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Introdução 
 
O presente documento estabelece o Quadro de Gestão Ambiental e Social (ESMF) do programa do BOAD 
“Mecanismo de Financiamento Climático para Ampliar os Investimentos em Energia Solar nos Países da África 
Ocidental Francófona” (doravante o “programa”). Ele descreve normas, procedimentos, processos e métodos 
que são considerados como a base e documento de referência para o Sistema de Gestão Ambiental e Social 
do referido programa. Este ESMF foi desenvolvido utilizando as normas e procedimentos da International 
Finance Corporation, do Banco Mundial e do Fundo Verde para o Clima internacionalmente reconhecidos, além 
de Políticas e Procedimentos do BOAD para todos os aspectos da gestão ambiental e social. 
 
Como parte do programa, o presente de Gestão Ambiental e Social será aplicável em todos os países 
envolvidos no Programa, a saber: 
 

● Benim 
● Burkina Faso 
● Guiné-Bissau 
● Mali 
● Níger 
● Togo 

 
A partir de 20/12/2018, a carteira de projetos financiados pelo Programa em todos os seis países cobertos é 

indicativo. Todos os projetos a serem financiados pelo Programa se encaixam na Categoria B ou C de acordo 
com a categorização de projetos do GCF e do BOAD. Uma vez que o pipeline de projetos tenha sido aprovado 
pelo BOAD, os desenvolvedores do projeto seguirão as diretrizes e procedimentos deste ESMF para a triagem 
E & S, o cronograma, a divulgação de documentos e todas as salvaguardas aplicáveis. As Normas de E & S de 
referência para este Programa serão, no mínimo, Padrões de Desempenho da IFC e salvaguardas e diretrizes 
relacionadas neste ESMF. Quando a legislação nacional oferecer salvaguardas adicionais além, ou os padrões 

excederem os padrões de desempenho da IFC, normas nacionais serão aplicadas além daquelas descritas 
aqui. ” 
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1. Contexto do Programa 

1.1. Fundamentação do Programa 
 
Cerca de metade da população da região da África Ocidental não têm acesso à eletricidade. Os países desta 
região enfrentam desafios interligados de acesso à energia, segurança energética e alto custo da eletricidade. 
Isto é atribuído à alta dependência dos combustíveis fósseis, a disponibilidade insuficiente de fundos públicos 
para investir em infra-estrutura de energia para atender a demanda crescente de eletricidade, a incapacidade 
de atrair capital privado na geração de energia em grande escala, e as ineficiências ao longo da cadeia de 
valor. Esta situação dificulta o desenvolvimento social, econômico e industrial da região. 
 
O mix de energia da região compreende principalmente diesel, óleo combustível pesado e hidrelétrica. 
Enquanto a região é dotado com irradiação solar alta, especialmente no Sahel, a capacidade de energia solar 
fotovoltaica instalada na região (excluindo Nigéria) foi apenas cerca de 193 MW, no final de 2017. Tendo em 
conta a diminuição contínua no custo de produção de electricidade solar, o região se beneficiaria de investir 
maciçamente em tecnologias solares para reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis caros para 
geração de energia, apoiando uma mudança no sentido mais barata, mais limpa e fontes confiáveis de geração 
de eletricidade. Com grandes necessidades de financiamento ao longo de toda cadeia de valor do setor, o 
setor de energia solar depende cada vez mais do setor privado para implantar projetos de geração de energia 
solar conectada à rede. 

 

A lógica do programa proposto “BOAD - Mecanismo de Financiamento Climático para Ampliar os Investimentos 
em Energia Solar nos Países da África Ocidental Francófona” (doravante o “programa”) é descarbonizar o mix 
energético dos Países Menos Desenvolvidos (PMD) da Região da África Ocidental Francófona. e para melhorar 
o acesso à energia limpa através da expansão de tecnologias solares competitivas em termos de custo, através 
de alavancagem de capital privado. O programa visa acelerar os investimentos do setor privado em média / 
larga escala no setor solar conectado à rede e criar um mercado para investimentos em tecnologias solares 
(PV e CSP) em seis países da África Ocidental francófona, Benin, Burkina Faso, Guiné -Bissau, Mali, Níger e 
Togo. 

 

1.2. Objetivos do Programa 

 

Uma série de barreiras continuam a travar o investimento solar em escala, apesar do dinamismo do setor, do 
desempenho comprovado das tecnologias solares em todo o mundo e do aumento do número de políticas 
nacionais de apoio ao desenvolvimento do mercado solar. Essas barreiras impedem e atrasam o 
desenvolvimento de projetos solares e, portanto, aumentam a dificuldade de atingir as metas nacionais em 
termos de geração solar e capacidade conectada à rede. O programa proposto foi concebido para superar os 
desafios enfrentados pelos países-alvo, fornecendo apoio financeiro aos atores do setor privado, bem como 
apoio técnico aos atores do setor privado e às instituições nacionais. 

 

O objetivo do programa proposto é criar um mercado para investimentos em tecnologias solares nos seis PMDs 
mencionados acima. O programa visa incentivar e alavancar os atores do setor privado baseados nesses 
países para aumentar o investimento privado em tecnologias solares. Espera-se que o programa contribua 
para uma mudança de paradigma para caminhos de desenvolvimento com baixas emissões através da 
mobilização em escala de financiamento climático privado. 

 

O BOAD oferecerá uma abordagem integrada baseada em uma combinação de apoio financeiro e técnico para 
facilitar o acesso ao financiamento a atores do setor privado e ajudá-los na estruturação de seus investimentos 
em energia solar. O programa terá dois objetivos principais e componentes inter-relacionados: 

 

 

1. Ampliar o financiamento comercial e sustentável dos investimentos em energia solar por meio 
de empréstimos prioritários e empréstimos em standby 

2. Desenvolver a capacidade técnica dos atores do setor público e privado e aumentar a 
conscientização sobre os benefícios das tecnologias solares. 

 

 

1.3. Componentes do Programa 
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A Tabela 1 abaixo apresenta uma análise detalhada de dois componentes complementares do programa. 
 
Tabela 1: Componentes do Programa e conteúdos afiliados 

Componentes Conteúdo 

1 Aumentar o financiamento 

comercial e sustentável dos 

investimentos solares por meio de 

empréstimos e empréstimos em 

standby 

  

1.1 Facilidade de empréstimos sénior 

  

1.2 Facilidade de empréstimo de 

espera (melhoria de crédito na forma 

de extensão de tenor 

Componente 1.1: Mecanismo de empréstimos sénior 

As barreiras financeiras são uma barreira significativa à mobilização e ao 

aumento do financiamento climático, ou seja, preços inadequados, períodos 

de carência inflexíveis e prazos de empréstimo que não estão adaptados às 

características dos investimentos em energia renovável. A falta de 

financiamento comercial disponível e acessível pelos bancos locais dificulta a 

capacidade das empresas de investir em projetos de energia solar. O Programa 

abordará as barreiras financeiras ao investimento do setor privado específicas 

do contexto de mercado de cada país e contribuirá para aumentar a confiança 

do mercado, reduzir a percepção de risco e atrair investidores privados para o 

segmento de mercado-alvo. 

  

O programa abordará as barreiras financeiras ao fornecer financiamento a 

longo prazo e a longo prazo para investimentos solares de médio a grande 

porte. A BOAD fornecerá dívida de longo prazo acessível a empresas do setor 

privado qualificadas para projetos de energia solar que sejam comercialmente 

viáveis, mas que atualmente não podem atrair financiamento acessível em 

escala. O programa fornecerá recursos financeiros adequados para empresas 

selecionadas do setor privado, a fim de reduzir as barreiras e os riscos e, 

assim, tornar esses investimentos atraentes para desenvolvedores de projetos 

comerciais. 

  

Componente 1.2: Empréstimo em espera (reforço de crédito na forma de 

extensão de contrato) 

Um dos maiores desafios para os bancos comerciais da região é o risco de 

maturidade e liquidez. A duração do prazo é uma limitação fundamental 

encontrada pelos desenvolvedores de projetos que buscam financiamento 

local no setor de ER. Os bancos comerciais locais não podem conceder 

empréstimos com prazos não superiores a 5-7 anos devido ao perfil de 

vencimento de curto prazo de seus depósitos e à ausência de mercados de 

capitais profundos para obter financiamento de longo prazo. Os empréstimos 

de reserva fornecerão automaticamente um reforço de crédito ao subprojeto 

subjacente ao estender o prazo do empréstimo pendente do banco comercial 

no vencimento para corresponder ao prazo do empréstimo do BOAD para o 

subprojeto (15-19 anos). 

  

2 Desenvolver a capacidade técnica 

dos atores do setor público e privado 

e aumentar a conscientização sobre 

os benefícios das tecnologias solares 

  

O Componente 2 fornecerá capacitação para empresas do setor privado, 

apoiando o ambiente propício por meio de atividades de marketing e 

conscientização e assistência técnica às instituições nacionais, a fim de 

estimular a demanda por projetos de energia solar. 
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2.1 Assistência técnica a atores do 

setor privado para preparação de 

investimentos 

  

2.2 Assistência Técnica (AT) às 

instituições nacionais para abordar as 

barreiras legais e regulatórias no 

mercado de energia solar 

  

2.3 Atividades de marketing e 

conscientização sobre os benefícios 

das tecnologias do sistema solar e 

ampla disseminação de experiências 

e boas práticas 

  

2.4 Monitoria, comunicação, 

verificação e avaliação de terceiros 

da implementação de empréstimos 

Subcomponente 2.1: Assistência técnica a atores do setor privado para 

preparação de investimentos 

Desenvolvedores de projetos locais nem sempre possuem habilidades 

suficientes para preparar estudos de viabilidade e oferecer projetos atraentes e 

rentáveis. O custo de desenvolvimento é uma barreira fundamental para os 

desenvolvedores de projetos. O programa abordará as barreiras técnicas 

enfrentadas por atores do setor privado local, aumentando a capacidade de 

desenvolvedores de projetos de médio porte para estruturar seus 

investimentos (preparação e gerenciamento de projetos). Isso incluirá 

capacitação e treinamento para que os desenvolvedores de projetos construam 

suas capacidades durante a fase de desenvolvimento de seus projetos. O 

treinamento terá como alvo empresas locais de médio porte e incluirá suporte 

para originar projetos relacionados à energia solar comercialmente viáveis; 

desenvolver estudos de viabilidade técnica e financeira; preparar projetos 

bancáveis; desenvolver uma estrutura financeira e comercial e uma estratégia 

de mitigação de riscos; desenvolver avaliações de impacto ambiental (EIA) e 

plano de ação ambiental e social (ESAP); para alcançar o fechamento 

financeiro. 

  

Subcomponente 2.2: Assistência técnica (AT) às instituições nacionais para 

lidar com barreiras legais e regulatórias no mercado de energia solar 

A pequena capacidade instalada de energia solar fotovoltaica na Região 

revela importantes restrições regulatórias, estruturais e técnicas, como 

inadequada estrutura reguladora de Produtor Independente de Energia (IPP), 

capacidade limitada de planeamento e despacho e desafios gerais de 

integração da rede. O programa também apoiará o ambiente propício ao 

investimento solar por meio das atividades de diálogo sobre políticas da 

BOAD com os governos da região para melhorar o ambiente regulatório dos 

investimentos em energia solar. 

O BOAD realizará atividades de diálogo sobre políticas que serão informadas 

pelas atividades do programa proposto. A lógica deste subcomponente é 

remover as barreiras de mercado para o desenvolvimento de projetos solares, 

apoiando a implementação de regimes regulatórios e de políticas que 

forneçam regras claras e previsíveis para o desenvolvimento de projetos 

solares na região. O objetivo deste subcomponente é preparar o caminho para 

a entrada do investimento privado solar e criar clareza e um ambiente 

confiável e estável para o investimento solar. TA sob este subcomponente 

será focada em aspectos do ambiente propício que têm um impacto imediato 

na estimulação do investimento do setor privado solar. O apoio pode incluir 

apoio à criação de quadros regulamentares simplificados para tarifas de 

alimentação para soluções solares em rede, 

apoio ao desenvolvimento de PPA padrão, apoio a licitações e processos de 

aquisições IPP, apoio à estrutura tarifária, apoio a uma estrutura de incentivos 

financeiros e técnicos. 

Subcomponente 2.3: Atividades de marketing e conscientização sobre os 

benefícios das tecnologias do sistema solar e ampla disseminação de 

experiências e boas práticas : desenvolver, gerenciar e manter a marca 

organizacional e executar um esforço de comunicação e divulgação que 

promova os objetivos do programa; levar o contato direto aos 

desenvolvedores de projetos, bancos comerciais, DFI e outras partes 

interessadas relevantes; construir a reputação e marca do programa com 

doadores, fundações, corporações, a mídia e funcionários públicos e agências; 
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Estabelecer parcerias estratégicas com credores, empreiteiros, 

desenvolvedores, agências governamentais, empresas de serviços públicos, 

associações empresariais e industriais e grupos comunitários. 

  

Subcomponente 2.4: Monitoramento, relatórios, verificação e avaliação de 

terceiros sobre a implementação de empréstimos : uma estrutura de MRV será 

estabelecida para garantir que as atividades da instalação e outras partes 

interessadas relevantes estejam em conformidade com todas as políticas, 

procedimentos e outros requisitos aplicáveis da empresa. GCF para melhorar 

a transparência. Uma parte independente será contratada pela BOAD para 

Monitoramento, Relatórios e Verificação (MRV); O BOAD será responsável 

por reportar ao GCF.  
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1.3.1 Conteúdo e Teoria da Mudança do Programa 
 

 
 

1.3.2. Projetos elegíveis 
 

Os projectos financiados ao abrigo deste programa terão de cumprir um conjunto de critérios técnicos e 
financeiros que são descritos a seguir. Em termos de critérios técnicos, os projectos elegíveis devem: 

● Os projectos elegíveis deverão estar localizados nos seis PMA da região da África Ocidental, 
nomeadamente no Benim, no Burquina Faso, na Guiné-Bissau, no Mali, no Níger e no Togo. 

● Os projetos elegíveis devem visar projetos de geração de energia elétrica conectada à rede solar com 
capacidade mínima de 10 MW e capacidade máxima de 50 MW. 

● As tecnologias elegíveis incluem: energia solar fotovoltaica (PV) e energia solar concentrada (CSP). 

 

Em termos de critérios financeiros: 

● Os projetos serão obrigados a aplicar técnicas de análise de custo-benefício que avaliem 
adequadamente todas as externalidades (positivas e negativas) para garantir uma efetividade de custo 
holística e o mais alto clima possível e retorno social. 

● Os projetos devem ser estruturados financeiramente de forma que o valor presente das entradas de 
caixa seja maior que o valor presente das saídas de caixa - ambos descontados ao custo médio 
ponderado do capital. 

● Os projetos devem gerar uma taxa de retorno ajustada ao risco adequada, identificando e avaliando os 
riscos relevantes do projeto para atrair investimentos comerciais. 

● Os projetos devem fornecer clareza sobre a fonte final de receita que cobriria os custos operacionais, a 
fim de mitigar os riscos e garantir a viabilidade financeira. 
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● O desenvolvedor do projeto deverá fornecer pelo menos 20% do custo total do projeto como participação 
no capital. 

● Espera-se que os bancos comerciais forneçam 20% do custo total do projeto como co-financiamento no 
nível do projeto. 

● Os desenvolvedores do projeto terão que estimar o custo esperado do investimento por potencial de 
impacto ao longo da vida em toneladas de CO2eq reduzido. 

 

 
Todos os investimentos considerados parte da Lista de Exclusão do BOAD (Anexo 1) serão excluídos do 
Programa. 
 
A tabela abaixo dá exemplos de projetos elegíveis para o Programa de acordo com a categorização de projetos 
do BOAD. Definições detalhadas das categorias de projeto podem ser encontradas na Seção 2.2. 
  
 
 
Tabela 2: categorização dos projetos pelo BOAD 

Categoria A (não 
elegíveis ao 
abrigo deste 
programa) 

Categoria B Categoria 
C 

Categoria D Categoria FI 

Transporte e 
distribuição de 
energia: Linha de 
alta tensão 
 
Térmicas 
 
Instalação de 
turbinas a gás 
 
Armazenamento 
de gás e petróleo 
 
Usinas 
hidrelétricas 

Política energética 
 
Transporte e distribuição 
de energia: linha de média 
tensão  
 
Instalação e produção 
de energia renovável 
(solar, eólica, biogás ...) 
 
Estações de serviço para 
venda de hidrocarbonetos 
 
Obras de manutenção e 
grandes reparações  
 

Atividades 
de 
pequenas  
reparações 

Projeto para 
melhorar o 
ambiente 

Exigir que o proponente 
cumpra com a 
Categorização B, C, D 

 
 
O BOAD exigirá que os subprojetos apresentados para financiamento estejam sujeitos à avaliação de impacto 
ambiental e social (ESIA), o que ajuda a garantir que os projetos sejam ambientalmente sólidos e socialmente 
viáveis para facilitar a tomada de decisões. No âmbito deste programa, as melhores práticas ambientais e 
sociais serão aplicadas exigindo que todos os projetos financiados sigam as políticas, normas e diretrizes de 
salvaguardas ambientais e sociais do BOAD que seguem as melhores práticas internacionais, como os padrões 
de desempenho ambiental e social da Corporação Financeira Internacional (IFC). A aplicabilidade dos Padrões 
de Desempenho da IFC pode ser encontrada na tabela 3 na próxima seção .Além disso, as diretrizes para a 
triagem e categorização de projetos elegíveis financiados pelo Programa podem ser encontradas na tabela 4, 
seção 3. 
 
Os riscos serão mitigados por meio da assistência técnica fornecida aos desenvolvedores do projeto para 
realizar estudos de viabilidade técnica, Avaliações de Impacto Ambiental (EIA) e plano de ação ambiental e 
social (ESAP). Essas medidas identificarão possíveis impactos ambientais e sociais e fornecerão medidas de 
mitigação detalhadas. O ESAP em nível de projeto será parte integrante do contrato exigido com os 
desenvolvedores do projeto. A BOAD financiará somente os projetos classificados na categoria B ou abaixo e 
aplicará seus mais altos padrões na triagem e no gerenciamento de questões relacionadas a E & S. 
 
Todos os subprojetos financiados estarão sob a política ESS do BOAD e o quadro de cooperação acordado 
entre o GCF e o BOAD. Os subprojetos individuais exigirão avaliações específicas do local, consistentes com 
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a abordagem do BOAD e do GCF, incluindo devida diligência A & S e Gênero e os requisitos de divulgação 
acordados (quando aplicável) e desenvolverão Planos de Gestão Ambiental e Social (ESMP) específicos do 
projeto. Somente os projetos da categoria C (I3) , B (I2) ou D serão financiados sob este mecanismo, de acordo 
com o credenciamento GCF do BOAD. Os desenvolvedores de projetos são responsáveis pela integração de 
todos os custos relacionados à implementação de todos os planos de ação e estruturas de salvaguardas, 
conforme aplicável. 
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Tipo de instrumentos a serem preparados por categoria de risco 
 

Categoria de risco 
Ambiental e Social // 
Quadro regulamentar 
Ambiental e Social 

Categoria B Categoria C Categoria D 

In
st

ru
m

en
to

 d
e 

G
es

tã
o

 d
e 

R
is

co
 A

m
b

ie
n

ta
l 

e 
S

o
ci

al
 N

ec
es

sá
ri

o
 

Regulamentações 

nacionais e 

internacionais 

aplicáveis no (s) país 

(es) de operação, 

incluindo os Padrões de 

Desempenho da IFC 

Regulamentações 

nacionais e internacionais 

aplicáveis no (s) país (es) 

de operação 

Regulamentações 

nacionais e internacionais 

aplicáveis no (s) país (es) 

de operação 

Avaliação de Impacto 

Ambiental e Social em 

grande escala 

conduzida por 

especialistas 

independentes, a ser 

validada pelas ARN e 

pela BOAD 

  

Estudo E & S a ser 

conduzido por 

especialistas 

independentes e validado 

pelas ARN e BOAD 

Rastreio e categorização 

inicial de riscos ambientais 

e sociais 

ESMF ou ESMP Plano de Ação E & S 
 
 

Se aplicável, Plano de 

Ação de 

Reassentamento 

Quaisquer outros estudos / 

instrumentos específicos 

de E & S conforme 

aplicáveis e requeridos 

Outros instrumentos 

específicos de gestão 

ambiental e social / 

estudos de S & E 

conforme aplicáveis, 

ou seja, Plano de 

Povos Indígenas; 

Plano de Ação de 

Reassentamento 

  

  

 
Os desenvolvedores do projeto são responsáveis pela divulgação atempada de toda a documentação 
Ambiental e  Social, a nível do projeto para o BOAD.  
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2. Abordagem do Programa para a Gestão de Risco Ambiental e 

Social 

2.1. Padrões Ambientais e Sociais para o Programa 

2.1.1 Riscos Ambientais e Sociais 

 
Em consonância com as “Políticas e Procedimentos Operacionais da Intervenção do Banco de 
Desenvolvimento da África Ocidental para a Gestão Ambiental e Social no Financiamento de Projetos”, os 
riscos e impactos ambientais e sociais levados em consideração nos processos de due diligence, que são 
relacionados ao projeto, as seguintes normas internacionais de boas práticas: 
 

● Além da regulamentação dos países de intervenção, BOAD vai se referir às regras, boas práticas e 
diretrizes produzidas por organizações internacionais, tais como: (i) Convenções das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; (ii) Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres; (iii) a Declaração Universal das Nações Unidas 
sobre Direitos Humanos; (iv) as convenções internacionais da OIT sobre direitos humanos e direito do 
trabalho; (v) As políticas de salvaguarda, diretrizes e outros documentos relevantes do Banco Mundial 
sobre questões ambientais e sociais1; (vi) as políticas de salvaguarda do IFC sobre as questões 
ambientais e sociais; (vii) A boa prática sectorial internacional, publicado pelas principais associações 
comerciais sobre questões ambientais e sociais; etc. 

 
Especificamente, para riscos e impactos ambientais: 
 

● Os relacionados com a segurança da comunidade (incluindo segurança de barragens e uso seguro de 
pesticidas); 

● Os relacionados com a mudança climática e outros transfronteiriço ou riscos e impactos globais; 
● qualquer ameaça importante para a protecção, manutenção e recuperação de habitats naturais e da 

biodiversidade; 
● Os relacionados com os serviços dos ecossistemas e o uso de recursos naturais vivos, como a pesca 

e florestas; e 
 
Para riscos e impactos sociais: 
 

● Ameaças à segurança humana através da escalada de conflito pessoal, comunitário ou inter-estado, 
crime ou violência;  

● Riscos que projetam impactos caem desproporcionalmente sobre indivíduos ou grupos que, devido às 
suas circunstâncias particulares, podem estar em desvantagem ou vulneráveis;  

● Qualquer preconceito ou discriminação em relação aos indivíduos ou grupos em fornecer acesso a 
recursos de desenvolvimento e os benefícios do projeto, particularmente no caso daqueles que podem 
estar em desvantagem ou vulneráveis; 

● impactos económicos e sociais negativos relacionados com a tomada involuntária de terra ou restrições 
ao uso da terra; 

● Riscos ou impactos associados à terra e recursos naturais posse e uso, inclusive (conforme o caso) 
impactos potenciais do projeto sobre os padrões locais de uso da terra e arranjos de posse, acesso à 
terra e disponibilidade, valores de segurança alimentar e terrestres, bem como quaisquer riscos 
correspondentes relacionadas com conflito ou contestação sobre a terra e os recursos naturais; 

● Impactos sobre a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores e comunidades afetadas pelo 
projeto; e 

● Os riscos para o património cultural. 
 
Por favor, consulte a tabela no ponto 2.2.1 para os potenciais riscos ambientais e sociais para o Programa.  
 
 

                                                      
1
 

https://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/consultation-template/review-and-update-world-bank-safeguard-

policies/en/materials/the_esf_clean_final_for_public_disclosure_post_board_august_4.pdf 
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2.1.2 Aplicabilidade das salvaguardas ambientais e sociais e capacidade de 
implementação das partes interessadas 

 
O BOAD visa promover o desenvolvimento sustentável e justo em todas as suas operações financiadas, 
garantindo que estas operações contribuem para a redução da pobreza, o aumento da igualdade económica e 
de género, a conservação da biodiversidade melhorada e habitats naturais e combate às alterações climáticas.  
 
Para a gestão de risco ambiental e social, todos os projetos individuais a serem financiados pelo Programa 
deverão aplicar e cumprir o ESMF atual, incluindo os procedimentos BOAD, além dos Padrões de Desempenho 
da IFC. A aplicabilidade dos Padrões de Desempenho da IFC para o Programa está resumida na tabela na 
seção 2.2 abaixo. 
 
Todos os projetos financiados no âmbito deste Programa devem obedecer às regulamentações nacionais dos 
países onde são implementados, inclusive para questões ambientais e sociais. No entanto, os regulamentos 
de E & S em todos os seis países de operação são, por vezes, incompletos ou estão atualmente em 
desenvolvimento .Portanto, caso os Padrões de Desempenho da IFC sejam excedidos pela legislação nacional 
com relação a salvaguardas ambientais e / ou sociais, a legislação nacional aplicável deve prevalecer. 
  
 
Além disso, Assistência Técnica (AT)  para desenvolvedores de projetos locais e BOAD será fornecida como 
parte deste Programa para apoiá-los durante todo o ciclo do projeto e garantir que fundos suficientes sejam 
alocados para a implementação de todos os planos de ação ambientais e sociais, conforme aplicável. Para os 
desenvolvedores de projetos locais, a AT estará se concentrando na capacitação por meio de exercícios de 
formação, que incluirão apoio para: 
 

 originar projectos relacionados com energia solar comercialmente viáveis, 

 desenvolver estudos de viabilidade técnica e financeira, 

 preparar projetos bancáveis, 

 desenvolver uma estrutura financeira e comercial e uma estratégia de mitigação de risco, 

 desenvolver Avaliações de Impacto Ambiental e Social (ESIA) e Planos de Ação Ambiental e 
Social (ESAP), 

 para alcançar o encerramento financeiro. 

  
 
Para o pessoal do BOAD, a assistência técnica terá lugar durante o desenvolvimento e implementação da 
carteira de projetos do Programa e implicará o fornecimento de: 
 

 apoio para o desenvolvimento de projetos solares elegíveis e financiáveis: Isso incluirá apoio para 
construir o pipeline de projetos do BOAD, para avaliar os projetos dos patrocinadores de elegibilidade, 
para examinar os estudos de viabilidade técnica e financeira do projeto, para revisar e melhorar os 
modelos de negócios dos projetos. desenvolvedores, etc. 

 apoio na implementação dos projetos de energia solar: Isso incluirá apoio para rastrear o progresso da 
implementação de projetos e no monitoramento dos indicadores de desempenho do projeto (por 
exemplo, capacidade instalada de MW, tCO2eq evitado, etc.); na gestão de riscos ambientais e sociais 
e na implementação do plano de ação de gênero, plano dos Povos Indígenas ou outras estruturas, 
conforme aplicável; apoio a atividades de marketing e comunicação (definindo um plano de marketing 
e fornecendo ferramentas de comunicação para promover o programa com o objetivo de estimular a 
demanda por projetos solares) 

 apoio para a integração de considerações sobre mudança climática no ciclo de projeto do BOAD: Isso 
incluirá apoio para melhorar as capacidades do BOAD sobre como integrar as dimensões de mitigação 
e adaptação nas atividades do projeto. Os participantes do treinamento aprenderão como as mudanças 
climáticas estão interligadas com a cooperação para o desenvolvimento, onde encontrar informações 
relevantes sobre o clima e como usá-lo, como planejar e apoiar processos de mitigação e adaptação 
no ciclo do projeto BOAD e como as medidas de mudança climática devem ser integradas no 
desenvolvimento planeamento. 
 

 

2.1.3 Capacidade de implementação do BOAD 
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O BOAD tem um longo histórico no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos de acordo com as 
boas práticas internacionais. Em particular, a Janela do Setor Privado prioriza a luta contra a pobreza e o 
apoio ao crescimento inclusivo em adequação às normas ambientais e sociais em um esforço comum para 
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para maximizar o impacto do Programa, a 
capacidade institucional do BOAD será reforçada para apoiar especificamente o desenvolvimento de projetos 
de energia solar ambientalmente sustentáveis e socialmente sólidos. Em todas as suas operações, o BOAD 
tem tido um histórico de sucesso trabalhando com governos, autoridades nacionais reguladoras do meio 
ambiente, organizações da sociedade civil, bem como atores privados. A propriedade do país e a aplicação 
de salvaguardas, padrões e procedimentos ambientais e sociais internacionalmente reconhecidos são 
princípios fundamentais na condução deste Programa.  
 

2.1.4 Capacidade de implementação de empresas de energia solar privadas 
 
Uma lista de projetos foi identificada no pipeline de projetos a serem financiados no âmbito do programa (ver 
Tabela 10 da Proposta de Financiamento). Os desenvolvedores do projeto não foram nomeados nesta fase 
porque a lista de projetos ainda é indicativa. Alguns desenvolvedores de projetos são empresas internacionais 
que possuem um forte histórico em investimentos em energia solar. Outros desenvolvedores de projetos são 
empresas locais dos países-alvo que têm experiências anteriores com projetos de energia solar, mas precisam 
fortalecer sua capacidade durante a fase de desenvolvimento de seu projeto. Como mencionado acima, o 
programa proposto fornecerá capacitação aos atores do setor privado local para ajudá-los a estruturar seus 
investimentos durante a fase de preparação de seu projeto. 
 

2.1.5 Capacidade de implementação das autoridades governamentais nacionais 
 
O apoio de AT também será fornecido às autoridades nacionais para apoiá-las no desenvolvimento de regimes 
regulatórios e de políticas que forneçam regras claras e previsíveis para o desenvolvimento de projetos de 
energia solar na região. A AT sob o subcomponente 2.2 será focada em aspectos do ambiente propício que 
têm um impacto imediato na estimulação do investimento do setor privado solar. Para mais detalhes sobre o 
tipo de suporte fornecido, consulte a Seção C.3 da Proposta de Financiamento. O BOAD recrutará consultores 
de longo prazo que trabalharão em estreita colaboração com a Comissão da UEMOA. Os consultores serão 
responsáveis por analisar os marcos regulatórios e legais para os investimentos em energia solar em cada 
país alvo e por propor um conjunto de medidas e diretrizes para apoiar o investimento do setor privado em 
energia renovável. Esta abordagem assegurará que o desenvolvimento e transferência de conhecimento sejam 
institucionalizados nos estados membros da UEMOA.A Diretriz Ambiental EG-44 sobre Reforço da Capacidade 
Institucional (ver Anexo 11) estabelece os princípios gerais, especificidades regionais, ferramentas e 
instrumentos baseados na experiência do Banco sobre o fortalecimento institucional. 
  
 

2.1.6 Capacidade de implementação de Organizações Não-Governamentais e Organizações 
da Sociedade Civil 

 
EG-44 sobre o reforço da capacidade institucional (ver anexo 11) pode ser usado como uma referência para a 
avaliação da capacidade institucional de ONG e OSC presentes nos países da operação deste programa.  
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Padrões de Desempenho da IFC2 Descrição e objetivos Aplicabilidade ao Programa 

PS1 - Avaliação e gestão de 
riscos e impactos ambientais e 
sociais 
 

 

● Identificar e avaliar os riscos e impactos 
ambientais e sociais do projeto. 

● Adotar uma hierarquia de mitigação para 
antecipar e evitar, ou onde a evitação não for possível, 
minimizar e, onde os impactos residuais permanecerem, 
compensar / compensar riscos e impactos para os 
trabalhadores, as Comunidades Afetadas e o meio 
ambiente. 

● Promover melhor desempenho ambiental e 
social dos clientes através do uso efetivo de sistemas de 
gestão. 

● Assegurar que as queixas das Comunidades 
Afetadas e as comunicações externas de outras partes 
interessadas sejam respondidas e gerenciadas 
adequadamente. 
● Promover e fornecer meios para um 
envolvimento adequado com as Comunidades Afetadas 
durante todo o ciclo do projeto em questões que 
poderiam afetá-los e garantir que informações 
ambientais e sociais relevantes sejam divulgadas e 
disseminadas 

 
SIM  
 
Projetos elegíveis no setor de energia podem ter impactos 
ambientais e sociais. O objetivo do PS1 é identificar os 
riscos ambientais e sociais e definir medidas de mitigação 
apropriadas para evitar ou minimizar esses riscos. Define o 
escopo relevante do gerenciamento de risco ambiental e 
social para um projeto, a capacidade organizacional 
necessária e os processos de monitoramento. Um enfoque 
particular é colocado no engajamento das partes 
interessadas, incluindo a divulgação de informações, 
consulta e participação de comunidades, povos indígenas e 
mecanismos de reclamações. 

PS2 - Condições de trabalho  ● Promover o tratamento justo, a não 
discriminação e a igualdade de oportunidades dos 
trabalhadores. 
● Estabelecer, manter e melhorar o 
relacionamento trabalhador-gerenciamento. 

● Promover o cumprimento das leis trabalhistas e 
trabalhistas nacionais. 

● Proteger os trabalhadores, incluindo categorias 
vulneráveis de trabalhadores, como crianças, 
trabalhadores migrantes, trabalhadores contratados por 
terceiros e trabalhadores na cadeia de fornecimento do 
cliente. 
● Promover condições de trabalho seguras e 
saudáveis e a saúde dos trabalhadores. 

