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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 04 a 10 de novembro de 2017, em Barcelona, Espanha. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

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 das 
Convenções de Basiléia, de Roterdã e de Estocolmo. Trata-se de uma reunião de 
grande porte, que conta com a participação de delegações oficiais 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.  

O Presidente da CETESB, na qualidade Centro Regional da Convenção de 
Estocolmo (CRCE) sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), para Capacitação 
e Transferência de Tecnologia para a Região da América Latina e Caribe, foi 
convidado pelo Secretario Executivo das Convenções de Basileia, Roterdã e 
Estocolmo para participar da “Reunião conjunta anual para fortalecer a cooperação e a 
coordenação entre os centros regionais no âmbito das convenções de Basileia e 
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Estocolmo”, de 6 a 8 de novembro de 2017, em Barcelona, Espanha. A interessada é 
a coordenadora das atividades da CETESB, na qualidade de CRCE, e por isso foi 
indicada pelo Presidente para representá-lo na referida reunião. 

Cabe ressaltar que a CETESB foi indicada pelo Governo Brasileiro para 
também desempenhar o papel de Centro Regional da Convenção de Basileia, durante 
a Conferência Tripla das Convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo, em maio de 
2017. No momento a Companhia passa pelo processo de ratificação dessa indicação. 
 
 
PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O AFASTAMENTO DO 
PAÍS 
 

 
A reunião conjunta anual para reforçar a cooperação e a coordenação entre os 

centros regionais das Convenções da Basileia, Estocolmo e Roterdã, de 04 a 10 de 
novembro de 2017 foi presidida pelo Diretor do Centro regional da Convenção de 
Estocolmo para a Região de Estocolmo, em Barcelona. 

 A reunião contou com mais de 36 participantes de 18 centros regionais e 
também com parceiros do Plano de Ação do Ambiente das Nações Unidas / 
Mediterrâneo; Secretariado da Convenção de Minamata (remotamente); Agência 
Catalã de Resíduos; Ministério da Agricultura e Pescas, Alimentação e Meio Ambiente 
de Espanha e várias agências que trabalham no combate a problemas de lixo 
marinho.  

Os dois primeiros dias do encontro foram dedicados ao acompanhamento das 
decisões adotadas pelas Conferencias das Partes (COP) das Convenções de Basileia 
e Estocolmo ocorridas em maio de 2017 e preparação para a avaliação do 
desempenho dos Centros Regionais até a COP de 2019. O terceiro e último dia da 
reunião foi focado nas questões de lixo marinho. 

Organizada pelo Secretariado da Convenção de Basileia, Roterdã e Estocolmo, 
a reunião dos Centros Regionais contou com a participação das 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 assuntos: 
 Discutir sobre o aprimoramento dos Planos de Trabalho dos Centros 

Regionais, considerando as Decisões estabelecidas na 13ª reunião da 
Conferência das Partes da Convenção de Basileia sobre o Controle dos 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito e da 8ª 
reunião da COP da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes, realizadas no primeiro semestre de 2017;  

 Discutir sobre o aprimoramento sobre o relatório de atividades para a avaliação 
do desempenho dos Centros Regionais;  

 Discutir sobre os progressos realizados na implementação das decisões 
adotadas pela COP 12, da Convenção de Basileia e da COP 7 da Convenção 
de Estocolmo, sobre os Centros Regionais; 
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 Analisar as oportunidades vinculadas à entrada em vigor da Convenção 
Minamata sobre Mercúrio e a inserção dos Centros Regionais existentes para 
servir a esta nova Convenção; 

 Avaliar o status das atividades de transferência de tecnologia pelos centros 
regionais; 

 Consultar 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 CHM, dentre eles esta CETESB;   

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

 Promover a gestão do lixo marinho e a participação dos Centros Regionais. 
 

 O Secretariado realizou uma apresentação sobre o Relatório de Atividade dos 
Centros à luz da próxima avaliação de seus desempenhos. O Secretariado introduziu 
o modelo recentemente atualizado para relatórios pelos centros regionais. Além da 
introdução de novas atividades de transferência de tecnologia, a apresentação 
também incluiu a observação do Secretariado sobre a qualidade dos relatórios, 
lacunas de informação e áreas que necessitam de atenção especial ao informar pelos 
centros, etc. 

A discussão subsequente após a apresentação centrou-se principalmente na 
definição do que se entende por atividades de transferência de tecnologia ao abrigo 
das convenções de Basileia e Estocolmo.  Os Centros concordaram com uma 
definição de transferência de tecnologia conforme definido na Agenda 21: Programa 
de Ação para o Desenvolvimento Sustentável. Usando a definição da Agenda 21 como 
base, a reunião elaborou o escopo para sua utilização durante o próximo ciclo de 
relatórios.  

