
 
Declaração de Abertura do IPEN no INC-1 

Dr. Tadesse Amera, Co-Presidente do IPEN 
  
Obrigado, Senhor Presidente, ilustres delegados, 
  
Falo em nome da IPEN, a Rede Internacional de Remoção de Poluentes, uma rede de 
600 Organizações de Saúde e Meio Ambiente em 126 países, em grande parte com 
sede no Sul Global. 
 
Nosso objetivo e missão é um futuro livre de tóxicos para todos e os plásticos 
ameaçam nossa saúde. 
  
O processo INC deve assegurar a mais ampla participação possível de todas as partes 
interessadas envolvidas, conforme estipulado na Resolução 5/14 e em consonância 
com a prática da Convenção de Minamata INC. Como observadores, gostaríamos de 
salientar que as referências às estruturas do Grupo Principal do PNUA do PNUA 
devem ser suprimidas no futuro, uma vez que o INC é um processo liderado por país e 
não um órgão subsidiário da UNEA. 
  
O IPEN acredita que o Tratado sobre os Plásticos é um passo vital para alcançar 
progressos significativos na proteção da saúde humana, da saúde de outros seres 
vivos e do ambiente contra os impactos tóxicos dos plásticos ao longo do seu ciclo de 
vida. 
  
O Tratado deve centrar-se na poluição por plásticos ao longo de todo o ciclo de vida 
dos plásticos e abordar os impactos visíveis e invisíveis dos materiais plásticos. 
  
Para o efeito, os delegados devem considerar a possibilidade de construir o Tratado 
com base em três princípios básicos: 
  
• Primeiro: Para entender melhor o que é a poluição plástica, é preciso entender o que 
é plástico: um material feito de carbono (principalmente combustíveis fósseis) e 
produtos químicos. Um grupo complexo de misturas de dezenas de milhares de 
produtos químicos, muitos dos quais são tóxicos. 
• Em segundo lugar: o tratado deve abordar os efeitos nocivos para a saúde dos 
plásticos ao longo do seu ciclo de vida, incluindo a melhoria da transparência sobre a 
sua composição. 
• Terceiro: Os plásticos contêm produtos químicos tóxicos, devemos reconhecer que os 
produtos químicos tóxicos tornam os plásticos incompatíveis com uma economia 
circular. 
  
Esperamos um Tratado ambicioso e protector. 
  
Nosso futuro está em nossasmãos. 
   



 
Obrigado!! 
 


