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Informações práticas

• Um relatório resumirá as discussões 
anonimamente e será encaminhado a 
toda(o)s, posteriormente.

a
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Dicas para uma grande experiência

• Por favor, silencie seus microfones e 
desligue suas câmeras

• Os comentários por áudio se darão durante 
a seção de P/R, após as apresentações 

• Se você quiser fazer uma pergunta ou um 
comentário, por favor levante sua mão 
virtual ou digite sua pergunta no bate-papo

• Se o moderador lhe der a palavra, por 
favor, ative seu microfone, ligue sua 
câmera e faça uma pergunta precisa / faça 
um comentário
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5º Webinar Lusófono - Agenda Tempo Total

Abertura 10 min 0h10

ABSCH

O Mecanismo de Intercâmbio de Informações 

em Acesso e Partilha de Benefícios 

1h00 1h10

PERGUNTAS & RESPOSTAS

Secretaria da CDB – Kristina Taboulchanas

– Alexandra Coelho

30 min 1h40

Encerramento 20 min 2h00 ----



ABSCH 
The Access and 
Benefit-Sharing 
Clearing-House 
Mechanism

ABSCH - O Mecanismo de 
Intercâmbio de Informações
sobre Acesso e Partilha de 
Benefícios PROXIMO



24.11.2020
Capacity development needs for Lusophone African 

countries

https://absch.cbd.int

https://absch.cbd.int/


24.11.2020
Capacity development needs for Lusophone African 

countries

Protocolo de Nagoya (Art. 14) estabelece o ABSCH:

Plataforma online para troca de informações sobre ABS:

- Ferramenta para facilitar a implementação do PN, aumentar a segurança jurídica, 
clareza e transparência nos procedimentos de acesso e monitoramento do uso;

- Ajuda os usuários a acessar recursos genéticos e os provedores a participar dos 
benefícios; e

- Contribui para o Monitoramento no exterior (auxilia os provedores no recebimento 
de informações relacionadas à utilização de seus recursos fora da jurisdição do país 
provedor. 



O ABSCH PODE AJUDAR TODOS A CONSEGUIREM O QUE QUEREM:

O que os fornecedores querem:
• Controle sobre o acesso aos seus próprios RG e CTAs;
• Assegurar que os usuários cumpram todas as condições estabelecidas no MAT;
• Garantia de que os benefícios decorrentes da utilização sejam recebidos de acordo com 
o MAT. 

O que os usuários desejam:
• Acesso ao RG e CTA;
• Um entendimento claro sobre como acessar RG e CTA;
• Segurança jurídica para a utilização de RG e CTA quando o devido processo for seguido.

O que todos querem:
• Partilha justa e equitativa de benefícios;
• Uso sustentável da biodiversidade;
• Conservação da biodiversidade. PROXIMO



Mas afinal O QUE FAZ O ABSCH?

1. Facilita conexões entre usuários e provedores

2. Ajuda os usuários a cumprir as medidas e requisitos do AB

3. Fornece ferramentas para ajudar a monitorar a utilização

4. Oferece informações confiáveis e atualizadas.

5. Promove a conscientização e capacitação para o Protocolo de Nagoya.

6. Promove a eficiência no desenvolvimento de projetos e materiais de

capacitação para o Protocolo de Nagoya



Algumas Informações úteis para se ter
em mente acerca do ABS-CH 



Language % of Visitors
English 55%

French 5%
Spanish 5%
German 3%
Japanese 2%
Korean 1%

Os 10 principais países, 

representando 62% de 

todos os visitantes, nos 

últimos 90 dias, são:

GB, França, EUA, 

Holanda, Alemanha, 

Finlândia, Suíça, Japão, 

Índia e México

Análise do Google a partir do site da ABS-CH (2020)

Cerca de 3000 visitantes/mês. 
O visitante médio visita o site 2 ou 3 
vezes por mês. 

