
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 
9.a reunião 
4 março 2015 (14h30) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar PM-41/14 Rev. 2 

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. Promoção e desenvolvimento de mercado ao abrigo do 
 Acordo Internacional do Café (AIC) 2007 – notar 
 

O Presidente apresentará informações atualizadas sobre o Plano de 
Promoção e Desenvolvimento de Mercado, distribuído no documento 
ICC-109-13. 

ICC-109-13 

3.1 Campanha de promoção do México – notar 
 

O Representante do México apresentará o livro “Café do México: 
Origem e destino”, preparado pela Secretaria de Agricultura, 
Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e Alimentos do México 
(SAGARPA). 

verbal 
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4. Comunicações – apreciar verbal 

O Oficial de Comunicações apresentará relatório sobre o design do 
novo site da OIC, sobre o engajamento com as mídias sociais e 
tradicionais, e sobre a organização de Eventos Educacionais sobre o 
Café da OIC/SCAE UK. 
 
O Assistente de Biblioteca/Pesquisa apresentará relatório sobre 
mudanças que estão sendo introduzidas na Biblioteca via Intranet e 
fará uma apresentação curta sobre o uso da Biblioteca da OIC pelo 
público e por usuários da Internet no mundo todo. 

 

5. Dia Internacional do Café – apreciar 
 

O primeiro Dia Internacional do Café acontecerá em 1.o de outubro 
de 2015, constituindo uma oportunidade para pôr em relevo o perfil 
do café.  Um documento sobre o Dia Internacional do Café será 
distribuído.  O Chefe de Operações apresentará relatório. 

PM-43/15 

6. Fórum Global do Café – apreciar 
 
 Serão apresentadas informações atualizadas sobre os preparativos 

para o Fórum Global do Café. 

ICC-114-6 

7. Conferência Mundial do Café – apreciar 
 
 O Representante da Etiópia apresentará informações atualizadas 

sobre os preparativos para a 4.a Conferência Mundial do Café, que se 
realizará na cidade de Adis Abeba, nos dias 22 e 23 de fevereiro 
de 2016. 

verbal 

8. Outros assuntos – apreciar 
 
 Projetos para promover o consumo:  Os representantes dos Membros 

exportadores talvez queiram apresentar relatório sobre projetos para 
promover o consumo em seus países. 

verbal 

9. Data da próxima reunião – notar 
 

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

verbal 

 
 
 
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/pm-43p-oxfam.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-114-6e-global-coffee-forum.pdf�
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Plano de Promoção e Desenvolvimento de Mercado 

Termos de referência para o Comitê de Promoção e Desenvolvimento de Mercado (Anexo IV) 

Termos de referência para o Grupo Diretor de Promoção (Anexo IX) 

 

http://dev.ico.org/documents/icc-109-13p-plan-promotion.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf�
http://dev.ico.org/documents/cy2012-13/icc-110-13p-tor-committees.pdf�
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