
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Estatística 
16.a reunião 
27 março 2019 (11h30) 
Nairóbi, Quênia 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar SC-89/19 Rev. 1 

2. Relatório sobre a reunião de 19 de setembro de 2018 – 
apreciar e, se apropriado, aprovar 

SC-88/18 

3. Estimando as populações de cafeicultores em escala global, 
por origem ‒ notar 

 
O representante da Enveritas, Sr. David Browning, fará uma 
apresentação sobre as estimativas das populações de 
cafeicultores em escala global, por origem. 

verbal 

4. Regulamento de Estatística: Preços Indicativos – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

SC-90/19 

O Regulamento de Estatística dispõe que o coeficiente de 
ponderação de cada grupo de café que se utiliza no cálculo do 
preço indicativo composto da OIC será revisado a cada dois anos 
(ver Anexo 1 do documento ICC-105-17 Add. 2). 

 

SC 89/19 Rev. 1 
 
8 fevereiro 2019 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/sc-88p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/icc-105-17-a2p-rules-indicator-prices-final.pdf
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5. Artigo 2.o do Acordo de 2007:  Fatores de conversão 
aplicáveis ao café torrado, descafeinado, líquido e solúvel –  
apreciar 

 
O Artigo 2.o do Acordo de 2007 dispõe que o Conselho, o mais 
cedo possível após a entrada em vigor do Acordo e, novamente, 
a cada três anos, revisará os fatores de conversão aplicáveis aos 
tipos de café listados no Anexo I do Acordo de 2007.  A última 
revisão dos fatores de conversão foi feita em março de 2016 
(ver SC-42/14).  O Chefe de Operações apresentará relatório. 

SC-91/19 

6. Relatório sobre o cumprimento do Regulamento de Estatística 
e novos indicadores de cumprimento – apreciar e, se 
apropriado, aprovar 

SC-92/19 

A Chefe de Estatística apresentará um relatório sobre o 
cumprimento do Regulamento de Estatística pelos Membros no 
ano cafeeiro de 2017/18, usando o novo quadro de indicadores 
de cumprimento. 

 

7. Dados sobre o setor cafeeiro: Regulamento de Estatística e 
melhores práticas – notar 

 
Uma apresentação será feita ao Comitê pelo Quênia acerca de 
dados sobre o setor cafeeiro do país no tocante ao 
cumprimento do Regulamento de Estatística. 

verbal 

8. Treinamento oferecido aos Membros sobre o Regulamento de 
Estatística – notar 

verbal 

Os Membros serão convidados a notar os resultados do 
treinamento sobre o Regulamento de Estatística desde a última 
reunião. 

 

9. Mesa-Redonda de Estatística – notar verbal 

Os Membros serão convidados a notar os resultados dos 
eventos da Mesa-Redonda de Estatística realizados na primeira 
metade do ano cafeeiro de 2018/19. 

 

10. Outros assuntos – apreciar verbal 

11. Data da próxima reunião ‒ notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na 
altura da 125.a sessão do Conselho Internacional do Café. 

verbal 

http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/sc-42p-conversion-factors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-91p-conversion-factors.pdf
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