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ENCONTROS DE GENEBRA: 
 

RETOMA DAS SESSÕES DA CBD SBSTTA 24, 
SBI 3 E WG2020-3 

 

Entre os dias 13 e 29 de Março de 2022, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) retomou 

as sessões da 24ª reunião do Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico, Técnico e 

Tecnológico (SBSTTA 24) e da 3ª reunião do Órgão Subsidiário de Implementação (SBI 3) da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), bem como da 3ª reunião do Grupo de Trabalho 

Aberto sobre o Quadro Global de Biodiversidade Pós-2020 (WG2020-3) em Genebra, Suíça. 

 

O objetivo desta reunião é preparar a 

Conferência das Nações Unidas sobre 

Biodiversidade (CBD COP15), que será 

realizada em Kunming, China, de 25 

de Abril a 8 de Maio. No entanto, as 

datas da COP15 ainda não foram 

confirmadas devido às incertezas 

causadas pela pandemia de COVID-19. 

Os dois órgãos subsidiários (SBSTTA 

& SBI) e o Grupo de Trabalho Aberto 

tinham como tarefa desenvolver o 

Quadro Global de Biodiversidade 

Pós-2020, cujo mandato é 

salvaguardar a natureza e a saúde 

do planeta. Elizabeth Maruma 

Mrema, Secretária Executiva da 

Convenção sobre Diversidade 

Biológica, reiterou que:  

"O mundo está 

claramente ávido por 

ações urgentes para 

proteger a natureza e 

não temos tempo a 

perder". 

O objetivo do SBSTTA é fornecer à 

Conferência das Partes (COP) 

conselhos fundamentais sobre a 

aplicação da Convenção. 

Desta forma, compete ao órgão 

subsidiário prestar informações sobre 

a natureza do seu trabalho. Os 

membros do SBSTTA consistem em 

representantes governamentais com 

as suas respetivas competências e 

são responsáveis por avaliar a 

situação da diversidade biológica, 

oferecer uma avaliação das medidas 

a tomar de acordo com as 

disposições da Convenção, bem como 

responder às questões levantadas 

pela Convenção. 

Durante os Encontros de Genebra, o 

SBSSTA 24 vai dar continuidade às 

discussões sobre uma abordagem de 

monitorização para o quadro pós-

2020, nomeadamente em termos de 

biodiversidade marinha e costeira, 

biodiversidade e agricultura, 

biodiversidade e saúde, e espécies 

exóticas invasoras. Questões 

importantes que também serão 

discutidas e que são muito 

relevantes para o objetivo do 

Consórcio Africano de Biocontrolo 

Genético são a biologia sintética, a 

avaliação de risco e a gestão de 

organismos vivos modificados. 

O Órgão Subsidiário sobre 

Implementação (SBI 3) procura 

completar o seu trabalho sobre 

os principais contributos para o 

quadro pós-2020

e criar uma base para a sua adoção e 

implementação. O quadro mencionado acima 

serve para impulsionar o financiamento da 

biodiversidade e investimentos relacionados no 

sentido da proteção da natureza. Para além 

disso, durante estas reuniões, os delegados vão 

procurar reforçar a capacidade dos países para 

conservarem os seus respetivos recursos de 

biodiversidade. Adicionalmente, as reuniões 

procuram melhorar o alcance e a sensibilização 

do público para o apoio à ação em prol da 

biodiversidade. Por último, SBI-3 vai dar 

continuidade ao seu mandato de implementação 

do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança e 

do Protocolo de Nagoya sobre Acesso e Partilha 

de Benefícios. Ainda durante estas reuniões, o 

Grupo de Trabalho sobre o Quadro Global de 

Biodiversidade Pós-2020 (WG2020-3) irá 

determinar a ação necessária para alcançar a 

Visão de 2050 de viver em harmonia com a 

natureza. 

Fonte: https://www.cbd.int/ 

article/GenevaMeetings2022- PressRelease-

13March2022 

http://www.cbd.int/
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APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO SECRETARIADO DO 

CONSÓRCIO AFRICANO DE BIOCONTROLO GENÉTICO  
 

UMA APRESENTAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE 
ORIENTAÇÕES PARA OS CONTEXTOS AFRICANOS 
RELATIVAS ÀS NOVAS TECNOLOGIAS GENÉTICAS 
DURANTE A SBSTTA 24 DA CBD  

 

 

 

O Dr. Willy Kiprotich Tonui, 

presidente do secretariado, 

Consórcio Africano de Biocontrolo 

Genético, participou num evento 

paralelo durante a 24ª reunião do 

SBSTTA da CBD, realizada em 

Genebra, Suíça, durante o qual fez 

uma apresentação sobre o 

"Desenvolvimento de 

orientações para os contextos 

africanos relativas às novas 

tecnologias genéticas". O tema 

geral deste evento paralelo 

foi a "Capacitação para a 

avaliação e a gestão dos riscos 

das novas tecnologias genéticas: 

perspetivas éticas e políticas". O 

evento paralelo forneceu uma 

oportunidade para peritos, que 

trabalham em organizações e 

regiões que já estão ativamente 

envolvidas na avaliação de riscos 

da investigação de impulsos 

genéticos e na gestão, para 

destacar as orientações e as boas 

práticas que se encontram 

disponíveis, bem como quaisquer 

lacunas existentes.                 