Um visitante gasta em média cerca 
de 5 minutos olhando para a ABSCH.



Queixas mais comuns 
recebidas sobre a ABS-CH

• Informações nacionais não estão
disponíveis

• As informações sobre as regras e
procedimentos de acesso aos recursos
genéticos em um país não são claras



A maioria dos usuários está procurando 
informações sobre o ABS-CH a fim de cumprir as 

obrigações do Protocolo de Nagoya

País FornecedorUsuário

Ajuda os usuários a conhecer os passos a 
seguir para ter acesso à RG em seu país 

Ajuda os usuários a entender as 
regras do ABS em seu país

Ajuda os usuários a cumprir sua 
legislação doméstica

Mostra a "prontidão" de seu país para 
fazer negócios de ABS

Procedimentos ABS … 



Então, como podemos ajudar os 
usuários a cumprir a legislação 

nacional de ABS?



Procedimentos ABS!
Publicando os Procedimentos

para o acesso e partilha



Então como publico os procedimentos 
de ABS no ABS Clearing-House?



Quem pode publicar os procedimentos de ABS?

Pontos focais Nacionais
de ABS (NFP)

Autoridade
Publicadora

(PA) Usuários Nacionais
Autorizados (NAU)

• Governos nacionais (Partes e não-Partes)
• Necessário obter uma conta CBD + função nacional designada (PA ou NAU)
• Para suporte técnico relativo à sua conta CBD, entre em contato:  absch@cbd.int

a

mailto:absch@cbd.int


Como faço para publicar os procedimentos de ABS?

• Acesse o formulário comum de procedimentos ABS online no ABS-CH: https://absch.cbd.int/register/PROO
O guia passo a passo também está disponível: https://absch.cbd.int/about/guides/PRO

Esboço de publicação: 
preparado pela NAU ou PA

Solicitação de 
publicação

Aprovado e 
publicado

Rascunho revisto e 
verificado pela PA

Disponível publicamente nos 
registros nacionais da ABS-CH

Faça login no 
ABS-CH

ABSCH

Esboço:

- IRCC, 
- CPC
- Medidas de ABS

IRCC

Informação publicada e 
disponível

https://absch.cbd.int/register/PROO
https://absch.cbd.int/about/guides/PRO


Publicando procedimentos de ABS no 
ABS Clearing-House



Acessando o 
formulário comum 
para procedimentos de 
ABS no ABS Clearing-
House

https://absch.cbd.int/register/PROO

https://absch.cbd.int/register/PROO


Pergunta 2. Este é um procedimento de ABS para:

Este campo dirá a finalidade do formulário.

Ex. Acesso não comercial para pesquisa por estrangeiros.

Pergunta 4. Onde os pedidos de acesso devem ser feitos?

Antes de começar: Selecione o(s) idioma(s)

no(s) qual(is) você apresentará o

registro.

PASSO 1: Escolha o idioma

PASSO 2: Preencha o formulário de envio



Q5. Quais são as condições ou requisitos que um potencial usuário

precisa preencher para solicitar o acesso?

Q6. Uma visão geral passo a passo do processo pode ser útil para

que os usuários compreendam todo o processo.

Q8. Existe alguma taxa de inscrição?

Q9. Quanto tempo leva o processo de solicitação?

Q10. Medidas de ABS relevantes



Procedimentos de ABS efetivos e seus 
elementos



Fatores para o sucesso

Informações de contato 
atualizadas do NFP e da 

Autoridade Nacional Competente

Medidas de ABS relevantes com 
matriz completa de medidas ABS

Procedimentos claros 
e simples de ABS

• Assegure-se de que as seguintes informações nacionais estejam disponíveis 
na ABSCH para seu país:

Escopo

Acesso

Beneficios

Cumprimento



Publicação de Procedimentos ABS
A Regra de Ouro

A chave para publicar os procedimentos de ABS é 
simplicidade e clareza:
Clareza sobre o que é o procedimento
Fornecer etapas práticas a serem seguidas por um 
usuário
Fornecer diagramas e imagens (visualização)
Fornecer links e pontos de contato úteis no site

Lembre-se: Quando os usuários observam um
procedimento ABS, eles devem obter uma
imagem clara dos passos a seguir para cumprir a
legislação nacional, a fim de obter acesso ao
recurso genético ou ao conhecimento
tradicional.



