
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Estatística 
14.a reunião 
11 abril 2018 (09h30) 
Cidade do México, México 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar SC-79/18 Rev. 1 

2. Designação do Presidente e ratificação da designação do Vice-
Presidente para 2017/18 – designar e ratificar 

 
O Comitê designará um Presidente, que deverá ser de um Membro 
importador, e ratificará a designação do Vice-Presidente para 
2017/18. 

verbal 

3. Relatório sobre a reunião de 26 de setembro de 2017 – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

SC-78/17 

4. Cumprimento do Regulamento de Estatística – notar 
 

A Chefe da Seção de Estatística apresentará relatório sobre o 
cumprimento do Regulamento de Estatística. 

SC-80/18 

5. Proposta para emendar o Regulamento de Estatística: 
Certificados de Origem – apreciar e, se apropriado, recomendar 
aprovação 

 
Os Membros serão convidados a apreciar uma proposta 
apresentada pela Federação Nacional dos Cafeicultores da 
Colômbia para revisar o Regulamento de Estatística:  Certificados 
de Origem. 

SC-81/18 

SC 79/18 Rev. 1 
 
3 de abril 2018 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-78p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-80p-compliance.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-81p-proposal-colombia-certificates-origin.pdf
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6. Melhoria da qualidade dos dados da OIC – notar  

6.1 Relatório de andamento sobre o estabelecimento de um banco 
de dados estatísticos abrangente 

 
A Chefe da Seção de Estatística apresentará uma análise da 
qualidade dos dados da OIC e os resultados da pesquisa da OIC 
sobre variáveis estatísticas. 

SC-82/18 

6.2 Mesa-Redonda de Estatística 
 

Os Membros serão convidados a notar os resultados dos eventos 
da Mesa-Redonda de Estatística realizados no ano cafeeiro de 
2017/18. 

verbal 

7. Coleta de dados sobre produção – notar verbal 

7.1 PROMECAFÉ 
 
O Sr. René León-Gómez, Secretário do PROMECAFÉ, apresentará 
um estudo sobre custos de produção. 

 

7.2 World Coffee Research 
 
O Dr. Christophe Montagnon, Diretor Científico da World Coffee 
Research, fará uma apresentação sobre o Programa Global de 
Monitoramento do Café. 

 

8. Prêmio de Excelência da OIC para pesquisa sobre café – apreciar 
e, se apropriado, recomendar aprovação 

 
Os Membros serão convidados a apreciar a nota conceitual acerca 
da instituição de um prêmio da Organização Internacional do Café 
para pesquisa concernente ao café e, se apropriado, recomendar 
aprovação pelo Conselho. 

SC-83/18 

9. Outros assuntos – apreciar verbal 

10. Data da próxima reunião – notar 
 

Os Membros são convidados a sugerir tópicos para apreciação na 
próxima reunião. 
 
A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na altura 
da 122.a sessão do Conselho, no período de 17 a 21 de setembro 
de 2018. 

verbal 

 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-82p-report-statistical-database.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-83p-ico-award.pdf
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Regulamento de Estatística – Certificados de Origem (ICC-102-9) 

Regulamento de Estatística – Relatórios Estatísticos (ICC-102-10)  

Regulamento de Estatística – Preços Indicativos (ICC-105-17) 
 ICC-105-17 Add. 3 (Participação dos mercados e seus coeficientes de ponderação no cálculo 
dos preços indicativos dos grupos e composto a partir de 1.o de outubro de 2015) 

Termos de referência para Comitês e órgãos consultivos (ICC-115-13) 

Lista de países exportadores e seus códigos de país, agências certificadoras da OIC e portos de 
exportação registrados (ICC-106-3)  

Conceitos básicos dos dados e variáveis utilizados nas estatísticas da Organização (SC-59/15) 

 
 
 
 

http://dev.ico.org/documents/icc-102-9p-rules-certificates-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-102-10p-rules-statistical-reports-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-105-17p-rules-indicator-prices.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-78p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/sc-78p-report.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13p-tor-committees.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-106-3p-ports.pdf
http://dev.ico.org/documents/icc-106-3p-ports.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/sc-59p-data-concepts.pdf
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