O evento paralelo foi organizado pelo Imperial 

College London (UK), o Centro de Investigação 

e Formação em Malária (Mali), o Instituto de 

Saúde de Ifakara (Tanzânia), e o Instituto de 

Ética e Política para a Inovação (Canadá). 

O Dr. Tonui começou por 
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referir que a Agência de 

Desenvolvimento da União Africana 

(AUDA- NEPAD) é a agência líder no 

desenvolvimento de orientações em 

África. A AUDA-NEPAD fornece apoio 

às biotecnologias emergentes em 

África através da implementação 

das recomendações do Painel de 

Alto Nível sobre Tecnologias 

Emergentes da União Africana 

(APET) sobre a tecnologia de 

impulso genético, apoiando as 

intervenções nacionais e regionais, 

participando em reuniões 

internacionais (COP/MOP), e 

construindo parcerias. 

Existe uma harmonização regional 

em África no que concerne as novas 

tecnologias genéticas. Por exemplo, 

o Relatório de 2018 sobre Impulso 

Genético para o Controlo da Malária 

do Painel de Alto Nível sobre 

Tecnologias Emergentes da União 

Africana recomenda que o 

continente africano invista no 

desenvolvimento e na 

regulamentação das tecnologias de 

impulso genético, sendo a sua 

aplicação mais importante e 

urgente o controlo e a eliminação 

da malária, que  promova a 

interação entre as diferentes 

agências incumbidas de 

regulamentar as tecnologias 

emergentes, e que tenha uma 

abordagem regional para a 

harmonização das políticas em 

todos os países africanos. Por outro 

lado, o documento de posição de 

2020 da AUDA- NEPAD sobre Gestão 

Sectorial Integrada sublinha que 

instrumentos complementares são 

urgentemente necessários para 

assegurar a eliminação efetiva da 

malária, bem como a importância 

do compromisso de apoiar os 

Estados-Membros na construção dos 

sistemas regulatórios necessários  

 
que a IVM desenvolveu e validou até 

agora, sendo que os próximos passos 

são agora a consolidação do 

progresso na África Ocidental e a 

expansão da iniciativa ao processo 

continental. 

O Dr. Tonui fez então um breve 

resumo dos objetivos da 

GeneConvene, que incluem: 

• Promover as melhores 

práticas e uma tomada de 

decisão informada para o 

desenvolvimento de 

tecnologias de biocontrolo 

genético com o objetivo de 

melhorar a saúde pública. 

• Fornecer informação técnica, 

aconselhamento, formação e 

coordenação para a 

investigação sobre os impulsos 

genéticos e outras tecnologias 

de biocontrolo genético. 

 
O Dr. Tonui concluiu a sua intervenção 

introduzindo o Consórcio Africano de 

Biocontrolo Genético, e fazendo um 

resumo das suas concretizações: 

• Website www. 

genbioconsortium.africa 

traduzido em francês, 

português, árabe e suaíli. 

• Boletim Informativo Mensal e 

Notícias Semanais Traduzidos 

em francês e português 

• Programa de mentoria em 

funcionamento. 

• Elaboração em curso de um 

programa de certificação 

para os Profissionais do 

BioGen. 

• Ativo no Twitter e no LinkedI

O programa de Gestão Vetorial 
Integrada da África Ocidental 
sublinha as cinco diretrizes 

O tema geral deste evento paralelo foi a "Capacitação 
para a avaliação e a gestão dos riscos das novas 
tecnologias genéticas: perspetivas éticas e políticas". 

 

Atividades da 
Gene Convene 

Avaliação de 
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Independente 

Formulaç
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disponíveis 
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http://www/
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CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO DA PAMCA 
 

8ª CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO ANUAL DA 
PAMCA 

 

 

 

8ª CONFERÊNCIA E  

EXPOSIÇÃO ANUAL DA  

PAMCA 
Tema Subtemas 

Captação de apoio institucional e 

comunitário local para a eliminação 
das doenças transmitidas por vetores 

(VBDs) 

Datas Importantes 
Início da submissão de resumos: 1 de Fevereiro de 
2022 
Fim da submissão de resumos; 30 de Abril de 2022 

Notificação de aprovação de resumos: 31 de Julho de 
2022  

Inscrição 
 
Inicio do prazo de inscrição com desconto: 1 de Maio de 

2022 

Final do prazo de inscrição com desconto: 31 de 
Agosto de 2022 

Inscrição tardia/mo local: Desde 1 de Setembro de 2022 

• Vigilância vetorial, epidemiologia, programas de 

controlo de doenças e saúde global 

• Saúde pública de precisão e inovações para a eliminação de 
VBD: IA, bases de dados entomológicos, modelização e 

vigilância genómica 

• LLINS, IRS e gestão da resistência aos inseticidas 

• Gestão das fontes larvares e vetor integrado 

• Biologia vetorial, ecologia, taxonomia e genética 

populacional 

• Vírus novos e reemergentes transmitidos por 

artrópodes, alterações climáticas 

• Ciências sociais e inclusão de género para VBDs 

 