Descrições passo a passo do procedimento de ABS

Belarus

IndiaMalta

Zimbabwe

PASSO A PASSO – Descrição ou visualização do procedimento ABS
1. O Aplicante submete o formulário à ANC e Autoridade Assistente
2. A depender da origem do RG, o usuário deverá preencher outros 

formulários
3. A ANC e sua assistente avaliam o formulário e determina as 

condição para a obtenção do PIC e MAT
4. Uma vez que PIC/MAT foram estabelecidos, o usuário poderá ser 

requerido a reporter os desdobramentos.
OBS. Guia do usuário disponível para mais perguntas.



Informações sobre os formulários de solicitação (anexos)

BelarusMalta Formulário de aplicação para obtenção de PIC p/ acesso à RG Formulário de aplicação de acesso 



Traduções de cortesia para alcançar o 
maior número de usuários

Diagramas, fluxogramas



Links para sistemas nacionais on-line

India



Uma pausa para questões?...

Perguntas comuns feitas ao serviço de ajuda da ABSCH

Perguntas do serviço de ajuda ABSCH aos usuários

Série de Webinars Países Africanos Lusófonos



Perguntas comuns feitas ao serviço de ajuda da ABSCH

Como posso obter o PIC e o MAT ?

Como posso ter acesso legal a um recurso genético?

Quanto tempo leva? 

Quais são os pré-requisitos para o acesso à RG? 

Qual é o procedimento para utilizar o CTA?



Quais são as informações 
obrigatórias que as partes são 
requeridas a publicar no ABS 
Clearing-House?



Artigo 14.2

Como principais informações obrigatórias 

que devem ser compartilhadas pelas 

Partes:

• Medidas de ABS

• PFs e CNAs

• Licenças e seus equivalentes



Que tipo de informação não deve 
ser compartilhada no ABS 
Clearing-House?



Informação
Confidencial



Autorização de ABS #12345678
ABSCH-IRCC-CA-123456

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse
fermentum lectus convallis ante accumsan, vel rhoncus nisi suscipit. 
Aenean libero tellus, accumsan vitae lectus eu, semper fermentum 
risus. Sed hendrerit sem non enim sollicitudin aliquet. Sed nulla ipsum, 
aliquet quis placerat eget, imperdiet venenatis neque. Quisque sit amet
tincidunt enim, ut dignissim ex. Vestibulum dictum dui ac varius viverra. 
Morbi hendrerit euismod ipsum id eleifend. Nullam suscipit aliquet
convallis. Phasellus urna ligula, fringilla et vestibulum a, sagittis a 
neque. Duis nec aliquam nunc, in porttitor neque.

Phasellus vel rutrum mi, eget euismod mauris. Quisque vitae interdum
leo. Suspendisse et sollicitudin arcu. Sed facilisis feugiat sapien, vel
imperdiet lectus posuere sit amet. Ut dui neque, tempus luctus ipsum 
nec, fermentum porttitor magna. Vivamus vel consectetur libero, quis
ullamcorper nibh. Praesent tincidunt finibus sapien at fringilla. 
Suspendisse imperdiet, dolor sit amet dictum consectetur, dolor lectus
aliquet ligula, quis tempor tellus odio sit amet tellus. Morbi luctus
dapibus nunc at tristique. In fermentum non urna quis consequat. Proin
et nisi mollis, ultrices ex ut, rhoncus est. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Vestibulum et sodales dolor. Vivamus a mauris et ligula eleifend iaculis
at at ipsum. Aliquam dapibus, velit id consectetur viverra, quam urna
porttitor erat, vitae pharetra lectus ipsum sed massa. Vivamus tempus 
dui sed est eleifend, eu posuere augue posuere. Ut id massa sed eros
maximus consequat. Aenean facilisis, orci vel aliquet venenatis, lorem 
dui commodo libero, nec laoreet enim neque sit amet metus. Aenean
non velit id massa pellentesque fermentum id in eros. Fusce a volutpat
purus. Sed condimentum auctor lectus.