●  Evitar o uso de trabalho forçado. 

 
SIM  
 
O PS2 está alinhado com as principais convenções e 
instrumentos internacionais, incluindo os da OIT e da ONU. 
Os projetos financiados pelo Programa devem garantir 
condições adequadas de trabalho e trabalho em sua 
organização interna, mas também para seus contratados. 
Os requisitos da PS2 são aplicáveis durante as fases de 
construção e implementação dos projetos. 
  
 
 

                                                      
2
 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards 
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PS3 - Eficiência de recursos, 
prevenção e redução de poluição 

● Evitar ou minimizar os impactos adversos na 
saúde humana e no meio ambiente, evitando ou 
minimizando a poluição das atividades do projeto. 

● Promover o uso mais sustentável dos recursos, 
incluindo energia e água. 

● Reduzir as emissões de GEE relacionadas ao 
projeto. 
 

 
SIM  
 
A avaliação de risco ambiental e social a ser realizada em 
cada projeto individual deve identificar os possíveis 
impactos negativos de todos os tipos de poluição nas 
comunidades e no meio ambiente, incluindo o uso 
excessivo de recursos naturais, como o consumo de água. 
O PS3 aplica-se a todos os projetos que possam ter tais 
impactos e não se limitem à fase de construção. 
  
 

PS4 - Saúde, segurança e 
proteção da comunidade 

● Antecipar e evitar impactos adversos na saúde e 
segurança da Comunidade Afetada durante a vida do 
projeto, tanto em circunstâncias rotineiras como não 
rotineiras. 

● Assegurar que a salvaguarda do pessoal e da 
propriedade seja realizada de acordo com os princípios 
relevantes de direitos humanos e de uma maneira que 
evite ou minimize os riscos para as Comunidades 
Afetadas. 
 

 
SIM  
 
Em linha com o PS3, a avaliação de risco ambiental e 
social a ser conduzida em cada projeto individual 
considerará aspectos de saúde, segurança e proteção da 
comunidade, tanto em proprietários de projetos quanto em 
seus contratados, ao longo de todo o ciclo de vida de um 
projeto. 

PS5 - Aquisição de terras e 
reassentamento involuntário 

● Para evitar, e quando não for possível evitar, 
minimize o deslocamento explorando projetos de 
projetos alternativos. 

● Para evitar o despejo forçado. 
● Antecipar e evitar, ou onde a evitação não for 
possível, minimizar impactos sociais e econômicos 
adversos decorrentes da aquisição de terras ou 
restrições ao uso da terra (i) fornecendo compensação 
pela perda de ativos a custo de reposição e (ii) 
assegurando que as atividades de reassentamento 
sejam implementadas com divulgação adequada de 
informações, consulta e participação informada dos 
afetados. 

● Melhorar ou restaurar os meios de subsistência 
e os padrões de vida das pessoas deslocadas. 

● Melhorar as condições de vida das pessoas 
deslocadas fisicamente através da provisão de 
alojamento adequado com segurança de posse nos 
locais de reassentamento. 

 
SIM  
 
Todos os projetos devem procurar evitar deslocamentos e, 
se não for possível, devem cumprir o PS5 na compensação 
das comunidades e indivíduos afetados. Isso se aplica ao 
deslocamento físico e ao deslocamento econômico. 
Impactos sobre os ativos e meios de subsistência devem 
ser levados em consideração. 
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PS6 - Conservação da 
biodiversidade e gestão 
sustentável dos recursos naturais 

● Proteger e conservar a biodiversidade. 
● Para manter os benefícios dos serviços 
ecossistémicos. 

● Promover a gestão sustentável dos recursos 
naturais vivos por meio da adoção de práticas que 
integrem as necessidades de conservação e as 
prioridades de desenvolvimento. 
 

 
SIM  
 
Sempre que possível, ações para aumentar a conservação 
da biodiversidade e a proteção dos recursos naturais vivos 
serão incluídas nos projetos.. 
 

PS7 - Povos Indígenas ● Assegurar que o processo de desenvolvimento 
fomente o pleno respeito pelos direitos humanos, 
dignidade, aspirações, cultura e meios de subsistência 
baseados nos recursos naturais dos Povos Indígenas. 

● Para antecipar e evitar impactos adversos de 
projetos em comunidades de povos indígenas, ou 
quando não é possível evitar, minimizar e / ou 
compensar tais impactos 
● Promover benefícios e oportunidades de 
desenvolvimento sustentável para os Povos Indígenas 
de maneira culturalmente apropriada. 

● Estabelecer e manter um relacionamento 
contínuo baseado em Consulta e Participação Informada 
(ICP) com os Povos Indígenas afetados por um projeto 
durante todo o ciclo de vida do projeto. 

● Assegurar o Consentimento Livre, Prévio e 
Informado (CLPI) das Comunidades Afetadas de Povos 
Indígenas quando as circunstâncias descritas neste 
Padrão de Desempenho estiverem presentes. 

●  Respeitar e preservar a cultura, o conhecimento 
e as práticas dos povos indígenas. 

 
SIM  
 
O PS7 aplica-se a todos os projetos que possam ter 
impactos sobre os PIs, sendo tais impactos identificados 
através da avaliação inicial do risco ambiental e social. O 
consentimento livre, prévio e informado deve ser aplicado 
quando os IPs forem afetados por um projeto nas 
circunstâncias definidas pelo PS7. 
 
Sempre que necessário, planos específicos devem ser 
desenvolvidos 

PS8 - Património Cultural ● Para proteger o património cultural contra os 
efeitos adversos das atividades do projeto e apoiar sua 
preservação. 
● Para promover a partilha equitativa dos 
benefícios do uso do património cultural. 
 

 
SIM  
 
PS8 define património cultural, incluindo ambos os objetos 
e locais tangíveis e formas intangíveis de cultura. A 
avaliação Ambiental e Social dos projetos elegíveis, deve 
identificar se o património cultural pode ser afetado e, em 
tal caso, aplica-se o PS8. 
 

 
Tabela 3: Padrões de Desempenho da IFC e Aplicabilidade ao Programa 
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2.2 Gestão de Risco Ambiental e Social a nível do Projeto 
 
Em consonância com os requisitos do BOAD com relação à triagem ambiental e social de projetos, após um 
projeto ter passado com sucesso o processo de triagem e avaliação, a equipe do projeto será responsável por 
conduzir a avaliação e gestão de risco ambientais e sociais conforme o ESMF atual. 
  
A tabela abaixo lista os principais passos a serem seguidos pela Equipe do Projeto para projetos a serem 
financiados pelo Programa. A equipa do projeto é responsável por seguir esse processo. 
 
 

Fase do ciclo do projecto Ações Responsabilidade 

Identificação 

Triagem do projeto contra a lista 
de exclusão do BOAD (ver Anexo 
1) 

Atribuição da categoria Risco E & 
S (B ou abaixo, ou excluída do 
Programa) 

BOAD 

  

Equipe de E & S 

Instrução de avaliações 

Identificação e preparação de 
estudos ambientais e sociais de 
acordo com o processo de 
avaliação do BOAD 

Integração de descobertas em 
estudo de viabilidade ou 
recrutamento de consultor de 
ESIA 

Verificação da conformidade com 
a legislação nacional aplicável 

Realização de todos os estudos 
necessários 

BOAD 

  

Equipe do projeto 

  

Desenvolvedores de projetos 

  

Autoridade Reguladora 
Ambiental Nacional 

  

OSC / ONGs (se aplicável) 

  

Comprometimento 
Incorporação de descobertas e 
cláusulas no PGAS / F do projeto 

  

Equipe do projeto 

  

BOAD 

  

Supervisão 
Monitoramento e avaliação por 
meio de visitas ao local, revisão 
do ESMF no nível do projeto 

BOAD 

  

Autoridade Reguladora 
Ambiental Nacional 
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Relatórios 

Elaboração de relatórios de 
progresso a serem 
compartilhados e aprovados pelas 
Entidades Reguladoras 
Ambientais Nacionais, BOAD e 
GCF 

  

Cronogramas para compartilhar 
os relatórios de progresso 
especificados na seção 2.2 

BOAD 

  

Equipe do projeto 

  

Desenvolvedores de projetos 

 
Conforme descrito na seção atual e abaixo, todas as salvaguardas aplicáveis a projetos elegíveis são: 

- Padrões de Desempenho da IFC 
- Procedimentos do BOAD com relação a questões Ambientais e Sociais 
- Legislação nacional, onde estes são de um padrão mais elevado de salvaguarda do que aqueles acima  
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2.2.1 Lista indicativa dos riscos potenciais para projetos financiados pelo Programa 
 
A tabela abaixo fornece uma visão geral dos possíveis riscos ambientais e sociais que podem ocorrer como resultado da implementação de projetos em todos 
os seis países cobertos pelo Programa. Medidas de mitigação indicativas são especificadas para os desenvolvedores de projetos incorporarem nos Planos 
de Gestão Ambiental e Social em nível de projeto. Mais orientações sobre a mitigação de vários tipos de riscos ambientais e sociais podem ser encontradas 
nas Diretrizes Ambientais (GE), referenciadas no Anexo 11 do ESMF. 
 

Riscos/impactos  ambientais Possíveis medidas de mitigação  

 Impactos na biodiversidade: paisagem, ecossistemas, 
habitats 

 Impactos na qualidade dos recursos hídricos 

 Erosão e degradação do solo 

 Impactos ambientais ligados a obras de construção: 
poluições, poeira, gestão de resíduos perigosos e não 
perigosos (incluindo resíduos eletrônicos), aumento de 
emissões de GEE, etc. 

 Riscos de fogo (parques solares em particular) 

 Riscos da poluição química 

- Requisitos de sistemas de gerenciamento ambiental de 
desenvolvedores de projetos 

- Requisitos ambientais diferentes com base na categorização de 
risco 

- Responsabilidades ambientais detalhadas e passo-a-passo 
fornecidas aos principais intervenientes 

- Assistência técnica fornecida aos desenvolvedores de projetos 
locais para desenvolver planos de gestão ambiental e social em 
nível de projeto 

-  Aplicabilidade dos Padrões de Desempenho da IFC com os 
requisitos de prestação de contas  

              Riscos / impactos sociais  
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 Todos os riscos relacionados ao trabalho e condições 
de trabalho 

 Impactos devido a obras de construção na saúde e 
segurança da comunidade (poeira, poluição, ruído, etc.) 

 Degradação visual e arquitetônica 

 Barulho 

 Impactos na posse e uso da terra, deslocamento 
involuntário 

 Envolvimento das partes interessadas e participação 
das comunidades locais 

 Riscos ligados à interferência com telecomunicações e 
outros impactos na saúde induzidos por novas redes de 
energia 

 Riscos sociais vinculados a conexões de rede e acesso 
à energia (incluindo tarifas de energia elétrica) 

 Impactos no património cultural 

- Incentivar o diálogo e a inclusão através de diferentes métodos 
de engajamento das partes interessadas 

- Diretrizes e procedimentos detalhados sobre o desenvolvimento 
de Planos de Reassentamento em nível de projeto 

- Assistência técnica a instituições públicas para abordar as 
barreiras regulatórias, legais e políticas que impedem o acesso 
à energia, conexões de rede e tarifas de eletricidade, 
desfavorecendo as mulheres em particular 

- Diretrizes e procedimentos detalhados para mitigar os riscos 
relacionados ao património cultural 

 

2.2.2 Questões específicas Ambientais e Sociais 
 
As questões ambientais e sociais específicas detalhadas na Seção 4 serão avaliadas conjuntamente usando todos os Padrões de Desempenho da IFC, 
Procedimentos BOAD relativos aos riscos ambientais e sociais e à legislação nacional aplicável. A Equipe do Projeto é responsável pela aplicação dos padrões 
acima mencionados, enquanto o BOAD garante, através de seu processo de devida diligência, que a Equipa do Projeto aplica esses requisitos desde o início 
da fase de projeto do projeto. Como parte do Programa, o BOAD pode fornecer assistência técnica para apoiar as Equipes de Projeto na condução de estudos 
ambientais e sociais e o desenvolvimento de ESMF/Ps em nível de projeto, Planos de Ação de Género, Planos de Povos Indígenas e outros Planos de Ação 
aplicáveis conforme necessário. 
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2.3 Política BOAD sobre a Avaliação de Impacto Ambiental e Social de Projetos 

Introdução 

 
O BOAD3 exige que os projetos apresentados para financiamento estejam sujeitos à avaliação de impacto 
ambiental e social (ESIA), o que ajuda a garantir que os projetos sejam ambientalmente sólidos e socialmente 
viáveis para facilitar a tomada de decisões. 
 
A ESIA é um processo cuja amplitude, profundidade e tipo de análise dependem da natureza, escala e potencial 
impacto ambiental do projeto proposto. A ESIA avalia os riscos e impactos ambientais potenciais de um projeto 
em sua área de influência;4 examina alternativas de projeto; identifica maneiras de melhorar a seleção de 
projetos, sessão, planeamento, projeto e implementação, prevenindo, minimizando, mitigando ou 
compensando os impactos ambientais adversos e aumentando os impactos positivos. 
 
O cliente5 ou promotor, por acordo mútuo com as agências governamentais responsáveis e outras partes 
interessadas6 relevantes, conduzirá um processo de avaliação de impacto ambiental e social, estabelecerá e 
manterá um Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) adequado à natureza e escala do projeto e 
proporcional aos riscos e impactos ambientais e sociais. O ESMS inclui o seguinte: (i) Declaração de Política; 
(ii) identificação de riscos e impactos; (iii) programa de gestão; (iv) capacidade e competências organizacionais; 
(v) preparação e resposta a situações de emergência; (vi) engajamento de stakeholders; e (vii) monitoramento 
e avaliação. 
 
A ESIA também inclui o processo de mitigação e gerenciamento de impactos ambientais adversos durante a 
implementação do projeto. O BOAD favorece medidas preventivas sobre medidas mitigatórias ou 
compensatórias, sempre que possível. 
 
A ESIA leva em consideração o ambiente natural (ar, água e terra); saúde e segurança humana; aspectos 
sociais (reassentamento involuntário, povos indígenas e recursos culturais físicos);7 e; e aspectos ambientais 
transfronteiriços e globais.8 A ESIA considera aspectos naturais e sociais de maneira integrada. Também leva 
em conta as variações nas condições do projeto e do país; os resultados dos estudos ambientais do país; 
planos nacionais de ação ambiental; o quadro geral de políticas do país, a legislação nacional e as capacidades 
institucionais relacionadas ao meio ambiente e aos aspectos sociais; e obrigações do país, pertencentes a 
atividades do projeto, sob tratados e acordos ambientais internacionais relevantes. O BOAD não financia 
atividades do projeto que possam contrariar essas obrigações do país, conforme identificado durante a AIAS. 
A ESIA é iniciada o mais cedo possível no processamento de projetos e está intimamente integrada com as 
análises econômicas, financeiras, institucionais, sociais e técnicas de um projeto proposto.   
 
A condução de uma AIAS exige o envolvimento das partes interessadas. É essencial para a gestão adequada 
dos impactos ambientais e sociais de um projeto. Este compromisso é um processo que pode envolver o 
seguinte: análise e planejamento das partes interessadas, participação, divulgação e disseminação de 
informações, consulta e participação, mecanismos de reparação e apresentação sistemática de relatórios às 
comunidades afetadas. 
  

                                                      
3
"BOAD" significa Banco da África Ocidental para o Desenvolvimento; "Empréstimos" significa créditos; "Mutuário" inclui, por operações 

de garantia, um patrocinador do projeto privado ou público recebendo de outra instituição financeira um empréstimo garantido pelo Banco; 

e "projeto" abrange todas as operações financiadas por garantias Projecto de Investimento financiamento ou do Banco Esta política se 

aplica a todos os componentes do projeto, independentemente da fonte de financiamento. 

4
 Para definições, ver Anexo 2. A área de influência de qualquer projeto é determinada com o conselho de especialistas ambientais e 

estabelecido nos termos da ESIA de referência 

5
 O termo "cliente" é utilizado amplamente em todas as normas de salvaguarda ambiental e social para designar a parte responsável pela 

implementação e operação do projeto financiado, ou o destinatário financiamento, dependendo da estrutura do projeto e do tipo de 

financiamento. 

6
 Estes são necessários e quem são os responsáveis sob a lei, para avaliar e gerir os riscos e impactos identificados (por exemplo, a 

deslocalização de actividades organizadas pelo Estado). 

7
Ver as políticas BOAD sobre Reassentamento Involuntário; Pessoas indígenas; e recursos culturais físicos. 

8
 questões ambientais globais incluem as alterações climáticas, substâncias que destroem o ozono, a poluição das águas internacionais, 

e os impactos adversos sobre a biodiversidade. 
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Deve-se observar que a natureza, a frequência e o nível de esforço do compromisso desses atores podem 
variar e serão proporcionais aos riscos e impactos negativos do projeto e ao estágio de sua implementação. 
 
Análise e planeamento de engajamento das partes interessadas 
 
Os líderes de projeto precisarão identificar a variedade de partes interessadas que possam estar interessadas 
em suas ações e considerar os canais de comunicação que facilitam o diálogo com todas as partes 
interessadas. Quando um projeto envolve elementos que podem ter impactos ambientais adversos e 
comunidades afetadas, o líder (do projeto) os identifica e atende aos requisitos relevantes descritos neste 
documento. 
  
Em todos os casos, o líder deve desenvolver e implementar um plano de envolvimento das partes interessadas, 
adaptado aos riscos e impactos do projeto e seu estágio de desenvolvimento. Este plano deve levar em conta 
as características e interesses das comunidades afetadas. Se necessário, o plano de envolvimento das partes 
interessadas inclui medidas diferenciadas para garantir a participação efetiva de pessoas ou grupos 
desfavorecidos ou vulneráveis. Se o processo de participação das partes interessadas depender de 
representantes da comunidade, o líder (do projeto) procurará, sempre que possível, garantir que esses 
representantes expressem devidamente as opiniões das comunidades afetadas. 
  
Quando a localização exata do projeto não é conhecida, mas se pode razoavelmente acreditar que terá um 
impacto significativo nas comunidades locais, o líder deve preparar uma estrutura de envolvimento das partes 
interessadas, que será incluída em seu programa de gerenciamento. Essa estrutura delineará os princípios 
orientadores e uma estratégia para identificar as comunidades afetadas e outras partes interessadas relevantes 
e fornecerá um processo de envolvimento a ser implementado quando a localização do projeto for conhecida. 
  
 
Responsabilidades do setor privado sob o compromisso do governo como parte interessada 
 
Nos casos em que o envolvimento das partes interessadas é da responsabilidade do governo, o promotor 
trabalhará com autoridades públicas relevantes, dentro dos limites por elas permitidos, para alcançar resultados 
consistentes com os objetivos desta política operacional. Quando a capacidade do Estado for limitada, o 
promotor estará envolvido no planeamento, implementação e monitoramento do engajamento das partes 
interessadas. Se o processo implementado pelas autoridades públicas não cumprir os requisitos desta política 
operacional, o promotor implementará um processo complementar e medidas adicionais. 
  
A ESIA permite classificar os projetos em quatro categorias A, B, C, D, que serão desenvolvidas nos parágrafos 
seguintes, com exceção dos projetos da categoria A, que não são elegíveis dentro do presente Programa. 
  
O mutuário é responsável pela execução da ESIA.  
 
O BOAD aconselha o mutuário sobre os requisitos do ESIA do Banco. O Banco revisa as constatações e 
recomendações da AIAS para determinar se elas fornecem uma base adequada para o processamento do 
projeto para financiamento do BOAD. Quando o mutuário completou ou completou parcialmente o trabalho 
da ESIA antes do envolvimento do BOAD em um projeto, o Banco revisa a ESIA para garantir sua 
consistência com essa política. O BOAD poderá, se apropriado, exigir trabalho adicional de ESIA, incluindo 
consulta pública e divulgação. 
  
Levando em conta a legislação do país mutuário e as condições locais, a ESIA pode recomendar os níveis de 
emissão e abordagens para a prevenção e redução da poluição para o projeto. O relatório da ESIA deve 
fornecer uma justificativa completa e detalhada para os níveis e abordagens escolhidos para um determinado 
projeto. 
  
Triagem ambiental e social e definição do escopo da ESIA 
 
Para cada projeto proposto, o BOAD classificará o projeto na base da triagem. A triagem será baseada na 
análise dos impactos mencionados no estudo preliminar ambiental e social. A triagem determinará o 
desencadeamento de uma salvaguarda ambiental e social específica e a integração de gênero com justificativa 
apropriada para o seu desencadeamento para cada projeto. A ferramenta do processo de triagem para a ESIA 
ajudará no acionamento. O Banco pode classificar o projeto em uma das quatro categorias existentes em 
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função das diversas peculiaridades do projeto - tipo, localização, nível de sensibilidade, escala, natureza e 
extensão de seus possíveis impactos ambientais9. Após a triagem, o Banco encaminha os Termos de 
Referência genéricos ao promotor para fins de adaptação ao contexto do projeto. 
 

(a) categoria B: Um projeto proposto é classificado como Categoria B se seus possíveis impactos 
ambientais adversos sobre populações humanas ou áreas ambientalmente importantes - incluindo 
áreas húmidas, florestas, pastagens e outros habitats naturais. Esses impactos são específicos do 
local; poucos, se algum deles, são irreversíveis. O escopo da ESIA para um projeto da Categoria B 
pode variar de projeto para projeto e examina os potenciais impactos negativos e positivos do projeto 
e recomenda quaisquer medidas necessárias para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar impactos 
adversos e melhorar o desempenho ambiental. Os resultados e resultados da Categoria B, ESIA são 
descritos na documentação do projeto (Relatório de Avaliação do Projeto e Documento de Informações 
do Projeto).10  

 
(b) Categoria C: Um projeto proposto é classificado como Categoria C se for provável que tenha impactos 

ambientais mínimos ou inexistentes. Além de triagem, não é necessária nenhuma ação adicional ESIA 
para um projeto de Categoria C. 

 
(c) categoria D: Um projeto proposto é classificado na Categoria D se for um projeto para melhorar o meio 

ambiente. 
 

(d) Categoria IF: Um projeto proposto é classificado na Categoria IF11, se envolver o investimento de 
fundos BOAD através de um intermediário financeiro, em subprojetos que possam resultar em 
impactos ambientais adversos (concede empréstimos a intermediários financeiros). 
 
 

Como mencionado acima, os projetos de Categoria A não serão financiados no âmbito deste programa.  

                                                      
9
 classificação manual do BOAD proposto pode ser utilizado para fins ilustrativos na análise que conduzem à categorização do projecto 

10
Quando o processo de triagem determina, ou legislação nacional exige que qualquer das questões ambientais identificados mandado 

de atenção especial, as conclusões e resultados da Categoria B ESIA pode ser estabelecido em um relatório separado. Dependendo do 
tipo de projeto e da natureza e magnitude dos impactos, o relatório pode incluir, por exemplo, uma avaliação limitada do impacto 
ambiental, um plano de mitigação ou de gestão ambiental, uma auditoria ambiental, ou uma avaliação dos perigos. Para projetos de 
Categoria B que não estão em áreas ambientalmente sensíveis e que apresentam questões bem definidas e bem entendidas de escopo 
limitado, o Banco poderá aceitar abordagens alternativas para atender aos requisitos da ESIA: por exemplo, critérios de projeto 
ambientalmente saudáveis, os critérios de localização, ou a poluição normas para instalações industriais de pequena escala ou obras 
rurais; critérios ambientalmente seguras de colocação, as normas de construção, ou processos de inspecção para a gestão de 
habitação; ou procedimentos operacionais ambientalmente saudáveis para a gestão de reabilitação de estradas. 

11
 Intermediários financeiros 
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Avaliação dos efeitos cumulativos em AIAS de projetos e questões globais e transfronteiriços 
 

1. Avaliação dos efeitos cumulativos na ESIA de projetos financiados pelo banco 
 

A significância dos efeitos ambientais cumulativos dos projetos de desenvolvimento é inegável, mas as atuais 
técnicas de avaliação e gestão nem sempre permitem que elas as prevejam ou controlem apropriadamente. 
Dado que os efeitos ambientais cumulativos surgem em projetos individuais, o BOAD é lógico para integrar o 
conceito de efeitos ambientais cumulativos na avaliação de impacto ambiental e social. 
  
 No entanto, as avaliações de impacto ambiental e social nos Estados Membros do Banco refletem um menor 
grau de efeitos ambientais cumulativos. Visto os efeitos de atividades de desenvolvimento cada vez mais 
crescentes sobre recursos naturais e populações, o BOAD pediu para levar em conta nos projetos que financia, 
os efeitos ambientais cumulativos resultantes das interações entre os efeitos ambientais do projeto, a execução 
desses projetos em uma região ou setor e aqueles atividades e projetos futuros. Para mais informações, 
consulte a política operacional do BOAD, levando em conta os efeitos cumulativos nas avaliações ambientais 
e sociais dos projetos do Banco. 
 

2. Questões globais e transfronteiriças na avaliação de impacto ambiental e social 
 

O Banco educa e financia projetos em diversos setores. Essas propostas podem, quando apropriado, ter uma 
influência sobre os recursos e questões são gerenciadas no âmbito de convenções e acordos internacionais, 
incluindo questões relacionadas a mudanças climáticas, cursos d'água internacionais, biodiversidade, 
restauração de solos degradados, florestas, etc. O Banco garantirá que esses projetos incluam questões 
relacionadas a questões globais e transfronteiriças, com recomendações para a implementação de estratégias 
nacionais de desenvolvimento e países mutuários do setor. Nesse sentido, serão incentivados projetos que 
dêem propósito à aplicação das convenções internacionais de que sejam parte e às políticas, procedimentos 
e diretrizes ambientais e sociais do Banco, incluindo aquelas relacionadas a questões globais e 
transfronteiriças. Consulte a política do Banco sobre a resolução de questões globais e transfronteiriças na 
avaliação do impacto ambiental e social para obter mais informações. 
 
Avaliação de Impacto Ambiental e Social para Tipos de Projetos Especiais 
 

Projetos envolvendo Subprojetos 
 
Para projetos que envolvem a preparação e implementação de planos de investimento ou subprojetos anuais, 
identificados e desenvolvidos durante o período do projeto durante a preparação de cada subprojeto proposto, 
a entidade coordenadora do projeto ou instituição executora realiza a AISA apropriada de acordo com os 
requisitos do país e os requisitos desta política.12 O BOAD avalia e, se necessário, inclui nos componentes da 
proposta do projeto para fortalecer as capacidades da entidade coordenadora ou da instituição implementadora 
para (a) selecionar subprojetos, (b) obter os conhecimentos necessários para realizar a AIAS, (c) revisar todos 
descobertas e resultados da AIAS para subprojetos individuais, (d) assegurar a implementação de medidas de 
mitigação (incluindo, quando aplicável, um PGAS), e (e) monitorar as condições ambientais durante a 
implementação do projeto13  
 
Se o BOAD não estiver convencido de que existe capacidade adequada para a realização de AIAS, os 
subprojetos da Categoria B, conforme apropriado - incluindo quaisquer relatórios de AIAS - estão sujeitos a 
revisão e aprovação prévia pelo Banco. 
 
 
 
 

                                                      
12

 Além disso, se houver problemas sectoriais que não podem ser abordadas através de ESIAs subprojetos individuais (e, 

particularmente, se o projeto é provável que incluem subprojetos de Categoria A), o mutuário pode ser obrigado a realizar sectorial AIAS 
perante o Banco avalia o projeto. 

13
Quando, nos termos requisitos regulamentares ou acordos contratuais aceitáveis para o Banco, qualquer uma destas funções de 

revisão são realizados por uma entidade que não a entidade coordenadora ou instituição implementação, o Banco avalia tais medidas 
alternativas; No entanto, o mutuário / entidade coordenadora / implementação instituição permanece em última instância responsável por 
garantir que os subprojetos atendam às exigências do Banco. 
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Capacidade institucional 
 
Quando o mutuário tem capacidade legal ou técnica inadequada para realizar as principais funções 
relacionadas à ESIA (como a revisão da ESIA, monitoramento ambiental, inspeções ou gerenciamento de 
medidas mitigatórias) para um projeto proposto, o projeto inclui componentes para fortalecer essa capacidade. 
 
 
Consulta pública 
 
Para todos os projetos da Categoria B propostos para financiamento do BOAD, durante o processo de AIAS, 
o mutuário consulta os grupos afetados pelo projeto e as organizações não-governamentais locais (ONGs) 
sobre os aspectos ambientais do projeto e leva em consideração seus pontos de vista. O mutuário inicia essas 
consultas o mais cedo possível. 
 
Para consultas significativas entre o mutuário e grupos afetados pelo projeto e ONG locais em todos os projetos 
da Categoria B propostos para o financiamento do BOAD, o mutuário fornece material relevante em tempo 
hábil antes da consulta e em uma forma e linguagem que sejam compreensíveis e acessíveis aos grupos sendo 
consultados. 
 
Qualquer relatório separado da Categoria B para um projeto proposto para financiamento do BOAD é 
disponibilizado para grupos afetados pelo projeto e ONG locais. A disponibilidade pública no país mutuário e o 
recebimento oficial pelo BOAD de qualquer relatório ESIA da Categoria B para projetos propostos para 
financiamento do BOAD, são pré-requisitos para a avaliação do BOAD desses projetos. 
 
Uma vez que o mutuário transmita oficialmente qualquer relatório ESIA da Categoria B para o Banco, o Banco 
o disponibiliza através de seu site e biblioteca.14 Se o mutuário se opuser a que o Banco divulgue um relatório 
da ESIA através do seu site e da sua biblioteca, a equipe do BOAD submete a questão do processamento 
adicional ao Presidente CEO do Banco. 
 
Horários e provisão para a divulgação de documentos salvaguardas 15 
 

Tipo de documento de 
salvaguardas 

Tempo para divulgação Métodos de divulgação 

Documentos da Reunião do 
Conselho (incluindo toda a 
documentação relativa a Projectos 
e Programas, M & A, Políticas e 
Estratégias, Regras e 
Procedimentos Operacionais, 
Informação Administrativa e 
Financeira, Responsabilização e 
governação) 

 
 
 
21 dias antes da ação bordo 

 
 
 
Publicado no site (com exceção de 
informações confidenciais) 

Relatórios E & S exigidos / pela 
AE e pelo GCF 

Categoria B / I-2 projetos / 
programas: 30 dias antes do GCF 
ou data conselho da AE, o que 
ocorrer primeiro  
 
Categoria C / I-3 a gestão / 
programas: Não há divulgação 
avançado necessários 

Divulgação pelo BOAD através de 
links eletrônicos em seu site e 
locais convenientes para os povos 
afetados. O GCF divulgará tais 
relatórios em seu site 

Relatórios de Monitoramento e 
Avaliação 

Simultânea com submissão a 
diretoria 

Postado no site (exceção se 
entidade solicitar 
confidencialidade) 

                                                      
14

 Para uma discussão mais aprofundada dos procedimentos de divulgação do Banco, ver Política BOAD de Acesso à Informação. Os 

requisitos específicos para divulgação de planos de reassentamento e planos de desenvolvimento dos povos indígenas são definidos 
nas políticas operacionais e procedimentos sobre Povos Indígenas e Reassentamento Involuntário. 

15 Conforme Política de Divulgação de Informações do GCF e Política do Banco Mundial sobre o Acesso à Informação 

http://go.worldbank.org/TRCDVYJ440
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Para documentos específicos 
de salvaguardas ambientais e 
sociais 

 
Por favor, veja as disposições nas seções relevantes  

 
Em relação a cada projeto da Categoria B a ser financiado pelo Programa, o BOAD divulgará a Avaliação de 
Impacto Ambiental e Social (ESIA) e o Plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP) e, conforme apropriado, 
inclusive a Aquisição e / ou Reassentamento de Terras. Plano de Ação (LARAP ou RAP) e quaisquer outras 
informações associadas, incluindo aquelas relevantes para os povos indígenas, que devem ser divulgadas de 
acordo com a Política de Divulgação de Informações do GCF (Pacote de Divulgação do Projeto). O BOAD 
divulgará as informações de salvaguardas do projeto 30 dias corridos para projetos da Categoria B antes da 
decisão do BOAD confirmando o compromisso de financiar o projeto que foi categorizado como Categoria B, 
em inglês e no idioma local (se não em inglês), em seu site e em locais convenientes para os povos afetados, 
e fornecer o Pacote de Divulgação do Projeto ao Secretariado do GCF para distribuição adicional ao Conselho 
e Observadores Ativos e para publicação no site do GCF. Dentro de 180 dias da aprovação do Programa GCF, 
o Secretariado do BOAD e do GCF estabelecerá um processo para permitir a comunicação de quaisquer 
comentários, inclusive dos membros do Conselho GCF e Observadores Ativos, sobre projetos da Categoria B 
relacionados ao Pacote de Divulgação do Projeto para o BOAD. , e para levar em conta tais comentários na 
finalização de tais documentos. 
 
