
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conferência internacional da renda & saIário 
condignos: O único caminho é para cima. 
Painel sobre a crise dos preços do café.  
5-6 de novembro de 2019, Roterdã 

 
 
 
1. Com seus cumprimentos e para informação dos Membros, observadores e integrantes 
da Junta Consultiva do Setor Privado, o Diretor-Executivo faz-lhes um convite cordial para 
participarem de um envolvente painel sobre a crise de preços do café, que se realizará como 
parte da Conferência internacional da renda & salário condignos: O único caminho é para cima 
(https://www.theonlywayisupconference.org) em 6 de novembro próximo, das 13h30 às 
15h30, em Roterdã, Países Baixos.  
 
2. Organizado pelos Governos da Alemanha e dos Países Baixos juntamente com a 
Fairfood, a Fairtrade, a Hivos, a IDH e a Aliança das Florestas Tropicais, esse evento de grande 
visibilidade reunirá especialistas dos setores público e privado e de instituições de 
desenvolvimento para discutir estratégias e ações concretas conducentes à obtenção de uma 
renda condigna e um salário condigno para proprietários e trabalhadores agrícolas nas 
cadeias globais de produtos agroalimentares.  
 
3. Em 6 de novembro, a Conferência incluirá um workshop intitulado “Melhore seu jogo: 
motores e métodos para lidar com a crise de preços do café”, organizado pela Comunidade 
de Prática da Renda Condigna, em que importantes organizações do setor da indústria do café 
discutirão como, através de indutores-chave da consecução de rendas e salários condignos 
para proprietários e trabalhadores agrícolas, vêm trabalhando com a grave crise dos preços 
do café.  Os participantes também terão a oportunidade de se engajar em exercícios práticos, 
focalizando subconjuntos dessas áreas de ação.  Representada pelo Sr. Gerardo Patacconi, 
seu Chefe de Operações, a OIC integrará essa plataforma para, em parceria com oradores da 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), da IDH Iniciativa de Comércio 
Sustentável e da Specialty Coffee Association, discutir como implementar a Declaração de 
Londres e analisar as principais constatações do Relatório sobre o Desenvolvimento do Café 
de 2019 – a nova publicação econômica principal da OIC –, assim como as ações que podem 
ser empreendidas em conjunto para pôr em prática soluções conducentes à sustentabilidade 
do setor e à remuneração condigna dos cafeicultores e de todos os trabalhadores do setor.  
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4. Maiores informações sobre o workshop podem ser encontradas no site 
https://www.theonlywayisupconference.org/day-2-wednesday 
 
Relatório sobre o Desenvolvimento do Café (RDC) d OIC de 2019 
 
5. O Relatório sobre o Desenvolvimento do Café da OIC de 2019, cujo título é “Crescer 
para prosperar: Viabilidade econômica como catalisador de um setor cafeeiro sustentável”, 
foi oficialmente lançado no Dia Internacional do Café, 1.o de outubro de 2019, na Embaixada 
da Suíça em Londres.  Pode-se fazer o download dessa nova publicação principal através do 
site http://bit.ly/2oiCFjt.  Uma visão geral do Relatório também está disponível em espanhol, 
francês e português.  
 
Roadshow do RDC 
 
6. O workshop em Roterdã é parte de um roadshow de apresentações centradas no 
Relatório sobre o Desenvolvimento do Café de 2019, que até agora incluiu eventos do Prêmio 
Prêmio Ernesto illy do Café nas Nações Unidas em Nova Iorque e da Missão Permanente da 
Alemanha das Nações Unidas, bem como no workshop sobre Sustentabilidade, Inovação e 
Qualidade do Café, que foi parte da Feira HostMilano, em Milão, Itália.  
 
7. Nas próximas semanas e meses, a OIC dará prosseguimento ao roadshow, com os 
seguintes eventos de apresentação do Relatório sobre o Desenvolvimento do Café, a fim de 
promover uma compreensão mais profunda entre os Membros da OIC do impacto dos níveis 
e volatilidade do café sobre o desenvolvimento econômico e social dos países produtores, e 
de como os participantes do setor podem, juntos, enfrentar os desafios que essa situação 
representa.  As apresentações do roadshow também são um importante instrumento para 
defesa do café na comunidade de desenvolvimento e para mobilização de apoio para 
enfrentar a crise dos preços através da implementação da Declaração de Londres.  
 
8. Futuras apresentações do roadshow:  

• AFCA Specialty Coffee Expo: 30-31 de outubro de 2019, Tanzânia 
• Cúpula Regional da IWCA – América Latina & Caribe: 22 de novembro, Belo 

Horizonte, Brasil  
• Fórum Internacional Ecuador Premium & Sustainable: 26 de novembro, Quito 
• Apresentações em Bogotá, Colômbia, início de dezembro  
• Semana do Café do Vietnã: 3-5 de dezembro de 2019, Vietnã 
• Apresentações em Genebra, coorganizadas com a UNCTAD e com as agências 

das Nações Unidas em Roma. 
 
9. Caso estejam interessados em ser anfitriões de uma apresentação em um roadshow, 
solicita-se aos Membros, observadores e interessados em sentido mais amplo que entrem em 
contato com o Sr. Gerardo Patacconi, Chefe de Operações da OIC (patacconi@ico.org). 
 

https://www.theonlywayisupconference.org/day-2-wednesday
https://t.co/DMrEheh4pF?amp=1
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2318c-overview-flagship-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2318f-overview-flagship-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2318p-overview-flagship-report.pdf
https://afca.coffee/expo/
https://www.vietnamcoffeeweek.com/
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