ABSCH-IRCC-CA-123456
Autorização de ABS #12345678

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse
fermentum lectus convallis ante accumsan, vel rhoncus nisi suscipit. 
Aenean libero tellus, accumsan vitae lectus eu, semper fermentum 
risus. Sed hendrerit sem non enim sollicitudin aliquet. Sed nulla ipsum, 
aliquet quis placerat eget, imperdiet venenatis neque. Quisque sit amet
tincidunt enim, ut dignissim ex. Vestibulum dictum dui ac varius viverra. 
Morbi hendrerit euismod ipsum id eleifend. Nullam suscipit aliquet
convallis. Phasellus urna ligula, fringilla et vestibulum a, sagittis a 
neque. Duis nec aliquam nunc, in porttitor neque.

Confidential 
information

Confidential 
information



Para que serve o Certificado de 
conformidade reconhecido 
internacionalmente  (IRCC)?



Certificados: para que servem?

Constituído a partir de informações da autorização nacional de ABS (ou 
licença equivalente) para representar a autorização de ABS em nível 
internacional:

- em um formato padrão 

- sem fornecer informações confidenciais (fornece link para permissão) e; 

- fornecendo ao usuário provas de que seu acesso é legal (PIC e MAT)



Que tipo de informação da 
Licença ou seu equivalente é 
necessária para gerar um 
Certificado?



• autoridade emissora
• Identificação da licença/autorização
• o fornecedor do RG ou CTA
• pessoa a que se concedeu o PIC
• data de emissão/vencimento
• confirmação do PIC+MAT
• assunto (RG ou CTA)
• Comercial ou não-comercial
• condições de transferência

Informação
Confidencial

Informação
Confidencial

Identificador Único do Certificado

AUTORIZAÇÃO
CERTIFICADO



O que o ABS Clearing-House 
faz quando um Certificado é 
publicado?



USUÁRIO

ANC que 
emite a 

autorização

Ponto Focal 
Nacional de 

ABS

CERTIFICADO



Certificado (ABSCH-IRCC-IN-239840-1)



comercial
32%

Não -
comercial

30%

confidencial
38%

USO COMERCIAL E NÃO COMERCIAL

Analise dos Certificados de Cumprimento Internacionalmente

Reconhecidos (IRCC)

3603 IRCCs
publicados

nacionais
31%

estrageiros
39%

confidencial
32%

IRCC CONFRIDOS A 

Assunto mais comum

• 54% plantas

• 15% microorganismos

• 10% animais

• 0.2 (7)  inclui CTA

25 Partes
publicaram ao

menos um IRRC

5 Partes respondem por  90% de 

todas as IRCCs publicadas, e uma
Parte publicou mais de 70% de todas
as IRCCs. 

Top 5 publicadores de IRCCs: 
India (2583), França (525), Espanha
(133), Quênia (78), Africa do Sul (39).



Qual é o papel do Checkpoint?



As partes devem designar pontos de verificação 
(controlo) eficazes ao longo da cadeia de valor, que 
são para coletar ou receber informações fornecidas 
pelos usuários relacionadas à utilização de recursos 
genéticos (Artigo 17 do Protocolo). 

As informações coletadas ou recebidas pelos postos 
de controlo (checkpoints) têm o objetivo de informar 
e alertar as autoridades relevantes e, sobretudo, as 
autoridades do país fornecedor sobre como seus 
recursos genéticos estão sendo utilizados.