O Secretariado realizou uma apresentação sobre "Avaliação de desempenho 
de centros regionais, incluindo planos de melhoria". A apresentação incluiu dois 
relatórios de avaliação de desempenho anteriores dos centros regionais e seus 
rankings de desempenho. Foi feita uma atenção especial aos centros que, de forma 
consistente, classificaram como insatisfatórios. O Secretariado sugeriu aos Centros 
que preparassem algum tipo de plano de melhoria de desempenho, se a COP 
solicitasse esclarecimentos sobre os desafios e as possíveis soluções. 

O Presidente convidou a Secretaria da Convenção de Minamata a fazer a 
apresentação dos resultados da primeira reunião da Conferência das Partes da 
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Convenção Minamata sobre Mercúrio. Dois representantes fizeram a apresentação por 
meio de uma chamada de skype.  A apresentação foi seguida por uma discussão 
envolvida, incluindo questões sobre o que se espera dos centros regionais de 
Convenções de Basileia e Estocolmo em termos de assistência técnica e capacitação 
para implementar a Convenção Minamata; como um centro pode ser incluído no grupo 
de especialistas em sítios contaminados, avaliação de eficácia, etc. A Secretaria 
esclareceu esses pontos e agradeceu a presidência pela oportunidade de fazer a 
apresentação. 

A fim de ter uma discussão focada sobre vários mandatos sobre como os 
centros regionais podem entregar o que se espera deles e o que eles esperam de 
vários parceiros, incluindo o Secretariado, para atender às expectativas das partes, o 
plenário foi dividido em dois grupos emergentes ao longo da linha da convenção, ou 
seja, os Centros Regionais da Convenção de Basileia (BCRCs) e os Centros 
Regionais da Convenção de Estocolmo (SCRCs).  O Secretariado prestou apoio a 
ambos os grupos que se dedicaram a discussões animadas e enriquecedoras. 

As apresentações sobre o resultado das discussões foram feitas pelos dois 
grupos no plenário. O grupo dos BCRCs trabalhou na identificação dos centros que 
estão dispostos a contribuir em várias atividades, conforme listado no Apêndice I ao 
programa de trabalho 2018-2019 da parceria de acompanhamento para o PACE, a ser 
apresentado à 11ª reunião do Grupo de Trabalho (OEWG 11) da Convenção de 
Basileia.  

A discussão em grupo do SCRC começou com o compartilhamento de seus 
conhecimentos e experiência e destacou a importância do Secretariado, ao 
desenvolver as suas atividades de assistência técnica, realize uma consulta prévia aos 
centros regionais, para uma possível colaboração, com o intuito assegurar a entrega 
efetiva e eficiente de assistência técnica. Essa prática poderia possibilitar a 
mobilização conjunta de recursos financeiros para determinadas atividades, se 
necessário.  

Os centros discutiram sobre o local e a data da próxima reunião. Os centros 
observaram a necessidade de evitar múltiplos de viagens internacionais, ao mesmo 
tempo em que maximizam a eficiência dos recursos, e propuseram que a próxima 
reunião anual fosse organizada de volta às outras reuniões internacionais onde o 
número máximo de centros deverá estar presente. Os centros sugeriram, portanto, 
que organizasse a próxima reunião em 2018 com a Minamata COP 2 em Genebra.  

As ofertas do BCRC Egito, SCRC Brasil e SCRC República Tcheca para 
acolher as reuniões em seus países foram bem-vindas e à Secretaria foi solicitada a 
acompanhar essas ofertas para futuras reuniões, especialmente para o ano de 2019. 
 
  
CONSIDERAÇÔES  
 

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, 
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bancos de dados, contatos, documentos, sistemas de gestão, feeds de notícias e 
ferramentas de tecnologia da informação. 
 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. 

A participação da CETESB/CRCE nos eventos atendeu aos objetivos do 
Planejamento Estratégico da Companhia, intensificando a sua identidade 
organizacional e excelência no campo da defesa do meio ambiente, como também 
reforçando a sua imagem e comunicando os seus valores fundamentais, 
proporcionando o aumento da visibilidade institucional junto aos atores da Convenção: 
Países, Agências Implementadoras, Agências Financiadoras, Associações Industriais 
e ONGs Internacionais.  

A divulgação das atividades desenvolvidas pelo Centro Regional e o 
reconhecimento de sua 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 incremento técnico-científico junto ao 
público interno e externo. 

 
 
 

 
 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                           Divisão de Acordos Multilaterais-Gerente 
 