 
Consulta e participação informadas  
 
Quando um projeto pode ter impactos adversos significativos nas comunidades afetadas, o promotor continuará 
um processo de consulta e participação informada (CPE), com o objetivo de obter uma participação informada 
das Comunidades. Esse processo de consulta e participação gera trocas de pontos de vista e informações 
mais detalhadas, levando à consideração do promotor as visões das comunidades afetadas sobre os assuntos 
que as afetam diretamente (medidas propostas de mitigação, compartilhamento de benefícios e oportunidades 
geradas, implementação questões, em particular). 
  
Este processo de consulta levará em conta (i) as opiniões de homens e mulheres, conforme necessário, no 
caso de fóruns ou reuniões separadas, e diferentes preocupações e prioridades do ponto de vista de gênero, 
com relação aos impactos, mecanismos de mitigação e benefícios. . 
  
O Promotor documentará o processo, em particular as medidas tomadas para prevenir ou minimizar os riscos 
e os impactos adversos sobre as comunidades afetadas, e informará os interessados sobre como suas 
preocupações foram levadas em consideração. 
 
Pessoas indígenas: quando um projeto tem impactos negativos sobre os Povos Indígenas, o cliente será 
obrigado a envolver os povos indígenas em um processo de CPE e, em alguns casos, obter seu consentimento 
livre, prévio e informado. 
 
Divulgação contínua de informações para as comunidades afetadas 
 
O promotor deve apresentar relatórios periódicos às comunidades afetadas, que descrevem o progresso feito 
no contexto da implementação dos planos de ação do projeto, cobrindo as áreas onde tais comunidades estão 
expostas a riscos ou impactos, e que provaram ser uma fonte de preocupação para as comunidades afetadas 
como parte do processo de consulta ou mecanismo de recurso. 
 
Se o programa de gestão resultar em mudanças substanciais nas medidas de mitigação descritas nos planos 
de ação cobrindo as áreas de interesse das comunidades afetadas ou na adoção de medidas e ações 
adicionais, as novas medidas ou ações de mitigação aplicáveis serão comunicadas às referidas Comunidades. 
A frequência desses relatórios será proporcional às preocupações das comunidades afetadas, mas será 
publicada em intervalos não superiores a um ano. 
 
Execução  
 
 
Durante a implementação do projeto, o mutuário informa sobre: (a) o cumprimento das medidas acordadas 
com o BOAD com base nas constatações e resultados da AIAS, incluindo a implementação de qualquer PGAS, 
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conforme (i) estabelecido nos documentos do projeto; b) o estado das medidas de mitigação; e (c) os resultados 
dos programas de monitoramento. 
  
O BOAD baseia a supervisão dos aspectos ambientais e sociais do projeto nos resultados e recomendações 
da AIAS, incluindo as medidas estabelecidas nos acordos legais, qualquer PGAS e outros documentos do 
projeto.16 
 
Um manual geral do Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) é preparado pelo BOAD e colocado à 
disposição de qualquer promotor para que ele possa preparar seu próprio ESMS e interagir com o Banco e 
todos os envolvidos no projeto. 
 
O Banco, para garantir a eficácia das medidas recomendadas na ESIA, pode solicitar ao promotor que 
estabeleça, se necessário, um sistema de gestão ambiental e social que seja pelo menos consistente com o 
conteúdo do ESMS do BOAD e uma corrente ambiental e social. auditoria do projeto. As diligências devidas 
para preparar este sistema de gestão ambiental e social e a auditoria serão conduzidas em colaboração com 
o Banco. 
 
Auditoria da implementação de medidas ambientais e sociais no final das operações dos projetos 
 
O Banco garantirá, durante a avaliação e execução de qualquer projeto, bem como a negociação dos 
contratos relacionados, que os recursos estejam disponíveis para a implementação dos requisitos de todos 
os outros planos durante a fase final das operações do projeto. 
  
Missões serão conduzidas pelo BOAD com o apoio de consultores externos para assegurar que as atividades 
sob os planos relacionados a questões ambientais e sociais no final das operações do projeto tenham sido 
implementadas. Estas disposições aplicam-se mesmo em caso de suspensão do financiamento de projetos 
em curso. 
  
 
Auditoria de ESMS do BOAD 
 
A fim de garantir a eficácia da implementação de seus padrões de salvaguardas ambientais e sociais, o Banco 
pretende realizar periodicamente uma auditoria de sua gestão ambiental e social por especialistas 
independentes, de acordo com os termos de referência. As observações da missão de auditoria, consideradas 
menores, serão aprovadas pela Direção responsável pelo ambiente, com o apoio de outras Direcções, se 
necessário. Pequenas alterações são definidas como qualquer mudança em que o impacto seja consistente 
com os impactos avaliados na Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) ou que não apresente uma 
nova atividade de alto risco para o Projeto. As alterações decididas como importantes serão encaminhadas ao 
Presidente do Banco por meio do Comitê de Compromisso (CE) para aprovação. As principais alterações são 
definidas como qualquer mudança que resulte em uma nova atividade de alto risco que não tenha sido 
previamente identificada ou avaliada pela Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA). Essas alterações 
também podem resultar em uma modificação para aprovação. 
  
No final de cada projeto, o desempenho do Banco no processo de gestão da implementação das medidas 
ambientais e sociais do projeto será avaliado por um Consultor independente. 
 
Atualizar os padrões de salvaguardas sociais e ambientais do BOAD 
 
O Banco irá rever periodicamente seus padrões de salvaguardas ambientais e sociais à medida que o plano 
internacional evoluir. 
 

                                                      
16

 Consulte o Manual de Projetos de Supervisão 
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2.4 Procedimentos do BOAD para Triagem e Categorização de Projetos 
 
Este procedimento descreve o processo interno de BOAD para a gestão de impactos e riscos ambientais e 
sociais. 
 
Ele visa: 

● Identificar e avaliar os impactos sociais e ambientais, positivos e negativos, na zona de influência do 
projeto, bem como os riscos associados; 

● Evitar, minimizar, mitigar ou compensar os impactos e riscos negativos nos trabalhadores, 
comunidades afetadas e meio ambiente 

● Garantir que as comunidades afetadas estejam apropriadamente envolvidas na resolução de 
problemas que possam afetá-las; 

● Promover a melhoria do desempenho social e ambiental dos clientes, através do uso efetivo dos 
sistemas de gestão. 

 
 
Esses objetivos contribuem para a identificação sistemática de projetos com especial relevância no campo 
ambiental e social (E & S) e um tratamento adequado desses projetos no processo de due diligence, 
negociação de contratos e monitoramento. 
 
A aplicação dos procedimentos apresentados garante, portanto, os objetivos da política de AIAS e as diretrizes 
ambientais do BOAD. O cumprimento da política de AIAS através de procedimentos de EIA permite à BOAD, 
por um lado, garantir a transparência e responsabilidade por suas ações e decisões e, em segundo lugar, 
apoiar seus promotores de projetos na gestão de riscos sociais e ambientais e melhorar o desempenho e 
resultados positivos em termos de desenvolvimento nos países membros do BOAD. 
 
É importante notar que os riscos e a gestão de impactos sociais e ambientais de acordo com as normas do 
BOAD são de responsabilidade do cliente, enquanto o BOAD garante a coerência dos projetos financiados 
com as disposições das normas. Os procedimentos são integrados na avaliação geral do projeto, no 
financiamento de riscos e na reputação, liderados pelo BOAD. 
 
Descrição dos procedimentos Ambientais e Sociais de BOAD 

 
As seções a seguir descrevem os procedimentos Ambientais e Sociais do BOAD  nos três principais estágios 
dos procedimentos de financiamento do BOAD, nomeadamente entrada de portfólio, avaliação de projetos 
(comité de devida deligência, “Comité des Engagements CE”, negociação de contratos) e gestão (supervisão 
e monitoramento) de projetos. 
  
Estes procedimentos aplicam-se imperativamente a todos os projetos financiados pelo BOAD. 
  
A tabela na Seção 3 apresenta uma visão geral completa das responsabilidades e atividades em cada etapa 
do processo. Detalhes são apresentados nos seguintes capítulos: 
  
 
Entrada em carteira 
 
No âmbito da avaliação do projecto, os potenciais riscos ambientais e sociais dos projectos devem ser 
analisados e geridos de forma responsável. Os procedimentos da ESIA aplicam-se de acordo com as seguintes 
etapas: 
 
1º Etapa - Verificar a lista de exclusão 
 
A principal responsabilidade da equipa do projeto é a verificação contra o teste, se o projeto proposto estiver 
na lista de exclusão do BOAD. Os projetos da lista de exclusão não serão financiados pelo BOAD. 
 
A lista de exclusão de BOAD é no Anexo 1. É com base na lista de exclusão do IFC. 
 
2ª Etapa - Categorização do Projeto  
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Todos os projetos financiados pelo BOAD serão categorizados de acordo com seus possíveis riscos ambientais 
e sociais. As duas dimensões - riscos ambientais/sociais - são E & S relevantes de cada projeto e determinam 
o processamento de cada projeto no ciclo de projeto do BOAD. 
 
A definição das dimensões (dimensão ambiental e dimensão social) é como se segue: 
 
Categoria B: Um projeto proposto é classificado como Categoria B se os impactos negativos que ele pode ter 
em populações humanas ou áreas importantes do ponto de vista do meio ambiente - áreas úmidas, florestas, 
campos e outros habitats naturais, etc. Esses impactos são muito locais na natureza e poucos deles são 
irreversíveis. 
 
Categoria C: Um projeto proposto é classificado na Categoria C se a probabilidade de seus impactos negativos 
sobre o meio ambiente é considerado mínima. 
 
Categoria D: Um projeto proposto é classificado na Categoria D se for um projeto de melhoria de ambiente 
e/ou da sociedade. 
 
Categoria IF: Um projeto proposto é classificado na Categoria IF, se o BOAD investe fundos através de um 
intermediário financeiro, em subprojetos que podem ter efeitos sobre o meio ambiente (dando empréstimos a 
intermediários financeiros). 
 
3ª Etapa - Informações preliminares para o cliente 
 
Para garantir que o cliente está - na avaliação - ciente dos requisitos Ambientais e Sociais do BOAD, é 
necessário enviar-lhe as respectivas informações na forma de cláusulas-padrão, e isso sob as dimensões 
Ambientais e Sociais do projeto. 
 
As Cláusulas-padrão são os seguintes para as várias categorias: 
 
Categoria Projetos IF: "O cliente deve cumprir com a lista de exclusão de BOAD" 
 
Projetos das Categorias D, C e B : "O cliente deve estar de acordo com a legislação nacional e ambiental e 
respeitar um ESMP, que estabeleça medidas para prevenir, minimizar, mitigar ou compensar impactos 
negativos e melhorar o desempenho ambiental e social, se o BOAD considerar necessário" 
 
4ª Etapa - “Comité des compromissos”/entrada do projeto em carteira  
 
Para informar os tomadores de decisão do BOAD sobre potenciais impactos ambientais e sociais de um projeto 
no estágio de avaliação, a equipa do projeto deve adicionar a categoria (B, C, D ou IF) e um padrão de fórmula 
("o projeto tem baixo/médio/altos riscos ambientais e riscos sociais baixos/médios/altos ") no relatório para 
abordar o" comité des engagements (CE) ". 
 
Análise e avaliação de projetos 
 
Passo 1 - Devido Diligência Ambiental e Social (DD A & S) 
 

A DD A & S (Devida Diligência Ambiental e Social) realizado pelo BOAD em cada projeto proposto é um fator-

chave na decisão de financiamento e define o escopo das condições sociais e ambientais do financiamento.  
Esta avaliação é adaptada à natureza e dimensão do projeto e proporcional ao níveis de riscos e impactos 
sociais e ambientais: 
 
Projetos de Categoria IF 
Para projetos da categoria IF, a DD A & S foca em uma análise completa da carteira de clientes (carteira de 
categorização). Será dada mais atenção ao desempenho do FI em questões ambientais e sociais, políticas, 
procedimentos e capacidades ambientais e sociais, a natureza dos empréstimos e investimentos a serem 
financiados pelos fundos do Banco, bem como a cooperação técnica e capacitação para facilitar a adoção de 
procedimentos ambientais e sociais para atender às exigências do Banco. 
 
 
Projetos da categoria D 



 33 

Os projetos da categoria D não requerem avaliação ambiental. Esses projetos não devem causar impacto 
ambiental ou social negativo. Além da categorização, nenhum DD E & S é necessário para esta categoria de 
projeto. 
 
Projetos da categoria C 
Para projetos da Categoria C, uma DD A & S detalhado não é necessário. No entanto, algumas análises 
específicas sobre questões sociais críticas, como análise de gênero, análise institucional ou resumida do 
ambiente podem ser conduzidas para garantir a devida categoria de projeto C. Se apropriado, o ambientalista 
poderá sempre categorizar o projeto A ou B. 
 
Projetos de Categoria B 
O apoio de um ambientalista é necessário para identificar os aspectos ambientais e sociais que merecem 
atenção especial, a fim de determinar o âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) requerido.  
 
Os documentos de avaliação de avaliação de impacto ambiental e social vai lidar com os seguintes aspectos17: 

a) A avaliação das condições sociais e ambientais existentes 
b) O exame de alternativas viáveis, de preferência a partir de um ponto de vista social e ambiental 
c) Requisitos legais e regulamentares do país do projeto, convenções e tratados internacionais 
d) A proteção dos direitos humanos e da saúde pública, a segurança da comunidade (incluindo os riscos 

e impactos associados ao uso de agentes de segurança no contexto do projeto e sua gestão) 
e) A proteção do património cultural e dos recursos 
f) A protecção e conservação da biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas e ecossistemas 

sensíveis em habitats modificados, naturais e críticos e identificação de áreas protegidas pela 
legislação 

g) Gestão sustentável e uso de recursos naturais renováveis (incluindo gestão sustentável de recursos 
naturais através de sistemas de certificação independentes apropriados) 

h) A utilização e gestão de substâncias perigosas 
i) Avaliação e gestão dos principais riscos 
j) Questões relativas ao emprego (incluindo convenções fundamentais sobre trabalho infantil, 

discriminação, liberdade de associação e trabalho forçado), saúde, segurança e trabalho 
k) Prevenção de fogo e segurança de pessoas 
l) As consequências socioeconómicas 
m) Aquisição de terras e deslocamento forçado 
n) Impactos nas comunidades afetadas, grupos desfavorecidos ou vulneráveis, incluindo mulheres 
o) As consequências para os povos indígenas, sua cultura, suas tradições e valores 
p) Os efeitos combinados dos projetos existentes, do projeto proposto e dos projetos futuros planejados 
q) Consulta e participação das comunidades afetadas no desenho, revisão e implementação do projeto 
r) Produção, fornecimento e uso racional de energia 
s) Prevenção de poluição e redução de resíduos, controlo de poluição (efluentes líquidos e emissões 

atmosféricas) e gestão de resíduos sólidos e químicos. 
 

Em todos os casos, o promotor deve, no mínimo, cumprir as políticas, procedimentos e diretrizes operacionais 
do BOAD que tenham relação direta ou indireta com o projeto. Pode entrar em contato com a Unidade 
Organizacional do Banco para um melhor entendimento e implementação dos referidos manuais. 
  
Além disso, durante a fase de projeto do projeto, o avaliador ajuda com o conselho o mutuário a fazer a ESIA 
de acordo com as disposições da Política Operacional do BOAD sobre ESIA. A equipe do projeto e a Unidade 
Organizacional (UO) para Assuntos Jurídicos do Banco analisam todas as questões que o projeto cumpre a 
legislação nacional ou tratados internacionais e acordos ambientais (mencionados na Política Operacional do 
BOAD sobre ESIA). 
  
 
Para projetos da categoria B, a equipa do projeto e a Unidade Organizacional do Banco para o Meio Ambiente 
fornecem ao proprietário do projeto os termos genéricos de referência da ESIA para o projeto, apoiam o 
promotor na preparação dos Termos de Referência finais e examinam os resultados do projeto. ESIA, 
assegurando que qualquer relatório da ESIA seja consistente com os termos fornecidos na referência acordada 
com o mutuário. 

                                                      
17

Esta lista é apenas indicativa. O processo de avaliação de impacto ambiental e social de cada projecto não pode cobrir todas as 

perguntas acima, alguns dos quais não são relevantes para um determinado projeto. 
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Para projetos da Categoria B, o exame presta especial atenção, entre outros, à natureza das consultas com 
grupos afetados e ONGs locais, em particular para determinar como os pontos de vista desses grupos ou 
organizações foram levados em consideração e as medidas e plano de gestão ambiental. que prevê mitigar e 
monitorar os impactos no meio ambiente e na sociedade e, quando apropriado, fortalecer a capacidade 
institucional. 
  
Se não estiver satisfeito, a Unidade Organizacional do meio ambiente pode recomendar que: a) a missão de 
avaliação seja adiada; b) seja considerada uma missão de pré-avaliação, ou c) as questões sejam revisadas 
no âmbito da missão de avaliação. 
  
Para todos os projetos da categoria B, a equipe do projeto faz uma atualização sobre a ESIA na folha de 
apresentação do projeto (PPS)/folha de entrada na carteira (SEP), descrevendo como as principais questões 
ambientais foram abordadas ou serão abordadas e indicando qualquer condição relativa à AIAS que pretende 
estabelecer para o projeto. 
 
Avaliação de Projetos 
 
Para projetos de Categoria B, a missão de avaliação normalmente só começa depois que o BOAD recebeu 
uma comunicação oficial do relatório ESIA e a reviu18. 
 
Para projetos da categoria B, a equipe do projeto obtém o consentimento da Unidade Organizacional do Meio 
Ambiente para quaisquer alterações durante a avaliação e a negociação de uma condição ambiental aprovada 
no estágio de decisão de registro de informações. 
 
Empréstimos de investimento do setor e empréstimos a intermediários financeiros 
 

missão de avaliação com o cliente desenvolve disposições específicas para a execução das agências, para 
poder executar ou supervisionar a ESIA dos subprojetos previstos 19e deve, mais precisamente, verificar quem 
vai fornecer as competências e se as responsabilidades são distribuídos de forma adequada entre o o mutuário 
final, o intermediário financeiro ou a organização setorial e as agências de gestão e os regulamentos 
ambientais. Quando apropriado, o TP examina os relatórios de subprojetos da AE da categoria AIA, de acordo 
com a Política Operacional da ESIA. 
 
Operações de garantia 
 
Uma avaliação ambiental de uma operação de garantia é realizada de acordo com a Política Operacional. 
Qualquer ESIA de uma operação de garantia do BOAD deve ser feita com antecedência suficiente para garantir 
que: a) Uma Unidade Organizacional do Meio Ambiente examine os resultados do ESIA, eb) a EP possa levar 
em conta os resultados do ESIA na avaliação do projeto. 
 
O avaliador garante que o relatório da ESIA seja disponibilizado para o público através do seu sistema de 
informação apropriado 60 dias antes da data de apresentação ao Conselho, e, com relação a qualquer relatório 
da ESIA requerido para um classificado na Categoria B, pelo menos 30 dias antes dessa data. 
 
Para a divulgação de relatórios da ESIA, as operações de garantia da BOAD são regidos pelas mesmas regras 
que os créditos. 
 
 
Finalmente, em caso de extensa experiência, o ambientalista pode contratar um especialista externo para 
auxiliar na conclusão da DD A & S. 

                                                      
18

 Excepcionalmente, o Presidente da BOAD pode, com o consentimento prévio da unidade organizacional responsável pelo ambiente, 

autorizar a partida da missão pré-avaliação antes de receber o relatório de um projeto AIAS Categoria A. Em tais casos, a aprovação do 
projeto pela unidade responsável pela gestão ambiental está sujeita a recepção pelo BOAD, antes do final da avaliação e a abertura de 
negociações, um relatório de AIAS pode realmente servir como base para posterior avaliação. 

19
 A equipa do projeto fornece às instituições responsáveis pela implementação, para ajudar, conforme necessário, para preparar e 

avaliar subprojetos cópias dos seguintes documentos: "Elementos do relatório de avaliação ambiental projetos de Categoria A;" 
ambiental e Plano de Gestão Social (Política Operacional) 
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A fase 1 termina com a publicação do relatório resumido do Projeto AIAS na Biblioteca do BOAD e no site 
oficial do BOAD e/ou da Internet pelo menos 30 dias antes da sua apresentação. O “Comité des engagements” 
(CE) será acessível a todos. 
  
 
Documentação 
 
A Equipa do Projeto examina o programa de implementação submetido pelo cliente para garantir que ele 
incorpore as descobertas e recomendações da ESIA, incluindo qualquer plano de desenvolvimento de qualquer 
ambiente. 
 
Ao preparar o arquivo de empréstimo para submissão ao Conselho, a EP resume o Relatório de Avaliação 
(AR) as razões da classificação do projeto em uma determinada categoria, as conclusões e recomendações 
da AIAS, incluindo a emissão racional e os métodos de prevenção e redução dos níveis de poluição 
recomendados, e todas as questões relacionadas às obrigações do país sob os acordos ambientais 
internacionais e tratados dos quais é parte (ver Política Operacional da ESIA). 
  
Para empréstimos de investimento setoriais e para intermediários financeiros, os documentos indicam as 
medidas e condições fornecidas para permitir subprojetos de AIAS apropriados. A equipa do projeto (PT) e a 
Unidade Organizacional do Banco de Assuntos Jurídicos devem assegurar que o empréstimo obrigue o cliente 
a implementar o Plano de Gestão Ambiental e Social e seja acompanhado de outras cláusulas no âmbito das 
medidas específicas do PGAS para facilitar uma supervisão adequada. e monitoramento da implementação do 
PGAS. 
 
 2º Passo - “Comité des engagements” - Consideração do empréstimo proposto 
 
A fim de informar sistematicamente os tomadores de decisão do BOAD sobre os impactos e riscos ambientais 
e sociais de cada projeto, o memorando para o “Comité des engagements” (CE) deve conter dados sobre a 
DD A & S.  
 
Projetos da Categoria IF 
Consulte as categorias B, C ou D do projeto IF para formulário padrão para incluir no memorando do CE   
 
Projetos da Categoria D 
Fórmula padrão para inclusão no memorando da CE ( "O projeto não tem impacto e risco ambiental e social.") 
 
Projetos da Categoria C 
Fórmula padrão para inclusão no memorando da CE ( "O projeto tem baixo impacto e riscos ambientais e 
sociais"). 
 
Projetos da Categoria B 
Fórmula padrão para inclusão no memorando da CE ("O projeto tem impactos e riscos ambientais e sociais 
médios".) Resumo de revisão E & S (com base no relatório DD A & S) a ser incluído no resumo do relatório do 
CE e DD E & S no Anexo. 
 
3º Passo  - Acordo de Empréstimo 
 
O processo de avaliação do projeto conducente à assinatura de um contrato / acordo de empréstimo cujas 
disposições devem incluir os resultados do DD E & S da seguinte forma: 
 
Projetos de Categoria IF 
O cliente deve assinar a lista de exclusão do BOAD e declarar anualmente que ele não financia ou não financiou 
projetos excluídos por esta lista. Ele também deve assinar que cada subprojeto com altos riscos ambientais e 
sociais (de acordo com a categorização do BOAD) seguirá os padrões de E & S do BOAD. 
 
Projetos de Categoria D, C e B 
Cláusula padrão Ambiental e Social a incluir no contrato ("cumprimento da legislação nacional"). 
 
Supervisão  
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Durante a implementação do projeto, a equipe do projeto supervisiona os aspectos ambientais e sociais com 
base nas disposições relativas ao meio ambiente e as disposições para relato do cliente, acordadas em 
documentos legais e outros documentos descritos no projeto. 
  
A equipe do projeto deve garantir que as disposições da aquisição atendam às obrigações ambientais nos 
acordos legais para o projeto. Também garante que as missões de supervisão tenham os especialistas 
ambientais necessários. 
 
A equipe garante que o monitoramento do ambiente inclua as cláusulas relacionadas ao ambiente. Também 
garante que os relatórios fornecidos pelo cliente sobre o andamento do projeto tratem adequadamente sua 
conformidade com as medidas ambientais acordadas, em particular a implementação de medidas de mitigação 
de impactos no meio ambiente, monitoramento e gestão da área. A equipe do projeto, em consulta com a 
Unidade Organizacional (UO) para o Meio Ambiente e a responsável pelos assuntos jurídicos, examina as 
informações e determina se o mutuário cumpriu as cláusulas ambientais e sociais acordadas satisfatoriamente. 
  
Caso contrário, estudou a linha de ação a adotar com OU para o meio ambiente e responsável pelos assuntos 
jurídicos. Discute com o cliente as etapas a serem tomadas para remediar essa situação de não conformidade 
e depois prossegue para as referidas medidas. 
  
A equipe do projeto deve notificar a administração sobre as medidas tomadas e, possivelmente, recomendar 
outras medidas. Durante a implementação, a equipe do projeto obtém o consentimento da UO para o Meio 
Ambiente para qualquer modificação de aspectos do projeto relacionados ao meio ambiente, incluindo 
cláusulas ambientais aprovadas pela UO responsável pelos assuntos jurídicos. 
  
A equipe do projeto garante que o plano operacional do projeto fornecido pelo mutuário tenha a consideração 
necessária dos aspectos ambientais do projeto, incluindo uma cláusula estipulando a retenção de qualquer 
painel de consultoria ambiental acordado com o BOAD. 
 
A extensão da supervisão e monitoramento deve ser relativa aos riscos e impactos e à conformidade com as 
disposições do projeto. 
 
Projetos da Categoria IF 
Revisão da declaração anual de conformidade do cliente. "Eu confirmo que o banco não financiou projetos na 
lista de exclusão do BOAD e cada subprojeto com altos riscos ambientais e sociais segue os padrões 
ambientais e sociais do BOAD." 
 
Projetos da Categoria D e C 
Não há necessidade de monitoramento de projetos da Categoria D e C. 
 
Projetos de Categoria B 
Sob a responsabilidade da Equipa do Projecto: Revisão da Declaração Anual de Conformidade do cliente. 
("Confirmo que a empresa/projeto atende às diretrizes locais de E & S.") E revisão do PGAS (se aplicável e, 
se necessário, com a ajuda do Ambientalista. Um pouco de informação sobre o resultado da revisão deve ser 
encontrada na documentação interna anual deste projeto. O monitoramento também deve levar em conta a 
implementação do ESMP. 
  
O relatório de conclusão do projeto avalia: a) os impactos no meio ambiente, indicando que eles foram incluídos 
no relatório da ESIA b) a eficácia de quaisquer medidas de mitigação. 
 
Financiamento para as avaliações de impacto ambiental e social 
 
Potenciais clientes que pedem BOAD para contribuir para o financiamento AIAS, podem receber avanços no 
âmbito do Mecanismo para a preparação de projetos e recursos do fundo fiduciário. 
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3. Triagem, avaliação, desenvolvimento e divulgação de documentos do projeto 

 
Em linha com sua abordagem de Gestão de Risco Ambiental e Social, e conforme descrito na Seção 2, o BOAD avaliará os projetos seguindo as etapas 
destacadas na Tabela abaixo. 
 
Tabela 4: Processo de Avaliação de Gestão de Risco 

ESTÁGI
O 
 

Degrau Objetivo Açao Responsabilid
ade 

Instrumento Tempo para 
divulgação 

Duração da 
ação 

c
a
rt

e
ir

a
 d

e
 E

n
tr

a
d

a
 

 

Lista de 
exclusão 

 

Evitar projetos não 
autorizadas 

 

Verifique por contra-teste, se o projeto está na 
lista de exclusão. 

Equipa do 
projeto 
 

Lista de Exclusão do 
BOAD 

No início 
Contato com 
O cliente 

5 dias 

Triagem 
 

Com base na 
notificação do 
cliente da 
proposta, 
determinar a 
relevância 
ambiental e social 
e os requisitos DD 

Recolher os dados iniciais necessários e sugerir 
as duas dimensões A & S (ambiental e social). 
Verificar e determinar a categoria de A & S e 
informar o cliente 
 

 
Equipa do 
projeto 
Ecologista 
E agente social 
 

BOAD 
Categorização de 
projetos 
 
 

Depois de obtida 
a partir do 
promotor do 
estudo de 
impacto 
ambiental e social 
preliminar 

 10 dias 

 
Informação 

dos 
clientes  

Com base na 
triagem, informar 
promotor sobre 

requisitos  A & S  

Dependendo da categoria A & S, adicione uma 
cláusula relacionada com as normas de 
salvaguarda A & S e a política de integração do 
género do BOAD. 
 
Fornecer ao promotor com as políticas 
operacionais, procedimentos, orientações 
genéricas TdR e outros livros de texto necessário 
de acordo com a categoria 

Equipa do 
projeto 
 

Políticas 
operacionais, 
procedimentos, 
diretrizes, TdR 
genérico e outros 
manuais de acordo 
com 
a categoria de 
projeto 
 
Programa ESMF 

Após o processo 
de triagem 

 
2 dias 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se o projeto for classificada na categoria D, a 
escavação não é necessária 

    

Se o projeto for classificada na categoria C, a 
escavação não é necessária 
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escopo Prosseguir com a 
definição do 
âmbito da AIAS 
 
Finalizar com o 
promotor do TdR 
para a AIAS, 

Se o projeto for classificada na categoria B, a 
escavar não é necessária  
 
O Banco precisa ter certeza de que as principais 
preocupações do OP não são acionados e que o 
projeto é efetivamente o projeto de Categoria B 

equipa do 
projeto 
 
Ecologista 
E agente social 
 

políticas 
operacionais, 
procedimentos, 
diretrizes e outros 
manuais 
desencadeados 
 
programa ESMF 

Após o processo 
de triagem 

1 dia 

Folha 
entrada no 

portfólio 
 

Informar os 
decisores do 

BOAD em 
os impactos e 
riscos potenciais 
de E & S do 
projeto 

 

Especificar a categoria (B, C ou D) no relatório do 
“Comité des engagements” (CE) mais uma 
fórmula padrão (“o projeto tem baixo/médio/ 
impactos/riscos ambientais e risco social baixo/ 
médio”)Apresentar o relatório à CE para uma 
decisão a tomar com respeito à entrada no 
portfólio do projeto. 

 
Equipa do 
projeto 
 

Fórmula 
Padrão 
De acordo com 
Categoria 
 

Antes  
Primeiro CE 
 
 

5-15 dias 

 A
v
a
li

a
ç
ã
o

 d
o

 p
ro

je
to

 

 

 
 
 
 

Relatório 
de revisão 

AIAS 

Projeto da 
Categoria D 

N / D N / D N / D N / D N / D 

Identificar os riscos 
potenciais de A & 

S 

Estimar os potenciais riscos e impactos A & S.  
 
Preparar e apresentar ao CE uma avaliação 
resumida do relatório ESIA de acordo com os 
requisitos das normas de backup A & S e a 
política do tipo exigido pelo projeto 

Ambientalista e 
agente social 
 
Autoridade 
Reguladora 
Nacional do 
Meio Ambiente 

Diretrizes para 
preparar uma análise 
ambiental de um 
projeto de categoria 
C 

Após a 
transmissão do 
relatório de 
análise ambiental 
para o Banco 
pelo promotor 
Antes da 
avaliação do 
projeto pelo 
banco 

2-5 dias 

Apreciar a 
admissibilidade do 
relatório ESIA do 

projeto da 
categoria B  

 Verificar a conformidade com o conteúdo do 
relatório de avaliação de impacto ambiental e 
social apresentado ao Banco com os requisitos de 
salvaguardas ambientais e sociais, bem como a 
política de igualdade de géneros de BOAD 

 Ambientalista e 
agente social 
 

 Metodologia da 
revisão do relatório 
da ESIA do projeto 
da categoria B 

 Após a 
transmissão do 
relatório de AIAS 
ao Banco pelo 
promotor 
Antes da 
avaliação do 
projeto pelo 
banco 

5-15 dias 

Devida Diligência   
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Projetos da  
categoria D 

N / D N / D N / D N / D N / D N / D 

Projetos de 
categoria C 

Resume possíveis 
impactos e riscos 

de A & S  

Estimar os possíveis impactos e riscos A & S. 
Preparar e apresentar à CE, uma avaliação 
resumida do relatório ESIA de acordo com os 
requisitos das normas de salvaguarda A & S e a 
política do género requeridos pelo projeto 

Ambientalista e 
agente social 

Diretrizes para 
preparar uma análise 
ambiental de um 
projeto de categoria 
C 
 
Preparação de um 
IPP e / ou 
reinstalação quadro, 
se for o caso 

1ª Semana 
antes da 2ª 
Reunião do CE 

3 dias 

Projetos de 
categoria B 

Identificar os 
impactos e riscos 
potenciais A & S  

Estimar os possíveis impactos e riscos A & S. 
Preparar e apresentar à CE, uma avaliação 
resumida do relatório ESIA de acordo com os 
requisitos da salvaguarda A & S e a política de 
inclusão de género requeridos pelo projeto 

 
Ambientalista 
e/ou agente 
social 

Metodologia de AIAS 
revisão relatório da 
categoria B 
Se necessário: 
Especialista externo 
/ 
Base de dados 
de especialistas 
 

1ª Semana 
Antes da 2ª 
Reunião do CE 

5 dias 

Avaliação de pasta (CE)   

Projetos de 
categoria D 

Breve comunicado 
ao comité 

Fórmula padrão a ser incluída no memorando da 
CE ("O projeto não apresenta impactos e riscos 
ambientais e sociais negativos.")  
  
