
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Projetos 
9.a reunião 
2 março 2015 (16h30) 
Londres, Reino Unido 
 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PJ-82/14 Rev. 1 

2. Presidente e Vice-Presidente para 2014/15 – designar 
 

O Comitê designará um Presidente e um Vice-Presidente para 
2014/15, que, como dispõem os termos de referência, devem ser 
de diferentes categorias de Membros. Precedentes indicam que 
o Presidente deve ser da categoria dos Membros exportadores, e 
o Vice-Presidente, da categoria dos Membros importadores. 

verbal 

3. Desafios e estratégias relacionados com os projetos da OIC – 
 apreciar 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre o futuro papel dos 
projetos da OIC à luz das discussões da reunião anterior do Comitê. 

verbal 

4 Procedimentos relativos a projetos – apreciar 
 
 O Comitê apreciará a revisão dos termos de referência para 

o Subcomitê Virtual de Revisão (SVR), assim como um documento 
de avaliação de projetos revisado incorporando sugestões feitas pelo 
Comitê em setembro de 2014. O Economista-Chefe apresentará 
relatório. 

PJ-34/12 Rev. 3 
PJ-17/11 Rev. 6 
 

5. Projetos de desenvolvimento cafeeiro  

5.1 Projetos em exame pela OIC – apreciar 
 

Novas propostas e propostas revisadas de projetos a serem 
examinadas em setembro de 2015 devem chegar à OIC até 30 de 
junho de 2015. A Secretaria fará a apresentação do relatório do SVR 
sobre uma proposta nova de projeto recebida dos Membros: 

PJ-84/15 
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• Revitalização do setor cafeeiro do Zimbábue através do 
fortalecimento da cadeia de valor do café – apresentada pelo 
Governo do Zimbábue 

PJ-83/15 

5.2 Projetos em exame por doadores – notar 
 

O Economista-Chefe apresentará relatório sobre projetos em 
exame pelo Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB) e por 
outros doadores. 

PJ-85/15 

5.3 Projetos já aprovados – notar 
 

Um relatório sobre o andamento da implementação dos projetos 
aprovados pelo FCPB e por outros doadores será distribuído.  

PJ-86/15 

5.4 Projetos concluídos recentemente – notar 
 
 O Economista-Chefe apresentará relatório sobre os seguintes projetos 
 concluídos: 

 

• Programa de empresas cafeeiras competitivas para a Guatemala 
e a Jamaica 

PJ-87/15 (Anexo I) 

• Construção da capacidade para certificação e verificação dos 
produtores de cafés especiais nos países da AFCA 

PJ-87/15 (Anexo II) 

6. Outros assuntos 
 

Composição do SVR ─ apreciar: Nos termos do parágrafo 4 dos 
Termos de Referência do SVR, o Subcomitê será integrado por 
representantes dos Membros exportadores e dos Membros 
importadores designados por representantes dos países Membros.  
Os representantes dos países Membros poderão delegar sua 
representação a especialistas técnicos, podendo também designar 
assessores, se o desejarem. Solicita-se ao Comitê que examine 
a composição do SVR, para que os Membros possam avaliar 
a rentabilidade das propostas. 

 
Relatórios dos Membros ─ notar: Os Membros podem desejar 
apresentar relatórios sobre a reabilitação de seus setores cafeeiros 
e sobre o progresso que tenham conseguido no combate a doenças 
e pragas do café. 

 
Lista de doadores potenciais ─ notar: O Economista-Chefe apresentará 
relatório. 

verbal 
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7. Data da próxima reunião – notar 
 

A próxima reunião será realizada em Milão, Itália, na altura da  
115.a sessão do Conselho, no período de 28 de setembro a 2 de 
outubro de 2015. 

verbal 

 
 
 
 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Termos de referência para o Comitê de Projetos (Anexo III) 

Termos de referência para o Subcomitê Virtual de Revisão  

Estratégia de desenvolvimento para o café 

Plano de Ação para a Organização Internacional do Café  
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