
 
 
 
 
 
 
 
Conselho Internacional do Café 
130.a sessão 
9 e 10 setembro 2021 
Londres, Reino Unido 

 
Indicação para o cargo de 
Diretor-Executivo 
 
Sr. Joseph Antoine Kasonga Mukuta 
Endossado pelo Governo da 
República Democrática do Congo 

 
 
 
Antecedentes 
 

1. De acordo com os procedimentos para a designação do Diretor-Executivo 

aprovados pelo Conselho em sua 129.a sessão, realizada em 15 e 16 de abril de 2021 (ver 

documentos ICC-129-6 e ICC-129-9), o Governo da República Democrática do Congo 

apresentou a proposta que se reproduz abaixo, indicando o Sr. Joseph Antoine Kasonga 

Mukuta para o cargo de Diretor-Executivo, juntamente com o curriculum vitae e uma 

carta de motivação do candidato.  

 

2. Os procedimentos determinam que o Comitê de Finanças e Administração (CFA) 

verificará se os candidatos preenchem os requisitos explicitados nos Termos de 

Referência pertinentes.  Depois disso, o Conselho fará o exame dos candidatos. 

 

Ação 
 

Solicita-se ao Conselho que aprecie este documento e, se apropriado, decida sobre 

a designação do Diretor-Executivo. 

  

ICC 130-4 
 

15 junho 2021 
Original: inglês/francês 
 

 

P 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-129-6p-terms-reference-new-ed.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/icc-129-9p-decisions.pdf


 
 
 
 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Ministro 
 

Kinshasa, 14 de maio de 2021 
 
N/REF 010/CAB/MINAGRI/MNS/HKN/2021 
 
Cópia encaminhada para informação a: 
 
− Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Chefe de Estado (Com a 

expressão de minhas mais respeitosas homenagens) 
Palácio da Nação 

− Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro, Chefe de Governo (Com a expressão 
de minha elevada consideração) 
Palácio do Governo 

− Sua Excelência o Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Ministro das Relações Exteriores;  
(Todos) em Kinshasa/Gombe 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
− Senhor Embaixador da República Democrática do Congo no Reino Unido, Londres 
− Senhor Embaixador da República Democrática do Congo na Côte d'Ivoire, Abidjã 
− Senhor Diretor-Geral do ONAPAC, Kinshasa/Kingabwa 
− Senhor Secretário-Geral da OIAC na Côte d'Ivoire, Abidjã 
 
Ao Senhor Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café (OIC), Londres 
 
Senhor Diretor-Executivo, 
 
O Ministro Nacional da Agricultura da República Democrática do Congo apresenta seus 
cumprimentos e tem a honra de lhe encaminhar, em anexo, o curriculum vitae (CV) do 
candidato da República Democrática do Congo ao cargo do Diretor-Executivo cujo 
mandato chega a termo em breve. 
 
Nesse sentido, o Governo da República Democrática do Congo recomenda para o cargo 
de Diretor-Executivo da OIC o Senhor Joseph Antoine Kasonga Mukuta, ex-Ministro da 
Agricultura do país. 
 
Queira receber, Senhor Diretor-Executivo, a expressão de minha perfeita consideração. 
 
Assinado:  Désire M’Zinga Birihanze 
 
 
  



 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Sobrenome:    Kasonga 
Pós-sobrenome:   Mukuta Lekela Diyoyi 
Prenome:    Joseph Antoine 
Lugar e data de nascimento: Bunkonde, 1.o de novembro de 1947 
Nacionalidade:   Congolês 
Estudos:    Engenheiro Geólogo/Pedólogo 
Estado civil:    Casado 
Número de filhos:   6 filhos 
 
Carreira 
 
BAT (British American Tobacco) 
 
Funções na BAT: 
 
De 1977 a 1978: 
Chefe do serviço encarregado da prospecção de solos tropicais para a cultura do tabaco. 
 
De 1978 a 1986: 
Chefe do principal departamento encarregado dos cultivos e da supervisão de ± 6.000 
agricultores. Supervisão: 200 empregados. 
Gestão e controle de uma frota grande de tratores, caminhões, jipes, motocicletas... 
 
De 1987 a 1989: 
Chefe do principal departamento encarregado do abastecimento e das expedições em 
toda a RDC. 
 
De 1990 a 1999: 
Chefe do principal departamento encarregado de Recursos Humanos (seleção, 
recrutamento e gestão das carreiras). 
 
De 2000 a 2001:  
Diretor de Recursos Humanos. 
 
De 2001 a 2002:  
Diretor de Litígios. 
 
De 2002 a 2004:  
Diretor da sucursal BAT Lubumbashi: supervisão de uma fábrica de produção de cigarros. 
 
De 2004 a maio de 2006:  
Diretor de projetos GMT.S.P.R.L. 
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De maio de 2006 a agosto de 2019:  
Diretor gerente da GMT SPRL. (gestão de recursos humanos; consultoria em solos 
tropicais). 
 
De setembro de 2019 a março de 2021: 
Ministro Nacional da Agricultura da República Democrática do Congo. 
 
Alguns cursos e estágios: 
− Estudos sobre solos tropicais. 
− Cultura e secagem do tabaco. 
− Introdução ao estudo de Direito. 
− Direito Comum e jurisprudência congolesa; ética do magistrado e do advogado. 
− Organização, competências e procedimentos do Tribunal de Comércio. 
− Organização judiciária e Direito Comercial Penal. 
− Introdução ao Direito e procedimentos penais. 
− Redação das sentenças. 
− Fiscalidade congolesa e preparo de balanços. 
− Resolução de conflitos. 
 