Dar parecer e informar ao Presidente a decisão 
de submeter o projeto ao Conselho de 
Administração do Banco. Avaliador 
 
Dar uma opinião e relatar ao presidente para 
decisão de submeter o projeto ao Conselho de 
Administração do Banco 

Avaliador  Reunião de CE  1º dia 

Projetos de 
categoria C 

Breve comunicado 
ao comité 

Fórmula padrão a ser incluída no memorando da 
CE ("O projeto não apresenta impactos e riscos 
ambientais e sociais negativos...")  
  
Dar parecer e informar ao Presidente a decisão 
de submeter o projeto ao Conselho de 
Administração do Banco. 
 

Avaliador  Reunião de CE  
 

1 dia 
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Projetos de 
categoria B 

Breve comunicado 
ao comité 

Fórmula padrão a ser incluída no memorando da 
CE ("o projeto apresenta impactos e riscos 
ambientais e sociais negativos médios ..."). 
Dar parecer e informar ao Presidente a decisão 
de submeter o projeto ao Conselho de 
Administração do Banco. 
 

Avaliador  Reunião CE  
 

1 dia 

fo
rm

u
la

ç
ã
o
 d

e
 

C
o
n
tr

a
to

 

 Minimizar os riscos 
 

     

Projetos de 
Categoria 
B, C e D 

 Cláusula Padrão E & S a ser incluída no contrato 
("cumprimento da legislação local" e os padrões 
de salvaguardas ambientais e sociais e a política 
do gênero do BOAD) 
  
A apresentar pelos Assuntos Jurídicos ao 
Presidente do Banco para acordo antes da 
assinatura do contrato. 
 

Avaliador do 
projeto 
 E agente da 
unidade 
organizacional 
responsável 
pelos assuntos 
jurídicos 
  

Sentença 
padronizada 

Durante a 
Formulação 
do contrato 

10 dias 

Projetos da 
categoria D 

 N / D N / D N / D N / D 
 

 

Projetos da 
categoria C 

Identificar os 
pontos fortes e 
fracos na 
implementação de 
práticas ambientais 
e sociais 
prestados. 

Missão de supervisão e monitorização 
 
Certificar que o promotor tenha cumprido com as 
recomendações, se necessário. 

'Ambientalista e 
/ ou agente 
social e agente 
das unidades 
organizacionais 
responsáveis 
pela 
conformidade, 
monitoramento 
e avaliação, e a 
implementação 
do projeto 

Diretrizes de um 
projeto ambiental e 
social de uma 
categoria C  
 
Lista de verificação 
de género  

Anualmente 
 

5 dias 

Projetos da 
categoria B 
 

Identificar os 
pontos fortes e 
fracos na 
implementação de 
medidas 
ambientais e 
sociais previstas 
para a AIAS. 

Missão de supervisão e monitorização 
 
Revisão da declaração anual de conformidade do 
cliente. "Confirmo que a empresa está em 
conformidade com as diretrizes locais A & S e 
com os padrões de salvaguarda e política A & S 
no género do BOAD" 
Relatório sobre o monitoramento ambiental e 
social a ser preparado pela UO responsável pelas 

'Ambientalista e 
/ ou agente 
social e agente 
das unidades 
organizacionais 
responsáveis 
pela 
conformidade, 
monitoramento 

Formato  
Relatório de 
acompanhamento 
para o 
clientes, 
 Formato de relatório 
de monitoramento 
padronizado 
consistente com as 

Anualmente, 
mediante 
declaração 
of Conformity 

Anualmente 



 41 

questões ambientais e sociais em colaboração 
com a Direção de Assuntos Jurídicos, a UO 
responsável pelo monitoramento e avaliação dos 
projetos e a equipa do projeto e apresentar à CE 
e depois ao Presidente 
 

e avaliação, e a 
implementação 
do projeto 
 
Perito externo, 
se necessário 

necessárias para a 
aplicação das 
normas A & S de 
salvaguarda do 
BOAD 
 

F
im

 d
a
 o

p
e
ra

ç
ã
o

 d
o

 p
ro

je
to

 

Projetos da 
categoria D 

 n / D n / D n / D n / D  

Projetos da 
categoria C 

Verificar as 
práticas de 
implementação 
eficazes 
estabelecidas no 
final do projeto 

Missão de verificação pelo Banco na 
implementação de boas práticas prevista para o 
final das atividades do projeto. 

'Ambientalista e 
/ ou agente 
social e agente 
das unidades 
organizacionais 
responsáveis 
pela 
conformidade, 
monitoramento 
e avaliação, e a 
implementação 
do projeto 

Diretrizes ambientais 
e sociais de um 
projeto de categoria 
C  
 
Lista de verificação 
de género  

O fim da 
operação do 
projeto 

5 - 15 dias 

Projetos dA 
categoria B 
 

Verificar a 
aplicação efectiva 
das medidas A & S 
previstas no final 
do projeto 

Missão de verificação pelo Banco da 
implementação efectiva das medidas ambientais 
e sociais de acordo com a ESMP e as conclusões 
dos relatórios de monitoramento ambiental e 
social durante a implementação do projeto. 

'Ambientalista e 
/ ou agente 
social e agente 
das unidades 
organizacionais 
responsáveis 
pela 
conformidade, 
monitoramento 
e avaliação, e a 
implementação 
do projeto 

plano de gestão 
ambiental e social  
 
relatórios de 
monitoramento 
ambiental e social 
 
relatórios de 
supervisão  

O fim da 
operação do 
projeto 

20 - 30 dias 

  Missão independente realizada por um perito 
externo para uma verificação do desempenho de 
todas as partes interessadas no contexto da 
implementação de medidas ambientais e sociais 
do projeto. 

 
perito externo 

plano de gestão 
ambiental e social  
 
relatórios de 
monitoramento 
ambiental e social 
 
relatórios de 
supervisão 

Fim das 
operações 

15 - 30 dias 
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4. Questões específicas Ambientais e Sociais 

4.1 Reassentamento Involuntário 

Introdução 
 

1. A experiência indica que o reassentamento involuntário em projetos de desenvolvimento, se não mitigado, 
muitas vezes dá origem a graves riscos econômicos, sociais e ambientais: os sistemas de produção são 
desmantelados; as pessoas enfrentam o empobrecimento quando perdem seus ativos produtivos ou 
fontes de renda; as pessoas são realocadas para ambientes em que suas habilidades produtivas podem 
ser menos aplicáveis e a competição por recursos é maior; as instituições comunitárias e as redes sociais 
estão enfraquecidas; grupos de parentesco estão dispersos; e a identidade cultural, a autoridade 
tradicional e o potencial de ajuda mútua são diminuídos ou perdidos. Esta política inclui salvaguardas 
para tratar e mitigar esses riscos de empobrecimento. 

 
Objetivos  
 

2. Política Operacional sobre Reassentamento Involuntário do BOAD visa: 
a) Evitar onde viável, ou minimizar o reassentamento involuntário e expropriação de terras, explorando 

todos os projetos de projetos alternativos viáveis 20;  
b) Desenvolver e implementar, quando não for viável evitar o reassentamento, atividades de 

reassentamento involuntário e compensação como programas de desenvolvimento sustentável, 
fornecendo recursos de investimento suficientes para permitir que as pessoas deslocadas pelo projeto 
compartilhem os benefícios do projeto; 

c) Garantir que as pessoas deslocadas sejam consultadas e tenham a oportunidade de participar de todas 

as etapas principais do processo de desenvolvimento e implementação de atividades de 

reassentamento involuntário. 

d) Ajudar as pessoas deslocadas em seus esforços para melhorar seus meios de subsistência e padrões 

de vida, ou pelo menos restaurá-las, em termos reais, em seus níveis vigentes antes do início da 

implementação do projeto, o que for maior. 

3. Esta política abrange21 consequências económicas e sociais diretas, que resultam tanto da gestão de 
investimento assistida por BOAD, como são causadas por: 

 
a) Tomada involuntária22 de terra23 resultando em: 

i) deslocalização ou perda de abrigo; 
ii) perda de bens ou acesso a bens, ou 
iii) perda de fontes de renda ou meios de subsistência, sempre que as pessoas 

afetadas devem mudar ou não, para outro local,  
 

                                                      
20

 Ao desenvolver abordagens para reassentamento em projetos apoiados pela instituição, que levará em conta outras políticas 

relevantes do BOAD, incluindo as políticas operacionais sobre Ambiental e Avaliação de Impacto Social, dos habitats naturais; 
propriedades físicas. 
21

 Se houver impactos sociais ou econômicos indiretos negativo, o mutuário irá estabelecer uma boa prática através da realização de 

uma avaliação social e implementar medidas para minimizar e mitigar tais impactos, especialmente para os grupos pobres e vulneráveis. 
Outros ambiental, social e económica, não resultante da retirada de terras podem ser identificados e tratados através de avaliações de 
impacto ambiental e social e outros relatórios e instrumentos do projeto.  
22

 Para os fins desta política, "involuntário" significa ações que podem ser tomadas sem as pessoas deslocadas dar o seu 

consentimento com conhecimento de causa ou têm a capacidade de exercer a sua escolha. 
23

"Land" inclui tudo o que cresce ou é construído sobre uma base permanente, tais como edifícios ou culturas. Esta política não se aplica 

a regulamentação sobre os recursos naturais existentes a nível nacional ou regional, para promover a sua sustentabilidade, tais como 

gestão de bacias hidrográficas, gestão de águas subterrâneas, gestão das pescas, etc. A política não se aplica a outros conflitos no 

contexto de projetos de reforma agrária entre particulares, e, embora a realização de uma avaliação social e implementar medidas para 

minimizar e mitigar os impactos impactos sociais, especialmente aquelas que afetam os grupos pobres e vulneráveis, é uma boa prática 

por parte do Mutuário. 
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b) A restrição de acesso involuntário24 para parques legalmente projetados e áreas protegidas, 
resultando em impactos adversos sobre os meios de vida das pessoas deslocadas. 

 
Esta política se aplica a todos os componentes do projeto, resultando em reassentamento involuntário, 
independentemente da fonte de financiamento. Também se aplica a outras atividades que resultam em 
reassentamento involuntário, que no julgamento do BOAD são: 
  

a) direta e significativamente relacionado ao projeto assistido pelo BOAD; 
  

b) necessário para atingir seus objetivos, conforme estabelecido nos documentos do projeto; e 
  

c) realizado ou planejado para ser realizado simultaneamente com o projeto. 
  
 

 
4. Os pedidos de orientação sobre a aplicação e o alcance desta política devem ser endereçadas ao Comité 

de Reassentamento do Mutuário. 
 

Medidas necessárias 
 

5. Para enfrentar os impactos cobertos pelo n.º 3-A) desta política, o mutuário prepara um plano de 
reassentamento ou sistema de política de reassentamento que abrange o seguinte: 

 
a) O plano de reassentamento ou sistema de política de reassentamento inclui medidas para 

assegurar que as pessoas deslocadas são: 
 

i) informado sobre suas opções e direitos relativos ao reassentamento; 
ii) consultado sobre, oferecidas opções e provido de alternativas técnica e 

economicamente viáveis de reassentamento; e 
iii) fornecida compensação pronta e eficaz a um custo total de substituição para 

perdas de activos atribuíveis diretamente ao projeto. 
 

b) Se os impactos incluem deslocalização física, o plano de reassentamento ou sistema de 
política de reassentamento inclui medidas para assegurar que as pessoas deslocadas são: 

 
i) fornecida assistência (como as prestações em movimento) durante o 

deslocamento; e 
ii) fornecida com habitação residencial, ou locais de habitação, ou, como 

necessários, locais agrícolas para que uma combinação de potencial produtivo, 
vantagens de localização, e outros factores é pelo menos equivalente às 
vantagens do antigo local. 

 
c) Quando necessário para atingir os objectivos da política, o quadro plano ou política de 

reassentamento, também inclui medidas para assegurar que as pessoas deslocadas são:  
 

i) oferecidas apoio o após o deslocamento, por um período de transição, com base 
em uma estimativa razoável do tempo provavelmente necessário para restaurar 
a sua subsistência e padrão de vida, e 

ii) fornecida com a ajuda ao desenvolvimento, além de medidas de compensação 
descritas no parágrafo 6 (a), como o desenvolvimento da terra, facilidades de 
crédito, formação ou oportunidades de emprego. 

 
6. Em projetos que envolvam restrição involuntária de acesso a parques legalmente designados e áreas 

protegidas (ver parágrafo. 3 (b)), a natureza das restrições, bem como o tipo de medidas necessárias 
para mitigar os impactos adversos, é determinada com a participação das pessoas deslocadas durante 

                                                      
24

Para os fins desta política, restrição involuntária de acesso abrange restrições sobre o uso de recursos que são impostas sobre as 

pessoas que vivem fora do parque ou área protegida, ou aqueles que continuam a viver no parque ou área protegida durante e após a 

implementação do projeto. Onde a criação de novos parques e áreas protegidas é inerente ao projeto, as pessoas perdendo seu habitat, 

terra ou outros bens também são abrangidos. 
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a concepção e implementação do projeto. Em tais casos, o mutuário prepara uma estrutura aceitável para 
o BOAD, descrevendo o processo de participação pelo qual: 

 
 

a) componentes específicos do projeto serão preparados e implementados; 
 

b) os critérios de elegibilidade das pessoas deslocadas serão determinados; 
 

c) medidas para ajudar os deslocados em seus esforços para melhorar seus meios de 
subsistência, ou pelo menos restaurá-los, em termos reais, mantendo a sustentabilidade do 
parque ou área protegida; e 
 

d) os potenciais conflitos envolvendo pessoas deslocadas serão resolvidos. 
 
 

 
O quadro processo também inclui uma descrição das modalidades de execução e acompanhamento do 
processo. 
 

7. Para alcançar os objetivos desta política, atenção especial é dada às necessidades dos grupos 
vulneráveis entre os deslocados, especialmente aqueles abaixo da linha da pobreza, sem-terra, idosos, 
mulheres e crianças, povos indígenas, minorias étnicas ou outras pessoas deslocadas que podem não 
ser protegidos pela legislação nacional de compensação de terras. 

 
8. A experiência tem mostrado que o reassentamento de povos indígenas com modos tradicionais de 

produção baseados em terra é particularmente complexo e pode ter impactos adversos significativos em 
sua identidade e sobrevivência cultural. Por essa razão, o BOAD garante que o Mutuário explorou todos 
os projetos de projetos alternativos viáveis para evitar o deslocamento físico desses grupos. Quando não 
for possível evitar tal deslocamento, é dada preferência a estratégias de reassentamento baseadas em 
terra para esses grupos - que sejam compatíveis com suas preferências culturais e sejam preparadas em 
consulta com eles. 
 

9. A implementação de atividades de reassentamento está vinculada à implementação do componente de 
investimento do projeto para garantir que o deslocamento ou a restrição de acesso não ocorra antes que 
as medidas necessárias para o reassentamento estejam em vigor. Para os impactos cobertos no 
parágrafo 3 (a) desta política, estas medidas incluem provisão de compensação e de outra assistência 
requerida para a realocação, antes do deslocamento, e preparação e provisão de locais de 
reassentamento com instalações adequadas, quando requerido. Em particular, a tomada de terra e os 
bens relacionados só podem ocorrer após o pagamento da indemnização e, quando aplicável, os locais 
de reinstalação e os subsídios de mudança foram fornecidos às pessoas deslocadas. Para os impactos 
cobertos pelo parágrafo 3 (b) desta política, as medidas para assistir as pessoas deslocadas são 
implementadas de acordo com o plano de ação como parte do projeto. 
 

10. Deveria ser dada preferência a estratégias de reassentamento baseadas em terra para pessoas 
deslocadas cujos meios de subsistência são baseados em terra. Essas estratégias podem incluir o 
reassentamento em terras públicas ou em terras privadas adquiridas ou compradas para 
reassentamento. Sempre que a terra de reposição é oferecida, os reassentados recebem terras para as 
quais uma combinação de potencial produtivo, vantagens locacionais e outros fatores é pelo menos 
equivalente às vantagens da terra ocupada. Se a terra não é a opção preferida das pessoas deslocadas, 
o fornecimento de terra afetaria adversamente a sustentabilidade de um parque ou área protegida, ou 
terras suficientes não estão disponíveis a um preço razoável, opções não baseadas em terra construídas 
em torno de oportunidades de emprego ou o trabalho autônomo deve ser fornecido em adição à 
compensação monetária por terra e outros bens perdidos. A falta de terra adequada deve ser 
demonstrada e documentada para a satisfação do BOAD. 
 

 
11. Pagamento de compensação em dinheiro para os bens perdidos pode ser adequada quando: 

 
a) os meios de subsistência são baseados em terra, mas a terra ocupada pelo projeto é uma 

pequena fração do ativo afetado e o residual é economicamente viável; 
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b) existem mercados ativos para terra, habitação e trabalho, pessoas deslocadas usam esses 

mercados e há oferta suficiente de terra e moradia; ou 
 

c) meios de subsistência não são baseados em terra. Os níveis de compensação em dinheiro 
devem ser suficientes para substituir os ativos perdidos e outros a custo de reposição total nos 
mercados locais. 

 
12. Para impactos cobertos abrigo do n.º 3) (a) desta política, o BOAD também requer o seguinte: 

 
a) As pessoas deslocadas e suas comunidades, e quaisquer comunidades anfitriãs que as 

recebam, recebem informações oportunas e relevantes, consultam sobre as opções de 
reassentamento e oferecem oportunidades para participar do planeamento, implementação e 
monitoramento do reassentamento. Mecanismos de queixas apropriados e acessíveis são 
estabelecidos para esses grupos. 

b) Em novos locais de reassentamento ou comunidades anfitriãs, infra-estrutura e serviços 
públicos são fornecidos conforme necessário para melhorar, restaurar ou manter a 
acessibilidade e os níveis de serviço para as pessoas deslocadas e as comunidades anfitriãs. 
Recursos alternativos ou similares são fornecidos para compensar a perda de acesso aos 
recursos da comunidade (como áreas de pesca, áreas de pastagem, combustível ou 
forragem). 

c)  Padrões de organização comunitária apropriados às novas circunstâncias são baseados em 
escolhas feitas pelas pessoas deslocadas. Na medida do possível, as instituições sociais e 
culturais existentes nas preferências dos reassentadores em relação à realocação em 
comunidades e grupos preexistentes são honradas. 
 
 

 
Elegibilidade para os benefícios 
 

13. Após a identificação da necessidade de reassentamento involuntário em um projeto, o Mutuário realiza 
um censo para identificar as pessoas que serão afetadas pelo projeto (ver a tabela) para determinar quem 
será elegível para assistência e para desencorajar o ingresso de pessoas inelegíveis para o projeto. 
 

O Mutuário também desenvolve um procedimento aceitável para a BOAD para estabelecer os critérios pelos 
quais as pessoas deslocadas serão consideradas elegíveis para compensação e outra assistência de 
reassentamento. O procedimento inclui disposições para consultas significativas com pessoas e comunidades 
afetadas, autoridades locais e, conforme apropriado, organizações não-governamentais (ONG), e especifica 
mecanismos de reclamação. 
  
 

14. Critérios de elegibilidade. pessoas deslocadas podem ser classificadas em um dos três grupos seguintes: 
 

a) Aqueles que têm direito legal formal à terra (incluindo direitos consuetudinários e tradicionais 
reconhecidos sob as leis do país); 

 
b) aqueles que não têm direitos legais formais à terra no momento em que o censo começa, mas 

tem uma reivindicação a tais bens da terra ou - desde que tais alegações são reconhecidos 
sob as leis do país ou sejam reconhecidas através de um processo identificado no plano de 
reassentamento e ; 

 
c) aqueles que não têm direitos legais reconhecíveis ou reivindicações à terra que ocupam. 

 
A tabela a seguir mostra as formas de remuneração atribuídas a diferentes categorias de pessoas afetadas: 
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Tabela 5: Limiares de Reassentamento - Compensações atribuíveis a diferentes categorias de pessoas 
afetadas 

Categorias de pessoas 
afetadas 

Formas de compensação 

(A) Pessoas com direitos 
legais formais à terra  

- Compensação pela terra que perdem (terra por terra).  
- indemnização pronta ao custo de reposição integral das 

perdas de ativos (terra por dinheiro) atribuíveis ao projeto;  
- Se não houver mudança, conforme necessário, a 

assistência durante a realocação é pelo menos 
equivalente às vantagens do antigo local.  

- apoio durante o deslocamento (com base em uma 
estimativa razoável do tempo necessário para restaurar a 
sua subsistência e padrões de vida), além de outras 
medidas de compensação;  

- compensação pela perda de outros do que a terra ativos  
(B) Pessoas não têm direitos 
legais formais à terra no 
momento que o censo 
começa mas têm uma 
reivindicação de tais terras ou 
ativos  

 

- Compensação pela terra que perdem (terra por terra).  
- indemnização pronta ao custo de reposição integral (terra 

por dinheiro) pela perda de bens atribuíveis ao projeto;  
- Se não houver mudança, conforme necessário, a 

assistência durante a realocação é pelo menos 
equivalente ao das vantagens da localização antiga.  

- Apoio durante o deslocamento e assistência ao 
desenvolvimento (com base em uma estimativa razoável 
do tempo necessário para restaurar a sua subsistência e 
padrões de vida), como preparação da terra, facilidades 
de crédito, formação ou oportunidades de trabalho, 
conforme exigido  

(C) As pessoas não têm 
direito legal reconhecível ou 
direito à terra ocupada  

 

- assistência ao reassentamento em vez de compensação 
pela terra que ocupam;  

- Outras formas de assistência, se necessário, para 
alcançar os objectivos do Reassentamento Involuntário 
Salvaguardar se eles ocupam a área do projeto antes de 
uma data de corte estabelecido no instrumento de 
reassentamento.  

(d) Squatters   

- assistência ao reassentamento em vez de compensação 
pela terra que ocupam;  

- Outras formas de assistência, se necessário, para 
alcançar os objectivos do Reassentamento Involuntário 
Salvaguardar se eles ocupam a área do projeto antes de 
uma data de corte estabelecido no instrumento de 
reassentamento.  

 
15. Pessoas abrangidas acordo com os parágrafos 14 (a) e (b) são fornecidos compensação pela terra que 

perdem, e outros tipos de assistência nos termos do n.º 6. Pessoas sob o parágrafo 14 (c) são fornecidos 
assistência ao reassentamento em vez de compensação pela terra que ocupam e outras formas de 
assistência, se necessário, para atingir os objectivos estabelecidos na presente política, se eles ocupam 
a área do projeto antes de uma data de corte estabelecido pelo Mutuário e aceitável para BOAD. Pessoas 
que invadirem a área após a data de corte não têm direito a qualquer remuneração ou qualquer outra 
forma de assistência ao reassentamento. Todas as pessoas incluídas nos parágrafos 14 (a), (b) ou (c) 
são fornecidos compensação pela perda de outros do que a terra ativos. 
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Planeamento, Implementação e Monitoramento de Reassentamento  
 

16. Para alcançar os objectivos desta política, diferentes instrumentos de planeamento são usados, 
dependendo do tipo de projeto: 

a) um plano de reinstalação ou plano de reinstalação abreviado é necessário, para todas as 
operações que implicam a deslocação involuntária a não ser que de outro modo especificado 

b) um quadro de política de reassentamento é necessário para operações referidas nos 
parágrafos 25 a 29, que pode implicar reassentamento involuntário, salvo indicação em 
contrário; e 

c) uma estrutura de processo está preparado para a gestão de restrição de acesso de acordo 
com o parágrafo 3 (b) (ver ponto 30). 

 
17. O Mutuário é responsável pela elaboração, implementação e monitoramento de um plano de 

reassentamento, ou uma estrutura de processo (os "instrumentos de reassentamento"), conforme 
apropriado, em conformidade com esta política. O instrumento de reassentamento apresenta uma 
estratégia para alcançar os objectivos da política e abrange todos os aspectos do reassentamento 
proposto. compromisso mutuário, e capacidade para, a realização de reassentamento bem sucedido é 
um determinante-chave de envolvimento BOAD em um projeto. 

 
18. planeamento do reassentamento inclui rastreio precoce, o escopo das questões-chave, a escolha do 

instrumento de reassentamento e as informações necessárias para preparar o componente de 
reassentamento ou subcomponente. O escopo e o nível de detalhe dos instrumentos de reassentamento 
variam com a magnitude e complexidade do reassentamento. Na preparação do componente de 
reassentamento, o mutuário se baseia em experiência social, técnico e legal adequado e com 
organizações e ONG comunitárias relevantes. O Mutuário informa potencialmente pessoas deslocadas 
numa fase inicial sobre os aspectos de reassentamento do projeto e toma as suas opiniões em 
consideração na concepção do projeto. 

 
19. Os custos totais de atividades de reassentamento necessárias para alcançar os objectivos do projecto 

estão incluídas nos custos totais do projeto. O custo de reassentamento, como os custos de outras 
atividades do projeto, são tratados como uma acusação contra os benefícios económicos do projeto; e 
quaisquer benefícios líquidos para deslocados (em comparação com os "sem-projecto" circunstâncias) é 
adicionado à corrente de benefícios do projecto. componentes de reassentamento ou projetos de 
reassentamento de free-standing não precisa ser economicamente viável por conta própria, mas eles 
devem ser rentável. 

 
20. O Mutuário garante que o Plano de Implementação do Projeto é totalmente consistente com o instrumento 

de reassentamento. 
 

21. Como condição para avaliação de projetos que envolvam reassentamento, o Mutuário fornecerá à BOAD 
o respectivo projeto de instrumento de reassentamento em conformidade com essa política e a 
disponibilizará em um local acessível a deslocados e as ONG locais, de forma, maneira e linguagem que 
sejam compreensíveis para eles. Uma vez que o BOAD aceite este instrumento como uma base 
adequada para a avaliação do projeto, o BOAD o disponibiliza ao público por meio de seu site e biblioteca. 
Após o BOAD ter aprovado o instrumento final de reassentamento, o Banco e o Mutuário o divulgam 
novamente da mesma maneira. 

 
22. As obrigações do Mutuário para realizar o instrumento de reassentamento e para manter BOAD 

informado sobre o progresso da implementação está prevista nos acordos legais para o projeto. 
 

23. O Mutuário é responsável por um controlo adequado e de avaliação das actividades estabelecidas no 
instrumento de reinstalação. O BOAD supervisiona regularmente a implementação do reassentamento 
para determinar a conformidade com o instrumento de reassentamento. Após a conclusão do projeto, o 
Mutuário compromete-se a uma avaliação para determinar se os objetivos do instrumento de 
reassentamento foram alcançados. A avaliação tem em conta as condições da linha de base e os 
resultados da monitorização reassentamento. Se a avaliação revela que estes objectivos não podem ser 
realizados, o Mutuário deve propor medidas de acompanhamento que podem servir como base para 
continuou a supervisão BOAD, que o Banco julgar apropriado. 
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Instrumentos de reassentamento 
 
Plano de reassentamento 
 

24. Um projecto de plano de reassentamento em conformidade com esta política é uma condição de 
avaliação para a gestão referidos no parágrafo 16 (a) acima. No entanto, onde os impactos sobre toda a 
população deslocada são menores, ou menos de 200 pessoas estão deslocadas, um plano de 
reassentamento abreviada podem ser acordadas com o mutuário. As divulgações de informações 
previstas no parágrafo 21 se aplicam. 

 
Estrutura de Política de Reassentamento 
 

25. Para operações de investimento do setor que podem envolver reassentamento involuntário, o BOAD 
exige que os subprojetos de triagem da agência de implementação do projeto sejam financiados pelo 
BOAD, para assegurar sua consistência com esta Política operacional (PO). Para essas operações, o 
mutuário submete, antes da avaliação, uma estrutura de política de reassentamento consistente com 
essa política (ver Anexo 13, parágrafo 23-25). O quadro também estima, na medida do possível, a 
população total a ser deslocada e os custos globais de reassentamento. 

 
26. Para outros a gestão Banco assistidas com vários subprojetos que podem envolver o reassentamento 

involuntário, BOAD requer que um projecto de plano de reassentamento em conformidade com esta 
política de ser apresentado ao Banco antes da avaliação do projeto a menos que, devido à natureza e 
design do projeto ou de um subprojeto específico: 

 
a) A zona de impacto de subprojetos não pode ser determinada, ou 

 
b) a zona de impacto é conhecida, mas o alinhamento sentado preciso não pode ser determinada. 

Nesses casos, o mutuário apresenta um quadro de política de reassentamento consistente 
com esta política antes da avaliação. Para outros subprojetos que não se enquadram dentro 
dos critérios acima, um plano de reassentamento em conformidade com esta política é 
necessária antes da avaliação. 

 
27. Para cada subprojeto incluído em um projeto descrito no parágrafo 25, 26 ou 27, BOAD exige que um 

plano de reassentamento satisfatório, ou um plano de reassentamento abreviado que é consistente com 
as disposições do quadro político ser submetidos ao Banco para aprovação antes do subprojeto é aceito 
para financiamento do Banco. 

 
28. Para os projetos descritos nos parágrafos 25-27 acima, o BOAD pode concordar, por escrito, que os 

planos de reassentamento do subprojeto podem ser aprovados pela agência implementadora do projeto 
ou por uma agência governamental responsável, ou intermediário financeiro sem prévia revisão do 
Banco, se essa agência tiver demonstrado capacidade institucional para rever os planos de 
reassentamento e assegurar sua consistência com essa política.Qualquer tal delegação, e as soluções 
apropriadas para a aprovação da entidade dos planos de reassentamento que não estejam em 
conformidade com a política do BOAD, estão previstas nos acordos legais para o projeto.Em todos esses 
casos, a implementação dos planos de reassentamento está sujeita à revisão ex post pelo BOAD. 

 
Estrutura de processo 
 

29. Para os projetos que envolvam restrições de acesso de acordo com o parágrafo 3 (b) acima, o Mutuário 
fornecerá à BOAD uma estrutura de processo preliminar que esteja em conformidade com as disposições 
relevantes desta política. Além disso, durante a implementação do projeto e antes do cumprimento da 
restrição, o mutuário prepara um plano de ação, aceitável para o BOAD, descrevendo as medidas 
específicas a serem tomadas para ajudar as pessoas deslocadas e as providências para sua 
implementação. O plano de ação poderia assumir a forma de um plano de gestão de recursos naturais 
preparado para o projeto. 
 

 
 
 
Assistência ao Mutuário 
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30. Para a prossecução dos objectivos desta política, o Banco poderá, a pedido do mutuário apoiar o Mutuário 

e outras entidades interessadas, fornecendo: 
a) assistência para avaliar e reforçar as políticas de reassentamento, estratégias, estruturas 

legais e planos de reassentamento específicas a nível regional ou sectorial país,; 
b) financiamento da assistência técnica para reforçar as capacidades dos órgãos responsáveis 

pelo reassentamento, ou de pessoas afetadas para participar mais eficazmente nas operações 
de reassentamento; 

c) financiamento da assistência técnica para o desenvolvimento de reassentamento, as políticas, 
estratégias e planos específicos e para a implementação, monitoramento e avaliação das 
atividades de reassentamento; e 

d) financiamento dos custos de investimento de reassentamento. 
 

31. O BOAD pode financiar quer uma componente do investimento principal causando o deslocamento e 
requerer reinstalação, ou um projecto de reinstalação de pés com transversais condicionalismos 
apropriadas processadas e implementadas em paralelo com o investimento que provoca o deslocamento. 
BOAD pode financiar o reassentamento mesmo que ele não está a financiar o investimento principal que 
faz reassentamento necessário. 

 
32. Os desembolsos do Banco não são indenizações em dinheiro dedutíveis e qualquer outra forma de 

assistência paga em dinheiro ou custos da terra (incluindo a compensação pela aquisição de terras).O 
Banco pode financiar o desenvolvimento das atividades de reassentamento associadas ao custo da terra. 
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4.2 Procedimentos de Reassentamento Involuntário 

Introdução 

1. O planeamento das atividades de reassentamento é uma parte integrante da preparação para a gestão 
assistida-BOAD que causam reassentamento involuntário. Durante a identificação do projeto, a equipa 
de projeto (EP) identifica qualquer risco de reassentamento involuntário25relacionados com o projecto. 
Durante todo o ciclo do projecto, a PT consulta a unidade organizacional responsável pela avaliação 
do projeto Unidade de Assuntos Jurídicos do BOAD, e, se necessário, a Comissão de Reassentamento 
(ver parágrafo. 7). 

 

Aplicação dos procedimentos no ciclo do projecto 
 
Preparação  
 

2. Quando um projeto proposto é susceptível de envolver o reassentamento involuntário, a EP informa o 
Mutuário das disposições da política e este procedimento em reassentamento involuntário. A EP e os 
funcionários Mutuário: 

 
a) avaliar a natureza e magnitude do deslocamento provável; 

 
b) explorar todos os projetos viáveis projeto alternativo para evitar, quando possível, ou minimizar 

o deslocamento26; 
 

c) avaliar o quadro jurídico que abrange reassentamento e as políticas de governo e agências de 
execução (identificar quaisquer inconsistências entre essas políticas e a política do BOAD); 

 
d) discutir com os órgãos responsáveis pelo reassentamento, as políticas e arranjos 

institucionais, legais e consultivos para o reassentamento, incluindo medidas para resolver 
quaisquer inconsistências entre governo ou implementação de políticas de agência e política 
BOAD; e 

 
e) discutir qualquer assistência técnica a ser prestada ao Mutuário (ver Política operacional sobre 

reassentamento involuntário 
 
Com base na revisão de questões de reassentamento relevantes,   concorda com a unidade organizacional 
responsável pelo meio ambiente e da Unidade de Assuntos Jurídicos sobre o tipo de instrumento de 
reassentamento (plano de reassentamento, plano de reassentamento abreviado, quadro da política de 
reassentamento, ou processo quadro) e o escopo e nível de pormenor exigido. A EP transmite essas decisões 
ao Mutuário e também discute com o mutuário as ações necessárias para preparar o instrumento de 
reassentamento27, Concorda com a temporização para a preparação do instrumento reinstalação e monitores 
progresso. 
 

