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OIC promove a 4ª 
Conferência Mundial do Café

A Organização Internacional do Café definiu a realização da 4ª Conferência Mundial 
do Café em Adis Abeba, Etiópia, no período de 6 a 8 de março de 2016. Pela primeira 
vez no continente africano, o  tradicional evento, encontro político dos países mem-
bros da Organização, segundo anunciou o Diretor Executivo Robério Silva, deverá 
contar com a presença de Presidentes da República de diversos países produtores de 
café da África, e estará focado no tema da sustentabilidade da atividade cafeeira, pon-
to central do atual Acordo Internacional do Café.
A 1a Conferência Mundial do Café transcorreu em Londres de 17 a 19 de maio de 2001, 
sob a presidência do Dr. Jorge Cárdenas, Gerente-Geral da Federação Nacional dos Ca-
feicultores da Colômbia.  Estiveram presentes mais de 450 líderes e responsáveis pela 
tomada de decisões nos países produtores, nas principais empresas do setor privado e 
em muitas outras organizações que se dedi-
cam ao café.  As apresentações abordaram 
um conjunto de temas, com grande destaque 
para a crise de preços baixos naquela altura 
prevalecentes.  Novas informações sobre os 
efeitos positivos do consumo de café para 
a saúde foram divulgadas durante a confe-

rência mundial, despertando a atenção para uma nova realidade que se descortinava, 
traduzida na desmistificação de efeitos negativos sobre o consumo do café. Do Brasil, 
presença do Ministro da Agricultura, Marcus Vinicius Pratini de Morais,
 A 2a Conferência Mundial do Café transcorreu em Salvador, Bahia, de 23 a 25 de se-
tembro de 2005, sob a presidência do Sr. Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura 
do Brasil e coordenação executiva de Linneu Costa Lima.  Estiveram presentes cerca 
de 1.200 cafeicultores e representantes de governos nacionais, do setor privado e de 
agências internacionais.  Quase metade dos delegados procedia de 65 outros países.  
A Conferência foi aberta pelo Presidente da República, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, 
na presença do Presidente da Colômbia, Sr. Álvaro Uribe, do Governador da Bahia 
e do Diretor-Executivo da OIC.  O principal tema foi “Lições que surgem da crise:  
Novos caminhos para o setor cafeeiro”.  Mais de 20 oradores de alto nível falaram 

de uma gama de tópicos, cobrindo temas 
que se iam das políticas cafeeiras numa 
economia de mercado aos meios para desenvolver a sustentabilidade da economia 
do café.  A Revista do Café cobriu o evento (foto).
A 3ª Conferência Mundial do Café realizou-se na Guatemala no período de 26 a 28 
de fevereiro de 2010.  Sob a presidência do Presidente da Guatemala, S. Exa. o Sr. 
Álvaro Colom Caballeros, ela reuniu mais de 1.400 cafeicultores e representantes 
de governos, do setor privado e de agências internacionais dos 76 países Membros 
da OIC. A Conferência foi inaugurada pelo Presidente da Guatemala, com a parti-
cipação do Presidente de Honduras, S. Exa. o Sr. Porfirio Lobo.  O Presidente de El 
Salvador, S. Exa. o Sr. Carlos Mauricio Funes, participou da cerimônia de encerra-
mento.  Também presentes na cerimônia inaugural estavam o Secretário Geral da 
UNCTAD, o Diretor Gerente do Fundo Comum para os Produtos Básicos (FCPB), 
o Presidente da Anacafé, o Diretor-Executivo da OIC, o Presidente do Conselho In-
ternacional do Café e Ministros da Agricultura de países Membros da OIC.  O prin-
cipal tema foi “Café para o futuro: rumo a um setor cafeeiro sustentável”, e mais de 
30 oradores de alto nível falaram sobre questões que cobriram desde mudanças e 
tendências da oferta e demanda mundiais até a sustentabilidade ambiental e social.
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