
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conselho Internacional do Café 
122.a sessão 
17 ‒ 21 setembro 2018 
Londres, Reino-Unido 

 
Declaração feita pelo Presidente do 
Conselho, S. Ex.a o Sr. Aly Touré,  
na cerimônia inaugural da 122.a sessão  
do Conselho Internacional do Café,  
em 17 de setembro de 2018 

 
 
 
Excelências, 
Honrados Embaixadores, 
Ilustres Delegados dos Estados Membros da OIC,  
Membros da imprensa, 
Senhoras e senhores, 
 
Gostaria em primeiro lugar de agradecer ao Sr. Kitack Lim e à Sr.a Luiza Carvalho suas 
declarações a esta sessão do Conselho Internacional do Café. 
 
Ilustres delegados, 
Senhoras e senhores, 
 
Nesta sessão cabe-nos celebrar o papel das mulheres no setor cafeeiro.  Por isso ouvimos com 
interesse a declaração da Sr.a Luiza Carvalho, que nos instruiu acerca desse tema.  Mas 
infelizmente, ilustres delegados, ocorre que, ao mesmo tempo que celebramos as mulheres, 
lamentamos a situação dramática dos preços do café nos países produtores; e não terá 
escapado à atenção dos senhores que 80% da produção de café é feita por pequenos 
produtores da América Latina, da Ásia e da África.  Estamos, portanto, diante de um dilema.  
Celebramos as mulheres, mas também com tristeza.  
 
Hoje os preços se tornam uma preocupação existencial para os produtores de café, e temos 
muito que fazer.  Esta sessão nos dá a oportunidade de reafirmar nossa colaboração com a OMI, 
a ONU Mulheres e outros parceiros.  No final de meu mandato, formulo um único desejo: de 
que esta sessão seja a ocasião em que todos os participantes da cadeia de valor do café possam, 
juntos e de modo corajoso, enfrentar o desafio da sustentabilidade do setor cafeeiro. 
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A OIC é uma organização intergovernamental composta de produtores e consumidores.  É 
importante que nossas discussões nesta sessão se concentrem na problemática dos preços.  
 
Eu gostaria de incentivar a OIC e os Estados Membros a discutir de modo aberto e franco os 
desafios à cafeicultura.  Não desejo me alongar, pois já estamos bastante atrasados.  Eu 
gostaria de externar meus votos de um futuro próspero para o café.  E para que o futuro do 
café seja próspero, precisamos não só de mulheres fortes, mas também de uma Organização 
Internacional do Café muito forte e muito sólida. 
 
Muito obrigado. 
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