
 

 

 

 

 

 

Comunicado do Processo de Kimberley 

Reunião Plenária Híbrida (em Moscou e online), 8-12 de novembro de 2021 

 

1. A Décima Sétima Reunião Plenária do Processo Kimberley (KP) foi convocada sob a Presidência da 
Federação da Rússia de 8 a 12 de novembro de 2021 em um formato híbrido, tanto com presença 
pessoal em Moscou, Rússia, quanto em regime online. A Plenária contou com uma forte participação de 
delegados de 52 participantes e 4 observadores. Foi muito apreciada a presença de convidados da 
presidência, incluindo a República do Quirguistão, a República de Moçambique, o Estado do Qatar e a 
República do Uzbequistão, bem como a Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção (CITES) e o Banco Mundial. 

2. A Plenária observou as condições desafiadoras de pandemia da COVID-19 e as respectivas restrições e 
limitações afetando o trabalho do KP em 2020. No entanto, o forte compromisso dos participantes com 
os objetivos do KP e sua vontade de se adaptarem à nova realidade permitiu que o KP voltasse ao 
trabalho construtivo, incluindo o bom funcionamento dos órgãos de trabalho do KP ao longo dos anos 
de 2020 e 2021 e a realização de reuniões intersessionais e plenárias significativas em 2021. A Plenária 
apreciou os esforços da Presidência russa para promover o trabalho do KP em formato online no espírito 
de inclusão, transparência e responsabilidade durante estes tempos difíceis de incerteza e ruptura. 

3. O Processo de Kimberley provou ser um instrumento multilateral eficaz para a prevenção de conflitos 
e no empenho de conter o fluxo de diamantes de conflito. O PK produziu um impacto valioso no 
desenvolvimento das comunidades nas zonas de mineração de diamantes melhorando a vida das 
pessoas, contribuindo para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável proclamados 
pelas Nações Unidas. O Processo de Kimberley baseado em uma estrutura tripartida de governo, 
indústria e sociedade civil, continuou seus esforços para promover o comércio legítimo de diamantes 
em bruto e contribuir para a paz, segurança e prosperidade. 

4. A Plenária saudou o Fórum Especial sobre Fornecimento Responsável de Diamantes organizado pela 
Presidência Russa em junho à margem da Reunião Intersessional do Processo de Kimberley de 2021 com 
a participação de representantes das Nações Unidas (ONU), União Africana (UA), Fórum 
Intergovernamental sobre Mineração, Minerais, Metais e Desenvolvimento Sustentável (IGF), 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e Organização Internacional para Padronização (ISO) e observou o potencial para uma 
maior cooperação com essas organizações de acordo com o KP/2018/Plenário/Decisão Administrativa 
02 para Envolvimento do KP com Organizações Externas. A Plenária acolheu a conclusão do Fórum no 
sentido de que a indústria diamantífera deve dedicar-se ao desenvolvimento sustentável a todos os 
níveis da cadeia de abastecimento para ter sucesso em um mundo moderno. 

5. Os participantes e observadores agradeceram à Federação da Rússia a sua liderança em 2020 e 2021 
e deram as boas-vindas ao Botswana como presidente do KP e ao Zimbabué como vice-presidente do KP 
em 2022. 

 

Actividades dos Grupos de Trabalho e Comitês 
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6. A Plenária apreciou o trabalho louvável dos Grupos de Trabalho e Comitês realizado em 2021 para 
garantir que o Processo de Kimberley cumpra e acompanhe os desafios existentes, e notou a aprovação 
das seguintes Decisões Administrativas: 

1. Decisão Administrativa sobre o Questionário sobre a Admissão de Novos Observadores no 
Processo de Kimberley; 

2. Decisão Administrativa relativa ao Regulamento Interno sobre Reuniões Intersessionais  e  
Reunião Plenária, os Grupos de Trabalho Ad Hoc e Órgãos Subsidiários; 

3. Decisão Administrativa sobre as Diretrizes para a Preparação, Revisão e Análise do Documento 
de Dados Estatísticos do KP. 

7. A Plenária manifestou sua gratidão ao Conselho Mundial de Diamantes (WDC) por hospedar o 
Mecanismo de Apoio Administrativo (ASM). A Plenária observou que o mandato do ASM expira em 
2021. A Plenária prorrogou o mandato da ASM por um período adicional de um ano ou até a data da 
criação da Secretaria Permanente, o que ocorrer primeiro. Os relatórios anuais do ASM devem ser 
submetidos ao Presidente do KP. 

