
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Convite para o 2.o Fórum dos CEOs e Líderes 
Globais do Setor Cafeeiro, marcado para 
9 de setembro de 2020 
 

 
 
 
 
1. O Diretor-Executivo apresenta seus cumprimentos e convida os Membros da OIC 

e os integrantes da Junta Consultiva do Setor Privado para o 2.o Fórum dos CEOs e Líderes 

Globais do Setor Cafeeiro, que se realizará virtualmente em 9 de setembro de 2020.  

Maiores informações são dadas na carta-convite abaixo. 

 

2. Os Membros da OIC que enviaram suas credenciais estarão automaticamente 

inscritos para o Fórum.  Só os Membros que enviaram credenciais receberão um e-mail 

confirmatório, com um link para acesso ao Fórum. 
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 14 de agosto de 2020 
 
Prezado Membro da OIC, 
 

Convite para o  2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais do Setor Cafeeiro /  
Reunião restrita on-line dos CEOs, interessados do setor cafeeiro e parceiros 
em 9 de setembro de 2020, das 15h00 às 16h30 (horário britânico de verão) 

 
Um ano transcorreu desde o 1.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais (FCLG), realizado em 

Londres durante a 125.a sessão do Conselho Internacional do Café, em que a histórica Declaração 
de Londres sobre os níveis e a volatilidade dos preços e a sustentabilidade do setor cafeeiro no longo 
prazo (DL) foi apresentada. A Declaração, que até agora atraiu mais de 20 signatários e 
organizações de apoio, define o compromisso destes de, juntos, identificar e implementar 
soluções em um espírito de responsabilidade compartilhada, assim contribuindo para a 
realização da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

 
Com a decisão ICC-125-10, tomada em sua 125.a sessão, o Conselho Internacional do Café 

solicitou que a Secretaria da OIC facilitasse o estabelecimento de uma Força-Tarefa Público-
Privada do Café (FTPPC), da qual o(a) senhor(a) faz parte como sherpa, e cuja primeira reunião se 
realizou recentemente, em 30 de junho de 2020. 

 
A atual pandemia do covid-19, que representa um choque adicional tanto para a 

economia global quanto para o setor cafeeiro como um todo e, especificamente, para os 
pequenos cafeicultores, para quem a obtenção de sustento já é uma luta, põe ainda mais em 
realce o papel potencial da Força-Tarefa no encontro de soluções conjuntas, compartilhadas 
pelos setores público e privado, ao mesmo tempo que também envolvendo todos os interessados 
do setor cafeeiro, parceiros em desenvolvimento e sociedade civil. 

 
Conforme indicado na DL e expresso na decisão do Conselho Internacional do Café ICC-

125-10, solicitou-se à OIC que agendasse o 2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais para o período 
da Conferência Mundial do Café (CMC) e sessão do Conselho Internacional do Café em Bangalore, 
Índia.  Devido à pandemia do covid-19, a CMC foi adiada e a sessão do Conselho será realizada 
on-line. Assim, planejamos realizar o 2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais em 9 de setembro de 
2020, mas on-line, das 15h00 às 16h30 (horário britânico de verão).  Compreendemos os desafios 
dos horários para os que estão localizados em fusos horários diferentes, mas tentamos encontrar 
um compromisso razoável, e sinceramente esperamos poder em breve recomeçar nossas reuniões 
presenciais. 
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Com base no 1.o FCLG, sugerimos a seguinte ordem do dia: 
 
15h00 – 16h30 Reunião restrita de partes interessadas do mundo do café e parceiros (on-line) 
Plateia: Serão convidados a participar co-signatários da Declaração de Londres, com 
representantes regionais dos Membros da OIC (África, Ásia e Pacífico, México, América Central e 
Caribe, América do Sul e países importadores), observados da FTPPC, países Membros da OIC, 
Junta Consultiva do Setor Privado e representantes de organizações internacionais e instituições 
financeiras. 
 

• Boas-vindas do Diretor-Executivo da OIC 
• Troca de opiniões sobre o progresso alcançado rumo a um setor cafeeiro 

sustentável, inclusivo e resiliente, e sobre o que é necessário, especialmente à luz 
da crise do covid.  

 
Painel de discussão (por confirmar): Discutir o papel das Instituições Financeiras Internacionais 
face aos desafios e oportunidades que se apresentam ao setor cafeeiro. 
 

Compreendemos bem as limitações de realizar o FCLG on-line, mas mesmo assim esta 
será uma oportunidade para um encontro, embora virtual, entre líderes do mundo do café e para 
que todos demonstrem seu compromisso em conseguir um futuro próspero para os que estão 
ligados ao café, em particular, os mais fracos, isto é, os milhões de pequenos cafeicultores cuja 
situação se agravou com a pandemia do covid-19, bem como para todos os elos da cadeia de 
valor do café.  
 

Se suas credenciais como delegado de um Membro da OIC à 127.a sessão do CIC já nos 
foram enviadas, sua instrição para a reunião da PTPPC será automática, não havendo necessidade 
de se increver diretamente.  Do contrário, pedimos a fineza de preencher o formulário de inscrição 
(link) para receber uma confirmação por e-mail e, neste, um link para acesso à reunião. Caso não 
esteja familiarizado com a plataforma on-line Zoom, aqui está uma orientação (link) detalhada 
sobre como se conectar para participar. 
 

É favor confirmar sua participação ao Sr. Wolfgang Weinmann, recentemente designado 
Coordenador da FTPPC, pelo e-mail weinmann@ico.org.  Ele compartilhará mais informações e 
pormenores relativos à reunião.  Em termos de comunicações e cobertura de imprensa, é favor 
contatar Rena Gashumba, Oficial de Secretaria e Comunicações da OIC, pelo e-mail 
gashumba@ico.org.  
 
 Os desafios que enfrentamos são gigantescos e complexos, mas o trabalho conjunto, em 
um espírito verdadeiro de responsabilidade, pode garantir ação eficaz, coletiva e coordenada.  É 
nesse espírito que buscamos seu apoio, esperando que o(a) senhor(a) aceite este convite para 
participar do 2.o Fórum dos CEOs e Líderes Globais. 
 

Cordiais saudações, 
 

 
José Sette 

https://zoom.us/meeting/register/tJcufu6hqTIrHN1noNjrsoN7lpn0xmbg2qZN
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting
about:blank
about:blank
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