As informações coletadas ou recebidas nos pontos de 
verificação são disponibilizadas como um registro no 
ABSCH chamado de Checkpoint Communiqué (CPC).

Checkpoint



Quem pode ser designado como 
Checkpoint?



Exemplor:
• Escritórios de Patentes
• Instituições de Fomento
• Editoras
• Autoridades que liberam produtos ao 

mercado

Checkpoint

Os pontos de controlo podem ser implementados ao longo das 
cadeias de valor que interagem com os usuários no processo de 
utilização dos recursos genéticos. (da pesquisa à comercialização)



Que informações o Checkpoint 
deve obter do usuário para emitir 
um Checkpoint Communiqué?



SE O CERTIFICADO ESTIVER DISPONÍVEL
• Certificado de identificação única
• Ponto de controlo que reúne as 

informações
• Pessoa no posto de controle
• Informações sobre utilização

SE O CERTIFICADO NÃO ESTIVER DISPONÍVEL
• Procedência
• Assunto 
• Comprovante de PIC e MAT
• Data de acesso
• Pessoa no posto de controle
• Informações sobre o tipo de utilização
• Ponto de verificação



O que o ABS Clearing-House faz 
com o Checkpoint Communiqué 
após sua publicação?



Autoridades 
Designadas

ANC que 
emite a 

autorização

Ponto Focal 
Nacional de 

ABS



Qual é o objetivo final do 
Checkpoint Communique?



IRCC CPC

Para fornecer informações relacionadas à 

utilização de volta ao fornecedor

Fornecedor emite 

autorização com PIC e 

MAT. 

Informação é publicada

no ABSCH - IRCC, e

cópias são enviadas a

ambos.

Usuário presta a informação ao 

checkpoint

ABSCH disponibiliza a informação 

e envia cópias ao provedor 

(usuário e o País onde ocorre a 

utilização também recebem) 

Informação transmitida 
(quando não confidencial)

Informação sobre PIC, MAT, 

Fonte do RG, e usuário no 

checkpoint 

(mesma informação do IRCC)

As informações 
obtidas/requeridas do 
usuário é fornecida ao ABSCH

Checkpoint

(no país onde se 
dá a utilização)

PROVIDER

Usuário

1



O que você pode fazer se receber 
um Comunicado que não esteja 
vinculado a um Certificado?



NO CERTIFICATE

• Subject matter 
• Proof of PIC and MAT
• Date of access
• Person at the checkpoint
• Information on type of 

utilization
• Checkpoint

CHECKPOINT
COMMUNIQUE

ABSCH-CPC-CA-123456
• Source country
• Subject matter 
• Proof of PIC and MAT
• Date of access
• Person at the checkpoint
• Information on type of 

utilization
• Checkpoint

National ABS Permit 
#12345678

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse fermentum lectus convallis ante 
accumsan, vel rhoncus nisi suscipit. Aenean libro
tellus, accumsan vitae lectus eu, semper fermentum 
risus. Sed hendrerit sem non enim sollicitudin
aliquet. Sed nulla ipsum, aliquet quis placerat eget, 
imperdiet venenatis neque. Quisque sit amet
tincidunt enim, ut dignissim ex. 

Phasellus vel rutrum mi, eget euismod mauris. 
Quisque vitae interdum leo. Suspendisse et 
sollicitudin arcu. Sed facilisis feugiat sapien, vel
imperdiet lectus posuere sit amet

Confidential 
information

Do nothing

SEM CERTIFICADO

Não faça nada



Quais são os benefícios de ter 
licenças/autorizações 

depositadas no ABSCH?