Diversos 
 
Membro de diferentes comissões provinciais de mediação de disputas trabalhistas 
(Katanga). 
 
Membro da Comissão Social da Federação das Empresas do Congo (FEC). 
 
Membro do Conselho Nacional do Trabalho, representando a FEC em comissões tríplices 
(Governo, sindicatos de trabalhadores, associações de empregadores). 
 
Membro do Grupo Permanente de Diálogo Social, agora extinto; formador e consultor em 
recursos humanos. 
 
Consultor sobre solos tropicais e agrícolas. 
 
 
“Juro por minha honra que as informações acima são verdadeiras e exatas.” 
 
 
Feito em Kinshasa em 13 de maio de 2021 
 
Assinado: Joseph Antoine Kasonga Mukuta 
 
  



 
 
 
Exp.: Kasonga Mukuta Lekela 
DIYOYI Joseph Antoine 
29148, Route Matadi, Quartier Kimpe;  
Commune de Ngaliema 
Ville de Kinshasa / RDC 
E-mail : jose_kasonga@yahoofr 
+243 819170000 
 
 

Kinshasa, 8 de junho de 2021 
 
À Chefe de Finanças e Administração 
Organização lnternacional do Café 
222 Gray's Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Reino Unido 
 
 
Assunto: Carta de motivação alusiva ao cargo de Diretor-Executivo da OIC 
 
 
Em vista da chegada a termo do mandato do Diretor-Executivo em 30 de abril de 2022, 
desejo, com a presente, submeter meu perfil e externar minha motivação em servir como 
Diretor-Executivo da OIC consoante os termos de referência que o Conselho aprovou em 
sua 129.a sessão, realizada em 15 e 16 de abril de 2021. 
 
Concluí meus estudos de Engenharia e Geologia na Universidade Nacional do Zaire 
(Unaza/Campus de Lubumbashi) em 1974.  Em seguida, aperfeiçoei meus conhecimentos 
de Pedologia com o falecido Professor SYS da Universidade de Gand, na Bélgica. 
 
Vivamente interessado em fortalecer o setor cafeeiro global e incentivar seu 
desenvolvimento sustentável no contexto de uma economia de mercado para beneficiar 
todos os participantes do setor, pude aprofundar meus conhecimentos e minha 
experiência no setor cafeeiro. 
 
Durante minhas experiências profissionais anteriores, em especial nos Grupos Rothmans 
International e British American Tobacco (BAT), dirigi o Departamento de Cultivo de 
Tabaco das filiais congolesas por mais de 15 anos, supervisionando mais de seis mil 
agricultores. 
 
Tive sob minha supervisão equipes multidisciplinares (engenheiros, técnicos e 
funcionários administrativos) de várias nacionalidades. 
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Após completar minha carreira de muitos anos nesses Grupos, criei consultorias na área 
de estudos de solos tropicais para diferentes culturas tropicais e em administração de 
recursos humanos na agricultura. 
 
Servi quatro anos como Juiz Associado dos Tribunais do Trabalho de meu país. 
 
Além disso, exerci um mandato de três anos como Diretor da Federação das Empresas do 
Congo (FEC), que reúne todos os empresários que exercem atividades comerciais e 
industriais na RDC. 
 
Pude aprofundar meus conhecimentos e experiência no setor cafeeiro durante meu 
último mandato à frente do Ministério Nacional da Agricultura da Repuública 
Democrática do Congo. 
 
Durante meu mandato no Ministério Nacional da Agricultura, elaborei, com o Office 
National des Produits Agricoles du Congo (ONAPAC), um programa ambicioso para 
plantar 52.000 hectares de cafeeiros e cacaueiros nas 26 províncias da DRC, à razão de 
2.000 hectares por província. 
 
Eu próprio me dediquei à cafeicultura e à cacauicultura, estabelecendo um viveiro para 
600 hectares. 
 
Essas experiências me permitiram não só desenvolver meu sentido de organização e 
contatos internacionais, mas também adquirir um certo rigor e uma boa gestão do tempo 
na execução de projetos. 
 
Com minha experiência pessoal no setor de produção, meu objetivo à frente da OIC será 
encontrar um equilíbrio duradouro entre a produção e o consumo, dando atenção ao 
marketing, ao acúmulo de estoques que pesa sobre o mercado e às pronunciadas 
flutuações de preços.  Esses problemas específicos podem causar graves prejuízos aos 
interesses dos produtores e dos consumidores, propagando-se a ponto de comprometer 
a política geral de expansão econômica. 
 
Consciente de que a dependência excessiva de alguns países produtores em relação ao 
café é reconhecida como fonte de muitas dificuldades, terei como objetivo resolver esse 
problema, para assegurar um equilíbrio permanente entre países importadores e 
produtores, seguindo uma lógica de ganho-ganho, através de liderança da produção com 
estrito respeito ao meio ambiente. 
 
É com esta visão do comércio equitativo e do consumo de café em todo o Planeta, 
associados a uma cultura orientada para resultados, que desejo pôr a serviço da OIC meu 
bom humor, meu profissionalismo e minha capacidade de ouvir. 
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Por esta meio, consinto em que meu CV e esta carta de motivação sejam difundidos aos 
Membros da OIC e publicada no site da Organização. 
 
Aguardando as sessões em vídeo atinentes ao papel atual e futuro da OIC no setor 
cafeeiro e à capacidade deste candidato de dirigir a OIC para alcançar os objetivos do 
Acordo, peço-lhe que aceite, prezado Senhor, a expressão de minhas mais cordiais 
saudações. 
 
Assinado: Joseph Antoine Kasonga Mukuta 
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