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Reunião conjunta anual para reforçar a cooperação e a coordenação entre 
os centros regionais das Convenções da Basileia e de Estocolmo, no 

período de 31 de outubro a 02 de novembro de 2016, 
em Genebra, Suíça. 
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DESTINO/LOCAL: Centro de Conferências Internacionais de Genebra (CCIG) 
Suíça.  
PERÍODO: 29 de outubro a 04 de novembro de 2016, incluindo período de 
deslocamento. 
 
MOTIVO DA VIAGEM: Participar da reunião conjunta anual para reforçar a 
cooperação e a coordenação entre os centros regionais das Convenções da 
Basileia e de Estocolmo, de 31 de outubro a 02 de novembro de 2016, em 
Genebra, Suíça. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A CETESB, na qualidade de Centro Regional para a Convenção de 
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) para Assistência 
Técnica e Transferência de Tecnologia para a região da América Latina e 
Caribe,  

A Convenção de Estocolmo (CE) é um tratado internacional que visa à 
proteção da saúde humana e do meio ambiente, contra os efeitos das 
substâncias químicas conhecidas como Poluentes Orgânicos Persistentes 
(POPs). Essas substâncias, que apresentam ampla distribuição geográfica, 
permanecem nos ecossistemas por longos períodos, além de se acumularem 
no tecido adiposo dos seres vivos, podendo causar sérios riscos à saúde 
humana, animal e ao meio ambiente.  Numa posição preventiva a CE 
determina que os governos promovam as melhores tecnologias e práticas no 
seu campo tecnológico e previnam o desenvolvimento de novos POPs em suas 
plantas industriais. Indo mais além, define como objetivo final a eliminação total 
dos POPs. 

 
O artigo 12 da Convenção de Estocolmo trata dos mecanismos de apoio 

de assistência técnica aos países em desenvolvimento e aos países com 
economia em transição por meio de capacitação e transferência de tecnologia. 
Para tanto, instituiu Centros Regionais e Subregionais com o objetivo de apoiar 
e prestar assistência técnica às Partes na implementação das obrigações 
decorrentes da Convenção. Os Centros devem ser instituições com 
comprovada expertise nos temas decorrentes da Convenção e devem atender 
as cinco regiões mundiais definidas: América Latina e Caribe, Ásia e Pacífico, 
Europa Central e Oriental, Europa Ocidental e África. 

 
A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo decisório no âmbito 

da Convenções de Basiléia, de Roterdã e de Estocolmo. Trata-se de uma 
reunião de grande porte, que conta com a participação de delegações oficiais 
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dos membros das Convenções. Os delegados dos países se reúnem para 
tomar decisões políticas que abrangem, entre outras coisas, novas medidas 
para gestão de produtos químicos perigosos e resíduos, dentro do seu âmbito 
de aplicação. 

 
Em 2007, durante a 3ª Conferência das Partes (COP3), o governo 

brasileiro indicou a nomeação da CETESB como um Centro Regional, ao lado 
de mais 11 instituições ao redor do mundo.  

 
Durante as COPs de 2009, 2011, 2013 e 2015, a CETESB foi ratificada 

como Centro Regional da Convenção de Estocolmo (CRCE) sobre POPs para 
os países da Região da América Latina e Caribe. Durante as Conferências, os 
Centros Regionais são reavaliados, com suas notas divulgadas oficialmente 
aos países Partes e passam por um novo processo para ratificação e a 
CETESB tem recebido o critério Excelente.  
 
 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O AFASTAMENTO 
DO PAÍS 
 

• Reunião conjunta anual para reforçar a cooperação e a 
coordenação entre os centros regionais das Convenções da 
Basileia, Estocolmo e Roterdã, de  31 de outubro a 02 de novembro 
de 2016. 

 
As reuniões dos centros regionais que abrigam as Convenções de            
Basileia, Estocolmo e Roterdã, são realizadas anualmente para: 
 
 Reforçar a cooperação e coordenação entre os centros regionais de 

convenções Basileia, Estocolmo e Roterdã; 
 Promover e reforçar as sinergias na prestação de assistência técnica ao 

abrigo das convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo; 
 As reuniões oferecem uma oportunidade para os centros regionais 

trocarem experiências e discutirem entre si, bem como com o 
Secretariado e outros parceiros relevantes, incluindo GEF, em questões 
como os pedidos feitos pelas reuniões pertinentes das conferências das 
partes. 

 
 Organizado pelo Secretariado da Convenção de Basileia, Roterdã e 
Estocolmo, a reunião dos Centros Regionais contou com a participação das 
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Agências Implementadoras da ONU, representantes da missão do país sede 
dos Centros Regionais das Convenções de Estocolmo, Basileia e de Roterdã e 
das Instituições Financiadoras e teve como principais objetivos: 
 
 Discussão sobre os progressos realizados na implementação das 

decisões adotadas pela COP 12, da Convenção de Basileia e da COP 7. 
Convenção de Estocolmo, sobre os Centros Regionais 

 
 Avaliação do status das atividades de transferência de tecnologia pelos 

centros regionais. 
 
 Consultas às partes interessadas sobre como facilitar centros regionais 

de transferência de tecnologia. 
 
 Promover a criação de redes e sinergia regional para a prestação 

coordenada de assistência técnica e transferência de tecnologia. 
 
 Discutir uma legislação sobre produtos químicos, a boa gestão dos 

produtos químicos e cooperação com organizações regionais. 
 
 Discutir a importância da criação de banco de dados técnicos sobre 

gestão de substâncias químicas e sistema de tecnologias da informação, 
compondo uma rede mundial.  

 
 Discutir um projeto de estratégia, como também coletar informações das 

instituições, sobre Clearing-house Mecanismo (CHM). Uma das pautas 
será a discussão de procedimentos e projetos para a inserção de alguns 
Centros Regionais na rede de Clearing House Mechanism, dentre eles 
esta CETESB.   

  
  Durante reunião dos Centros Regionais foram realizadas mesas 
redondas para discutir as atividades de intercâmbio de informações, incidindo 
sobre os seguintes elementos: Informação / conjuntos de dados disponíveis, 
projetos de intercâmbio de informações / atividades, organizações parceiras 
com quem trabalham, websites, bancos de dados, contatos, documentos, 
sistemas de gestão, feeds de notícias e ferramentas de TI. 
 
 O formato interativo da reunião permitiu uma troca produtiva de muitas 
experiências e ideias, sobre a definição da estratégia geral, incluindo os 
centros regionais, de modo a reforçar a sua capacidade técnica, a visibilidade e 
as habilidades de mobilização de recursos técnicos e documentais 
considerando a sua interface com o Mecanismo de Divulgação e Intercâmbio 
de Informações e Dados. 
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CONSIDERAÇÕES  
 

A participação da CETESB/CRCE nos eventos proporcionou o aumento 
da visibilidade institucional internacional da Companhia junto aos atores da 
Convenção: Países, Agências Implementadoras, Agências Financiadoras, 
Associações Industriais e ONGs Internacionais. A visibilidade internacional da 
instituição, com reconhecimento de competência técnica tem alavancado várias 
ações, como por exemplo, a obtenção de recursos financeiros para os projetos 
do Centro Regional, a promoção de intercâmbio de experiências e o aumento 
do conhecimento técnico. 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 17 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- 
LADY VIRGINIA TRALDI MENESES 

                                                                          Divisão de Acordos Multilaterais-Gerente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