8. A Plenária lembrou aos órgãos de trabalho a necessidade de cumprirem as regras estabelecidas para 
a nomeação de presidentes e vice-presidentes dos órgãos de trabalho, de acordo com a Decisão 
Administrativa KP de 2017 "Presidência dos órgãos de trabalho do Processo de Kimberley", que prevê, 
inter alia, que um órgão de trabalho do KP deve solicitar voluntários, de acordo com o cronograma 
consistente com esta DA, para os cargos de Presidente e Vice-Presidente ao final de seu terceiro ano de 
serviço. 

9. A Plenária ainda tomou nota do bom trabalho realizado pelos Grupos de Trabalho e Comitês no 
cumprimento de seus respectivos mandatos, conforme relatado a seguir: 

 

Grupo de Trabalho sobre Produção Artesanal e Aluvial (WGAAP) 

10. O Plenário endossou a aprovação da República Popular da China e da República do Gabão como 
membros plenos do WGAAP. 

11. A Plenária notou com apreço o trabalho realizado pela República Democrática do Congo como 
Presidente do WGAAP endossando, portanto, a renovação de seu mandato por mais três anos. 

12. A Plenária acolheu as atualizações apresentadas pela República dos Camarões e pela República 
Centro-Africana (RCA) sobre os seus esforços contínuos visando melhorar a implementação do KPCS nos 
seus respectivos países. 

13. A Plenária tomou nota da experiência compartilhada pela DELVE, uma plataforma implementada 
pelo Banco Mundial para coletar e gerenciar os dados do setor do ASM. A este respeito, a Plenária 
observou ainda a necessidade de examinar opções de colaboração entre DELVE e WGAAP no que diz 
respeito à coleta de dados no setor de diamantes do ASM. Um subgrupo composto por DDI@Resolve 
(Presidente), Gana, Zimbabué, RDC, WDC e CSC foi criado para analisar as oportunidades que o KP pode 
aproveitar para apoiar a plataforma DELVE em linha com o KP/2018/Plenário/Decisão Administrativa 02 
para Envolvimento do KP com Organizações Externas. Como uma primeira etapa, DDI@Resolve se 
reunirá com DELVE/Banco Mundial para discutir a viabilidade. 

14. A Plenária tomou nota do progresso contínuo na implementação da Abordagem Regional nos países 
da União do Rio Mano, apesar dos desafios colocados pela pandemia da COVID-19. A Plenária agradeceu 
à UE e ao Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha pelo co-
financiamento deste projeto. 

15. A Plenária deu as boas-vindas à apresentação do Programa GemFair conduzida em Serra Leoa pela 
De Beers, membro do WDC.  Além disso, a Plenária notou como é importante explorar as oportunidades 
para apoiar a formalização do setor ASM em outros países, observando que o trabalho realizado no 



3 
 
âmbito do plano estratégico da União do Rio Mano, com o apoio da UE e da GemFair membro do WDC, 
para facilitar um programa de formação regional é um bom modelo para replicar, envolvendo o CSC. 

16. A Plenária tomou nota de que a Cooperação Regional na África Central não iniciou a implementação 
do seu Plano de Trabalho adotado durante o Workshop de Alto Nível realizado em abril de 2019 em 
Kinshasa, RDC, devido ao contexto de pandemia da COVID-19 e à falta de financiamento. A Plenária 
incentivou ainda a Equipe Técnica composta por Botswana, África do Sul, EUA, UE, China, ADPA e CSC a 
entrar em contato com os doadores para facilitar a implementação deste Plano de Trabalho. 

17. A Plenária reafirmou seu compromisso de fortalecer a natureza tripartida do Processo de Kimberley 
a nível nacional para garantir o acompanhamento da implementação do KPCS nos países produtores de 
diamantes ASM. A Plenária, portanto, observou a intenção do WGAAP de elaborar um conjunto de 
recomendações sobre a criação de uma Força-Tarefa Nacional formada por vários stakeholders (partes 
interessadas) do KPCS nos países produtores de diamantes do ASM. 

 

Grupo de Trabalho sobre Estatísticas (WGS) 

18. A Plenária saudou o relatório do WGS sobre o trabalho realizado em 2020-2021. 

19. O Plenário aprovou a revisão da Decisão Administrativa sobre as Diretrizes para a Preparação, 
Revisão e Análise do Documento de Dados Estatísticos do KP. 

20. A Plenária observou a implementação da Decisão Administrativa de 2019 para a Apresentação de 
Dados de Produção por tipo – Produção em Grande Escala e Produção Artesanal de Pequena Escala, que 
exige que os países produtores relatem seus dados de produção por tipo. O primeiro envio de dados de 
produção por tipo começou na primeira metade do ciclo de produção (janeiro-junho) de 2020. 

