
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop de Estatística da OIC 
 
Kigali, Ruanda 
12 fevereiro 2019 

 
 
 
 
1. Com seus cumprimentos, o Diretor-Executivo tem o prazer de convidar Membros e 
observadores a um Workshop de Estatística a ser realizado pela OIC em paralelo com a 
17.a Conferência e Exposição dos Cafés Finos Africanos.  Esse workshop, de um dia de 
duração, acontecerá em 12 de fevereiro de 2019 em Kigali, Ruanda.  A participação será 
gratuita, e os delegados serão responsáveis pelos custos que incorrerem. 
 
2. Além de contribuir para a implementação do Memorando de Entendimento firmado 
em 2017 entre a OIC e a Associação dos Cafés Finos da África, estabelecendo cooperação 
em questões relacionadas com o café, o propósito do workshop é: 
 

• Apresentar os requisitos da OIC com respeito à apresentação de relatórios 
estatísticos. 

• Apoiar os Membros e observadores na melhoria da coleta de dados e 
apresentação de relatórios. 

• Compartilhar experiências e exemplos de boas práticas na coleta e gestão de 
dados. 

 
3. O Diretor-Executivo solicita a participação dos agentes encarregados da coleta, 
preparo e transmissão de dados estatísticos e demais funcionários responsáveis por esse 
trabalho.  Para inscrição, é favor preencher o formulário anexo e enviá-lo por e-mail a 
stats@ico.org até 5 de fevereiro de 2019.  Todos os participantes receberão um certificado 
de comparecimento. 
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PROGRAMA 
 

Workshop de Estatística da OIC 
Kigali, Ruanda 

Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 
Início às 10h00 

 

Item 1 Boas-vindas e introdução  

Item 2 Papel dos Membros da OIC, da África em especial, no fornecimento e divulgação 
de dados estatísticos globais sobre café 

Item 3 Exame da situação do mercado mundial de café em 2017/18 e 2018/19 

Item 4 Balanço do setor cafeeiro 

• Produção, área, produtividade 

• Comércio  

• Consumo 

• Estoques 

Item 5 Requisitos da OIC com respeito à apresentação de relatórios 

 • Certificados de Origem (ICC-102-9) 

 • Relatórios estatísticos (ICC-102-10) 

 • Cumprimento do Regulamento de Estatística da OIC 

Item 6 Discussão e perguntas 

Item 7 Observações finais 

 
 

http://www.ico.org/documents/icc-102-9e-rules-certificates-final.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-10e-rules-statistical-reports-final.pdf


 

 
 
 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
Workshop de Estatística da OIC  

Kigali, Ruanda 
Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019,  

 
É favor devolver este formulário a stats@ico.org até 5 de fevereiro de 2019 

 

Categoria do Participante 
(Assinalar na casa apropriada)      

• País Membro da OIC   

• País não-membro da OIC  

• Organização internacional  

• Empresa do setor privado  

• Outro (Especificar)  

 
 
 
Assinalar seu título no espaço apropriado: 
 
Dr.  Dr.a   Sr.  Sr.a 
 
 
Nome próprio:..............................................................................................................................  
 
Sobrenome:  .................................................................................................................................  
 
Título ou cargo oficial:  .................................................................................................................  
 
Organização / Empresa:  ..............................................................................................................  
 
Endereço:  ....................................................................................................................................  
 
País:  .............................................................  Telefone:  ...........................................................  
 
E-mail:  .........................................................................................................................................  
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