
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitê de Estatística 
17.a reunião 
25 setembro 2019 (11h00) 
Londres, Reino Unido 

 
Projeto de ordem do dia 

 
 
 

Item Documento 

1. Projeto de ordem do dia – adotar SC-94/19 Rev. 1 

2. Designação do Presidente para 2018/19 – designar verbal 

O Comitê designará o Presidente para 2018/19, que será de um 
Membro importador. 

 

3. Relatório sobre a reunião de 27 de março de 2019 – apreciar 
e, se apropriado, aprovar 

SC-93/19 

4. Artigo 2.o do Acordo de 2007:  Fatores de conversão aplicáveis 
ao café torrado, descafeinado, líquido e solúvel – apreciar e, 
se apropriado, aprovar 

SC-96/19 

A Chefe de Estatística apresentará os resultados da sondagem 
sobre os fatores de conversão aplicáveis ao café torrado, 
descafeinado, líquido e solúvel (ver ED-2306/19). 

 

5. Convite a especialistas em indicadores de sustentabilidade 
para participarem do Projeto Delta – propor 

SC-95/19 

A Chefe de Estatística apresentará a lista proposta dos 
indicadores de sustentabilidade (quadro para mensuração e 
apresentação de relatórios cobrindo uma série de commodities 
agrícolas) e especificará o perfil dos especialistas de que se 
precisa para analisar os indicadores. 

 

SC 94/19 Rev. 1 
 
13 setembro 2019 
Original: inglês 
 
 
 

 

P 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-93p-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-96p-survey-conversion-factors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/ed-2306p-survey-conversion-factors.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-95p-delta-project-indicators.pdf
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6. Atualização do banco de dados estatísticos da OIC – notar verbal 

Os Membros serão convidados a atentar para uma atualização 
do banco de dados estatísticos da OIC. 

 

7. Outros assuntos – apreciar verbal 

8. Data da próxima reunião ‒ notar 
 

A próxima reunião se realizará em Londres, Reino Unido, na 
altura da 126.a sessão do Conselho. 

verbal 
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