3. A EP resume na folha de apresentação do projeto (PPS) e a folha de entrada em portfólio (SEP), a 
informação disponível sobre a natureza e magnitude do deslocamento e do instrumento de 
reassentamento a ser utilizado, e a EP atualiza periodicamente a folha de registo de portfólio e os 
documentos de planeamento do projeto. 

 

                                                      
25

 Ver Política operacional sobre reassentamento involuntário BOAD. 

26
  BOAD assegura que O Mutuário tem estudado todas as alternativas viáveis na concepção do projecto para evitar a deslocação 

involuntária e, onde não há nenhuma alternativa para minimizar a escala e impactos de reinstalação (por exemplo, realinhamento das 
estradas ou reduzindo a altura da barragem pode reduzir as necessidades de reinstalação ). Tais concepções alternativas deve ser 
coerente com outras políticas de salvaguarda BOAD. 
 

27
Estas acções podem incluir, por exemplo, o desenvolvimento de procedimentos para assegurar a elegibilidade para assistência 

deslocalização; realização de pesquisas sócio-económicas e análise jurídica, a realização de consultas públicas a identificação de locais 

de reassentamento e a avaliação da melhoria proposta ou restauração de meios de subsistência e padrões de opções de vida, ou, no caso 

de a gestão de alto risco ou controversos, o recrutamento de um painel de especialistas de reassentamento, independente e reputação 

internacional. 
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4. Para projetos com impactos mencionados no parágrafo 3 a) A Política operacional do BOAD sobre o 
reassentamento involuntário, a EP avalia o seguinte durante a preparação do projeto: 

 
a) a medida em que as alternativas de concepção do projeto e opções para minimizar e mitigar o 

reassentamento involuntário foram consideradas; 
 

b) progressos na preparação do plano de reassentamento ou sistema de política de reassentamento e 
sua adequação em relação à Política operacional do BOAD nesta área, incluindo a participação dos 
grupos afectados, e na medida em que os pontos de vista de tais grupos estão sendo considerados; 

 
c) critérios propostos para a elegibilidade de pessoas deslocadas de compensação e outra assistência 

ao reassentamento; 
 

d) a viabilidade das medidas de reassentamento propostas, incluindo provisões para locais, se 
necessário; financiamento para todas as atividades de reassentamento, incluindo o fornecimento de 
financiamento de contrapartida em uma base anual; o quadro jurídico; e as modalidades de execução 
e de monitorização; e 

 
e) se a terra suficiente não está disponível na gestão que envolvem pessoas deslocadas cuja subsistência 

é baseada na terra e para quem uma estratégia de reassentamento em terra é a opção preferida, a 
evidência da falta de terra adequada (ver parágrafo. 10 da Política). 

 
5. Para projetos com impactos nos termos do parágrafo 3b) da Política Operacional, a EP avalia o 

seguinte durante a preparação do projeto: 
 

a) até que ponto o projeto projeta alternativas e opções para minimizar e mitigar o reassentamento 
involuntário foram consideradas; 

 
b) progressos na preparação da estrutura de processo e sua adequação em relação ao BOAD Política 

operacional sobre o reassentamento involuntário, incluindo a adequação dos critérios de aproximação 
participativo propostas de elegibilidade das pessoas deslocadas; financiamento para a reinstalação, o 
quadro jurídico; e acordos de implementação e monitoramento. 

 
6. A EP pode solicitar uma reunião com o Comité de Reassentamento para obter endosso de, ou 

orientação sobre: 
 

a) a maneira pela qual se propõe a abordar questões de reassentamento em um projeto; ou 
 

b) esclarecimentos sobre a aplicação e do âmbito desta política. O Comitê presidido pelo 
Presidente da Comissão de Compromisso “comité des compromissos (CE)” do Banco inclui o 
Director da Unidade Organizacional no comando de ambiente e desenvolvimento sustentável 
e da Unidade de Assuntos Jurídicos e dois representantes da Unidade organizacional 
responsáveis pela a avaliação do projeto. O Comitê é guiado pela política de reassentamento 
involuntário. 

Avaliação 
 

7. O Mutuário submete ao BOAD um quadro de política de reassentamento, ou uma estrutura de processo 
que estão em conformidade com os requisitos da Política BOAD nesta área, como condição de 
avaliação para projetos que envolvam reassentamento involuntário28. A avaliação pode ser autorizada 
antes do plano ser concluída em circunstâncias altamente incomuns (tais como operações de 
emergência) com a aprovação da CE e em consulta com o Comité de Reassentamento. Nesses casos, 
a EP concorda com o Mutuário um calendário para a preparação e fornecimento de BOAD o 
instrumento de reassentamento relevante que está em conformidade com os requisitos da Política 
Operacional. 

 
8. Uma vez que o mutuário transmitir oficialmente o instrumento projecto de reassentamento para BOAD, 

os especialistas de relocação, a unidade organizacional responsável pelo ambiente e desenvolvimento 

                                                      
28

Ver parágrafo. 16-30 Política operacional do BOAD sobre reassentamento involuntário 
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sustentável, e dos Assuntos Jurídicos revisão Unidade que, determinar se ele fornece uma base 
adequada para a avaliação do projeto, e aconselhar a unidade organizacional responsável pela 
avaliação do projecto em conformidade. Após a aprovação de avaliação foi concedida pela CE, a EP 
envia o projecto de instrumento de reassentamento para a Biblioteca do BOAD, centro de informação 
pública, e em seu site. A EP também prepara e envia um resumo executivo do instrumento projecto de 
reassentamento à CE, ao abrigo de um memorando de transmissão confirmando que o sumário 
executivo e minuta do instrumento de reassentamento estão sujeitos a alterações durante a avaliação. 

 
9. Durante a avaliação, a EP avalia: 

 
a) o compromisso do mutuário e capacidade para implementar o instrumento de reassentamento; 

 
b) a viabilidade da melhoria ou restauração de meios de subsistência e padrões de vida proposto; 

 
c) disponibilidade de fundos de contrapartida adequadas ou atividades de reassentamento; 

 
d) riscos significativos, incluindo o risco de empobrecimento, a partir de uma aplicação inadequada do 

instrumento de reinstalação; 
 

e) consistência do instrumento de reassentamento proposto com o Plano de Implementação de Projetos; 
e 

 
f) a adequação dos acordos para interna, e se considerado apropriado pela EP, monitoramento 

independente e avaliação da implementação do instrumento de reassentamento29. A PT obtém a 
concordância da unidade organizacional responsável pelo meio ambiente e do desenvolvimento 
sustentável e da Unidade de Assuntos Jurídicos para quaisquer alterações ao projecto de instrumento 
de reassentamento durante a avaliação do projeto. Avaliação é completa somente quando o mutuário 
transmitir oficialmente a BOAD minuta do instrumento de reassentamento final, em conformidade com 
a política. 

  
10. No projeto Laudo de Avaliação (AR), a EP descreve os problemas de reassentamento, de instrumentos 

e medidas de reassentamento proposto e compromisso do mutuário e capacidade institucional e 
financeira para a execução do instrumento de reassentamento. A EP também discute na AR a 
viabilidade das medidas de reassentamento propostos propostas e os riscos associados com a 
implementação do reassentamento. Em anexo à AR, a PT resume as disposições de reassentamento, 
abrangendo, nomeadamente, as informações básicas sobre as populações afectadas, medidas de 
reassentamento, arranjos institucionais, cronograma, orçamento, não incluindo o fornecimento 
adequado e atempado dos fundos de contrapartida, e indicadores de monitoramento de desempenho. 
O anexo AR mostra o custo global de reinstalação como uma parte distinta dos custos do projecto. 

  
11. A descrição do projeto no Acordo de Empréstimo descreve s o componente de reassentamento ou 

subcomponente. Os acordos legais prevêem a obrigação do Mutuário para realizar o instrumento de 
reassentamento relevante e manter o BOAD informado de progresso projeto de implementação30. Nas 
negociações, o Mutuário e BOAD concordar com o plano de reassentamento ou sistema de quadro de 
política ou processo de reassentamento. Antes de apresentar o projeto ao Conselho, a EP confirma 
que a autoridade responsável do mutuário e qualquer agência de implementação forneceram 
aprovação final do instrumento de reassentamento relevante. 
 
 
 

 
Supervisão 

                                                      
29

Para projetos com impactos potenciais mencionados no s. 3 b) Política operacional BOAD em deslocação involuntária de populações, 

a análise citados nas alíneas b) e d) acima é levada a cabo uma vez o plano de ação é fornecido para o BOAD (ver. 15 do presente 

processo). 

30
 No caso de um quadro de política de reassentamento, as obrigações do Mutuário incluem a elaboração e apresentação ao Banco um 

plano de reassentamento sob moldura para cada sub-projeto de doação sobe para reassentamento, e antes da implementação deste sub-

projeto. 
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12. Reconhecendo a importância da supervisão estreita e frequente dos bons resultados de 

reassentamento, o chefe da unidade organizacional responsável pela avaliação do projeto e chefe da 
unidade organizacional responsável pelo ambiente e desenvolvimento sustentável, em coordenação 
com a Unidade de Assuntos Jurídicos, assegura que as medidas adequadas são estabelecidos para a 
supervisão eficaz dos a gestão com o reassentamento involuntário. Para este fim, o chefe da unidade 
organizacional responsável pela avaliação do projeto aloca fundos dedicados a supervisionar 
adequadamente reassentamento, tendo em conta a magnitude e a complexidade do componente de 
reassentamento ou subcomponente e a necessidade de envolver o requisito social, financeira, jurídica 
e técnica especialistas. A supervisão deve ser realizada tendo em conta o Plano de Ação para a 
supervisão de reassentamento31. 

 
13. Ao longo da implementação do projeto, a EP supervisiona a implementação do instrumento de 

reassentamento, assegurando que os especialistas sociais, financeiros, jurídicos e técnicos 
necessários sejam incluídos nas missões de supervisão. A supervisão se concentra no cumprimento 
de instrumentos legais, incluindo o Plano de Implementação do Projeto e o instrumento de 
reassentamento, e o PT discute qualquer desvio dos instrumentos acordados com o mutuário e o 
reporta à unidade organizacional responsável pela avaliação do projeto por pronta ação corretiva. A 
EP analisa regularmente os relatórios de monitoramento internos e, quando aplicável, independentes, 
para garantir que as constatações e recomendações do exercício de monitoramento estejam sendo 
incorporadas na implementação do projeto. Para facilitar uma resposta oportuna a problemas ou 
oportunidades que possam surgir com relação ao reassentamento, a EP revê o planeamento e a 
implementação do reassentamento do projeto durante os estágios iniciais da implementação do 
projeto. Com base nas constatações desta revisão, a EP contrata o mutuário para discutir e, se 
necessário, alterar o instrumento de reassentamento relevante para alcançar os objetivos dessa 
política. 

 
14. Para projetos com impactos abrangidos pelo parágrafo 3 b) da Política Operacional do BOAD sobre 

reassentamento involuntário, o PT avalia o plano de ação para determinar a viabilidade das medidas 
para ajudar as pessoas deslocadas a melhorar (ou pelo menos restaurar, em termos reais, os 
resultados prévios). níveis de projeto ou pré-deslocamento, o que for maior), sua subsistência com a 
devida atenção à sustentabilidade do recurso natural e, consequentemente, informa a unidade 
organizacional responsável pela avaliação do projeto, a unidade organizacional responsável pelo meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável e a Unidade de Assuntos Jurídicos. A EP disponibiliza o plano 
de ação ao público através do seu sítio web e a Biblioteca do Banco. 

 
15. Um projeto não é considerado completo - e supervisão BOAD continua - até que as medidas de 

reassentamento estabelecidas no instrumento de reassentamento relevante foram implementadas. 
Após a conclusão do projeto, a implementação Relatório de Conclusão (ICR) avalia a realização dos 
objectivos do instrumento de reassentamento e lições para operações futuras e resume os resultados 
da avaliação do mutuário referidos na política do BOAD. Se a avaliação sugere que os objectivos do 
instrumento de reassentamento não podem ser realizados, o ICR avalia a adequação das medidas de 
reassentamento e pode propor um futuro curso de ação, incluindo, se necessário, continuou a 
supervisão pelo BOAD. 

 

                                                      
31

 O Plano é elaborado pela unidade organizacional responsável pela avaliação do projeto e unidade organizacional responsável pelo 

meio ambiente em coordenação com a Unidade de Assuntos Jurídicos 
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4.3 Povos Indígenas 

Generalidade 

1. Esta política contribui para a missão de redução da pobreza e desenvolvimento sustentável do Banco 
Africano de Desenvolvimento (BOAD), garantindo que o processo de desenvolvimento respeite 
plenamente a dignidade, os direitos humanos, as economias e as culturas dos povos indígenas. Para 
todos os projetos que são propostos para o financiamento do BOAD e afetam os Povos Indígenas, o 
Banco exige que o mutuário participe de um processo de consulta livre, prévia e informada. 32 O Banco 
oferece financiamento de projetos somente quando consultas gratuitas, prévias e informadas resultam 
em amplo apoio da comunidade ao projeto pelos Povos Indígenas afetados 33. Esses projetos 
financiados pelo BOAD incluem medidas para  
 

(a) evitar efeitos potencialmente negativos sobre as comunidades dos povos indígenas; ou 
 

(b) quando não for possível evitar, reduzir, atenuar, ou compensar estes efeitos.  
 
Os projetos financiados pelo BOAD também são projetados para garantir que os Povos Indígenas recebam 
benefícios sociais e económicos que são culturalmente apropriados e inclusivos de género e 
intergeracionais. 
 
2. O BOAD reconhece que as identidades e culturas dos povos indígenas estão intimamente ligadas às 

terras em que vivem e os recursos naturais dos quais dependem. Estas circunstâncias distintas 
expõem os povos indígenas a diferentes tipos de riscos e níveis de impactos de projetos de 
desenvolvimento, incluindo a perda de identidade, cultura e meios de subsistência habituais, bem como 
a exposição à doença. Género e intergeracionais questões entre os Povos Indígenas também são 
complexas. Como grupos sociais com identidades que muitas vezes são distintas dos grupos 
dominantes em suas sociedades nacionais, os povos indígenas são frequentemente entre os 
segmentos mais marginalizados e vulneráveis da população. Como resultado, a sua situação 
económica, social e legal muitas vezes limita sua capacidade de defender seus interesses e direitos 
às terras, territórios e outros recursos produtivos, e/ou restringe sua capacidade de participar e 
beneficiar do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, BOAD reconhece que os povos indígenas 
desempenham um papel vital no desenvolvimento sustentável e que seus direitos estão cada vez mais 
sendo tratado sob a lei nacional e internacional. 

 

Aplicação da política para o ciclo do projeto 
 
identificação do projeto 
 
3. Devido aos contextos variados e mutáveis em que vivem os povos indígenas e porque não existe uma 

definição universalmente aceita de “povos indígenas”, essa política não define o termo. Os Povos 
Indígenas podem ser mencionados na União Econômica e Monetária da África Ocidental por termos 
tais como "minorias étnicas indígenas", "aborígenes", "tribos de colina", "nacionalidades minoritárias", 
"tribos programadas" ou "grupos tribais". 

 
4. Para os fins desta política, o termo “povos indígenas” é usado num sentido genérico para se referir a 

um grupo distinto, vulnerável, social e cultural34possuindo as seguintes características em diferentes 
graus: 

 
(a) auto-identificação como membros de um grupo cultural indígena distinto e reconhecimento 

dessa identidade por outros; 
 

                                                      
32

“Livre, prévia e consulta informada com as comunidades dos Povos Indígenas afetados” refere-se a um processo de tomada de 

decisão culturalmente apropriada e coletiva posterior à consulta fé significativa e bom e participação informada sobre a preparação e 
implementação do projeto. Não constitui um direito de veto para os indivíduos ou grupos (ver parágrafo 10). 

33
 Para detalhes sobre “amplo apoio da comunidade ao projeto pelos povos indígenas afetados,” ver o parágrafo 11. 

34
 A política não definir um limite numérico mínimo, a priori, já que os grupos dos Povos Indígenas pode ser muito pequeno em número 

e seu tamanho pode torná-los mais vulneráveis. 
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(b) ligação coletiva a habitats geograficamente distintos ou territórios ancestrais na área do 
projeto e aos recursos naturais desses habitats e territórios35 

 
(c) instituições culturais, económicos, sociais ou políticos habituais que são separados dos 

da sociedade e da cultura dominante; e 
 

(d) uma língua indígena, muitas vezes diferente da língua oficial do país ou região. 
 
Um grupo que perdeu "ligação coletiva a habitats geograficamente distintos ou territórios ancestrais na 
área do projeto"; (Parágrafo 4 (b)) por causa do rompimento forçado continua a ser elegível para cobertura 
sob esta política36. Verificar se um determinado grupo é considerado como “povos indígenas” para efeitos 
desta política pode exigir um julgamento técnico (ver ponto 8). 
 
5. Utilização dos sistemas nacionais. O BOAD pode decidir usar sistemas de um país para tratar de 

questões de salvaguarda ambientais e sociais em um projeto financiado pelo Banco, que afeta os 
povos indígenas. Esta decisão é tomada de acordo com os requisitos da política do Banco aplicáveis 
em sistemas nacionais. 

 
Preparação de Projetos 
 
6. Um projeto proposto para financiamento do Banco que afeta os povos indígenas requer: 
 

(a) triagem por BOAD para identificar se os povos indígenas estão presentes em, ou ligados 
a colectiva, a área de projecto (ver ponto 8); 

 
(b) uma avaliação social pelo mutuário (ver Anexo 7) 

 
(c) um processo de consulta livre, prévia e informada às comunidades dos Povos Indígenas 

afetados em cada fase do projeto, e especialmente durante a preparação do projeto, para 
identificar completamente as suas opiniões e verificar o seu amplo apoio da comunidade 
para o projeto (ver parágrafos 10 e 11 ); 

 
(d) a preparação de um Plano de povos indígenas (ver ponto 12 e Anexo 6) ou um povos 

indígenas Planeamento quadro (ver ponto 13 e Anexo 6); e 
 

(e) a divulgação do esboço do Plano para os Povos Indígenas ou esboço da Estrutura de 
Planeamento dos Povos Indígenas (ver parágrafo 15). 

 
 
7. O nível de detalhe necessário para cumprir os requisitos especificados no parágrafo 6 (b), (c) e (d) é 

proporcional à complexidade do projeto proposto e proporcionais à natureza e escala de efeitos 
potenciais do projeto proposto no Indígena povos, adversa ou positivo. 

 
Triagem 
 
8. No início da preparação do projeto, o BOAD realiza uma triagem para determinar se os Povos 

Indígenas (ver parágrafo 4) estão presentes ou têm ligação coletiva com a área do projeto. Ao realizar 
essa triagem, o BOAD busca o julgamento técnico de cientistas sociais qualificados com experiência 
nos grupos sociais e culturais na área do projeto. O Banco também consulta os Povos Indígenas 

                                                      
35

“Apego Coletivo” significa que por gerações tem havido uma presença física e laços econômicos de terras e territórios 

tradicionalmente de propriedade, ou habitualmente utilizados ou ocupados, pelo grupo em causa, incluindo áreas que têm significado 
especial para ele, como locais sagrados. “Ligação colectiva” refere-se também à ligação de grupos transumantes / nômades para o 
território se utilizar numa base sazonal ou cíclico. 

36
“Demissão forçada” refere-se à perda de ligação coletiva a habitats geograficamente distintos ou territórios ancestrais que ocorrem 

durante a vida por causa do conflito, programas de reassentamento do governo, desapropriação de suas terras, calamidades naturais, 
ou incorporação de tais territórios dos membros do grupo em questão em uma área urbana . Para os fins desta política, “área urbana” 
normalmente significa uma cidade ou uma cidade grande, e leva em conta todas as seguintes características, nenhum de que é 
definitivo: (a) a designação legal da área como urbana sob doméstica lei; (B) alta densidade de população; e (c) alta proporção de 
atividades económicas não-agrícolas relativas às atividades agrícolas. 
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envolvidos e o mutuário. O BOAD pode seguir a estrutura do mutuário para identificação de Povos 
Indígenas durante a triagem do projeto, quando essa estrutura for consistente com essa política. 
 
Avaliação social 

 
9. Análise. Se, com base na triagem, o BOAD conclui que os povos indígenas estão presentes dentro, ou 

tem ligação coletiva com, a área do projeto, o mutuário se compromete a avaliação social para avaliar 
potenciais efeitos positivos e negativos do projeto sobre os povos indígenas, e para examinar projeto 
alternativas onde os efeitos adversos podem ser significativos. A amplitude, profundidade e tipo de 
análise na avaliação social são proporcionais à natureza e escala dos efeitos potenciais do projeto 
proposto sobre os Povos Indígenas, se tais efeitos são positivos ou negativos (ver Anexo 15.A para 
detalhes). Para realizar a avaliação social, o mutuário envolve cientistas sociais cujas qualificações, 
experiência e termos de referência são aceitáveis para BOAD. 

 
10. Consulta e Participação. Onde o projeto afeta Povos Indígenas, o mutuário se envolve em consulta 

livre, prévia e informada com eles. Para garantir essa consulta, o mutuário: 
(a) estabelece um género adequado e um quadro intergeracional inclusiva, que proporciona 

oportunidades para consulta em cada fase da preparação do projeto e implementação 
entre o mutuário, comunidades dos Povos Indígenas afetados, os povos indígenas 
Organizações (IPOs) se houver, e outras organizações locais da sociedade civil (OSC ) 
identificados pelas comunidades dos Povos Indígenas afetados; 

 
(b) usa métodos de consulta37apropriada aos valores sociais e culturais das comunidades dos 

Povos Indígenas afetados e as respectivas condições locais e, na concepção destes 
métodos, dá especial atenção às preocupações das mulheres indígenas, jovens e 
crianças e seu acesso a oportunidades e benefícios do desenvolvimento; e 

 
(c) fornece comunidades com todas as informações relevantes sobre o projeto (incluindo uma 

avaliação dos potenciais efeitos negativos do projeto sobre os povos indígenas afetados 
os povos indígenas afetados comunidades) de uma maneira culturalmente adequada em 
cada fase da preparação e implementação do projeto. 

 
11. Ao decidir se deseja prosseguir com o projeto, o mutuário verifica, com base na avaliação social (ver 

parágrafo 9) e o livre, prévio e consulta informada (ver parágrafo 10), se as comunidades dos Povos 
Indígenas afetados fornecer sua ampla apoio ao projeto. Onde houver esse apoio, o mutuário prepara 
um relatório detalhado que documentos: 

 
(a) os resultados da avaliação social; 

 
(b) o processo de consulta livre, prévia e informada às comunidades dos Povos Indígenas 

afetados; 
 

(c) medidas adicionais, incluindo a modificação de concepção do projeto, que podem ser 
necessárias para lidar com os efeitos adversos sobre os povos indígenas e para fornecer-
lhes os benefícios do projeto culturalmente apropriados; 

 
(d) recomendações para consulta livre, prévia e informada e a participação das comunidades 

dos Povos Indígenas durante a implementação do projeto, monitoramento e avaliação; e 
 

(e) quaisquer acordos formais alcançado com as comunidades dos povos indígenas e / ou os 
IPOs. 

 
O Banco analisa o processo e o resultado da consulta realizada pelo mutuário para certificar-se de que as 
comunidades dos Povos Indígenas afetados forneceram seu amplo apoio ao projeto. O Banco presta 
especial atenção à avaliação social e para o registo e o resultado da consulta prévia, livre e informado com 

                                                      
37

 Tais métodos de consulta (incluindo o uso de línguas indígenas, dando tempo para construção de consenso, e selecionando locais 

apropriados) facilitar a articulação pelos povos indígenas de seus pontos de vista e preferências.  
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as comunidades afetadas de Povos Indígenas como base para determinar se existe tal apoio. O Banco 
não prosseguir com o processamento projeto se ele é incapaz de verificar que existe esse apoio. 
 

Plano de Povos Indígenas/Estrutura de Planeamento 
 
12. Plano para os Povos Indígenas. Com base na avaliação social e em consulta com as comunidades as 

afetadas dos Povos Indígenas, o mutuário prepara um Plano para os Povos Indígenas (IPP), que 
estabelece as medidas através das quais o mutuário irá garantir que (a) os povos indígenas afetados 
pelo projeto recebem benefícios sociais e econômicos culturalmente apropriados; e (b) quando são 
identificados potenciais efeitos adversos na Povos Indígenas, esses efeitos adversos são evitados, 
minimizados, atenuados ou compensados (ver Anexo 6 para detalhes). O IPP é preparado de uma 
maneira flexível e pragmática38e seu nível de detalhe varia dependendo do projeto específico e a 
natureza dos efeitos a serem abordados. O mutuário integra o IPP para a concepção do projeto. 
Quando os povos indígenas são a única ou a esmagadora maioria dos beneficiários diretos do projeto, 
os elementos de um IPP deve ser incluído na concepção geral do projeto, e uma IPP separado não é 
necessária. Nesses casos, o Laudo de Avaliação do projeto (AR) inclui um breve resumo de como o 
projeto está em conformidade com a política, em especial os requisitos IPP. 

 
13. Estrutura de Planeamento dos Povos Indígenas. Alguns projetos envolvem a preparação e 

implementação de programas de investimento anuais ou vários subprojetos.39Nesses casos, e quando 
a triagem do BOAD indica que os Povos Indígenas provavelmente estão presentes ou têm ligação 
coletiva com a área do projeto, mas sua presença ou ligação coletiva não pode ser determinada até 
que os programas ou subprojetos sejam identificados, o mutuário prepara uma Estrutura de 
Planeamento dos Povos Indígenas (IPPF). A IPPF prevê a triagem e revisão desses programas ou 
subprojetos de uma maneira consistente com esta política (veja o Anexo 6 para detalhes). O mutuário 
integra o IPPF no design do projeto. 
 

 
14. Elaboração de IPPs para Programas e Subprojetos. Se a triagem de um programa individual ou 

subprojeto identificado na IPPF indicar que os Povos Indígenas estão presentes ou têm apego coletivo 
à área do programa ou subprojeto, o mutuário garante que, antes que o programa ou subprojeto 
individual seja implementado, um a avaliação social é realizada e um IPP é preparado de acordo com 
os requisitos desta política. O mutuário fornece a cada IPP ao Banco para revisão antes que o 
respectivo programa ou subprojeto seja considerado elegível para financiamento do Banco. Se o Banco 
considerar que a IPPF é adequada para o propósito, entretanto, o Banco pode concordar com o 
mutuário de que a revisão prévia do IPP pelo Banco não é necessária. Nesse caso, o Banco revisa o 
IPP e sua implementação como parte da supervisão. 

 

Divulgação 
 
15. O mutuário disponibiliza o relatório de avaliação social e o rascunho do IPP / IPPF para as 

comunidades indígenas afetadas, de forma, maneira e idioma apropriados40. Antes de avaliação do 
projeto, o mutuário envia a avaliação social e projecto IPP / IPPF para BOAD para revisão.41 Uma vez 
que o Banco aceita os documentos como fornecendo uma base adequada para a avaliação do projeto, 

                                                      
38

 Quando os povos não-indígenas vivem na mesma área com os povos indígenas, o IPP deve tentar evitar a criação de desigualdades 

desnecessárias para outros grupos sociais pobres e marginais. 

39
 Tais projetos incluem projetos direcionados à comunidade de desenvolvimento, fundos sociais, operações de investimento do setor e 

empréstimos intermediários financeiros. 

40
 A avaliação social e IPP exigem ampla divulgação entre as comunidades dos povos indígenas afetados, utilizando métodos e locais 

culturalmente apropriados. No caso de um IPPF, o documento é disseminada usando IPOs nos níveis nacionais, regionais ou locais 

apropriados para alcançar os povos indígenas que são susceptíveis de ser afectadas pelo projecto. Onde não existem IPOs, o documento 

pode ser disseminado usando outras OSC conforme apropriado. 

41
Uma exceção à exigência de que o IPP (ou IPPF) ser preparado como uma condição de avaliação pode ser feita com a aprovação da 

gestão do BOAD para projectos que cumpram os requisitos das políticas do Banco. Em tais casos, a aprovação da administração 
estipula um cronograma e orçamento para a preparação da avaliação social e IPP ou da IPPF. 
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o Banco torna disponíveis ao público em conformidade com a Política BOAD na difusão e acesso à 
informação, e que o mutuário torna disponíveis a comunidades dos Povos Indígenas afetados no 
mesma maneira que os a gestão de documentos anteriores.  

 
Considerações Especiais 
 
Terras e Recursos Naturais Relacionados 
 
16. Os povos indígenas estão intimamente ligados à terra, florestas, água, animais selvagens, e outros 

recursos naturais, e, portanto, considerações especiais se aplicam se o projeto afeta tais laços. Nesta 
situação, ao proceder à avaliação social e preparando o IPP/IPPF, o mutuário presta especial atenção: 

(a) os direitos consuetudinários42 dos povos indígenas, tanto individuais como coletivos, 
referentes a terras ou territórios que tradicionalmente lhes pertencem, ou habitualmente 
utilizados ou ocupados, e onde o acesso aos recursos naturais é vital para a 
sustentabilidade das suas culturas e modos de vida; 

 
(b) a necessidade de proteger tais terras e recursos contra a intrusão ilegal ou usurpação; 

 
(c) os valores culturais e espirituais que os Povos Indígenas atribuem a tais terras e recursos; 

e 
 

(d) práticas naturais de gestão de recursos dos povos indígenas e a sustentabilidade a longo 
prazo de tais práticas. 

 
17. Se o projeto envolve (a) atividades que são contingentes em estabelecer direitos legalmente 

reconhecidos às terras e territórios que tradicionalmente pertencem aos povos indígenas, ou que são 
habitualmente utilizados ou ocupados por eles (tais como projetos de titulação de terras), ou (b) a 
aquisição de tais terras, o IPP estabelece um plano de ação para o reconhecimento legal de tal 
propriedade, ocupação, ou uso. Normalmente, o plano de ação é realizada antes da implementação 
do projeto; em alguns casos, no entanto, o plano de ação pode precisar de ser realizado 
simultaneamente com o projeto em si. Tal reconhecimento legal pode assumir as seguintes formas: 

 
(a) pleno reconhecimento jurídico dos sistemas de posse da terra habituais existentes dos 

Povos Indígenas; ou 
 

(b) conversão de direitos de utilização habituais para comunais e/ou direitos de propriedade 
individuais. 

Se nenhuma opção for possível sob a legislação nacional, o IPP inclui medidas para o reconhecimento 
legal de direitos renováveis perpétuos ou de longo prazo de custódia ou uso renovável. 
 
Desenvolvimento comercial de recursos naturais e culturais 
18. Se o projeto envolve o desenvolvimento comercial de recursos naturais (tais como minerais, recursos 

de hidrocarbonetos, florestas, água ou áreas de caça/pesca) em terras ou territórios que os Povos 
Indígenas tradicionalmente possuíam, ou habitualmente usados ou ocupados por eles, o mutuário 
garante que, como parte do processo de consulta livre, prévio e informado, as comunidades afetadas 
são informadas sobre: 

 
(a) seus direitos sobre tais recursos no âmbito do direito legal e habitual;  
(b) o âmbito e a natureza do desenvolvimento comercial proposto e as partes interessadas 

ou envolvidas em tal desenvolvimento; e 
(c) os efeitos potenciais de tal desenvolvimento sobre os meios de subsistência, os ambientes 

e o uso desses recursos pelos Povos Indígenas. 
 
O mutuário inclui nos arranjos do IPP para permitir que os Povos Indígenas compartilhem equitativamente 
os benefícios a serem derivados de tal desenvolvimento comercial; no mínimo, os arranjos IPP devem 
assegurar que os Povos Indígenas recebam, de maneira culturalmente apropriada, benefícios, 

                                                      
42

 “Direitos habituais” a terras e recursos refere-se a padrões de longa data terras comunitárias e uso de recursos de acordo com as 

habituais leis, valores, costumes e tradições dos povos indígenas, incluindo o uso sazonal ou cíclico, ao invés de título legal formal à 
terra e recursos emitidos pelo Estado. 



 59 

compensação e direitos ao devido processo pelo menos equivalentes àqueles aos quais qualquer 
proprietário de terra com pleno direito à terra teria direito. o caso do desenvolvimento comercial em suas 
terras. 
 
19. Se o projeto envolve o desenvolvimento comercial de recursos e conhecimentos culturais dos povos 

indígenas (por exemplo, farmacológico ou artística), o mutuário garante que, como parte do, processo 
de consulta prévia e informada livre, as comunidades afetadas sejam informadas sobre: 
 

(a) seus direitos sobre tais recursos no âmbito do direito legal e habitual;  
(b) o âmbito e a natureza do desenvolvimento comercial proposto e as partes interessadas 

ou envolvidas em tal desenvolvimento; e 
(c) os efeitos potenciais de tal desenvolvimento sobre os meios de subsistência, os ambientes 

e o uso desses recursos pelos Povos Indígenas. 
 