Benefícios de se publicar permissões

• Representar a licença/autorização nacional de ABS a nível 
internacional - Formato padrão

• Fornece ao usuário prova de PIC e MAT e acesso legal 
da GR

• Facilita o monitoramento

• Não divulga informações confidenciais (fornece link 
para permissão)

• Cumprir com as obrigações das Partes



Quais são seus desafios 
relacionados à publicação de 

informações no ABSCH?



• Atrasos na designação do PA

• Mudanças frequentes nas autoridades 

responsáveis

• Necessidade de tradução da ABSCH

• Necessidade de capacidade para usar a 

ABSCH

• Dificuldades técnicas

Desafios relacionados à publicação de informações 
no ABSCH



Quais são alguns de seus desafios 
para publicar informações sobre
licenças no Clearing-House?



Autorizações / Certificados

Desafios e dificuldades

- Necessidade de adotar medidas de ABS

- Necessidade de agilizar o processo de 
disponibilização de licenças para o ABSCH

- Falta de recursos humanos

- Necessidade de construção de capacidade

CERTIFICADO



O que você pode fazer para tornar o 
sistema do Protocolo que monitora 
a utilização da GR mais eficaz?



Para ser eficaz, o ABSCH deve:

1. Ajudar os usuários a obter informações sobre
como acessar recursos genéticos e conhecimentos
tradicionais associados.

2. Ajudar os provedores a monitorar a utilização
dos recursos genéticos quando os recursos deixam
a jurisdição do país fornecedor.



Todas as partes devem efetivamente colocar em 
prática os elementos necessários

✓ Checkpoint Communiqué

✓ Informações nas
Autorizações (IRCC)

✓ Checkpoints

✓ Autoridades Nacionais
Competentes



Todas as partes devem efetivamente colocar em 
prática os elementos necessários

• Publicar todas as informações relevantes e
disponíveis no ABS Clearing-House

• Manter as informações confiáveis e atualizadas

• Fornecer feedback e sugestões para melhorar o
ABSCH



Países com procedimentos de ABS 
publicados no ABS Clearing-House

Apenas 18 das 132 Partes!

Belarus, Benin, Butão, Camarões, Comores, 
Costa Rica, República Dominicana, França, 
Índia, Quênia, Malta, Panamá, Peru, África 

do Sul, Sudão, Suíça, Uruguai, Zimbábue



Por que mais países não publicam seus 
procedimentos de ABS?

19+ Países 
Têm informações que poderiam ser publicadas como Procedimentos de ABS

R A Z Õ ES  P R I N C I PA I S

• A legislação de ABS está sendo 
desenvolvida ou pode mudar

S O LU Ç Õ E S

• Publicar procedimentos ABS 
temporários, que podem ser 
alterados a qualquer momento

• O ABSCH está aqui para você! 
Inscreva-se para um webinar 
individual

• Falta de capacidade 
(a equipa precisa de mais ajuda)

• Dúvida se os procedimentos 
de ABS devem ser publicados

• Se seu país requer PIC, é uma boa 
ideia publicar procedimentos de ABS



O que você faz se precisar de ajuda
para usar o ABS Clearing-House?



ABSCH Help Desk

Pergunta recebida:

60% se referia mais à compreensão da 

implementação do Protocolo em nível nacional 

40% das perguntas relacionadas ao suporte técnico

• E-MAIL 
• CHAMAR
• CHAT AO VIVO
• E-LEARNING
• WEBINARS



GISELA

ABS-CH
HELP DESK

absch@cbd.int

MATT

mailto:absch@cbd.int


• Levante a mão virtual ou use a função 
de bate-papo para compartilhar ideias 
....

Vamos ao debate...

Perguntas e Respostas

Série de Webinars Países Africanos Lusófonos



Obrigado pela sua atenção!

Até o próximo webinar e, enquanto isso, por 
favor: Tussa como o Batman!

www.abs-initiative.info

novionh@gmail.com
nadine.girard@giz.de

http://www.abs-initiative.info/
mailto:novionh@gmail.com
mailto:Nadine.girad@giz.de

