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O CONSELHO INTERNACIONAL DO CAFÉ, 
 
Considerando a Declaração sobre níveis de preços, volatilidade de preços e sustentabilidade do 
setor cafeeiro no longo prazo (Declaração de Londres), resultante do 1.o Fórum dos CEOs e Líderes 
Globais, realizado em Londres em 23 de setembro de 2019 como sessão extraordinária da Junta 
Consultiva do Setor Privado (JCSP), 
 
Reconhece com gratidão o trabalho da Secretaria da OIC para implementar a Resolução 465 
e realizar com sucesso um Diálogo Setorial Estruturado, mobilizando as partes interessadas 
que integram a cadeia de valor do café, bem como a indústria torrefadora internacional; e 
 
Acolhe os esforços de todas as empresas e organizações do setor privado que assinaram a 
Declaração de Londres e seu reconhecimento do impacto da crise de preços do café 
externado na Declaração de Londres, bem como seu empenho em levar adiante o diálogo do 
setor cafeeiro, a fim de alcançar soluções de longo prazo e transformacionais. 
 
Além disso, 
 
O CONSELHO INTERNACIONAL DO CAFÉ 
 
Confirma, em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), o 
compromisso de todos os seus países Membros de trabalhar juntamente com os signatários 
da Declaração de Londres e outras partes interessadas para juntos definirem ações 
detalhadas e concretas; 
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Convida os Membros exportadores e importadores da OIC a envolverem as partes 
interessadas em seus países na discussão da Declaração de Londres, de acordo com suas 
necessidades, prioridades e compromissos específicos em relação a um setor cafeeiro 
sustentável; 
 
Solicita à OIC que estabeleça uma força-tarefa constituída de Membros da OIC, bem como de 
representantes do setor privado e de organizações de apoio para traçar um roteiro e 
recomendar ações ulteriores sobre os níveis e a volatilidade dos preços e sobre a 
sustentabilidade no longo prazo; e 
 
Confirma que o 2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais, a ser realizado durante a 5.a Conferência 
Mundial do Café em Bengaluru, Índia, no período de 10 a 12 de setembro de 2020, examinará 
os resultados do trabalho da força-tarefa e levará adiante seus esforços para propor soluções 
concretas para a crise do café e a questão da volatilidade dos preços. 
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