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Antecedentes 
 

Este documento contém cópia de uma Declaração Conjunta emitida pela Organização 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) e a Organização Internacional 
do Café (OIC).  Seu propósito é promover o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável 
dos agronegócios, para cooperação com vistas ao aumento da eficácia dos respectivos 
esforços dentro da cadeia de valor do café nos países em desenvolvimento e nos países com 
economias em transição. 
 
Ação 
 
 Solicita-se ao Conselho que note a Declaração Conjunta emitida pela ONUDI e a OIC 
que se reproduz a seguir. 
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DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

emitida por 
 

Dejene Tezera, Diretor, Departamento de Agronegócios, 
 da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

 
e 
 

José Sette, Diretor-Executivo 
da Organização Internacional do Café 

 
 
 CONSIDERANDO que a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Industrial (ONUDI), como agência especializada das Nações Unidas, tem responsabilidade 
primordial pela promoção do desenvolvimento industrial nos países em desenvolvimento e 
nos países com economias em transição; 
 

CONSIDERANDO que a Organização Internacional do Café (OIC) é uma organização 
intergovernamental devotada ao fortalecimento do setor cafeeiro e à promoção de seu 
desenvolvimento sustentável num contexto de mercado, em benefício de todos os 
participantes do setor; 
 

CONSIDERANDO que a ONUDI e a OIC têm o compromisso comum de promover o 
desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável dos agronegócios e desejam registrar suas 
intenções e objetivos no tocante a cooperação, a fim de ampliar a eficácia de seus respectivos 
esforços para desenvolver a cadeia de valor do café nos países em desenvolvimento e nos 
países com economias em transição; 
 

O Diretor-Geral da ONUDI e o Diretor-Executivo da OIC declaram: 
 
1. Sua intenção de facilitar estreita cooperação entre a ONUDI e a OIC na concepção de 
programas e atividades específicas que, em apoio de um desenvolvimento inclusivo e 
sustentável da cadeia de valor do café, incluam a promoção da qualidade e melhoria da 
segurança do café, a ampliação da capacidade das comunidades locais e a promoção da 
transferência de tecnologia e do acesso a financiamento; 
 
2. Sua intenção, condicionada a seus respectivos programas de atividades, de trabalhar 
em coordenação, para melhorar a eficácia de suas respectivas atividades e promover boas 
práticas e lições aprendidas através do desenvolvimento da cadeia de valor do café e dos 
enfoques das parcerias público-privadas; 
 
3. Seu desejo, dependendo da disponibilidade dos fundos necessários, de identificar 
iniciativas conjuntas referentes às áreas de cooperação supramencionadas, obedecendo às 
as normas e regulamentos da ONUDI e da OIC; 
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4. Sua intenção de realizar consultas mútuas com vistas a concluir um acordo de relações 
apropriado para institucionalizar a parceria, que ficaria sujeito a aprovação consoante suas 
respectivas políticas e procedimentos; 
 
Os signatários reconhecem que a presente Declaração Conjunta não deve ser interpretada 
como sendo um documento vinculativo e não suscita forma alguma de obrigação fiduciária 
ou jurídica nem compromissos financeiros.  Toda atividade que seja conduzida sob a égide 
desta Declaração Conjunta está sujeita e subordinada à disponibilidade de pessoal, fundos e 
outros recursos suficientes e pode exigir a execução de um ou mais instrumentos legalmente 
vinculativos, que serão negociados e acordados separadamente pelos signatários. 
 
 
 
 
Pela Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (ONUDI) 

Pela Organização Internacional do Café 
(OIC) 

 
 
 
 
Assinado: Dejene Tezera 
  Diretor  
  Departamento  
     de Agronegócios 

 
 
 
 
Assinado: José Sette 
  Diretor-Executivo 

Data:  16 de maio de 2019 Data:  16 de maio de 2019 
Local:  Roma, Itália Local:  Roma, Itália 
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