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Questionário sobre as classificações nacionais
de produtos agrícolas e alimentares

Caro Sr./Sra,
A FAO adotará a Classificação Central de Produtos das Nações Unidas (Central Product Classification of the
United Nations, CPC) (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp), expandida para atender aos nossos requisitos
específicos, para aumentar a comparabilidade internacional das estatísticas em agricultura e alimentação e a
harmonização com outros domínios estatísticos.
Nos nossos esforços para minimizar o seu fardo em responder aos nossos questionários anuais sobre a
produção de agrícola e pecuária, nós lançamos uma pesquisa global para entender melhor as classificações usadas
pelos países para produtos agrícolas e alimentares e a extensão em que a CPC, e outras classificações internacionais
de produtos, são implementadas. É por isso que a sua contribuição em preencher este questionário é crucial. Sua
resposta também fornecerá uma boa base e um forte apoio para o desenho de programas de cooperação internacional
e desenvolvimento de capacidades estatísticas nacionais.
O questionário pode ser preenchido online no endereço web http://it.surveymonkey.com/s/Classificacoes.
Alternativamente o arquivo word aqui incluído pode ser devolvido a este endereço de email. Nós ficariamos gratos
se você pudesse assegurar a realização até 21 de Dezembro de 2012. Nós também seríamos muito gratos se – junto
com o quetionário – você pudesse fornecer documentação descrevendo as classificações para produtos agrícolas e
alimentares usados na sua Organização (e.g. códigos de classificação, títulos, definições, tabelas de correspondência
etc).
Usando alguns minutos do seu tempo, você nos ajudará a melhorar a coleta de dados da FAO e a fornecer
melhores estatísticas para todos.
Caso você precise de informações adicionais e clarificação, por favor envie o seu pedido a Sra. Valentina
Ramaschiello (Prod-Statistics@fao.org).
Agradeço antecipadamente pela sua atenção e valiosa contribuição.

Melhores cumprimentos,

Pietro Gennari
Diretor
Divisão Estatística