O desenvolvimento comercial dos recursos culturais e do conhecimento desses Povos Indígenas está 
condicionado ao acordo prévio com esse desenvolvimento. O IPP reflete a natureza e o conteúdo de tais 
acordos e inclui acordos para permitir que os Povos Indígenas recebam benefícios de forma culturalmente 
apropriada e compartilhem equitativamente os benefícios a serem obtidos de tal desenvolvimento 
comercial. 
 
Realocação física de povos indígenas 
 
20. Como a realocação física dos povos indígenas é particularmente complexa e pode ter impactos 

adversos significativos em sua identidade, cultura e meios de subsistência consuetudinários, o Banco 
Mundial exige que o mutuário explore projetos alternativos para evitar a realocação física de povos 
indígenas. Em circunstâncias excepcionais, quando não for viável evitar a realocação, o mutuário não 
realizará tal relocação sem obter amplo apoio das comunidades indígenas afetadas como parte do 
processo de consulta livre, prévio e informado. Nesses casos, o mutuário prepara um plano de 
reassentamento de acordo com os requisitos da Política Operacional sobre Reassentamento 
Involuntário que é compatível com as preferências culturais dos Povos Indígenas e inclui uma 
estratégia de reassentamento baseada em terra. Como parte do plano de reassentamento, o mutuário 
documenta os resultados do processo de consulta. Sempre que possível, o plano de reassentamento 
deve permitir que os Povos Indígenas afetados retornem às terras e territórios que eles 
tradicionalmente possuíam, ou usualmente usados ou ocupados, se as razões para sua realocação 
deixarem de existir. 
 

21. Em muitos países, as terras separadas como parques legalmente designados e áreas protegidas 
podem se sobrepor a terras e territórios que os povos indígenas tradicionalmente possuíam, ou 
usualmente usavam ou ocupavam. O Banco reconhece a importância desses direitos de propriedade, 
ocupação ou uso, bem como a necessidade de gestão sustentável a longo prazo de ecossistemas 
críticos. Portanto, restrições involuntárias sobre o acesso dos povos indígenas a parques e áreas 
protegidas legalmente designados, em particular o acesso a seus locais sagrados, devem ser evitadas. 
Em circunstâncias excepcionais, quando não for viável evitar a restrição de acesso, o mutuário prepara, 
com a consulta livre, prévia e informada das comunidades indígenas afetadas, uma estrutura de 
processo de acordo com as disposições da Política Operacional sobre Reassentamento Involuntário. 
A estrutura do processo fornece diretrizes para a preparação, durante a implementação do projeto, de 
planos de manejo individuais de parques e áreas protegidas, e assegura que os Povos Indígenas 
participem do planeamento, implementação, monitoramento e avaliação do plano de manejo e 
compartilhem equitativamente benefícios do parque e áreas protegidas. O plano de manejo deve dar 
prioridade aos arranjos colaborativos que permitam aos indígenas, como guardiões dos recursos, 
continuar a usá-los de maneira ecologicamente sustentável. 
 
 
 
 

 
Povos Indígenas e Desenvolvimento 
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22. Para a prossecução dos objectivos desta política, o Banco poderá, a pedido de um país membro, apoiar 
o país em suas estratégias de planeamento do desenvolvimento e redução da pobreza, fornecendo 
assistência financeira para uma variedade de iniciativas destinadas a: 

 
(a) reforçar a legislação local, conforme necessário, para estabelecer o reconhecimento 

jurídico dos sistemas de posse da terra habituais ou tradicionais dos Povos Indígenas; 
 

(b) tornar o processo de desenvolvimento mais inclusivo dos Povos Indígenas, incorporando 
suas perspectivas no desenho de programas de desenvolvimento e estratégias de 
redução da pobreza, e oferecendo-lhes oportunidades de se beneficiarem mais de 
programas de desenvolvimento através de reformas políticas e legais, capacitação e livre 
consulta e participação prévias e informadas; 

 
(c) apoiar as prioridades de desenvolvimento dos povos indígenas por meio de programas 

(tais como programas de desenvolvimento conduzido pela comunidade e fundos sociais 
geridos localmente) desenvolvidos por governos, em cooperação com os povos 
indígenas; 

 
(d) abordar a questões de género e inter-geracionais que existem entre muitos povos 

indígenas, incluindo as necessidades especiais das mulheres indígenas, jovens e 
crianças; 

 
(e) preparar perfis de participação dos Povos Indígenas para documentar a sua cultura, 

estrutura demográfica, género e relações inter-geracionais e da organização social, 
instituições, sistemas de produção, crenças religiosas, e os padrões de uso de recursos; 

 
(f) fortalecer a capacidade das comunidades de Povos Indígenas e IPO para preparar, 

implementar, monitorar e avaliar programas de desenvolvimento; 
 

(g) fortalecer a capacidade das agências governamentais responsáveis pela prestação de 
serviços de desenvolvimento para os povos indígenas; 

 
(h) proteger o conhecimento indígena, incluindo o reforço dos direitos de propriedade 

intelectual; e 
 

(i) facilitar parcerias entre o governo, IPO, CSO, e o setor privado para promover programas 
de desenvolvimento dos povos indígenas. 
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4.4 Procedimentos sobre Povos Indígenas 
 
Generalidade  
 

1. Para todos os projetos de investimento nos quais os Povos Indígenas estão presentes ou têm ligação 
coletiva à área do projeto, a equipa de projeto (EP) do Banco consulta a Unidade Organizacional 
responsável pelo meio ambiente e com a Unidade Organizacional responsável pelos assuntos jurídicos 
ao longo da duração do projeto. 
 

2. Consulta Livre, Prévia e Informada. Quando um projeto afeta os Povos Indígenas, a EP auxilia o 
mutuário na realização de consulta livre, prévia e informada com as comunidades afetadas sobre o 
projeto proposto ao longo do ciclo do projeto, levando em consideração o seguinte: 

 
a) “Consulta livre, prévia e informada” é a consulta que ocorre de forma livre e voluntária, sem qualquer 

manipulação, interferência ou coerção externa, para as quais as partes consultadas tenham acesso 
prévio a informações sobre a intenção e o escopo do projeto proposto. forma culturalmente apropriada, 
forma e linguagem; 

b) as abordagens de consulta reconhecem as Organizações dos Povos Indígenas (IPOs) existentes, 
incluindo os conselhos de anciãos, chefes locais e líderes tribais, e dedicam atenção especial às 
mulheres, jovens e idosos; 

c) o processo de consulta começa cedo, uma vez que a tomada de decisão entre os povos indígenas 
pode ser um processo interativo, e há uma necessidade de tempo de espera adequado para 
compreender e incorporar preocupações e recomendações dos Povos Indígenas no desenho do 
projeto; e 

d) um registo do processo de consulta é mantido como parte dos arquivos do projeto. 
 

Aplicação dos procedimentos no ciclo do projecto 
 
Identificação do projeto  
 

3. Triagem. Logo no início do ciclo do projeto, o líder da equipa de projeto (PTL) inicia um processo para 
determinar se os povos indígenas (ver Política operacional sobre povos indígenas parágrafo 4) estão 
presentes dentro, ou tem ligação coletiva com, área do projeto. Ao fazê-lo, a PTL procura conselho 
técnico de cientistas sociais qualificados com conhecimentos sobre os grupos sociais e culturais na 
área do projeto. Se a informação adequada não estiver disponível, a PTL, em colaboração com a 
Unidade Organizacional encarregado dos assuntos ambientais detém consultas directas com os povos 
indígenas que seriam afetados pelo projeto proposto. 

 
4. Consulta com o Mutuário. Se o rastreio indica que os povos indígenas estão presentes, ou têm ligação 

coletiva com, a área do projeto, a PTL, em colaboração com a unidade organizacional responsável 
pelo meio ambiente e o Departamento Jurídico:  

 
a) informa o mutuário de que a política de Povos Indígenas se aplica ao projeto e traz as disposições do 

relacionado Política Operacional e Procedimentos relacionada, à atenção do mutuário; 
 

b) discute com o mutuário as suas políticas e arranjos institucionais e legais para os povos indígenas;  
c) chega a acordo com o mutuário sobre como a política será implementada no âmbito do projecto; e 

 
d) discute qualquer assistência técnica a ser prestada ao mutuário. 

 
5. Documentação, revisão, aprovação e disseminação de informações. A PT resume na planilha de 

apresentação do projeto (PPS) e na folha de registo da carteira (SEP) os resultados da triagem e os 
acordos com o mutuário para cumprir os requisitos deste procedimento; Em seguida, ele menciona nos 
vários documentos que a Política Operacional sobre Povos Indígenas é acionada. A PTL procura o 
parecer da unidade organizacional responsável pelo meio ambiente e solicita a aprovação desses 
documentos. Uma vez aprovada a folha de portefólio, a PTL envia o “Comité des engagements” CE) 
para informação. 
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Preparação do projeto  
 

6. Avaliação Social. Quando a triagem revela que os Povos Indígenas estão presentes ou têm ligação 
coletiva à área do projeto, a EPL solicita ao mutuário que realize uma Avaliação Social (SA) de acordo 
com os requisitos do parágrafo 9 e do Anexo 6 sobre a Política Operacional dos Povos Indígenas para 
avaliar os potenciais efeitos positivos e adversos do projeto sobre os Povos Indígenas e, onde os 
efeitos adversos podem ser significativos, examinar as alternativas do projeto. A Equipa do Projeto: 

 
a) Revê os termos de referência para a SA, garantindo, nomeadamente, que eles fornecem para os Povos 

Indígenas afetados para participar do SA por um processo de consulta livre, prévia e informada (ver 
parágrafo 2 do presente Processo); e 

b) Comenta sobre as qualificações e experiência dos cientistas sociais que irão realizar a avaliação Social 
(SA).  

 
7. Apoio esmagador da comunidade. Quando o mutuário envia a documentação do BOAD sobre o SA e 

o processo de consulta, a EP faz um exame crítico desses documentos para garantir que o mutuário 
tenha recebido apoio maciço de representantes dos principais segmentos da comunidade, conforme 
exigido pela política sobre populações indígenas. A EP continua a preparação do projeto após a 
existência de tal apoio confirmado. O BOAD não aprendeu mais nenhum projeto se não for capaz de 
verificar essa existência. 
 

8. Escolha dos instrumentos. Dependendo da natureza do projeto e com base em uma revisão dos 
problemas específicos enfrentados pelos povos indígenas, o acorda EPL começa com a Unidade 
Organizacional do Meio Ambiente sobre o tipo de instrumentos relativos às populações indígenas 
(Plano para Aborígenes e Estrutura de Planeamento para populações indígenas) bem como outras 
ferramentas (ou Plano de Reassentamento e estrutura funcional para parques nacionais e áreas 
protegidas) a serem desenvolvidas pelo mutuário, bem como as pessoas sobre o escopo e o nível de 
detalhamento requerido. A PTL expressou essas escolhas ao mutuário, discutiu com ele as ações 
necessárias para desenvolver o (s) instrumento (s) e chegou a um acordo com o mutuário sobre um 
cronograma para seu desenvolvimento e seu desconto BOAD. 

 
a) Plano para os Povos Indígenas (IPP). O mutuário prepara o IPP de acordo com as exigências da 

Política Operacional sobre Povos Indígenas e integra-lo na concepção do projecto. O IPP tem um nível 
de detalhe que é proporcional à complexidade do projeto proposto e proporcionais à natureza e escala 
de efeitos potenciais do projeto proposto sobre Povos Indígenas (ver Política operacional sobre povos 
indígenas, parágrafo 7). Se as atividades do projeto são contingentes em estabelecer direitos 
legalmente reconhecidos para terras ou territórios que os povos indígenas têm tradicionalmente posse, 
ou que habitualmente utilizados ou ocupados por eles, o IPP descreve as etapas e calendário para 
alcançar o reconhecimento legal de tal propriedade, ocupação, ou uso (ver Política operacional para 
os Povos Indígenas, parágrafo 17). Para projetos que envolvem o desenvolvimento comercial de 
recursos naturais em tais terras ou territórios ou dos recursos culturais e conhecimentos dos povos 
indígenas, o IPP inclui arranjos para permitir que os Povos Indígenas partilhem de forma equitativa os 
benefícios a serem obtidos e para receber estes benefícios de uma forma culturalmente forma 
adequada (ver política operacional sobre povos indígenas, parágrafos 18-19). Além disso, para 
projetos que envolvam o desenvolvimento comercial de recursos e conhecimentos culturais dos povos 
indígenas, o IPP documenta o acordo alcançado com as comunidades afetadas para tal 
desenvolvimento. Quando os povos indígenas são a única ou a esmagadora maioria dos beneficiários 
diretos do projeto, um IPP em separado não é necessária e que o mutuário inclui elementos de um IPP 
na concepção geral do projeto. A PT prepara um breve resumo de como o projeto está em 
conformidade com a política, em especial os requisitos IPP, em anexo ao projeto Laudo de Avaliação 
(AR). 
 
Um modelo indicativo e informações sobre elementos a serem incluídos em um Plano de Povos 
Indígenas pode ser encontrada no Anexo 6.  

 
b) Plano de Ação de Reassentamento (RAP). Se o mutuário propuser a realocação física de povos 

indígenas, a EP verificará especificamente que: (a) o mutuário explorou modelos alternativos de 
projetos para evitar a realocação física; e b) o mutuário obteve amplo apoio das comunidades afetadas 
como parte do processo de consulta livre, prévio e informado, e documentou-o. O mutuário também 
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prepara um RAP de acordo com os requisitos da Política Operacional sobre Reassentamento 
Involuntário e da Política Operacional sobre Povos Indígenas, parágrafo 20. 

 
c) Estrutura do Processo para Parques e Áreas Protegidas. Quando o acesso de Povos Indígenas a 

parques e áreas protegidas legalmente designados é restrito, o mutuário prepara uma estrutura de 
processo com a consulta livre, prévia e informada das comunidades dos Povos Indígenas afetados e 
de acordo com as provisões da Política Operacional sobre o Involuntário. Reassentamento, e da 
Política Operacional sobre Povos Indígenas, parágrafos 20 e 21. 

 
d) Quadro de Planeamento dos Povos Indígenas (IPPF). Para projetos que envolvam a preparação e 

implementação de programas anuais de investimento ou múltiplos subprojetos, o mutuário prepara um 
IPPF de acordo com os requisitos da Política Operacional sobre Povos Indígenas e integra-o ao 
desenho do projeto. 

 
e) Preparação de IPPs para Programas e Subprojetos. Se a triagem de um programa ou subprojeto 

individual identificado na IPPF indicar que os Povos Indígenas estão presentes ou têm apego coletivo 
à área do programa ou subprojeto, a PT assegura que o mutuário realize uma SA e prepare um IPP e 
outro (s) instrumento (s) relevante (s) de acordo com os requisitos da Política Operacional sobre Povos 
Indígenas. O mutuário fornece cada instrumento relevante ao Banco. A EPL encaminha o (s) 
instrumento (s) para a Unidade Organizacional responsável por questões ambientais para revisão e 
aprovação antes que o respectivo programa ou subprojeto seja considerado elegível para 
financiamento do Banco. Quando a unidade responsável pelas salvaguardas considerar a IPPF como 
adequada para o cumprimento de políticas, a PTL poderá concordar com o mutuário de que a revisão 
prévia de IPPs da BOAD ou de outro (s) instrumento (s) para programas ou subprojetos individuais não 
será necessária. No entanto, a EP supervisiona a preparação do SA (ver parágrafo 6 deste 
Procedimento) e a formulação de quaisquer IPPs e outros instrumentos e sua implementação pelo 
mutuário (ver OP BOAD, parágrafo 14). 

 
9. Revisão e Divulgação do Instrumento. Quando o mutuário submete o (s) instrumento (s) provisório (s) 

ao Banco, a EP revê cada instrumento para garantir que ele esteja em conformidade com a política 
estabelecida na Política Operacional sobre Povos Indígenas; foi disponibilizado para as comunidades 
indígenas afetadas em um local acessível e em uma forma, forma e idioma culturalmente apropriados; 
foi adequadamente refletido no desenho do projeto; e pode servir como base para a avaliação do 
projeto. A EP encaminha o (s) projeto (s) do (s) instrumento (s) para a Unidade Organizacional 
responsável pelo ambiente para comentários e liberação. Após a liberação dos documentos, a EP os 
disponibiliza ao público de acordo com a Política do BOAD sobre Divulgação de Informações. 

 
Avaliação do projeto  
 

10. A EPL assegura que a avaliação inclui perícia em ciência social apropriada para avaliar a viabilidade 
e sustentabilidade de medidas específicas refletidas nos Povos Indígenas relevantes e outros 
instrumentos e perícia legal apropriada para avaliar a estrutura legal e política do país relacionada ao 
projeto. A EP reflete as disposições relacionadas aos Povos Indígenas na AR e anexa o (s) instrumento 
(s) relevante (s) à AR como anexo. Quando os povos indígenas são a única ou a esmagadora maioria 
dos beneficiários diretos do projeto, o anexo do RA inclui um resumo de como o projeto está em 
conformidade com a política. Além disso, quando o mutuário propõe a realocação física de povos 
indígenas ou restrições de acesso a recursos, o RAP ou a estrutura do processo é incluído como um 
anexo à RA. A PTL busca comentários e liberação do pacote AR (que inclui o IPP, IPPF ou resumo, 
juntamente com qualquer RAP ou estrutura de processo, se aplicável) da Unidade Organizacional 
responsável pelo meio ambiente e pelo Departamento Jurídico. 

 
Negociações e Divulgação  
 

11. Antes das negociações, a EP confirma que a autoridade responsável do mutuário forneceu a 
aprovação final do IPP relevante, IPPF e outro (s) instrumento (s). O Acordo de Empréstimo prevê a 
obrigação do mutuário de implementar o (s) instrumento (s) relevante (s). Depois que o mutuário e o 
BOAD concordarem com o (s) instrumento (s) final (is) e o projeto tiver sido aprovado, o BOAD 
disponibilizará o AR e o (s) instrumento (s) final (ais) ao público de acordo com a política de divulgação 
do Banco. O mutuário disponibiliza os documentos para as comunidades indígenas afetadas em um 
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local acessível localmente e de uma forma, forma e idioma culturalmente apropriados, da mesma 
maneira que para os projetos de instrumentos (ver parágrafo 9 acima). 

 
Supervisão  
 

12. O Presidente do Banco, em coordenação com o diretor das Unidades Organizacionais responsáveis 
pelo projeto e os serviços financeiros do Banco, assegura a disponibilidade de recursos para a 
supervisão efetiva dos projetos que afetam os povos indígenas. Durante toda a implementação do 
projeto, a EPL assegura que a supervisão do BOAD inclua ciência social apropriada e conhecimento 
legal para executar as provisões do Acordo de Empréstimo. A EP também verifica se as cláusulas 
legais relevantes relacionadas aos Povos Indígenas e outros instrumentos estão sendo 
implementadas. 

 
Quando os instrumentos não estão sendo implementadas como planeado, o BOAD chama a atenção do 
mutuário e concorda com o mutuário sobre as medidas corretivas.  
 
Relatório de Conclusão de Implementação  
 

13. Após a conclusão do projeto, o Relatório de Conclusão da Implementação (ver Política Operacional 
sobre o Relatório de Conclusão da Implementação) avalia a conformidade do projeto com a Política 
Operacional sobre Povos Indígenas e avalia: 

 
a) o grau de participação dos povos indígenas no ciclo do projeto;  

 
b) o impacto do projeto, tanto positivo quanto negativo, sobre os povos indígenas afetados;  

 
c) a realização dos objectivos do instrumento relevante (s), conforme o caso; e 

 
d) lições para as futuras operações envolvendo povos indígenas.  

 
Se os objetivos do (s) instrumento (s) relevante (s) não tiverem sido realizados, o Relatório de Conclusão da 
Implementação poderá propor um curso de ação futuro, incluindo, conforme apropriado, a supervisão pós-
projeto pelo BOAD. 
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4.5 Recursos Culturais Físicos 
 

Introdução e definição  
 

1. Esta política operacional se aplica ao recurso cultural física43de interesse cultural para a comunidade, da 
população local para a comunidade global. Estes bens podem se inscrever em um ambiente rural ou 
urbano e localizado no chão, no subsolo ou debaixo de água. 

 
2. São recursos culturais físicos, objetos móveis, sítios e estruturas, grupos de estruturas ou formações e 

paisagens naturais de interesse arqueológico, paleontológico, histórico, arquitetónico, religioso, estético 
ou outros. Eles são de suma importância, pois fornecem informações científicas e históricas valiosas; 
eles são um trunfo para o desenvolvimento socioeconómico e uma parte integral da identidade e das 
práticas culturais de um povo. 
 

Objetivos  
 

3. A política visa ajudar os mutuários a proteger e melhorar o patrimônio cultural nos projetos financiados 
pela BOAD. Isto é para evitar ou mitigar os efeitos negativos que os projetos de desenvolvimento podem 
ter sobre os efeitos dos recursos culturais físicos. Os efeitos desses bens resultantes das atividades do 
projeto não devem ser contrários à legislação nacional do mutuário, ou as obrigações estão sob os 
tratados e acordos internacionais no campo do meio ambiente44. 
 

Recurso Físico Cultural e Avaliação do Impacto Ambiental e Social 
 

4. A análise do impacto no recurso cultural físico de um projeto para o qual o financiamento do BOAD é 
considerado parte integrante da avaliação do impacto ambiental e social (ESIA). Essa análise é feita pelo 
Mutuário. O curso da AIAS segue os seguintes passos: triagem, preparação de termos de referência 
(TdR), coleta de dados de referência, avaliação de impacto e formulação de mitigação e Plano de gestão 
ambiental e social (ESMP). 

 
5. As disposições desta política se aplicam aos tipos dos seguintes projetos, que serão classificados como 

B, definidos pela classificação manual de projetos do BOAD na fase de triagem. Esses são: 
(i) qualquer projeto envolvendo escavações significativas, demolição, escavação, inundação 

ou outras mudanças ambientais; 
(ii) qualquer projeto localizado no local ou quase reconhecido pelo mutuário como um local 

de recursos culturais físicos; e 
(iii) um projeto para apoiar a gestão ou conservação de recursos culturais físicos. 

 
6. Projetos para apoiar a gestão ou conservação dos recursos culturais físicos são considerados caso a 

caso e são normalmente classificados como Categoria B. Estes a gestão também estão sujeitas às 
disposições desta política. 

 
7. O mutuário identifica o propósito do desenvolvimento do ToR da AIAS, este em consulta com BOAD e 

afetados pelo projeto em questão, os problemas que possam surgir para recurso cultural física e, quando 
grupos apropriados devem ser considerados na AIAS. documento ToR deve especificar o recurso cultural 
física a ser coberto pela recolha de dados de base fornecidos no contexto da AIAS. 

 
8. O Mutuário identifica recurso cultural física susceptível de ser afetada pelo projeto e avaliadas sob os 

efeitos da ESIA que o projeto pode ter sobre a propriedade de acordo com as exigências do BOAD no 
assunto. 

 
9. Providências estão sendo tomadas pelo Mutuário sob a AIAS quando é provável que um projeto tem um 

impacto negativo sobre propriedade cultural física, para evitar ou mitigar esses impactos. Estas medidas 
podem variar de medidas de proteção integral site para mitigar esses impactos por ações de preservação, 

                                                      
43

 Também identificado pelas expressões: patrimônio cultural, cultural, cultural ressorce / propriedade ou património cultural. 

44
 Incluindo a Convenção para a Protecção do Património Cultural e Natural Mundial em 1972 (UNESCO, Convenção do Património 

Mundial). 
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por exemplo, ou de recolha de informações, quando o recurso cultural física em causa pode ser perdida, 
no todo ou em parte. 

 
10. O Mutuário deve estabelecer um plano de gestão de configuração de recurso cultural física é uma parte 

integrante da AIAS afirmando: 
 

(i) medidas a serem tomadas para evitar ou minimizar qualquer impacto negativo sobre a 
propriedade e gerir achados incidentais 

 
(ii) as medidas necessárias para reforçar a capacidade institucional e 

 
(iii) o sistema criado para monitorar o progresso dessas atividades. 

 
Este plano faz parte do quadro global de políticas públicas e legislações nacionais dos países beneficiários 
e reflecte a sua capacidade institucional em termos de recurso cultural física. 
 

11. BOAD examina e analisa o mutuário com as conclusões e recomendações da AIAS que se relacionam à 
propriedade cultural física e determina se eles constituem uma base suficiente para a instituição para 
analisar o pedido de financiamento do projecto. 

 
Consulta 
 

12. Em uma ESIA, a consulta pública é obrigatória. Quando esta consulta centra-se em recurso cultural físico, 
os grupos diretamente afetados pelo projeto, autoridades governamentais e organizações não-
governamentais, são geralmente associados com a coleta de informações sobre a presença ea 
importância desses ativos, a avaliação dos efeitos que o projeto pode ter sobre eles, e examinar as 
medidas que poderiam ser consideradas para evitar ou mitigar esses efeitos. 

 
Disseminação  
 

13. Os resultados do componente AIAS relacionada com recurso cultural física são divulgados como parte 
do relatório de AIAS e nos mesmos termos. No entanto, uma exceção a esta regra é possível quando o 
devedor, juntamente com BOAD e especialistas interessados, determina que a divulgação comprometeria 
a segurança ou ameaçar a integridade física do recurso cultural em questão, ou colocar em perigo a fonte 
de informação relacionada com o referido recurso. Neste caso, não podem ser incluídas nas informações 
sensíveis relatório ESIA sobre estes aspectos específicos. 
 

Projeto de reconstrução de emergência 
 

14. Esta política também se aplica a gestão de emergência. A Política Operacional de Avaliação Ambiental 
e Social do BOAD define os procedimentos para a implementação da AIAS desses projetos. 

 
15. Quando o cumprimento de qualquer dos requisitos desta política impede a implementação eficaz e 

atempada dos objectivos de um projecto deste tipo, o BOAD pode dispensar o projeto para cumprir tal 
exigência. A justificativa para essa isenção está contida nos documentos de empréstimo. No entanto, 
BOAD requer qualquer ação corretiva que possa ser necessária é fornecida no próprio projecto de 
emergência, ou operação de empréstimo subsequente. 

 
Empréstimos de investimento específicos e empréstimos a intermediários financeiros 
 

16.  Os requisitos aplicam-se os aspectos da ESIA de subprojetos financiados ao abrigo do projecto do Banco 
que se relacionam com recurso cultural física. 

 
sistemas nacionais 
 

17. Quando o BOAD financia um projeto que tem um impacto sobre propriedade cultural física, ele pode 
decidir utilizar os sistemas nacionais para implementar os princípios de salvaguardas ambientais e 
sociais. 
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Fortalecimento das capacidades  
 

18.  Quando o banco está financiando um projeto, um componente de capacitação é esperado se o devedor 
não tem capacidade suficiente para gerir recursos culturais físicos susceptíveis de serem afectadas (ver 
Diretrizes Ambientais (EG_44) do Banco no desenvolvimento de capacidades para mais detalhes). 
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4.6 Procedimentos sobre Recursos Culturais Físicos 
 

Introdução  
 

1. O recurso cultural físico pode não ser conhecido ou visível, daí a importância de considerar os efeitos 
que um projeto pode ter sobre o recurso o mais cedo possível no estágio de planeamento do projeto. 
 

 Recurso cultural físico e avaliação de impacto ambiental e social 
 

2. A equipa do projeto (EP), utilizando, para seu conselho, o mutuário para interpretar as disposições 
da Política Operacional sobre o assunto e aplicá-los no contexto da avaliação de impacto ambiental 
e social (AIAS). Os passos abaixo siga as do ciclo do projeto: triagem, preparação de termos de 
referência para a preparação AIAS e revisão do relatório de AIAS e avaliação inicial, monitoramento 
e avaliação retrospectiva. 

 
Triagem de avaliação do impacto ambiental e social  
 

3.  A EP determina nesta fase se o projeto: 
i) envolve escavação substancial, demolição, escavação, inundações ou outras mudanças no 

ambiente ambientais e da vida,  
ii) estar localizado no local ou perto do local reconhecido pelas autoridades competentes do website 

mutuário como um recurso cultural físico, ou 
iii) destina-se a apoiar a gestão de recurso cultural físico. 
 

4. Quando o projeto tiver alguma das características listadas no parágrafo (i) ou (ii) do parágrafo 3, ele 
será classificado como Categoria A e, portanto, será excluído do Programa. Quando tem as 
características especificadas no parágrafo (iii)que é normalmente classificada como Categoria B45. 
Os procedimentos descritos abaixo aplicam-se a todos os projetos classificados desta forma 
(Categoria B). 

 

5. O mutuário informa os requisitos do BOAD impostos pela legislação e os procedimentos para 
identificar e mitigar os impactos potenciais sobre os recursos culturais físicos, incluindo provisões 
para o monitoramento desses efeitos e o gerenciamento de descobertas incidentais46. 

 
Termos de referência para a avaliação do impacto ambiental e social 
 

6. O Mutuário, em apoio a EP, prepara o TdR para a composição da AIAS dedicado ao recurso cultural 
físico. O Mutuário identifica durante esta fase, os principais problemas que surgem neste contexto 
que deve ser considerado na AIAS. O exercício para detectar a possível presença de recurso cultural 
física é normalmente realizada no local, em consulta com especialistas e grupos relevantes 
diretamente afetadas pelo projeto. 

 

7. O documento TdR fornece limites espaço-temporais para conter a coleta local de dados de linha de 
base sobre recursos culturais físicos que provavelmente serão afetados pelo projeto, e especificam 
os tipos de especialistas necessários para a composição da ESIA com o recurso. 

 
Avaliação inicial e Impacto 
 

8. A EP garante que o componente da AIAS dedicado ao recurso cultural físico pelo mutuário fornece 
para alcançar:  

 
a) uma pesquisa com o recurso cultural física susceptível de ser afetada pelo projeto, e seu 

recurso de inventário 
 

                                                      
45

 Tal como descrito no manual do BOAD classificação. 

46
  O termo "descobertas acidentais" significa no contexto da implementação dessa política, descobriu recurso cultural física contra todas 

as probabilidades durante o projeto 
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b) a coleta de informações atestando a importância do recurso, e  
 

c) uma avaliação da natureza e focada sobre os efeitos potenciais sobre essas propriedades. 
 
Mitigação 
 

9. Quando um projecto é susceptível de ter efeitos negativos no recurso cultural físico, o AIAS propõe 
medidas para evitar ou mitigar esses efeitos. 

 
Avaliação da capacidade 
 

10. A ESIA avalia a capacidade do mutuário de implementar as medidas de mitigação propostas e 
gerenciar descobertas acidentais e recomenda capacidade de medidas necessárias. 

 
Plano de gestão 
 

11. De acordo com a ESIA, em termos de gestão de recursos culturais físicos são empresas 
estabelecidas. O plano inclui: 

 
i) Medidas para prevenir ou mitigar qualquer impacto adverso sobre recursos culturais físicos  
 

ii) as modalidades de gestão achados incidentais 
 

iii) quaisquer medidas necessárias para fortalecer a capacidade institucional para gerir recursos 
cultural física e  

iv) o sistema posto em prática para monitorar o andamento das atividades tese. 
 

Rever 
 

12. Ao considerar as conclusões e recomendações da AIAS, a análise avaliador projeto com os 
componentes mutuário de AIAS refere-se ao recurso cultural física, em particular no plano da gestão 
de recursos, e determina se estes componentes constituem uma base suficiente para a instituição 
para examinar a aplicação de financiamento de projetos. 

 
Disseminação de informação 
 

13. Os resultados da componente da ESIA em relação ao recurso cultural físico são divulgados como 
parte do relatório de ESIA. No entanto, uma exceção a esta regra é possível quando o devedor, 
juntamente com BOAD e especialistas interessados, determina que a divulgação comprometeria a 
segurança ou ameaçar a integridade física de recurso cultural em questão, ou colocar em perigo a 
fonte de informação relacionada com o referido recurso. Neste caso, as informações confidenciais 
referentes a esses aspectos específicos, tais como os dados que especificam a localização ou o 
valor de um recurso cultural física não podem ser incluídos no relatório de avaliação ambiental e 
social. 

 
A avaliação inicial do projeto 
 

14. Quando aplicável, a avaliação inicial da equipa do projeto inclui especialistas em recursos culturais 
físicos. 

 

15. Durante a fase de avaliação, a EP assegura que as conclusões e recomendações dos componentes 
ESIA sobre recursos culturais físicos, incluindo o plano da gestão de recursos, são tidos em conta 
na concepção do projeto e estão contidos na avaliação de documentos. 

 

16. A EP garante que o custo estimado da implementação do plano de gestão de recurso cultural física 
ser incluídos no orçamento do projeto. 

 
 
Monitoramento e avaliação retrospectiva 
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17. No caso de projetos em termos de gestão de recursos culturais físicos inclui disposições para 
garantir a proteção de tal recurso, as missões de supervisão do projeto incluem especialistas com 
as habilidades necessárias para monitorar a implementação dessas disposições. 

