
 
 
 

Discurso de S. Ex.a o Sr. Iván Romero-Martínez, 
Embaixador de Honduras no 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda del Norte 
4.a Conferência Mundial do Café 

Cerimônia inaugural 
Adis Abeba, Etiópia, 7 de março de 2016 

 
Sua Excelência Senhor Primeiro-Ministro da Etiópia, Hailemariam Desalegn, 
 
Sua Excelência Senhor Vice-Presidente da Comissão da União Africana, Erastus Mwencha, 
 
Sua Excelência Senhor Ministro da Agricultura e Recursos Naturais da Etiópia, Teferra Derebew, 
  
Sua Excelência Senhor Ministro de Estado da Agricultura e Recursos Naturais e Presidente da 
sessão inaugural da 4.a Conferência Mundial do Café, Wondirad Mandefro, 
 
Sua Excelência Senhora Embaixadora e Chefe da Delegação da União Europeia na Etiópia, Chantal 
Hebberecht, 
 
Senhor Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café, Robério Oliveira Silva, 
 
Senhor Secretário-Geral da Organização Interafricana do Café, Fred Kawuma, 
 
Senhora Geraldine J. Fraser-Moleketi, Representante do Doutor Akinwumi Ayodeji Adesina, 
Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento,  
 
Senhor Presidente da Junta da Associação dos Exportadores de Café da Etiópia (ECEA), Hussein Agraw, 
 
Representantes do Corpo Diplomático e de Organismos Internacionais nesta importante ocasião,  
 
Ilustres Delegados dos países Membros da OIC, 
 
Senhoras e Senhores, 
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A República de Honduras agradece o gentil convite do Governo da Etiópia para celebrarmos nesta 
formosa cidade, Adis Abeba, a 4.a Conferência Mundial do Café.  Para mim, é uma enorme honra 
falar a todos os Senhores, ilustres participantes de um evento que promete ter êxito total, graças 
ao grupo de oradores e moderadores que a Organização Internacional do Café, ao lado do 
Governo da Etiópia, convidou para participar desta comemoração cafeeira. 
 
Agradeço também ao Senhor Diretor-Executivo da Organização Internacional do Café, Robério 
Oliveira Silva e a todos os seus colaboradores, bem como ao Comitê Nacional Coordenador do 
Governo da Etiópia, que tornaram possível este evento.  Da mesma forma, aproveito a 
oportunidade para agradecer aos representantes da Comissão Econômica das Nações Unidas para 
a África (UNECA) a disponibilização das instalações deste Centro de Convenções para a realização 
da Conferência. 
 
Dirigir-me aos Senhores durante a cerimônia inaugural da 4.a Conferência Mundial do Café na 
qualidade de Presidente do Conselho Internacional do Café e Embaixador da República de 
Honduras no Reino Unido constitui um grande privilégio. Trata-se de um importante 
acontecimento, que, além disso, é ainda mais relevante por se tratar de uma celebração cafeeira 
que transcorre no lugar de origem não apenas do café, mas de toda a humanidade.  
 
Cabe ressaltar a importância que um evento desta natureza tem para o setor cafeeiro.  Neste 
recinto se encontam reunidos importantes representantes dos setores público e privado 
interessados em discutir os aspectos de maior relevância para o setor cafeeiro mundial, em torno 
do tema “Fomentando a cultura e a diversidade do café.” 
 
Como Presidente do Conselho Internacional do Café e produtor, venho à Etiópia representando 
os milhões de homens e mulheres que, em cerca de 70 países, com empenho e dedicação, 
cultivam ao sol e sob água o café que desfrutamos.  Esse mesmo elixir que nos permite começar 
cada dia cheios de energia e entusiasmo, que nos acalenta em uma tarde fria de inverno, e que 
hoje enfrenta grandes reptos e desafios.  É em eventos da qualidade e da altura como o que 
presenciamos que — graças ao diálogo e à cooperação internacional — poderemos começar a 
oferecer alternativas de solução para os milhões de produtores de café.  Temas de alta 
relevância, tais como a rentabilidade do negócio, a equidade de gênero, o acesso a assistência 
técnica e financiamento e a ameaça das mudanças climáticas, serão objeto de discussão estes 
dois dias.  
 
Convido os Senhores a celebrar a cultura viva do café aqui na Etiópia e a utilizar este espaço tão 
importante para dialogar e debater os temas em nossa agenda.  
 
Bem-vindos à 4.a Conferência Mundial do Café. 


