
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Apresentação do Relatório sobre o 

Desenvolvimento do Café de 2019 na 
Missão Permanente da Alemanha 
nas Nações Unidas, Nova Iorque, 
EUA: 18 de outubro de 2019 

 
 
1. O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e tem o prazer de distribuir aos 
Membros, observadores e integrantes da Junta Consultiva do Setor Privado um convite para 
uma apresentação do novo Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2019 da OIC, que 
será realizada em 18 de outubro de 2019, das 09h00 às 10h30, na Representação Permanente 
da Alemanha nas Nações Unidas em Nova Iorque, EUA.  Os Membros são cordialmente 
convidados a participar e a transmitir este convite a suas representações diplomáticas nas 
Nações Unidas em Nova Iorque. 
 
2.  O Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2019 é a primeira edição da nova 
publicação principal da OIC e tem o título de "Crescer para prosperar: Viabilidade econômica 
como catalisador de um setor cafeeiro sustentável". O relatório deste ano – oferecendo uma 
base analítica para o Diálogo Setorial Estruturado que a OIC encabeça como parte da 
implementação da Resolução 465 – apresenta uma análise em profundidade das causas 
fundamentais e do impacto dos níveis e volatilidade dos preços do café.  Ele contém uma 
avaliação independente de 50 possíveis ações para enfrentar os desafios econômicos e 
fomentar a sustentabilidade do setor cafeeiro no longo prazo.  
 
3.  Os participantes terão a oportunidade de analisar e debater as fortes relações entre o 
desenvolvimento de um setor cafeeiro sustentável e inclusivo e sua viabilidade econômica 
com indicadores tais como pobreza e segurança alimentar, migração e formas de alcançar de 
forma duradoura os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODSs) explicitados nos ODSs 
das Nações Unidas. 
 
3.  A Missão Permanente da Alemanha nas Nações Unidas fica no 22.o andar, no endereço 
de 871 United Nations Plaza. Para confirmar sua presença, solicita-se enviar um e-mail a 
Gerardo Patacconi (patacconi@ico.org) logo que possível, incluindo seu nome e cargo e 
indicando a entidade a que está ligado/a.  Para fins de segurança, um documento de 
identidade com fotografia será necessário para entrada no local.  
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18 OCTOBER 2019 – 9:00AM -10:30AM 
INVITATION TO THE PRESENTATION: 
2019 COFFEE DEVELOPMENT REPORT        
GROWING FOR PROSPERITY:       
Economic viability as a catalyst for a 
sustainable coffee sector 

Coffee is commercially produced in more than 50 least developed or middle-
income countries that still export the bulk of their produce for US$20 billion a 
year. Around 25 million farming households depend on coffee for their living 
and at least 100 million families are directly employed along the global coffee 
value chain. The annual revenue of the sector is exceeding USD 200 billion. In 
spite of the positive market trends -- consumption is steadily growing at a 
healthy annual rate of 2.2%-- significant differences exist among the operators 
in the coffee value chain in terms of risks, income, access to resources and 
vulnerability to price volatility and climate change. The drop in coffee prices by 
30% over the last two years has had dramatic repercussions for the lives of 
many coffee family farmers and it is subject to a global debate and identification 
of solutions to reduce it negative social and economic impact.   
 
By placing economic sustainability at the centre of attention, this year’s CDR 
responds to the concerns of ICO member countries, both exporting and 
importing ones, on the coffee price crisis, and this event, analysing the ICO 
Coffee Development Report (2019), will be the opportunity to debate on the 
strong relations between the development of a sustainable and inclusive coffee 
sector and its economic viability, with indicators such as poverty and food 
security, migration and on how to meet the long-term sustainability goals set 
out in the United Nations Sustainable Development Agenda. 
 
At the heart of the UN Agenda is the concept that “No one should be left 
behind”, and surely the vision of the ICO is that this should not happen to coffee 
farmers, workers and their families and to all coffee stakeholders. 

                                 
Sustainable and inclusive 
development of the coffee 

sector requires major shifts, 
through enhanced local and 

international sector-level 
cooperation based on shared 
values and responsibilities. 

An alignment of actions, 
funding and schemes 

through pre-competitive 
action, public-private 

partnerships and 
investments are necessary  

to succeed. 

____ 

The Coffee Development 
Report is a ICO publication 

produced with the support of 
the German Federal Ministry 

for Economic Cooperation and 
Development through the 
Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH  

 
 

 

Venue: 
22nd floor of the Permanent 

Mission of Germany  
(871 United Nations Plaza) 

Coffee and snacks will be served. 

 
 
 

Please R.S.V.P.  
no later than 16 October 2019 

by confirming your 
participation to  

Gerardo Patacconi 
patacconi@ico.org 

stating your name, position 
and affiliation. For security 

purposes, a photo-ID is 
mandatory to gain access to 

the premises. 
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