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Declaração de S. Ex.a o Sr. Wondirad
Mandefro, Ministro de Estado da Agricultura
e Recursos Naturais da Etiópia, na 116.a
sessão do Conselho Internacional do Café em
9 de março de 2016

Sua Excelência, Sr. Mauro Luiz Lecker Vieira, Ministro das Relações Exteriores do Brasil,
Sua Excelência, Sr. Iván Romero-Martínez, Presidente do Conselho Internacional do Café,
Sr. Robério Oliveira Silva, Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café,
Prezados Delegados,
Senhoras e Senhores,
Fico extremamente honrado em tê-los aqui conosco, na capital da África, Adis Abeba!
Esta semana tem sido extraordinária e um imenso prazer, porque, simultaneamente com
estes eventos, estamos celebrando a volta do café a seu lar. Em nome do Governo da
República Democrática Federal da Etiópia e em meu próprio, dou calorosas boas-vindas a
todos os Senhores.
Ficamos muitíssimo honrados em tê-los aqui no “berço do café”. O café, para muitos países
do mundo, não só contribui de forma vital para a receita em divisas, como também gera uma
proporção significativa do produto interno bruto, dando sustento a bilhões de pessoas.
Como se sabe, o café na Etiópia é o produto básico mais importante, desempenhando um
papel proeminente na economia nacional. Mais de 30% de nossa receita em divisas, 4% de
nosso PIB e 10% do total de nossa produção agrícola são gerados pelo café, e 25% de nossa
população – em torno de 25 milhões de pessoas – dependem do café para sustento.
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Em suma, o café é um remédio, um alimento e uma bebida na Etiópia. Possuindo uma cultura
do café muito forte e uma enorme diversidade natural, e abrigando dúzias de tipos de cafés
especiais, nosso país garantirá a prosperidade do setor cafeeiro na medida máxima de seu
potencial. Em sua estada na Etiópia, os Senhores testemunharão a profundidade da cultura
do café em nosso país e, também, os seus valores.
Antes que eu conclua, permitam-me agradecer a todos os Senhores por escolherem a Etiópia
para sediar a presente sessão do Conselho Internacional do Café, juntamente com a
4.a Conferência Mundial do Café.
Finalizando, eu gostaria de desejar a todos uma estada agradável na Etiópia e uma reunião
frutífera.
Muito obrigado!

