
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conselho Internacional do Café 
117.a sessão 
19 ‒ 23 setembro 2016 
Londres, Reino Unido 

 
Declaração encaminhada por S. Ex.a o Sr. Sani 
Redi Ahmed, Diretor-Geral da Autoridade de 
Desenvolvimento e Comercialização do Café & do 
Chá da República Democrática Federal da Etiópia, 
à 117.a sessão do Conselho Internacional do Café 
em 22 de setembro de 2016 

 
 
 
Presidente do Conselho, S. Ex.a Sr. Iván Romero-Martínez, 
Ministros e Vice-Ministros, 
Diretor-Executivo, Sr. Robério Oliveira Silva, 
Ilustres delegados, 
Senhoras e senhores, 
 
É uma honra para mim dirigir algumas palavras aos Membros da OIC, aos observadores e aos 
participantes.  Desejo externar minha gratidão, juntamente com a de meu país, a Etiópia, por 
seu endosso e apoio a nossa proposta de sediar a 4.a Conferência Mundial do Café e a  
116.a sessão do Conselho Internacional do Café.  
 
Meu Governo e eu nos alegramos com o fato de que tanto a 4.a Conferência Mundial do Café, 
quanto a 116.a sessão do Conselho Internacional do Café, quanto as reuniões dos outros 
órgãos da OIC foram realizadas com êxito na capital da Etiópia, Adis Abeba, na semana 
iniciada em 7 de março de 2016.  Graças ao excelente comparecimento e à ampla 
representação que houve nesses eventos, o Governo e o povo da Etiópia tomaram plena 
consciência do valor da Conferência e do Conselho, que reuniram altos funcionários 
governamentais, executivos do setor privado e especialistas e peritos da área do café para  
identificar e tratar de questões de preocupação comum relativas a nosso valioso produto 
básico.  
 
Como é do conhecimento de todos, a 4.a Conferência Mundial do Café contou com o apoio 
integral de nosso Primeiro-Ministro, S. Ex.a o Sr. Hailemariam Dessalegn,  que, com efeito, 
a inaugurou.  O Sr. Tefera Derebew, Ministro da Agricultura e Recursos Naturais, e o Sr. Yacob 
Yalla, Ministro do Comércio, também deram o máximo apoio à Conferência.  Esse apoio de 
alto nível indica nossa confiança na OIC e nosso compromisso de trabalhar com ela.  
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Sediando a Conferência e a 116.a sessão do Conselho Internacional do Café na Etiópia, 
o Governo, os cafeicultores, a associação dos exportadores e a sociedade do país em geral 
reconheceram que nossa Organização e seus funcionários eram merecedores de apoio 
inconteste.  Esse apoio nos permitiu oferecer a nossos hóspedes a oportunidade de visitar o 
local de nascimento e origem do café Arábica, experimentar nossa cultura de hospitalidade e 
saborear nosso café. 
 
Excelências, senhoras e senhores, 
 
O papel do café na Etiópia não pode ser subestimado.  Em nosso país, mais de 20 milhões de 
pessoas e suas famílias e outros partícipes cultivam o café para viver; e centenas de milhares 
de comerciantes, processadores e exportadores o colocam tanto no mercado interno quanto 
no de exportação.  O café responde por até 30% de nossas divisas.  Também desfruta de um 
consumo vigoroso no país, onde cerca de 50% do total da produção são consumidos 
localmente, em níveis comparáveis aos dos principais países consumidores.  
 
O café continua a desempenhar um papel de alta relevância na economia etíope, e o Governo 
recentemente tomou medidas para focalizar de forma mais holística todos os aspectos do 
café, da produção à comercialização, criando a Autoridade de Desenvolvimento e 
Comercialização do Café e do Chá, que, com total autonomia, supervisiona o café da Etiópia.  
A Autoridade está incumbida de alcançar os objetivos estabelecidos no plano de crescimento 
e transformação do país, pela capacitação dos cafeicultores, para que obtenham melhores 
preços; a ampliação das áreas de cafeicultura do país; e o incremento da produtividade.  No 
que respeita ao desenvolvimento da comercialização, a Autoridade garante um ambiente de 
mercado moderno, transparente e justo e, ao mesmo tempo, desempenha um papel 
regulador.  A meu ver, isso fortalece o empenho de nosso Governo em relação ao café, 
sublinhando sua importância para a subsistência de nosso povo e a economia de nosso país.   
 
Excelências, senhoras e senhores,  
 
Nós, assim, prometemos continuar a nos empenhar em fazer nossa parte como um dos 
principais produtores mundiais.  Com o potencial de crescimento muito maior de nossa 
produção, esperamos prosseguir incrementando o fornecimento de nosso Arábica de alta 
qualidade ao mercado mundial e sendo um parceiro robusto na comunidade dos produtores 
de café.  
 
Gostaríamos, mais uma vez, de agradecer  e externar nossa apreciação a todos os Membros 
e funcionários da OIC por seu apoio inabalável.  Esperamos nos engajar plenamente no apoio 
à Organização e ao setor cafeeiro em geral, para maximizar os benefícios que o café 
proporciona a todos os produtores e consumidores.  
 
Muito obrigado. 
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