 

18. Durante a fase de supervisão, o PT segue a implementação do plano de gestão do recurso cultural 
físico, incluindo disposições que regem o tratamento de descobertas acidentais. 

 

19. A EP assegura que os procedimentos para descobertas acidentais incluam, quando apropriado, nos 
documentos do concurso. Ele monitora como são tratadas qualquer descoberta acidental ou 
qualquer outro impacto no recurso cultural físico que possa ocorrer durante o projeto e registra as 
descobertas relevantes nos relatórios sobre o andamento do projeto 

 

20.  Relatórios de conclusão de implementação e avaliar a eficácia global das medidas de mitigação, 
atividades de gestão e capacitação, conforme o caso, relativas ao projecto património cultural física. 

 

21. A EP deve talvez considerar se o mutuário adquire reforço para implementar este meio de políticas 
operacionais, principalmente nas seguintes áreas: informação sobre o recurso cultural física, 
treinamento no local, entre agências de cooperação fortalecimento institucional e capacidade de 
resposta rápida em caso de descoberta acidental. A PT, em seguida, determina se essa capacidade 
é necessária, nomeadamente no âmbito das componentes do projecto projetados especificamente 
para esta finalidade. 
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4.7 Habitats Naturais 
 

Aplicando o Princípio da Precaução 
 

1. À preservação dos habitats naturais47, assim como outras medidas que protegem e melhoram o 
ambiente, é essencial para o desenvolvimento sustentável a longo prazo. O BOAD, portanto, suporta 
a proteção, manutenção e reabilitação de habitats naturais e suas funções em seu trabalho económico 
e sectorial, financiamento de projetos e diálogo político. O BOAD suporta, e espera que os mutuários 
para aplicar, uma abordagem preventiva48 a gestão dos recursos naturais para garantir oportunidades 
para o desenvolvimento ambientalmente sustentável. 

  
Trabalho Económico e Setorial  
 

2. O trabalho económico e sectorial do BOAD inclui a identificação de (i) questões de habitats naturais e 
necessidades especiais para a conservação habitat natural, incluindo o grau de ameaça para habitats 
naturais identificados (habitats naturais particularmente críticos), e (ii) medidas para proteger essas 
áreas no contexto da estratégia de desenvolvimento do país.  
 

Projeto Design e Implementação  
 

3. O BOAD promove e apoia a conservação do habitat natural e melhor uso da terra pelo financiamento 
de projetos destinados a integrar o desenvolvimento nacional e regional à preservação dos habitats 
naturais e sua reabilitação em caso de degradação, a fim de manter as suas funções diferentes.  

 

4. O BOAD não apoia projetos que, na opinião do Banco, envolvem a conversão ou degradação 
significativa49 de habitats naturais críticos.  

 

5. Em projetos com componentes de habitats naturais, a preparação do projeto, avaliação e mecanismos 
de supervisão incluem competências ambientais adequadas para garantir concepção e implementação 
de medidas de mitigação adequadas. 

  

6. Esta política também se aplica aos sub-a gestão levados a cabo no contexto de empréstimos setoriais 
ou empréstimos a intermediários financeiros. Além da unidade organizacional responsável pela 
avaliação do projeto, a missão residente do BOAD no país do mutuário deve garantir a conformidade 
com este requisito. 

 

7. O BOAD incentiva os mutuários a incorporar em suas estratégias de desenvolvimento e ambientais 
análise de todas as questões importantes habitats naturais, incluindo a identificação de importantes 
locais de habitat natural, as funções ecológicas que eles executam, o grau de ameaça para os locais, 
as prioridades para a conservação, e recorrente-financiamento associado e necessidades de 
capacitação.  

 

8. O BOAD espera que os mutuários para ter em conta os pontos de vista, papéis e direitos dos diferentes 
grupos, incluindo organizações não-governamentais e comunidades locais afetadas por projetos que 
envolvam habitats naturais e financiamento do BOAD, e envolvem ou envolvem essas partes 
interessadas no planeamento, implementação, monitorização e avaliação de tais projetos. O 
envolvimento das partes envolvidas no projeto incluirá a identificação de medidas de conservação 
adequadas, gestão de habitats naturais, bem como monitoramento e avaliação. BOAD incentiva os 
Estados-Membros a fornecer às partes envolvidas, e as informações necessárias para fornecer 
incentivos adequados para a proteção do habitat, esta, em princípio, mente 10 da Declaração do Rio50. 

                                                      
47

 Ver definições no Anexo 2.  

48
 Princípio 15 da Declaração do Rio: Se o risco de danos sérios ou irreversíveis, a falta de certeza científica absoluta não deverá ser 

utilizada como razão para postergar a adoção de medidas eficazes para evitar a degradação ambiental 

49
 Para definições, ver Anexo 2 da política 

50
A melhor maneira de lidar com as questões ambientais é assegurar a participação de todos os cidadãos interessados, no respectivo 

nível. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado à informação sobre o meio ambiente, que é realizada pelas autoridades 
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4.8 Procedimentos sobre os Habitats Naturais 

 

Aplicabilidade de procedimentos 
 

 
Os procedimentos ambientais e sociais do BOAD sobre os habitats naturais aplicam-se a três etapas 
principais do financiamento do BOAD, nomeadamente a entrada de carteiras, a avaliação e a gestão de 
projetos. 
  
Esses procedimentos estão relacionados aos seguintes elementos do ciclo do projeto: preparação do 
projeto, documentação, Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social e o papel do pessoal do 
Banco. 
  
 
 
Preparação de Projetos  
 

1. Na fase inicial da preparação de um projecto apresentado ao Banco Oeste Africano de 
Desenvolvimento para o financiamento, a unidade organizacional responsável pela 
instrução do projeto consulta a unidade organizacional responsável pelo ambiente e, se 
necessário, a unidade de organização responsável por questões legais para identificar 
problemas relacionados de habitats naturais é provável que surja no projeto. 

 
2. Se, como parte do processo de avaliação de impacto ambiental e social, avaliação 

ambiental e social indica o potencial para a conversão ou degradação de habitats naturais 
críticos ou outros significativa, o projeto é classificado como Categoria A e, portanto, não 
elegíveis no âmbito deste Programa; a gestão de outro modo, envolvendo habitats naturais 
são classificados como B, dependendo do grau das suas consequências ecológicas.51 

 
3. Outros tipos de medidas de mitigação que são mencionados na última frase do parágrafo 

5 da política operacional BOAD sobre os habitats naturais são aceitos somente após 
consulta com a organização Unidade responsável para o ambiente e, se necessário, 
responsável pelos assuntos jurídicos corporativos, e após aprovação do Presidente do 
Banco.  

 
4. Os componentes habitat natural de um projeto são ligadas, se necessário com o 

cronograma de implementação para o projeto. Os custos de conservação de quaisquer 
habitats naturais compensatórias estão incluídos no financiamento do projeto. 
Mecanismos para assegurar o financiamento das despesas adequada são incorporados 
na concepção do projeto. 

 
Documentação  
 

5. A equipa do projeto (EP) identifica problemas de qualquer tipo, relativas a habitats naturais 
(incluindo quaisquer alterações ou degradação significativa pode ser induzida pelo projeto, 
bem como qualquer outro tipo de medidas de mitigação, como mencionado na última frase 
do n.º 5 do política operacional do BOAD sobre os habitats naturais), por ocasião da 
produção, desde a folha de apresentação do projeto (PPS) e folha de fato da entrada em 
carteira (SEP). Atualizações de PPS refletir as mudanças no tratamento de questões 
relacionadas com habitats naturais. O relatório de avaliação do projeto indica a natureza 
e uma estimativa da área (em hectares) dos habitats naturais afetados, a extensão dos 
impactos potenciais; consistência do projeto com as medidas tomadas no 
desenvolvimento nacional e regional em termos de planeamento, iniciativas de 

                                                      
públicas, incluindo informações sobre materiais perigosos e atividades em suas comunidades, e a oportunidade de participar na tomada 

de decisões. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização ea participação do público, fazendo informações de que dispõe. 

Uma processos judiciais e administrativos eficazes, incluindo a reparação e acesso remédio deve ser assegurada. 

51
 Ver Política operacional BOAD e procedimento para a Avaliação Ambiental e Impacto Social. 
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planeamento ambientais, estratégias de conservação e legislação e as medidas de 
mitigação planejadas. 

 
6. O Relatório de Conclusão da Implementação avalia até que ponto o projeto alcançou seus 

objetivos ambientais e sociais, incluindo a conservação de habitats naturais. 
 
Relatórios de avaliação 
 

7. A equipa do Banco identifica questões relevantes de habitat natural para relatórios 
regionais e setoriais de avaliação ambiental e social. Tais relatórios indicam a localização 
atual dos habitats naturais na região ou setor envolvido, analisam as funções ecológicas 
e a importância relativa de tais habitats naturais e descrevem as questões de manejo 
associadas. Essas análises são usadas em triagem ambiental subsequente específica do 
projeto e em outros trabalhos da AIAS. 

 
Papel dos Funcionários do Banco  
 

8. Unidade Organizacional no comando de ambiente coordena a preparação e usa de listas 
de habitats críticos adicionais e prestam-se para exigir a sua assistência na preparação 
(incluindo AIAS) e supervisão do projeto. A unidade organizacional responsável pelo 
ambiente, a equipa de projecto (EP), missões residentes e unidades organizacionais 
envolvidos no desenvolvimento do projeto, na implementação do BOAD política ambiental 
e social sobre os habitats naturais através da divulgação de informações sobre "melhores 
práticas" e treinamento, análise, recomendações e apoio operacional (incluindo a 
supervisão). 
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5. Participação Pública, Envolvimento das Partes Interessadas, 
Divulgação de Informações e Reparação de Reclamações 

 

5.1 A Participação do público nas avaliações de impacto ambiental e 
social 

 
A política do Banco de Desenvolvimento da África Ocidental (BOAD) sobre Avaliação do Impacto Ambiental e 
Social exige que as ONGs envolvidas, bem como as ONG locais, sejam informadas e consultadas de forma 
real quando se faz uma AIAS. A divulgação de informações é um pré-requisito. Sua opinião é importante para 
projetos na medida em que permite: 
 

- Melhorar a compreensão dos riscos que representam; 
- Para encontrar locais alternativos ou desenvolver outros projetos e mitigação para melhorar suas medidas 

sociais e ambientais; 
- Para se ter uma ideia mais clara de valores, bem como as vantagens e desvantagens que representam 

as diferentes alternativas; 
- Conheça os pontos em questão; 
- Estabelecer procedimentos transparentes para a implementação dos projetos propostos e 
- Criar obrigações de prestação de contas e desenvolver uma situação em que essas comunidades sentem 

que têm controle sobre o projeto. 
 

 
A participação pública no desenvolvimento de um projeto, além de sua consulta, não é necessária para a ESIA, 
a menos que seja um projeto que levante a questão do reassentamento de deslocados ou que afete os povos 
indígenas. No entanto, a participação pública na tomada de decisões fortalece o senso de propriedade e 
responsabilidade. 
 
Tipos de participação pública  
 
A associação de comunidades no planejamento e implementação de projetos pode ser realizada na forma de 
consulta e participação. Esses dois conceitos diferem principalmente no grau em que os indivíduos podem 
influenciar tomar parte ou ter controle sobre as decisões. De acordo com as exigências do BOAD, a consulta 
dos grupos afetados deve fazer parte do processo de elaboração de uma AIAS. Sua participação é necessária, 
sob certas condições, ao preparar o projeto e geralmente é recomendada durante sua implementação. A 
disseminação da informação é um pré-requisito sem o qual não podemos falar nem consultar ou participar. A 
figura abaixo descreve este processo em relação ao ciclo de um projeto financiado pelo Banco de 
Desenvolvimento da África Ocidental e à realização do projeto ESIA. 
 
Por favor, consulte o Anexo 8 para obter orientações detalhadas sobre o consentimento livre, prévio e 
informado dos métodos e indicadores dos Povos Indígenas no nível do projeto. 
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5.2 Matriz de Envolvimento das Partes Interessadas 
 

Processo de avaliação de impacto ambiental e social (ESIA) 

 
Pré-ordenar  
 
 

Revisão do escopo 
do projeto 

Revisão e 
aprovação da ESIA 
do projecto; 
resultados 
discutidos com o 
mutuário inseridos 
nos documentos do 
projeto 

A equipa de avaliação 
analisa as questões 
pendentes com o 
mutuário 

Desenvolvimento 
de contratos de 
mútuo em questões 
relacionadas com o 
ambiente 

Follow-up dada a 
AIAS e os contratos 
de empréstimo 

Avaliação dos 
aspectos 
ambientais nos 
relatórios de 
conclusão e 
avaliação 

Iniciação do 
projeto 

Elaboração Avaliação Negociação / 
Aprovação 

Execução Avaliação 
retrospectiva  

Monitoramento do 
projeto 

A participação do público 

Discussão entre o 
BOAD e o mutuário 
sobre o grau e o 
padrão de 
divulgação e 
consulta apropriada 
 
Identificação dos 
grupos e locais 
ONG afectada e 
eficaz meios para 
difundir 
informações 
 

Dados do projeto e 
divulgação dos 
seus riscos 
 
Identificação 
completar grupos 
afectados e ONG 
locais; vista 
concordância entre 
o BOAD e o 
mutuário sobre o 
grau e o padrão de 
consulta e 
participação 
 
 
Consulta pública  

Principais 
resultados da 
avaliação dos 
impactos 
ambientais e 
sociais dos grupos 
disponíveis e as 
ONG interessadas 
 
Parecer sobre o 
relatório da 
avaliação de 
impacto ambiental e 
social.  
 
Processo de 
consulta 
(notificação de 
participantes e 
terreno listados no 
relatório final) 

A equipa de avaliação 
deve assegurar que a 
concepção dos planos 
de projeto e mitigação 
responder às 
preocupações 
 
planos necessários 
para a implementação 
e avaliação do projeto 
de engajamento 
apropriado 

Contratos de 
empréstimo deve 
refletir os pontos de 
vista obtidos 

Transparência da 
implementação das 
recomendações da 
avaliação de 
impacto ambiental e 
social e, se 
necessário, a 
participação de 
grupos e ONG em 
causa 

avaliação 
retrospectiva tendo 
em conta a opinião 
das populações 
sobre o impacto do 
projeto 
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5.3 Procedimentos de Engajamento das partes interessadas  
 
O BOAD reconhece a importância do engajamento aberto e transparente entre os desenvolvedores de projetos, 
os trabalhadores e as comunidades locais diretamente afetadas por projetos e, quando apropriado, outras 
partes interessadas como um elemento essencial de boas práticas internacionais e responsabilidade 
corporativa. Esse engajamento também é uma forma de melhorar a sustentabilidade ambiental e social dos 
projetos. Em particular, o envolvimento efetivo das partes interessadas, apropriado à natureza e à escala do 
projeto, promove o desempenho ambiental, econômico e social sustentável e pode levar a melhores resultados 
financeiros, sociais e ambientais, juntamente com co-benefícios comunitários aprimorados. O engajamento das 
partes interessadas é fundamental para a construção de relacionamentos fortes, construtivos e responsivos, 
que são essenciais para o gerenciamento bem-sucedido dos impactos e questões ambientais e sociais de um 
projeto. Um modelo indicativo para o desenvolvimento de um Plano de Engajamento das Partes Interessadas 
é fornecido no Anexo 5 do ESMF.  
  
A Política Operacional do BOAD sobre Avaliação de Impacto Ambiental e Social afirma que, para permitir uma 
consulta significativa entre o mutuário e os grupos de interesse e ONGs locais, é necessário que o mutuário 
forneça o consentimento das informações relevantes. Os projetos aprovados no âmbito do presente Programa 
deverão cumprir as diretrizes do BOAD para o gerenciamento do engajamento e consulta das partes 
interessadas, para desenvolver Estruturas e Planos de Gestão Ambiental e Social adequados ao contexto local 
em que operam para mitigar os riscos e impactos associados ao planejamento e à implementação. 
implementação de suas atividades.Cada uma dessas atividades terá que realizar triagem, ser atribuída 
categorias de risco adequadas e seus riscos e impactos cuidadosamente avaliados. A divulgação da estrutura, 
conteúdo e gerenciamento das atividades deverá obedecer à Política de Divulgação do GCF e implicar a 
aplicação do Mecanismo de Reparação de Reclamações do presente ESMF. 
 
O BOAD é responsável por confirmar que as medidas para implementar as diretrizes do GCF, incluindo 
consentimento livre, prévio e informado para PIs e Mecanismos de Reparação de Reclamações relevantes, 
são incorporadas nos acordos com as Entidades Executoras, incluindo documentos e contratos de licitação. 
Além disso, o AE é responsável pelo cumprimento de todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis no país 
de operação do projeto financiado. As obrigações do (s) estado (s) são diretamente aplicáveis às atividades do 
projeto sob estas diretrizes e outros tratados internacionais relevantes de boas práticas. Por último, as 
entidades que atuam como intermediários financeiros são responsáveis pelo gerenciamento dos riscos 
associados às atividades apoiadas .A AE revisará todos os projetos financiados pelo Programa para identificar 
onde as entidades e o GCF poderiam estar expostos a riscos potenciais e tomar as medidas necessárias com 
base no Manual de Políticas e Procedimentos de Conformidade e Conformidade da BOAD, que pode ser 
encontrado no Anexo 11 .O AE é responsável por garantir que todos os componentes, subcomponentes e 
atividades de projetos atendam aos requisitos desta Política. 
 
 
Política do BOAD sobre a na Consulta de Grupos Vulneráveis 
 
As informações sobre a consulta entre o mutuário e os povos / grupos indígenas / vulneráveis devem ser 
fornecidas em tempo hábil e de uma forma que seja significativa e acessível aos grupos que estão sendo 
consultados. Na primeira fase, a informação é um resumo da descrição e objetivos do projeto, bem como os 
efeitos negativos que podem causar. 
  
 
Quando o relatório de avaliação de impacto ambiental e social do projeto for concluído, um resumo de suas 
descobertas em um formulário e em uma linguagem compreensível aos grupos consultados será divulgado às 
partes interessadas através do sistema de informação da BOAD (site, centro de informação pública, etc). 
Qualquer consulta deve se concentrar nas questões que mais tocam as populações consultadas em risco. 
Além disso, o mutuário deve arquivar o relatório da ESIA em um local público acessível a grupos interessados 
e ONG locais para que possam considerar e comentar. 
 
Não devemos presumir que os povos dos Estados Membros ou outros grupos relevantes realmente têm tempo, 
desejo e recursos ou podem obter informações sobre a avaliação de impacto ambiental e social, os meios de 
distribuição serão disponibilizados para eles, ou pensarão que irão gerenciar divulgar suas opiniões às 
autoridades competentes. A experiência mostra que as publicações de descrições de projetos e relatórios de 
avaliação de impacto ambiental e social depositados em uma biblioteca pública não atingem toda a população. 
Os mídia como a televisão local, rádio, jornais e a publicação impressa em idiomas locais são ferramentas que 
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ajudam a transmitir informações a grupos envolvidos na informação do público e na especificação dos locais 
onde as pessoas podem ter esses documentos. Em alguns casos, o Banco de Desenvolvimento da África 
Ocidental pode recomendar que consultores especializados na ESIA e agências implementadoras trabalhem 
na disseminação de informações através das instituições responsáveis por tomar decisões e líderes. Esta 
distribuição geralmente envolve custos e decisões sobre a escolha da estratégia e seu financiamento deve ser 
feito o mais rápido possível. É desejável que o relatório de avaliação de impacto ambiental e social documente 
essas decisões. 
 
Consulta  
 
A consulta é convidar as pessoas a dar o seu parecer sobre os a gestão propostos e envolvê-los em um diálogo. 
Ao contrário do que acontece no caso de uma simples divulgação de informações, esta é uma difusão de 
informações que ocorre em ambas as direções, os gerentes de projeto para as pessoas e vice-versa. Enquanto 
os governos têm a prerrogativa de tomada de decisão, essa interação e intercâmbio, com base em um princípio 
de transparência, permitem afetada para influenciar os grupos de tomada de decisão por levantar questões 
que devem ser considerados na determinação do escopo do projeto, o seu design, mitigação, planos de 
monitorização e gestão, bem como a análise de alternativas. 
 
A política operacional sobre avaliação do impacto ambiental e social exige que os grupos afectados, bem como 
ONG locais são consultadas pelo menos duas etapas do procedimento: 
 

- Pouco depois de a estrutura de classes e implementação do projeto são determinados; 
- Uma vez que o projecto de relatório da AIAS está concluída. 

 
Caso de projetos com impactos sociais significativos, tais como os decorrentes de deslocamento exigirá 
consultas com os grupos afetados é compatível com a sua opinião sobre o AIAS. 
 
Consulta na elaboração do estudo de impacto ambiental e social 
 
Este tipo de consulta pode identificar questões-chave e desenvolver o quadro da avaliação dos impactos 
ambientais. É cada vez mais reconhecido que, além do ministério que geralmente é responsável por 
estabelecer estruturas em colaboração com o credor, outros departamentos governamentais, em colaboração 
com ONGs locais e grupos afetados, participar de discussões em torno da criação de quadros. Esta baixa 
participação ocorrem uma vez por reunião ministerial preliminar ajudou a definir os parâmetros que determinam 
o processo de consulta. Os quadros projecto de referência é então circulado e reuniões são então realizada, 
onde alterações e adições às questões já reconhecidas são analisados. Em muitos casos, pequenas ONGs e 
representantes da comunidade precisará de recursos financeiros que lhes permitam viajar para participar de 
reuniões. 
 
Consulta durante a realização da avaliação de impacto ambiental e social 
 
A populações afetadas muitas vezes são consultados durante a conclusão da avaliação dos impactos sobre o 
meio ambiente. O método mais comum é a realização de estudos sobre estas populações, especialmente nos 
casos em que o projecto envolvidos reinstalação ou povos indígenas em questão. 
 
Consulta das populações durante a conclusão da ESIA pode ajudar a revelar alguns equívocos e promover a 
aceitação pública. 
 
Consulta durante a realização da avaliação de impacto ambiental e social 
 
A política operacional sobre a Avaliação do Impacto Ambiental e Social requer que o público seja consultado 
no caso de o projeto pertencer à categoria B, como o presente Programa. 
 
As partes consultadas terão tempo suficiente para considerar as conclusões do relatório intercalar de avaliação 
de impacto ambiental e social e preparar os seus comentários antes da consulta. Os materiais escritos simples 
combinados com transcrições visuais, vídeos e modelos reduzidos podem trazer à luz as avaliações dos 
impactos linguagem técnica sobre o ambiente e torná-lo compreensível para os não-especialistas. 
 
Até agora, ONGs e especialistas, nesta fase, envolveram mais as comunidades locais. Recomenda-se ligar 
para a mídia e especialmente através de mídia impressa e de rádio. Líderes tradicionais podem participar de 
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programas de rádio fornecendo, assim, que todas as suas comunidades estivessem ouvindo. As conclusões 
tiradas deste tipo de consulta podem ser usadas para preparar planos para mobilizar a participação de grupos 
afetados e ONGs no desenvolvimento e implementação do projeto. 
 
Projetos que exigem a deslocação involuntária de populações. 
 
A maioria dos projetos de construção ou conversão de terras será associada a operações de movimentação 
se as populações são sites em reconversão. No âmbito da política operacional sobre o reassentamento 
involuntário, desenvolvimento de projetos e planos de reassentamento deve ser realizada com a participação 
do público. Se uma avaliação de impacto ambiental e social é necessário, às pessoas deslocadas vão participar 
no processo (na preparação e implementação de mitigação, gestão e monitorização, etc.). 
 
Projetos destinados a certos tipos de destinatários 
 
Os grupos-alvo podem consistir dos, grupos indígenas, grupos mais pobres das mulheres ou usuários e 
cooperativas. É crucial, dadas as circunstâncias e para um projeto que exige a realização de uma avaliação de 
impacto ambiental e social que os beneficiários cooperem na sua concepção, bem como a sua execução. 
 
Projetos de desenvolvimento local 
 
Se o sucesso de um projeto depende do apoio das comunidades locais, é importante que eles participem da 
tomada de decisões. Isso geralmente é um projeto de desenvolvimento de infra-estrutura rural, habitação social 
e projetos de infraestrutura urbana de gestão de recursos naturais pelas comunidades, preservação da 
biodiversidade onde as instalações são providas de tampões, desenvolvimentos florestais gerenciados pela 
comunidade e alguns tipos de pequenas transações de crédito. 
 
Participação  
 
A participação é um processo voluntário no qual pessoas, incluindo grupos marginalizados (pobres, mulheres, 
povos indígenas e minorias étnicas), se reúnem com líderes de projeto, ONGs locais e, às vezes, especialistas 
para compartilhar seu ponto de vista, negociar e orientar a tomada de decisões. design e gerenciamento. 
Populações afetadas participam mais na tomada de decisões se forem consultadas apenas. Resta, no entanto, 
que a troca de idéias e informações, como em uma consulta, seja recíproca. Habilidades em ciências sociais, 
pessoal de comunicação e recursos financeiros são essenciais para a implementação e extensão do processo 
conforme for necessário. 
 
O Banco requer que os grupos relevantes estejam envolvidos no desenvolvimento de um projecto, caso tenha 
um impacto em populações indígenas ou assumido o deslocamento e o reassentamento. 
 
A participação na tomada de decisões ocorre em diferentes formas e em diferentes momentos do ciclo do 
projeto. A consulta realizada durante a avaliação do escopo dos impactos no meio ambiente fornece a base a 
partir da qual os grupos envolvidos podem participar do desenvolvimento ou implementação do projeto. Durante 
o desenvolvimento do projeto, a participação pode ajudar a estabelecer a estrutura para a avaliação do impacto 
ambiental e social e sua realização. As ONG locais ou representantes de grupos afetados podem participar do 
monitoramento da implementação de projetos e avaliação das medidas recomendadas pela avaliação de 
impacto ambiental e social. 
 
Escolha dos participantes  
 
A escolha dos grupos afetados e as ONG é fundamental para atender aos requisitos de consulta do Banco. 
Grupos que são diretamente afetados devem ser o mais rapidamente possível, associados com o ciclo do 
projeto e ter um lugar de destaque no processo de tomada de decisão. Sobre os efeitos do projecto irá diminuir 
e sessões de consulta menos frequentes ou um elaborado processo de participação será essencial. 
 
Grupos diretamente afetados  
 
Um dos maiores desafios é que  processo de consulta é, por um lado, identificar os grupos em causa e em 
segundo lugar, para torná-los realmente participar. As categorias em questão incluem: 
 

- Os beneficiários do projecto;  
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- Afetada por grupos de risco;  
- Partes envolventes. 

 
Pode ser que essas populações que vivem perto do projeto ou em sua área de influência. Também é possível 
que a comunidade afetada pelo tipo de projecto e sua localização, consiste apenas de algumas centenas de 
habitantes da floresta que ocupam um vasto território ou de outra forma de milhares de moradores que vivem 
perto de uma cidade industrial. Às vezes, eles também são distribuídos por várias aldeias, eles pertencem a 
diferentes denominações e grupos étnicos, ou que só as mulheres de uma comunidade estão em causa. Ele, 
então, definir uma representação percentual de participantes (homens, mulheres e populações pobres e 
indígenas ...). 
 
Defensores de um projeto irá, quando se trata de quem consultar, procurar determinar o impacto que o projeto 
pode ter sobre a existência de certos grupos da população. Eles irão avaliar os seus efeitos sobre cada relação 
a: 
 

- A extensão de impactos (números ou percentagem do total da população susceptível de ser afectada); 
- A intensidade dos impactos; 
- Duração 
- Reversibilidade. 

 
Porque às vezes é difícil avaliá-los durante as fases iniciais do desenvolvimento do projeto, é necessário 
adoptar uma abordagem flexível, a fim de fazer as mudanças necessárias como grupos de pessoas que 
participam. 
 
Há casos em que os grupos interessados têm dificuldade em expressar as suas preocupações. As distinções 
raciais, diferenças étnicas ou religiosas ou de género pode, por exemplo, impedir que certas classes da 
sociedade a emergir. As pessoas que vivem em áreas remotas, como comunidades indígenas, podem não ter 
informação, capacidade de se expressar ou para "trabalhar o sistema". Os pobres e os indefesos, incluindo 
aqueles que trabalham no setor informal urbano, nem sempre bem representar. O processo de consulta deve 
superar essas barreiras e se comunicar com os grupos em causa. 
 
Representantes de grupos afectados. 
 
Muitos indivíduos e organizações em geral representam as populações em causa. Pode ser indivíduos ou 
organizações capazes de fornecer informações, para defender e ser o porta-voz para os grupos afetados ou 
partes interessadas. Estes delegados podem incluir, por exemplo: 
 

• Representantes do governo, como deputados, governadores, autoridades locais, membros de um 
conselho da aldeia ou outro eleito; 

• autoridades tradicionais, tais como chefes de aldeia, os anciãos de uma tribo, autoridades religiosas, 
por exemplo; 

• Organizações locais (incluindo as ONG), como organizações de desenvolvimento comunitário ou 
usuários, sociedades fraternais, clubes de lazer, associações de bairro, sindicatos, mulheres ou grupos 
étnicos, cooperativas, etc .; 

• representantes do setor privado, como empresas privadas ou empresas de comércio e associações 
profissionais. 

 
diferenças culturais e políticas determinar, a partir de um projeto para outro, desde os organismos envolvidos, 
aqueles que podem melhor expressar o mutuário os pontos de vista dos grupos afetados. Estes representantes 
podem desempenhar muitas funções, organizar os meios de comunicação, participam de definição de 
objectivos, melhorar a gestão dos recursos, reduzir os conflitos, reduzir o risco de falha de comunicação ou 
lesão trouxe os grupos em questão (se a situação de instabilidade política ou social). 
 
Vários outros grupos em causa 
 
Enquanto outras partes podem ser afetados pelo projeto e seu impacto sem ser afetado. Se eles não são 
supostamente para compensar as comunidades ou grupos locais diretamente afetadas, eles podem, no 
entanto, ter informações e recursos valiosos à sua disposição. Muitas vezes, é possível entender melhor as 
questões-chave e oportunidades que surgem, se eles estão ativamente envolvidos no início do 
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desenvolvimento do projeto. Resta, no entanto, que esses participantes terão menos influência do que os 
grupos em questão. Estes participantes serão: 
 

• ONGs nacionais ou internacionais em causa com alguns problemas (conservação da biodiversidade, 
questões de planeamento familiar, transferência de tecnologia, as medidas de conservação de energia, 
o desenvolvimento agrícola, direitos humanos ou questões relacionadas com os povos indígenas); 

• universidades, institutos de investigação ou de formação terá o conhecimento ou carregar um interesse 
no projeto e suas implicações para o desenvolvimento; 

• peritos científicos e especializados em um campo particular e cujo conhecimento pode contribuir para 
o desenvolvimento do projeto. 

 
Elementos para uma consulta frutífera 
 
O sucesso do processo de consulta está relacionada com a adequação do quadro e um ambiente propício. Um 
bom processo de consulta tem as seguintes características: 
 

• ampla divulgação de informações antes das sessões de consulta; 
• o estabelecimento de um quadro de consulta; 
• uma troca de comunicações com uma amostra ampliada dos grupos afectados; 
• a divulgação das conclusões de reuniões de consulta aos participantes; 
• a transformação do projecto; 
• a formulação de programas de participação, avaliação e acompanhamento. 

 
Quadro de consulta 
 
Capaz de desenvolver uma compreensão clara das "regras" desde o início do processo de consulta, promove 
o respeito e a confiança que os participantes sentem em relação uns aos outros. Por isso, é importante 
estabelecer um quadro de consulta (ou participação) preso durante a avaliação de impacto ambiental e social 
de escopo que define o teor, o calendário, os participantes, o local e o método do processo. Será, por exemplo, 
este quadro identifica problemas e do calendário de planeamento do projeto que examinará vários grupos. Se 
o projeto já foi imposto, é importante que esta decisão seja claramente indicada no início do processo. Este 
quadro irá determinar: 
 

• Questões a serem abordadas, bem como que não é adequado para tratar e quaisquer dúvidas que 
possam surgir;  

• o tempo necessário no processo de consulta (duração e época do ano);  
• amostragem de participantes (aqueles que devem ser incluídos), a sua legitimidade e 

representatividade, o seu envolvimento  
• Ambiente e local das reuniões (por exemplo, capitais, comunidades rurais, câmaras municipais, centros 

de mercado, bancos de organizações de mulheres.)  
• métodos de consulta (por exemplo, levantamento topográfico, modelos, entrevistas, inquéritos, 

orientados de discussão, painéis de grupos de discussão.)  
• métodos de documentação e disseminação agora informou as partes consultadas (por meio de 

panfletos, reuniões, cartas, comunicações electrónicas ou impressas). 
 
É essencial que o ambiente em que ocorre o processo de consulta entre os participantes crie um sentimento 
de respeito, simpatia e confiança para os indivíduos e os grupos presentes possam se expressar livremente. 
Para fazer isso, ele convida os investigadores que estão familiarizados com a cultura e a língua locais, para 
garantir que as reuniões sejam realizadas em centros comunitários locais, locais de reunião de populações e 
não em centros públicos que não sejam usados ou organizados separadamente para homens e mulheres ou 
as reuniões mais pobres. 
  