Tarifas da Inscrição 

Tarifa com desconto 

Membro regular: $ 150 
Membro estudante: $ 

70 

Estudante, não membro: $ 

100  

Não membro: $ 250 

 
 

Tarifa no local  
Membro regular: $ 200 

Membro estudante: $ 

100  

Não membro: $ 350 

Tarifa diária: $ 100 

 

 
Submeta o seu resumo através deste link: 

https://conference.pamca.org/abstract 

Para questões sobre programas de patrocínio e exposição por 

favor contacte Linda Wanjiru através do e-mail 

linda.wanjiru@pamca.org ou do telefone +254 757 355 4C1 

 
Local: Centro de Convenções do Ruanda Data: 2 a 28 de Setembro de 2022 www.pamca.org 

 

 
A Conferência e Exposição Anual de 2022 da 

PAMCA, agendada para os dias 26 a 28 de 

Setembro de 2022, em Kigali, Ruanda. A 

conferência e exposição terá como tema 

"Captação do apoio institucional e comunitário 

local para a eliminação de doenças transmitidas 

por vetores (VBDs)". Em preparação para a 

conferência, 

 
o Secretariado da PAMCA, em parceria com o Comité 

Organizador Local da Secção Ruandesa da PAMCA 

(LOC), anunciou o início do período de submissão de 

resumos. Os participantes interessados devem 

submeter os seus resumos através do link 

https://conference.pamca.org/ abstract 

http://www.pamca.org/
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New Life Home 
Trust - Kenya 

 

Stunning Homes 
Apartment 

 

 
Alpine heights 

 
Pantry & 

Provision Kilimani 
Convenience store 

 
 
 

Osteria Del Chianti 
Italian · $$ 

 

Kemri-Wellcome Trust    Open Capit 

 

Cedars 
Lebanese · $$ 

 
 

Lenana Suites 

 

 
 
 

Camden Court 

Chandrana Foodplus 
Corporate Office 

 
 

 
Sheema Apartments 

 

 
 
 

East Africa Customer 
Care Center Ltdi 

 

 
 
 

Just spicy tasty 
chicken 

Si1a Tower3 

 

 

Vogue Ville 

 
 
 
 

 
Roshanmaer Place 

FFCCBB MMiihhrraabb --KKiliilmimaanni i 

 
Nigeria High Commission 

 
 

 
The Image Luxury 
Apartments 

 

 

 
Coffee & Bagels 

 
White Oak Park 

 
 

 
Fedha Residences 

by Trianum 
4,0  (99) 

 

 
 

The Atrium 

 

Tulwet Residency 

 

 
Java House 

 
 
 

 
SHOKUDO Kilimani 

Authentic Japanese 

bassy Of Ivory 
Coast Nairobi 

SomVest Holdings 
Boat dealer 

 
Abyssinia Exotic 

3-star hotell  
 
 
Tigoni Tower Gardens 

Terranova Court 
Apartments 

 
 
 
 
 

The Lofts 

 

CIHEB Kenya 

 
 

 
Sidian Bank - 
Kilimani Branch 

 
 

 
DUNCAN COURT,, 

KILIMANI 

 
Twin Oaks Apartments 

 
 
 
 
 

 
Mungakibanga Place 

 
 
 
 
 

Royal Tulip 
Canaan Nairobi 
4,,4 (1528) 
4-star hotell 

 
 
 
 

 
Titan Complex 

 
Patriotic Security Group 

 

Naivas 

Abyssinia Exotic 

The Cedar Court 
- Town Homes 

 
 

Juviano Limited 

Yejoka Gardens 
Supermarket-Kilimani 

Giift shop 

 
 

 

 
AutoXpress - Kilimani 

Tire shop 

 
 

Autometrix - Kilimani 

 
 
 

CJ's - Kilimani 
Family-friends · $$ 

Kilimani Mall 
Shopping mall 

 

 
 
 
 

 
Yaya Towers 

 
 

Kesh Kesh Coffee 
Roasters & Cafe 

 

 
 

 
Kiluwa apartments & spa 

 

 
Chaka Apartments 

 

 
Chaka Place 

 

 

 
Golden Spot Bar 
& Restaurant 

 
 

BLACK STARS 

 
Nawal Forex 

Club & Lounge  

 
Family Bank-Kilimani 

 
Yaya Centre 
Shopping mall 

Kiichen 

 
DHL Express Yaya 

YYaayyaa AAppaarrttmmeenntsts 
aanndd HHootteell 

Olakira Spa 

4i0   (43) Blacky''z Loun 
4-star hotell 

Artcaffe Yaya 

Kingdom Bank Limited 

 

 

10D, Sifa Towers, 
Lenana/Cotton Avenue Junction, Nairobi.  

Tel.: +254 020 205 4451 | +254 7719 283 353 
 

Email: info@genbioconsortium.africa 
Website: www.genbioconsortium.africa 

mailto:info@genbioconsortium.africa
http://www.genbioconsortium.africa/