21. A Plenária observou o compromisso do Comitê de Participação e Presidência (CPC) de fazer cumprir 
a disposição da Decisão Administrativa de 2005 sobre as Diretrizes para o Comitê de Participação com 
relação ao não cumprimento estatístico em ralação à Indonésia, conforme foi apontado pelo WGS. Este 
último se comprometeu a fornecer à Indonésia capacitação técnica em relatórios estatísticos, o que lhes 
permitirá cumprir o KPCS. O WGS elogia os esforços do Presidente do KP e do CPC para resolver a 
questão da não conformidade estatística da Indonésia. 

22. A Plenária notou a finalização pelo WGS de análises estatísticas de 48 países relativas a 2020. O WGS 
aguarda análises restantes relativas à República Democrática do Congo, Essuatíni e Lesoto. 

23. A Plenária observou o comprometimento contínuo do WGS de fornecer apoio estatístico e avaliação 
das exportações esperadas a chegar das zonas conformes na República Centro-Africana, de acordo com 
a Decisão Administrativa sobre a Retomada das Exportações de Diamantes em Bruto da República 
Centro-Africana e sua Estrutura Operacional. 

24. A Plenária observou que o WGS, em conjunto com o WGAAP, participou de uma sessão de 
capacitação de quatro dias para funcionários da Costa do Marfim, Guiné, Libéria e Serra Leoa em 
matéria de coleta de dados e processamento estatístico para as partes interessadas da cadeia de 
abastecimento de diamantes em contexto da abordagem regional na União do Rio Mano. Os membros 
do WGS dos EUA e do Canadá apresentaram apresentações sobre gerenciamento de dados, relatórios 
estatísticos e análises. 

25. A Plenária observou o empenho contínuo do WGS em prestar assistência aos participantes do KP. O 
WGS auxiliou 6 membros do KP com a apresentação de estatísticas ao site KP Rough Diamond Statistical 
em 2021. O Plenário também fez notar o treinamento fornecido pelo WGS a Angola e ao Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte sobre requisitos aplicáveis a relatórios estatísticos, reconciliação e 
análise de país. 

 

Grupo de Trabalho de Peritos em Diamantes (WGDE) 

26. O Plenário deu as boas-vindas a Angola como membro pleno do WGDE. 
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27. A Plenária deu as boas-vindas à Suíça e ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte como 
Observadores do WGDE, a fim de participarem do recém-criado Subgrupo de Digitalização. 

28. O Plenário apoiou a iniciativa do Presidente do KP 2021 para lançar o processo de digitalização dos 
Certificados do KP. 

29. A Plenária saudou a criação do Subgrupo WGDE sobre Digitalização, composto por Angola, Brasil, 
Canadá, República Popular da China, União Europeia, Índia, Federação da Rússia, Suíça, Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos da América e o Conselho Mundial de Diamantes como 
Presidente provisório do Subgrupo. A Plenária observou a necessidade de adoção dos respetivos Termos 
de Referência. 

30. A Plenária observou os projetos-piloto bilaterais relativos à troca digital de informação sobre dados 
dos Certificados do KP entre a Federação da Rússia e a República da Bielorrússia e entre a Federação da 
Rússia e o Reino da Bélgica como membro da UE, e encorajou os Participantes do KP a tomar medidas 
práticas para elaborar uma abordagem consistente para com a digitalização dos Certificados KP. 

31. A Plenária agradeceu à CITES por sua apresentação demonstrando o que foi obtido no decurso da 
sua própria experiência de digitalização e saudou o envolvimento ulterior com a CITES na esfera da 
digitalização, de acordo com a KP/2018/Plenária/Decisão Administrativa 02 para o Envolvimento do KP 
com Organizações Externas. 

32. A Plenária tomou nota da nova Diretriz Técnica (No. 16) relativa ao Programa ASSURE adotado pelo 
WGDE. 

33. A Plenária agradeceu ao WCO pela cooperação contínua. 

34. A Plenária observou que, embora seja importante garantir consistência e clareza no fornecimento de 
amostras de exploração e diamantes de menos de 0,5 mm (micro-diamantes), o consenso sobre a 
formulação do documento apropriado ainda não foi alcançado, e observou que o WGDE continuará esse 
trabalho em 2022. 

35. A Plenária observou que devido às inconsistências na classificação de diamantes entre o código HS 
7102.31 e o 7102.39 e entre os Participantes, certas remessas foram relatadas como bloqueadas e que o 
WGDE vai trabalhar com o WCO para buscar uma outra formulação. 

