
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Estatística 
15.a reunião 
19 setembro 2018 (14h00) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar SC-85/18 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 11 de abril de 2018 – apreciar e, 
se apropriado, aprovar 

SC-84/18 

3. Cumprimento do Regulamento de Estatística  

3.1 Relatório sobre dificuldades e medidas para melhorar o 
cumprimento – notar 

SC-86/18  

A Chefe da Seção de Estatística apresentará relatório sobre 
dificuldades enfrentadas pelos Membros para cumprir na 
íntegra o Regulamento de Estatística e sobre medidas tomadas 
para resolver problemas com o cumprimento .  

 

3.2 Relatório sobre o cumprimento do Regulamento de Estatística 
e novos indicadores de cumprimento – notar 

SC-87/18 

O Economista Sênior apresentará relatório sobre o 
cumprimento do Regulamento de Estatística pelos Membros e 
o quadro com novos indicadores de cumprimento. 

 

SC 85/18 Rev. 1 
 
12 setembro 2018 
Original: inglês 
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http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-84p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-86p-report-constraints.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-87p-new-compliance-indicator.pdf
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3.3 Treinamento disponibilizado aos Membros acerca do 
Regulamento de Estatística – notar 

verbal 

Os Membros serão convidados a notar os resultados do 
treinamento acerca do Regulamento de Estatística que se 
disponibilizou desde a última reunião. 

 

4. Novo sistema de gestão de dados – apreciar verbal 

A Chefe da Seção de Estatística apresentará o esboço de um 
novo sistema de gestão de dados estatísticos. 

 

5. Mesa-Redonda de Estatística – notar verbal 

O Sr. Euan Mann, da Complete Commodity Solutions Ltd. e 
integrante da Mesa-Redonda de Estatística, apresentará os 
resultados do trabalho conjunto com a Seção de Estatística da 
OIC no ano cafeeiro de 2017/18. 

 

6. Outros assuntos – apreciar verbal 

7. Data da próxima reunião – notar verbal 

A próxima reunião se realizará em Nairóbi, Quênia, na altura da 
123.a sessão do Conselho. 
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