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PROCESSO / OFÍCIO Nº: CETESB-019/2016/314/(SG-183.298/16) 
INTERESSADO: CETESB 
INSTITUIÇÃO / ÁREA: CETESB/ PIM-Divisão de Acordos Multilaterais  
DESTINO/LOCAL: Panamá 
PERÍODO: 15 a 18 de novembro de 2016(incluindo os dias de deslocamento) 
MOTIVO DA VIAGEM: Reunião do Comitê Diretivo da Rede Intergovernamental sobre 
Substâncias Químicas e Resíduos para América Latina e Caribe 
 
 

1. Introdução 
 
O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas no período 15 a 18 
novembro de 2016 (incluindo os dias de deslocamento) na cidade do Panamá, o qual envolveu a 
participação da funcionária Lady Virginia Traldi Meneses da CETESB na Reunião do Comitê Diretivo da 
Rede Intergovernamental sobre Substâncias Químicas e Resíduos para América Latina e Caribe. 
 
2. Objetivo e Justificativa para a participação 
 
A CETESB, por ter expertise na área ambiental, especialmente, no controle de poluição química, é um 
Centro Regional para a Convenção de Estocolmo (CRCE) sobre Poluentes Orgânicos Persistentes 
(POPs), no Brasil, e nesse papel desenvolve atividades de capacitação e transferência de tecnologia para 
países Parte da América Latina e Caribe (GRULAC). 
 
Por ser a coordenadora técnica das atividades da CETESB na qualidade de CRCE, a funcionária foi 
indicada pelo presidente da CETESB, também diretor do Centro Regional, para representá-lo na “Reunião 
do Comitê Diretivo da Rede Intergovernamental sobre Substâncias Químicas e Resíduos para a América 
Latina e Caribe”. 
 
A Rede tem por objetivo fortalecer o gerenciamento ambientalmente adequado das substâncias químicas 
e resíduos, reforçando a cooperação sub-regional e regional e facilitando o intercâmbio de experiências.  
A reunião do Comitê Diretivo visa iniciar o processo de desenvolvimento do Plano de Ação Regional da 
Rede e a participação dos Centros Regionais das Convenções de Estocolmo e Basileia é considerada de 
extrema importância, porque terão função de órgãos consultivos. 
 
Cabe ressaltar que o assunto da reunião em questão foi primeiramente abordado durante a “Reunião 
conjunta anual para reforçar a cooperação e a coordenação entre os Centros Regionais (SCRC/BCRC) 
das Convenções da Basileia e de Estocolmo”, de 31/10 a 04/11/16, em Genebra/Suíça, da qual a 
funcionária também participa, representando este Centro Regional e é com o intuito de continuidade 
desse trabalho que a funcionária participou dessa outra etapa da discussão, no Panamá, que objetiva um 
Plano de Ação Sub-regional e Regional da “Rede Intergovernamental sobre Substâncias Químicas e 
Resíduos para a América Latina e Caribe”. 
 
3. Agenda discutida 
 

• Antecedentes e objetivos da reunião. 
• Agenda internacional e regional sobre substâncias químicas e resíduos. 
• Gestão racional de substâncias químicas e resíduos no contexto da Agenda 2030 sobre 

Desenvolvimento Sustentável. 
 

• O processo intersecional para além de 2020, no âmbito da Estratégia para Gerenciamento de 
Substancias Químicas (SAICM). 
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• Agenda regional: Decisão 8 sobre Substâncias Químicas e Resíduos. 
• Perspectivas regionais e sub-regionais dos Centros Regionais da Basileia e Estocolmo.  
• Ferramentas disponíveis para a gestão sólida de produtos químicos e resíduos. 
• Caixa de ferramentas da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
• Outras ferramentas e iniciativas: Orientação para o Desenvolvimento da Legislação, 

Infraestruturas Administrativas e Recuperação de Custos Administrativos (LIRA) e Perspectivas 
Global de Produtos Químicos, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

• Experiência nacional, Conferência dos Ministérios de Meio Ambiente. 
 
4.  Resultados e Conclusão 
 
Os resultados das discussões abrangeram: cooperação regional, com prioridades na gestão de produtos 
químicos e resíduos e as respectivas ações potenciais e recursos necessários. Foram delineadas, para o 
Plano do GRULAC, as áreas de capacitação, assistência técnica e transferência de tecnologia. Os tópicos 
principais dessas áreas são:  

 elaboração de perfis químicos nacionais (produção, importação,Tipos de produtos químicos 
utilizados e como eles são dispostos no país, ou seja, o ciclo de vida de chemicals) para 
identificação de lacunas e identificação da cooperação estratégica; 

 elaboração de diagnósticos nacionais sobre o desempenho da gestão de produtos quimicos; 
 elaboração de diagnóstico nacional sobre a implementação de GHS ou outra classificação e 

Sistema de rotulagem. 
 Desenvolvimento de um quadro regulamentar sobre produtos químicos: identificar lacunas 
 Compartilhar as experiências dos países da região, nos seguintes assuntos: 

- tratamento de pesticidas altamente perigosos: experiências bem sucedidas 
- gestão de resíduos (electrónica, mineração, etc): experiências bem sucedidas 
- reforço da capacidade analítica.    

  
 

Como conclusão, o Comitê Diretivo da Rede Intergovernamental sobre Substâncias Químicas e Resíduos 
para a América Latina e Caribe propôs a ampliação de sua representação, incluindo os Centros 
Regionais. 
 
 
Atenciosamente,  
 
 
 
 

___________________________________ 
Lady Virginia Traldi Meneses - Reg. 01.5735-4 

Divisão de Acordos Multilaterais-CETESB 
 