36. A Plenária observou que no início de 2022 o Subgrupo Científico do WGDE estará em posição de 
apresentar os resultados da análise de Espectroscopia de Plasma Induzido por Laser (LIBS) obtidos em 
diamantes da RCA, DRC e RSA. 

37. A Plenária agradeceu aos membros do Subgrupo Científico do WGDE e da Equipe de Peritos em 
Diamantes do WGDE por suas valiosas contribuições para o sucesso contínuo do KP e deu as boas-vindas 
à inclusão de novos peritos em ambos os Subgrupos. 

38. A Plenária observou que o WGDE atualizará e lançará uma nova edição do seu inquérito sobre o 
confisco de diamantes em bruto em 2022, mas a questão de como lidar com os diamantes confiscados e 
com certificados fraudulentos será da competência de um novo subgrupo. O Subgrupo foi criado por 
membros do WGAAP, WGM e WGDE sob a alçada do WGAAP. Os seguintes Participantes e 
Observadores se ofereceram para fazer parte do novo Subgrupo: RDC, UE, Camarões, Gana, Índia, Suíça, 
África do Sul, Rússia, EUA, Zimbabué, WDC e CSC. 

39. O Plenário agradeceu a cada um dos candidatos do Secretariado Permanente do KP (KPS) - Áustria, 
Botswana e República Popular da China. 

40. A Plenária observou que na sequência de uma ampla discussão, inclusive com a participação da 
sessão plenária completa do KP, a Equipe de Peritos Técnicos (TET) do WGDE prestou conta do trabalho 
realizado. Na ausência de consenso com base na avaliação apresentada, a Plenária concordou em 
estender o mandato do TET WGDE para 2022, de acordo com o Comunicado Final do KP 2019, com os 
Termos de Referência a serem revisados. O exercício de avaliação será aberto a todos os participantes 
do KP. 
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Grupo de Trabalho sobre Monitoramento (WGM) 

41. A Plenária tomou nota da finalização e adoção pelo WGM dos relatórios de todas as visitas de 
verificação que ocorreram nos anos de 2018 e 2019. 

42. A Plenária tomou conhecimento dos relatórios anuais apresentados por todos os Participantes e 
Observadores do KP para o ano civil de 2020 e que as avaliações do relatório anual foram concluídas por 
todos. Não há avaliações pendentes para o ano civil de 2020. 

43. A Plenária observou que o WGM resumirá os resultados das avaliações do relatório anual e enviará 
feedback aos Participantes para melhorar a qualidade de seus relatórios se neles houver omissões. 

44. A Plenária notou o atraso do Mecanismo de Avaliação pelos Pares devido à pandemia de COVID-19 
ora em curso e encorajou os Participantes e Observadores a retomarem visitas e missões de verificação 
quando as condições necessárias no campo forem favoráveis e as medidas, implementadas. 

45. A Plenária observou que alguns Participantes do KP foram inativos por um longo tempo e 
recomenda que o Presidente do KP escreva para eles evocando sua responsabilidade de comparecerem 
às reuniões e participarem das atividades do KP. 

46. O Plenário acolheu com agrado o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte como membro 
provisório do WGM. 

47. O Plenário observou que a República Bolivariana da Venezuela começou a produção e pretende 
exportar nos próximos meses. Recordando o parágrafo 37 do Comunicado Final do Plenário de 2016, a 
presente Plenária pretende, dadas as condições favoráveis, enviar uma missão de verificação à 
República Bolivariana da Venezuela após a retomada das exportações. Além disso, foi apreciado que a 
República Bolivariana da Venezuela notificou o WGM sobre como ela está implementando as 
recomendações da missão de verificação de 2016. 

48. A Plenária tomou nota do convite da República Centro-Africana para uma missão de verificação do 
KP. A Plenária decidiu considerar o envio de uma missão de verificação em 2022, levando em conta as 
condições prevalecentes no RCA, em consulta com a MINUSCA e o Governo da RCA de acordo com 
Termos de Referência específicos a serem formulados pelo WGM em consulta com a equipe da missão e 
a RCA MT . A equipe da missão de revisão incluirá representantes do WGAAP, WGM, WGDE, WGS, WDC, 
ADPA e CSC, e outros participantes interessados. A missão de verificação estabelecerá contato com o 
Governo da RCA, MINUSCA, Painel de Peritos da ONU e outros órgãos relevantes da RCA. 

