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O Governo dos Camarões, em colaboração com a Organização Interafricana do Café (OIAC) 
e o Banco Africano de Desenvolvimento, tem o prazer de anunciar a todas as delegações aqui 
presentes a realização do 1o Fórum dos Cafés Africanos em Iaundê, nos Camarões, nos dias 
19 e 20 de novembro de 2007. 
 
O Fórum terá quatro componentes: 
 
1. Uma exposição sobre a cadeia de valor e a logística do café em diferentes países, 
 
2. Comunicações e debates sobre os seguintes temas: 
 

- O café e a saúde; 
- O café e o meio ambiente; 
- Perspectivas para o mercado cafeeiro no médio prazo. 

 
3. Uma mesa-redonda sobre as dificuldades específicas que entravam o desenvolvimento 

do setor cafeeiro na África, 
 
4. Atividades e promoções. 
 
Além dos 25 países membros da OIAC que estarão expondo seus cafés e tecnologia, todos os 
demais países produtores que desejem expor serão bem-vindos em Iaundê. 
 
Também estaremos contando com a participação de fornecedores de equipamentos e de 
outros operadores dos países consumidores. 
 

ICC 98-2 
 
 
4 outubro 2007 
Original: francês 
 
 
Declaração 

 

P 



- 2 - 
 
 
 
A esse respeito, um estande de 9m2 será colocado gratuitamente à disposição dos 
participantes que nos comuniquem até 15 de outubro de 2007 sua intenção de participar. 
 
Além disso, providenciaremos transporte fácil e confortável para todos os participantes e seus 
materiais entre Duala, o porto de entrada dos Camarões, e Iaundê, que abrigará o Fórum. 
 
Por último, recordamos com prazer que nosso país é inteiramente bilíngüe (francês/inglês), 
que, além do melhor futebol e um bom café, oferece todos os climas e toda a flora e fauna da 
África em seu espaço geográfico, por isso merecendo o cognome de “África em miniatura”. 
 
Aproveitem a oportunidade para se inscrever agora.  Vocês serão muito bem-vindos. 
 
Na próxima semana a OIAC distribuirá a todas as delegações aqui presentes informações 
completas sobre o evento. 
 
Portanto, 
 
Até breve, nos Camarões. 
 
Contato: OIAC:  Tel.: (+225) 20 21 61 31/85 
    Fax: (+225) 20 21 6212 

Email: oiac-iaco@yahoo.fr 
oiac-iaco@aviso.ci 


