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Bruxelas, 8 de janeiro de 2018 

 

Caros participantes e observadores do Processo de Kimberley, 

Estimados amigos, 

No momento em que a União Europeia inicia a sua presidência do Processo de 

Kimberley, gostaria de vos desejar um próspero Ano Novo. Cumpre-me agradecer a 

Robert Owen-Jones e à sua equipa o trabalho desenvolvido na presidência do Processo de 

Kimberley em 2017. Enquanto presidente, aguardo com expectativa a possibilidade de 

colaborar com a Índia, que assegura a vice-presidência, com os grupos de trabalho do 

Processo de Kimberley, com todos os participantes e observadores e com todos vós, no 

próximo ano. 

No plenário de Brisbane, que teve lugar em dezembro de 2017, foram tomadas 

importantes decisões. O recém-criado Comité ad hoc para a revisão e reforma, cuja 

presidência é assegurada pela Índia e a vice-presidência por Angola, terá um importante 

papel a desempenhar. 

2018 será um ano crucial para o Processo de Kimberley, durante o qual nos esforçaremos 

por alcançar progressos tangíveis em matéria de comércio honesto de diamantes e dar 

cumprimento ao apelo da comunidade internacional no sentido de garantir que, graças à 

reforma, o Processo de Kimberley continua capaz de desempenhar o seu papel num 

mundo em mutação. Com o vosso apoio, estou confiante de que poderemos ter êxito. 

Lançaremos imediatamente mãos à obra. No primeiro trimestre de 2018, entraremos em 

contacto com os presidentes dos grupos de trabalho do Processo de Kimberley para 

desenvolver um programa de trabalho conjunto, que partilharemos com todos vós. 

Passaremos em revista os nossos esforços conjuntos na reunião intercalar a realizar em 

Antuérpia, entre 19 e 22 de junho. 

 

Enquanto presidência, estamos empenhados em agir como um mediador imparcial e a 

trabalhar de forma pragmática e transparente. Gostaria de vos incitar vivamente a 

contactar-nos a qualquer momento para transmitir eventuais sugestões, comentários, 

questões ou manifestar preocupações, através do seguinte endereço: EC-Kimberley-

Process@ec.europa.eu. 

 

Desejo-vos, assim como às vossas famílias e colaboradores, um próspero Ano Novo e 

aguardo com expectativa uma cooperação estreita e frutuosa. 
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Com os melhores cumprimentos, 

 
Hilde Hardeman 

Presidente do Processo de Kimberley em 2018 

 


