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Antecedentes 
 
1. O documento abaixo contém uma comunicação do Vietnã dirigida ao Diretor-

Executivo, declarando que o Vietnã concorda com uma prorrogação do Acordo 

Internacional do Café de 2007. 

 

2. O Vietnã também solicita que seus direitos de votos sejam restaurados para a 

131.a sessão do Conselho (extraordinária), a ser realizada em 9 e 10 de fevereiro de 

2022. 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 
REPÚBLICA SOCIALISTA DO VIETNÃ 

 
 
N.o 12/CT-BNN-HTQT  Hanói, 20 de janeiro de 2022 
 
Sr. José Sette 
Diretor-Executivo 
Organização Internacional do Café 
222 Gray's Inn Road, 
Londres WC1X 8HB 
 

Assunto: Prorrogação do Acordo Internacional do Café de 2007 
 
 
Prezado Sr. Sette, 
 
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã (MARD) apresenta seus 
cumprimentos e aproveita a oportunidade para agradecer-lhe a carta datada de 4 de 
janeiro de 2022, alusiva ao Acordo Internacional do Café (AIC) de 2007 ̶ Projeto de 
Resolução prorrogando o prazo para ratificação, aceitação, aprovação ou adesão até 1.o 
de fevereiro de 2023. 
 
Nesse sentido, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietnã informa à 
OIC que o MARD, sob supervisão de nossas agências, acompanha o que se refere à 
prorrogação do AIC e à contribuição à OIC relativa ao ano cafeeiro de 2020/21.  Nós, no 
MARD, comunicamos à OIC que o Vietnã concorda em prorrogar o AIC e, com a 
prorrogação do AIC, aguarda com interesse uma participação mais vigorosa, continuada 
e eficaz do Vietnã no processo de reforma do Acordo e, como beneficiário, do apoio 
crescente mobilizado pela OIC em prol de todos os seus Membros e dos respectivos 
setores cafeeiros. 
 
Entretanto, a Associação do Café do Vietnã fará transferências para a OIC como segue: a 
primeira quantia será transferida para a OIC antes da 131.a sessão do CIC; e a segunda 
quantia será transferida em junho de 2022.  Assim, o MARD solicita à OIC a restauração 
dos direitos de voto do Vietnã antes da 131.a sessão, que se realizará em 9 e 10 de 
fevereiro de 2022. 
 
Mais uma vez, aproveitamos a oportunidade para solicitar à OIC que distribua esta carta 
aos Membros da Organização, a título informativo. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Assinado:  Le Quoc Doanh  

Vice-Ministro 
 
Cc: Associação do Café do Vietnã 
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