49. O WGM reconheceu o trabalho concluído pela RCA MT e reconheceu que o Quadro Operacional 
Revisto de 2019 e os relevantes Termos de Referência ajudaram a trazer benefícios palpáveis para o 
aumento das exportações de diamantes legítimos da República Centro-Africana. 

50. A Plenária tomou nota dos repetidos desafios apresentados pela RCA nos processos e padrões de 
certificação do KP,  como a qualidade das imagens de diamantes fornecidas pelo Ponto Focal da RCA 
para a Equipe de Peritos de Diamantes da RCA (DET), as inconsistências/incompletudes nos dados 
comerciais e nos certificados KP, as remessas exportadas perdidas que não chegaram ao destino 
declarado e os casos de triagem mal feita dos diamantes exportados causando perdas de receitas, e 
observou que a RCA forneceu amplas explicações para as questões levantadas. A Plenária incentivou a 
RCA a praticar mais coordenação e colaboração com suas entidades regionais e sub-regionais, a fim de 
assegurar esforços coordenados, incluindo assistência técnica. 

 

Comitê de Participação e Presidência (CPC) 

51. O Plenário acolheu com agrado o relatório do CPC sobre o trabalho realizado em 2020-2021. 

52. A Plenária saudou a admissão do Estado do Qatar, da República do Quirguistão e da República de 
Moçambique como Participantes da KPCS. 
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53. A Plenária observou o interesse e o compromisso da República do Uzbequistão de aderir ao 
Esquema de Certificação do Processo de Kimberley. 

54. A Plenária adotou a Decisão Administrativa sobre o Questionário para Admissão de Novos 
Observadores no Processo de Kimberley, que será o documento de base para coleta de dados e 
informações relevantes sobre os candidatos que queiram se tornar Observador Independente no 
Processo de Kimberley, facilitar a revisão e avaliação das suas aplicações pelo CPC. 

55. A Plenária observou que a Indonésia permaneceu não conforme no plano estatístico, apesar dos 
acompanhamentos regulares feitos pelo Presidente do Processo de Kimberley e pelo Presidente do CPC, 
respectivamente. A Plenária consentiu em conceder à Indonésia uma oportunidade de responder ao 
Processo de Kimberley dentro de um período de seis meses a partir da adoção deste Comunicado final, 
ou seja, 12 de novembro de 2021. 

56. O Plenário reafirmou o compromisso do CPC de fazer cumprir a Decisão Administrativa de 2005 
sobre as Diretrizes para o Comitê de Participação no que diz respeito ao não cumprimento estatístico. 

57. O Plenário saudou a admissão do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte como membro 
provisório do CPC. 

58. A Plenária deu as boas-vindas à Federação da Rússia como a próxima Presidente do Comitê de 
Participação e Presidência para 2022. 

  

Comitê de Regras e Procedimentos (CRP) 

59. A Plenária acolheu com agrado o relatório do CRP sobre o trabalho realizado em 2020-2021. 

60. O Plenário aprovou a Decisão Administrativa atualizada sobre o Regulamento Interno das Reuniões 
Intersessionais e Reuniões Plenárias, e seus Grupos de Trabalho Ad Hoc e Órgãos Subsidiários, conforme 
proposto pelo CRP. 

61. A Plenária saudou a Declaração sobre os Princípios de Apoio ao Fornecimento Responsável de 
Diamantes como Melhores Práticas (“Quadro 7”) que foi apresentada conjuntamente pela Rússia e 
Botswana em 2020 e discutida durante as sessões conjuntas do CRP e do WGM. 

62. A Plenária saudou a decisão do CRP de iniciar em 2022 a solicitação de voluntários para Presidente e 
Vice-Presidente do Comitê. 

63. A Plenária saudou a admissão do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte como membro 
provisório do CRP. 

64. A Plenária saudou o progresso na consolidação do Documento de Base, que permitiu o fechamento 
provisório de algumas seções. A Plenária observou que este trabalho, liderado pela UE, continuará no 
subgrupo do Documento de Base dentro do CRP. 

65. A Plenária acolheu com agrado o extenso trabalho realizado no contexto do Subgrupo sobre o 
Documento de Base no tocante à definição de "diamantes de conflito", liderado pela UE, o que permitiu 
avanços significativos. A Plenária convida os novos e os futuros Presidentes do Processo de Kimberley, 
todos os Participantes e Observadores do KP a levarem adiante esses esforços até o próximo ciclo de 
revisão, tomando nota do trabalho feito e que foi refletido na carta distribuída em 11 de novembro de 
2021 pela Presidência do Processo de Kimberley 2021 e pela Presidência do Kimberley Process 2018. 

 