 
O BOAD deve considerar ao escolher os participantes, a representatividade das equipes ou indivíduos 
responsáveis pela divulgação do processo de consulta e da informação dentro da organização do projeto. As 
pessoas responsáveis devem ter ou receber a autoridade que lhes permita assumir compromissos firmes sobre 
questões que envolvem diretamente o projeto e a implementação do projeto. 
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Há muitas maneiras de recolher as opiniões das pessoas e envolvê-los em um diálogo. Na medida em que 
todas as questões relativas ao projeto não são conhecidos antes da recolha de dados e já que é esperado que 
as pessoas sejam capazes de prever as consequências de eventos que não estão acostumados, que haveria 
uma série de reuniões foram, pelo menos, desde que o seu respostas serão procurados e onde os debates 
talvez fazer um curso em que os pesquisadores não esperava. 
 
Apropriada, especialmente quando se trata de projetos que requerem uma forte participação na sua preparação 
e implementação, uma abordagem flexível. Esta abordagem não significa que a sua concepção e a sua 
implementação ser realizada em uma base one-time, pelo contrário, implica importância de prestar especial 
atenção à comunicação e os mecanismos de informação para fazer os ajustes necessários no curso de sua 
preparação e execução. 
 
A necessidade de divulgar informações é também um elemento-chave do quadro de consulta. 
 
Importância de um ambiente favorável 
 
Até à data, a experiência mostra como os seguintes são condições para um processo de consulta eficaz: 

• quadro legislativo adequado; 
• a necessidade de realizar sessões de transmissões e informações 
• capacidade de realizar sessões de aconselhamento; 
• adequação dos recursos; 
• Especialização em Ciências Sociais. 

 
Princípios do Banco em relação à divulgação de documentos de uma avaliação de impacto ambiental 
e social  
 
O relatório ESIA de projetos da categoria B serão disponibilizados publicamente no site do Banco, na sede do 
Banco e suas missões residentes, uma vez transmitido localmente pelo desenvolvedor do projeto antes de sua 
avaliação. Conforme Política de Divulgação da GCF, os Relatórios ESIA devem ser colocados à disposição do 
GCF 30 dias antes da aprovação do conselho. Estes documentos serão disponibilizados ao público no Centro 
de informação ao público e será atualizado assim que o projeto está sendo desenvolvido. Se o governo se 
opõe à divulgação do relatório ESIA em um projeto financiado pelo BOAD, não será avaliado. 
 
A legislação relativa à avaliação do impacto ambiental e social  
 
Sem um quadro jurídico, será muitas vezes difícil de se envolver a participação da comunidade na 
implementação de AIAS. Todos os Estados-Membros criaram planos de ação nacionais para o ambiente têm 
incluído como uma prioridade na sua agenda política a adopção de legislação sobre a avaliação do impacto 
ambiental e social. O processo ainda não está concluído, em alguns estados, apesar de seu apoio que foi 
fornecido pelo BOAD. 
 
Embora a experiência tende a mostrar que um projeto bem concebido pode iniciar um verdadeiro processo de 
consulta, mesmo que essa legislação está faltando, BOAD incentiva os Estados-Membros a pôr em prática 
uma legislação abrangente sobre as avaliações de impacto ambiental e social. 
 
Necessidade de transmissões e informações 
 
É necessário antes de qualquer consulta colocar as informações necessárias à disposição dos beneficiários 
do projecto, ONG locais por especialistas e outros para facilitar o diálogo e para estas categorias de pessoas 
para ser capaz de ter uma ideia sobre o projeto e ver como interagir para o progresso do projeto. 
 
competências locais 
 
A experiência mostra a importância da capacidade local para realizar consulta e participação. Países onde a 
realização de avaliação de impacto ambiental e social se revelou satisfatório foram estabelecidas instituições 
nacionais ou regionais confiável e capaz de assumir a responsabilidade pelo processo de consulta, que às 
vezes dura entre 6 e 12 meses. Os gerentes de projeto também descobriram que é verdade que consultores 
internacionais podem fornecer conselhos valiosos no processo de implementação, foi necessário, no entanto, 
que os principais atores são recrutados no país. Muitos gerentes de projeto também sentiram que precisavam 
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de treinamento para capacitá-los para fornecer consentimento informado processo de consulta de seguimento 
propostos e implementados por organizações locais. Os gerentes de projeto pode precisar de considerar a 
organização de um programa de formação conjunta, onde eles vão participar com os seus homólogos 
nacionais. Desta forma, eles não só será capaz de monitorar o processo, mas também para desenvolver uma 
maior compreensão mútua. 
 
Adequação dos recursos 
 
Alcançar consulta significativa irá incorrer em custos para as atividades realizadas nas despesas país e viajar 
de gerentes de projeto e pessoal de enquadramento. Estes custos, obviamente, depende do projeto, métodos 
de consulta eo seu alcance. Dito isto, eles são geralmente muito pequeno quando comparado com os custos 
globais envolvidos no desenvolvimento de um projeto ou fazer uma avaliação dos impactos sobre o ambiente, 
mas na medida em que a maioria dos mutuários não consideram processo de consulta como um elemento 
separado, que muitas vezes não têm exata figuras 
 
Mestrado em Ciências Sociais 
 
A experiência indica como é importante apelar para especialistas em ciências sociais. De acordo com a 
experiência do Banco, uma avaliação de impacto ambiental e social que se baseia em uma abordagem mais 
participativa inclui na equipa responsável pela sua realização dos cientistas sociais envolvidos desde o início. 
Problemas e riscos  
É possível superar a maioria dos problemas e riscos de consulta e participação, se a sua preparação é bem 
programado. Pior para a sustentabilidade do projeto é que não fazemos uso desses processos. É cada vez 
mais aceitos como métodos de consulta e participação podem ser aplicadas a grandes a gestão, sem causar 
atrasos significativos prestados na sua implementação. Os problemas mais comuns estão listados abaixo, bem 
como formas de prevenir: 
 

• atrasos e custos excessivos ocorrer se o projeto é "back off". O estabelecimento de 
mecanismos para fornecer informações sobre o projeto e obter feedback no início do ciclo do 
projeto pode impedir que novos gastos se posteriormente modificar o seu design. Estes custos 
será menor se a consulta (e de participação) é fornecido como parte do projeto; 

 

• As preocupações e expectativas levantadas demasiado cedo pode resultar de uma falta de 
consulta. O medo irracional de um projeto de dar origem a efeitos adversos, bem como a 
esperança infundada será resultado benéfico da falta de informações precisas. A melhor 
maneira de evitar essas armadilhas é fornecer, logo que possível, as informações necessárias. 

 
Plano de consulta ou participação  
O especialista pode, a partir do conhecimento que ele tem do projeto e os grupos afetados, implementar um 
processo de consulta e participação que é ativo durante todo o ciclo do projeto determinando que irão participar, 
como suas ideias serão apresentadas qual a autoridade será responsável por decisões , quando e como? Pode 
ser necessário que definem como as informações serão disseminadas, incluindo campanhas de relações 
públicas, analisa as preocupações das partes interessadas, levando a avaliação da participação da 
comunidade rural e estabelecer programas para e com os facilitadores ou moderadores. 
 
Gestão e resolução de conflitos 
 
A ideia é definir os mecanismos tradicionais para se chegar a acordos, para conduzir as negociações e gerir 
conflitos em comunidades afetadas. Compreender e trabalhar na direção das esperanças que se baseiam em 
critérios culturais irá fortalecer o processo de consulta e participação, em particular no caso de a gestão em 
que há muitas partes interessadas concorrentes ou se as disputas são óbvias. 
 
análise institucional  
 
Às vezes, será necessário analisar a capacidade dos grupos envolvidos na concepção e implementação do 
projecto e as suas relações, especialmente no caso de projetos complexos, onde muitos atores estão 
envolvidos Esta análise deve considerar os pontos fortes de organizações, sua capacidade de representar 
efetivamente as comunidades afetadas, as relações entre os vários grupos, trocar informações ou autoridades 
tomar decisões. Para esses projetos, as diretrizes podem simplificar complexas relações e melhorar a 
coordenação das estruturas institucionais: 
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• Uma situação política instável pode tornar mais difícil o processo de consulta e participação no 
sentido de que as pessoas são menos propensos a se expressar. Será, portanto, demonstrar 
discernimento e discrição, se as autoridades locais se sentem ameaçados por tomar parte nas 
reuniões de consulta. partes consultadas segurança é considerado pelo Banco como de 
primordial importância. Portanto, os mutuários devem estar plenamente conscientes. 

• agarrando recursos para outras desenvolvimento pode ser evitado se nós assegurar que os 
representantes e associações realmente refletem as perspectivas das partes interessadas. 
ONG internacionais não são necessariamente aqueles que melhor representam as percepções 
organizações nacionais equivalentes e estes pontos de vista locais. Desenvolver um processo 
de consulta para cada um desses níveis pode assegurar que os benefícios revertem em grande 
medida, para aqueles que são alvo 
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5.4 Políticas Operacionais do Banco Oeste Africano de Desenvolvimento para a 
Resolução de Reclamações (MPPRG) 

 
Generalidades 
 
O Programa irá cumprir com as diretrizes do BOAD para a gestão de queixas. Isto inclui o Manual de Políticas 
e Procedimentos para a Resolução de Reclamações, o Manual de Políticas e Procedimentos de Verificação e 
Conformidade, Diretrizes Ambientais (EG) EG-07 sobre Reassentamento Involuntário de Populações e EG-42 
sobre Questões de Análise de Projetos Sociais. Além disso, um esboço indicativo de um projeto GRM e 
processo de planeamento pode ser encontrada no Anexo 9 deste ESMF. 
 
O Mutuário vai responder às preocupações e queixas de partes afetadas pelo projeto relacionadas ao 
desempenho ambiental e social do projeto em tempo hábil. Para este fim, o Mutuário irá propor e implementar 
um mecanismo de reclamação para receber e facilitar a resolução de tais preocupações e queixas. 
 
O mecanismo de reclamação será proporcional aos potenciais riscos e impactos do projeto e será acessível e 
inclusiva. Quando viável e apropriado para o projeto, o mecanismo de reclamação irá utilizar mecanismos de 
reclamação formais ou informais existentes, suplementados como necessário com arranjos específicos do 
projeto. 
 

(A) O mecanismo de reclamação é esperado para responder às preocupações prontamente e de forma 
eficaz, de forma transparente, que seja culturalmente apropriada e facilmente acessível a todas as partes 
afetadas pelo projeto, sem nenhum custo e sem retribuição. O mecanismo, processo ou procedimento não irá 
impedir o acesso a recursos judiciais ou administrativos. O Mutuário informará as partes afetadas pelo Projeto 
sobre o processo de reclamação no âmbito das suas actividades de envolvimento da comunidade, e tornar 
disponível ao público um registo documentando as respostas a todas as queixas recebidas; e 

 
(B) Gestão de queixas será feito de uma maneira culturalmente apropriada e ser discreto, objetivo, 

sensível e receptivo às necessidades e preocupações das partes afetadas pelo Projeto. O mecanismo permitirá 
também denúncias anônimas a ser levantadas e tratadas. 
 
O Mutuário irá definir papéis claros, responsabilidades e autoridade, bem como designar funcionários 
específicos para ser responsável pela implementação e acompanhamento das atividades de engajamento das 
partes interessadas e cumprimento deste ESMF.  
 
Manual do BOAD de Política e Procedimentos para a Resolução de Reclamações (MPPRG) 
 
O Banco Oeste Africano de Desenvolvimento (BOAD) aplicou as suas políticas, procedimentos e diretrizes 
ambientais e sociais que estabelecem padrões mínimos para a concepção e implementação de projetos de 
desenvolvimento, especialmente aqueles que apresentam riscos significativos para o ambiente ou 
comunidades ribeirinhas ou vulneráveis. Esses instrumentos são projetados para evitar impactos ambientais 
razoáveis, proteger as populações ribeirinhas de projetos, grupos vulneráveis desfavorecidos e assegurar a 
participação das partes interessadas locais. No entanto, o Banco está consciente de que os indivíduos e as 
comunidades podem, apesar de todas as medidas a tomar, ser afetadas pelos projetos que financia. Além 
disso, o Banco decidiu implementar um sistema para receber consultas ou reclamações, processo e resolver 
os problemas das pessoas afetadas pelos projetos que apoia. 
 
Este manual de política e procedimentos para a resolução de queixas (MPPRG) manual de política completa 
e procedimentos de verificação da conformidade BOAD (MPPVC), que é um mecanismo independente em que 
aqueles que sofreram lesão, resultante de um projeto financiado pelo Banco pode pedir -lo a agir de acordo 
com suas próprias regras, políticas, procedimentos e diretrizes. Os procedimentos estabelecidos pela MPPRG 
será implementado quando aqueles que sofreram lesão, resultante de um projeto financiado pelo Banco tem 
reclamações ou queixas contra BOAD. O manual de políticas e procedimentos da queixa (MPPRG) é projetado 
para definir o mecanismo de resolver os problemas de restaurar um diálogo entre o requerente e todas as 
pessoas interessadas, para resolver os problemas na origem de uma consulta. 
 
 
 
 
O processo de reclamação 
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O processo de reclamação BOAD se destina a estabelecer um diálogo eficaz entre as populações afectadas 
pelos a gestão que financia e todas as pessoas interessadas, para resolver os problemas que estão na origem 
de uma consulta, sem tentar imputar a responsabilidade ou a falha de qualquer uma destas partes. O objetivo 
do Banco é de operacionalizar um processo justo e eficiente, disponível no projeto, país ou empresa cliente. 
 
Princípios que regem o processo de reclamação  
 
O processo de reclamação BOAD é regido pelos princípios da descentralização, complementarmente, e 
flexibilidade.  
 
a descentralização  
 
O processo de reclamação BOAD vai construir, tanto quanto possível sobre os processos existentes no nível 
de projeto país, programa ou. Para abordar o processo de reclamação de resolução de disputas, ao contrário 
do controlo da execução das orientações, requer a participação voluntária, contínua e ativa das comunidades, 
os proponentes de projetos e, em alguns casos, o próprio Banco. O processo de reclamação irá beneficiar de 
apoio de nível empresarial. No entanto, o processo de reclamação será executado o mais próximo possível ao 
nível de projecto e as comunidades afetadas. Para este efeito, os custos para o estabelecimento de um 
processo da queixa no nível do projeto, será considerado como parte do projeto ou o programa subjacente. 
Assim, na maioria dos casos, as objeções serão tratados ao nível do projecto, embora os processos nacionais 
de reclamação também podem estar disponíveis e propostos pelo acolhimento ou, em alguns casos, pelo 
Banco. 
 
A complementaridade  
 

processo de reclamação BOAD vai construir sobre os processos de queixa existente no programa de nível ou 
projeto que estariam disponíveis em uma queixa em particular. Assim, o Banco procurará trazer conhecimentos 
ou recursos adicionais para apoiar a resolução de disputas no processo da queixa que está sendo 
implementado pelo proponente do projeto ou do país anfitrião. O processo será tão encomendado pelo Banco 
especialmente nos casos em que não há nenhum processo existente da queixa no programa nível ou projeto 
ou se eles são provou ser ineficaz. 

 

A flexibilidade 

 

A fim de facilitar a resolução de conflitos ou queixas, o processo vai permitir alguma flexibilidade na utilização 
de diferentes técnicas, dependendo das necessidades de cada caso ou contextos específicos. A resolução das 
disputas envolve a participação voluntária de várias partes interessadas em um processo consensual de gestão 
de queixas por mediação, conciliação, facilitação, negociação, ou por outros meios semelhantes. As 
motivações para participar nestes processos podem variar consideravelmente, dependendo dos diferentes 
contextos. Os facilitadores do processo deve utilizar técnicas extremamente variadas e uma grande 
flexibilidade no calendário e métodos. 

 

Canais de reclamação 

 

As comunidades afetadas ou outras partes interessadas afetadas pelos programas e projetos apoiados pelo 
BOAD pode apresentar ao Banco de acusações através dos canais para esta finalidade, ou seja, correio, e-
mail, fax ou telefone. Dada a natureza do processo de liquidação de queixas e sua dependência sobre a 
participação voluntária e activa de todas as partes interessadas, a identidade das pessoas, que estão 
envolvidos no processo de reclamação não é geralmente responsável por confidencial. O Banco apoiará o 
estabelecimento, ao nível de a gestão ou programas que financia, processos de queixa específica explorado 
pelo proponente do projeto ou o Governo do país anfitrião. Em qualquer caso, BOAD poderia fazer uma 
contribuição em função das suas capacidades nestes processos de um projeto ou uma queixa específica 
programa. Queixas podem ser apresentados através dos seguintes janelas: 

 -com relação a países através de missões residente; 

 -upgraded a empresa.  
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Em todos os casos, a reclamação será encaminhada para a sede do BOAD, onde a unidade organizacional 
em questão será responsável para garantir que ele é tratado de uma forma justa e eficaz, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo Banco. Em alguns casos, as queixas podem finalmente ser submetido a processos 
de resolução de litígios estabelecidos ao nível do projeto ou programa pelo Governo do país de acolhimento 
ou do proponente do projeto. 

 

Política e diretrizes para a empresa sobre a resolução do nível de reclamações  

 

Mesmo que o lugar para abordar as queixas da comunidade e disputas resolução permanece a nível do país, 
BOAD suporta rápida resolução de queixas ao nível da empresa, de forma justa e eficiente. Para fazer isso, 
será desenvolvido das orientações ao nível da empresa, incluindo os procedimentos e métodos ilustrativos 
para a concepção e implementação de um processo de reclamação eficaz. A maior parte do processo de 
reclamação deverá incluir as seguintes etapas processuais (que serão descritos em mais detalhe nas 
orientações na empresa nível): 

 

Apresentação do pedido  

 

A parte afetada apresentou um pedido para uma das missões residentes ou sede do BOAD para a recepção 
da queixa. Após a recepção, a queixa será transferido para a unidade organizacional em questão na sede do 
Banco. 

 

Registo e aviso de recepção do pedido  

 

Dentro de cinco dias úteis após a recepção do pedido, a missão residente ou sede do serviço em causa regista 
o pedido e envia um aviso de recepção ao requerente e uma cópia para o proponente do projeto e da sede do 
Banco.  

 

Avaliação da admissibilidade da aplicação  

 

Dentro de vinte dias úteis de registo do pedido, a unidade organizacional responsável pela política e 
procedimento da queixa na sede do Banco indicam ao requerente e ao público se o pedido preenche os critérios 
de elegibilidade.  

 

Avaliação da viabilidade da resolução do litígio  

 

No prazo de 25 dias úteis após a determinação da admissibilidade do pedido, a unidade organizacional irá 
transmitir ao requerente, a missão residente, e de outras partes interessadas e avaliação da viabilidade das 
atividades de resolução de reclamações. A avaliação irá ações também incluem recomendados, se houver, 
que BOAD estará preparado para realizar ou facilitar para incentivar a busca da resolução do litígio em questão, 
ou ela vai concluir sobre a inutilidade da resolução do litígio e encerrar o caso . Esta avaliação também irá 
determinar se o candidato deve primeiro apresentar um pedido a um dos processos de queixa pelo proponente 
do projeto ou do Governo da missão residente. 

 

A obtenção do consentimento com relação à resolução do litígio  

 

Qualquer esforço para resolver disputas é baseada no consentimento dos principais interessados, incluindo, 
por exemplo, os candidatos, comunidades afetadas, e os proponentes do projeto, o Governo da missão 
residente ou sede do Banco. No processo de resolução de litígios não pode avançar sem o consentimento 
voluntário dos principais intervenientes. 

 

O processo de resolução de disputas  

 

Supondo-se que os principais interessados concordaram em um curso de ação para tentar resolver sua disputa 
ou abordar as preocupações dos candidatos, o processo de reclamação irá implementar a linha concordou. 
Alguma flexibilidade será necessária para a abordagem apropriada será necessariamente adaptado ao pedido 
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individual e o consentimento das partes. Na ausência de consenso, as possibilidades de diálogo e de 
concertação será necessariamente reduzida. Se o processo de consulta para o trabalho, todas as partes serão 
capazes de continuar o processo até que seja alcançado um acordo. 

 

Obtenção ou não de um acordo  

 

Depois de concluído o processo de resolução de litígios, a unidade organizacional responsável pelo 
cumprimento e regulamentação do Banco apresentará o seu relatório, incluindo liquidação (se aplicável) e 
todas as recomendações para ações adicionais BOAD ao Presidente da Instituição e todos os interessados.  

 

A interrupção do processo de consulta 

 

Todas as partes em consulta pode, a qualquer momento, pôr fim ao processo de resolução de disputas se eles 
estão mais de acordo com a linha de conduta. Em determinadas circunstâncias, o processo de consulta pode 
acabar com a falta de resolução. Em tais circunstâncias, um relatório detalhado deve ser submetida ao 
Presidente do BOAD, resumindo o pedido, as medidas tomadas para tentar resolver as questões levantadas 
pela aplicação e recomendações para novas acções por parte do BOAD, se for o caso. Este relatório final 
também será transmitida ao chefe da Missão em causa BOAD residente e o candidato, o proponente do projeto, 
ao Governo do país da missão residente e o público. Se por algum motivo o calendário indicado não podem 
ser cumpridas em um caso particular, o requerente e para o público será informado do atraso, as razões para 
isso e a nova programação. 

 

Papéis e responsabilidades das Missões residentes  

 

A responsabilidade de garantir que existem processos de regulação queixas eficazes para projetos e 
programas apoiados pelo BOAD permanecerá atribuídas missões residentes. Os chefes residentes de Missões 
será responsável para monitorar o processo de reclamação em relação ao cumprimento responsável unidade 
organizacional e regulamentar. 

 

A Missão residente uma vez que recebe a reclamação, vai transmiti-la para a unidade organizacional 
responsável pelo cumprimento e regulamentação que irá examinar a sua admissibilidade e avaliar queixas à 
luz das possibilidades de resolução de litígios. Tal processo de reclamação pode ser usado no nível do projeto 
ou programa pelo Governo do país de acolhimento ou do proponente do projeto. Em um caso, o principal papel 
da Missão de residente será para se referir as queixas a estes processos, fornecer apoio e recursos, se justifica, 
para o tratamento eficaz destas queixas por mecanismos existentes e processos de monitoramento para 
garantir que cumpram básica padrões de independência, imparcialidade e eficiência. Em alguns casos, o 
envolvimento da Missão residente em um processo de reclamação particular pode exigir recursos orçamentais 
ou pessoal adicional, a determinar de acordo com as necessidades. 

 

Monitoramento e controlo das reclamações e sua resolução  

 

O cumprimento responsável da unidade organizacional e regulação será responsável por instruir, seguir as 
reclamações e os seus resultados, e manterá um registo de todas as queixas. O controlo e monitorização da 
manipulação de queixas permitirá BOAD de: 

 - compreender e relatar sobre a natureza e frequência das queixas e a eficácia do seu tratamento;  

- identificar tendências sistêmicas relativos a conflitos ambientais e sociais com as comunidades;  

- E para construir uma base de conhecimento para aperfeiçoar e fortalecer o papel do Banco na resolução de 
conflitos comunitários.  

As informações coletadas também é valioso, e talvez necessário, no contexto do relacionamento do BOAD 
com outros programas ou organizações como o Fundo para o meio ambiente global (GEF) do Fundo de 
Adaptação, o Fundo Climático Verde, etc.  
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO  

 

Questões institucionais e orçamentais  

 

Por uma questão de coerência, as sinergias operacionais e de capitalização da realização, a conduta do 
mecanismo BOAD será fornecido pela conformidade e Regulamento Divisão. apoio administrativo e técnico 
para o controlo da execução das orientações virá das unidades organizacionais envolvidas. A cabeça deste 
Divisão apresentará ao Presidente do Banco, um relatório anual sobre a implementação do processo de 
reclamação. 

O processo de reclamação requer o uso de profissionais na resolução de litígios. O Banco poderia, dependendo 
da carga de trabalho e do tipo de disputas para gerenciar o recurso a consultores externos. O custo do processo 
de controlo da aplicação das orientações e a queixa inclui ambos os custos fixos que levam em conta, em 
primeiro lugar, o pessoal necessário, e os custos variáveis que dependem do número e complexidade dos 
casos apresentados para o controlo da aplicação de os procedimentos ou a resolução de litígios. O processo 
de reclamação deve ser apoiada por um orçamento suficiente, transparente e fiável. Este financiamento deve 
estar disponível para apoiar cada um dos processos de reclamação. 

 

Formação e capacitação de pessoal  

A adopção pelo BOAD a uma política de conformidade e o processo associado de controlo da aplicação das 
orientações e a queixa assume que há uma maior necessidade de formação de pessoal e capacitação. Estas 
necessidades de formação e de capacitação incluem o seguinte: -equipa, em particular nas missões residentes, 
deve ser informado sobre o conteúdo do cumprimento da política e da existência e funcionamento do controlo 
da aplicação das directivas e processos de reclamação; -BOAD investe na capacidade de implementar a 
política de conformidade. Este não é, estritamente falando, uma necessidade de capacidade resultante do 
processo de controlo da aplicação das directivas ou regulamentos de queixas, mas sim o estabelecimento de 
um quadro para o domínio dos textos; -equipa, em particular nas missões residentes, devem ser treinados em 
como conduzir a consciência no que diz respeito ao processo de acompanhamento da aplicação das 
orientações e a queixa e a forma de informar os potenciais candidatos relativamente à apresentação de 
queixas; - o pessoal envolvido nos países-alvo deve ser formado na resolução de disputas à luz das orientações 
fornecidas pelo BOAD. Finalmente, a longo prazo cada país envolvido em projetos de alto risco devem ter uma 
pessoa treinada em técnicas de resolução de disputas da comunidade. 

 

Consequências legais  

 

O processo de reclamação não é em si um Tribunal de Justiça e qualquer observação não pode alterar uma 
qualquer legal de responsabilidade civil, a imunidade, ou obrigação de BOAD. Nada no processo de 
reclamação não pode ser interpretado como uma renúncia, expressa ou implícita, aos privilégios e imunidades 
da BOAD. O processo é interno, e não pode criar uma expectativa de um recurso ou uma causa de ação 
específica contra a organização. 

 

Consciência  

 

A sensibilização do público é um processo de reclamação para o Banco e as suas missões residentes. recursos 
suficientes devem ser disponibilizados para garantir que BOAD pode ser proativo, tanto a nível da empresa e 
ao nível do país para formar potenciais recorrentes para o controle da aplicação das directivas e processos de 
reclamação. O Banco irá divulgar documentos de sensibilização e de formação e actividades de chumbo e 
treinamento de conscientização em conformidade com suas diretrizes. A formação e sensibilização do pessoal 
ao nível dos países responsáveis pelos processos de reclamação será desenvolvido ao longo do tempo, com 
o apoio de consultores contratados para fins de sensibilização e formação. 

 

Avaliação periódica  

 

Este manual de políticas e procedimentos do BOAD de injustiça dá uma visão geral do processo recomendado 
na queixa. O processo de reclamação será totalmente avaliado três anos após a sua operacionalização para 
garantir a satisfação das necessidades do BOAD e seus intervenientes. 
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Anexo 1: Lista de exclusão e os critérios para o Programa 
 

O BOAD, e, portanto, o presente programa, não vai financiar os seguintes projetos: 

 

● Produção ou comercialização de um produto ou actividade considerada ilegal sob as leis do país 

anfitrião, regulamentos, convenções e acordos internacionais, ou sujeitas a proibições, como alguns 

produtos farmacêuticos, pesticidas / herbicidas, substâncias que destroem a camada de ozono, os 

PCBs, fauna ou produtos regulamentados pela Convenção sobre o comércio Internacional de 

Espécies Ameaçadas de Fauna e flora Silvestres (CITES).  

● Produção ou comércio de armas e munições 

● Produção ou o comércio de bebidas alcoólicas (exceto cerveja e vinho) 

● Produção ou comércio de tabaco 

● Azar, casinos e empresas equivalentes 

● Produção ou comercialização de produtos com bujão de amianto (sem amianto). Isto não se aplica à 

aquisição e utilização de trabalho forçado, onde o amianto cimento folhas de amianto é inferior a 

20%. 

● deriva líquida de pesca no ambiente marinho usando redes de mais de 2,5 km de comprimento. 

● Produção ou atividades que envolvam efeitos nocivos ou exploração de formas de trabalho 

prejudicial/ trabalho infantil ou forçado  

● Produção ou comércio de madeira ou outros produtos provenientes de florestas geridas de forma 

sustentável 

● Um projeto que se enquadra na categoria A do BOAD. Um projecto é classificado como Categoria A 

se seus impactos sobre o meio ambiente e na sociedade, são muito negativas, vários, sensível e sem 

precedentes. Estes efeitos podem ser sentidos em uma área maior do que os locais ou instalações 

sujeitos a trabalhos físicos. Esta categoria inclui projetos como: 

● Transporte e distribuição de energia: Linha de alta tensão 

● térmicas 

● Instalação de turbinas a gás 

● Armazenamento de gás e petróleo 

● usinas hidrelétricas 

● Os a gestão que a aquisição de terras involuntária afeta mais de 200 pessoas 

● A gestão que têm um impacto Categoria sobre Povos Indígenas 
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Anexo 2: Definições do BOAD sobre a Avaliação Ambiental e Social 

1. Auditoria ambiental: Um instrumento para determinar a natureza e extensão de todas as áreas ambientais 

de preocupação em uma instalação existente. A auditoria identifica e justifica medidas apropriadas para 

mitigar as áreas de preocupação, estima que o custo das medidas, e recomenda um calendário de execução 

previsto. 

 

2. Avaliação do impacto ambiental e social (AIAS): Um instrumento para identificar e avaliar os potenciais 

impactos ambientais e sociais de um projeto proposto, avalia alternativas e medidas de concepção 

adequadas de atenuação, gestão e monitoramento. 

 

3. Plano de gestão ambiental e social (ESMP): Um instrumento que detalha 

(a) as medidas a serem tomadas durante a implementação e operação de um projeto para eliminar ou 

compensar impactos ambientais adversos, ou para reduzi-los a níveis aceitáveis; e 

(b) as ações necessárias para implementar estas medidas.  

 

A ESMP é uma parte integrante da Categoria B, bem como AIAS (independentemente de outros instrumentos 

utilizados).  

 

4. Avaliação de risco: Um instrumento para identificar, analisar e controlar os perigos associados à presença 

de materiais e condições perigosas em um local do projeto. O Banco requer uma avaliação do perigo para 

a gestão que envolvam certos materiais inflamáveis, explosivos, reactivos e tóxicos quando eles estão 

presentes em um local em quantidades acima de um nível limiar especificado. Para determinados a gestão, 

o relatório ESIA pode consistir na avaliação dos perigos sozinho; em outros casos, a avaliação do perigo é 

parte da documentação AIAS. 

 

5. Área de influência do projeto: A área susceptível de ser afectada pelo projecto, incluindo todos os seus 

aspectos complementares, tais como corredores de transmissão de energia, oleodutos, canais, túneis, 

deslocalização e vias de acesso, emprestar e áreas de disposição e acampamentos de construção, bem 

como a evolução não planejadas induzidas por o projecto (por exemplo, solução espontânea, o registo, ou 

mudando a agricultura ao longo das estradas de acesso). A área de influência pode incluir, por exemplo, 

 

(a) o divisor de águas dentro do qual o projeto está localizado;  

 

(b) qualquer estuário afectada e da zona costeira;  

 

(c) áreas fora do local necessárias para reassentamento ou terrenos compensatórios;  

 

(d) a bacia aérea (por exemplo, onde a poluição pelo ar, tais como fumo ou poeira pode entrar ou sair da 

zona de influência;  
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(e) rotas migratórias de seres humanos, animais selvagens, ou peixes, sobretudo quando dizem respeito 

à saúde pública, atividades económicas ou conservação ambiental; e 

 

(f) áreas usadas para atividades de subsistência (caça, pesca, pastagem, recolha, agricultura, etc.) ou 

para fins religiosos ou cerimoniais de natureza consuetudinária. 

 

6. Regional do Ambiente e Avaliação Social: Um instrumento que examina as questões ambientais e impactos 

associados a uma determinada estratégia, política, plano ou programa, ou com uma série de projetos para 

uma determinada região (por exemplo, uma área urbana, um divisor de águas, ou uma zona costeira); avalia 

e compara os impactos contra aqueles de opções alternativas; avalia aspectos legais e institucionais 

relevantes para as questões e impactos; e recomenda medidas de grande alcance para fortalecer a gestão 

ambiental na região. Regional do Ambiente e Avaliação Social presta especial atenção aos potenciais 

impactos cumulativos de atividades múltiplas. 

 

7. Avaliação de risco: Um instrumento para estimar a probabilidade de ocorrerem danos da presença de 

condições ou materiais perigosos em um local do projeto. Risco representa a probabilidade e o significado 

de um perigo potencial a ser realizado; portanto, uma avaliação do perigo muitas vezes precede uma 

avaliação de risco, ou os dois estão conduzida como um exercício. avaliação de risco é um método flexível 

de análise, uma abordagem sistemática para organizar e analisar informação científica sobre as atividades 

potencialmente perigosas ou sobre substâncias que possam representar riscos sob condições 

especificadas. O Banco exige rotineiramente avaliação de risco para projetos que envolvam a manipulação, 

armazenagem ou eliminação de materiais perigosos e resíduos, a construção de barragens, ou grandes 

obras de construção em locais vulneráveis à actividade sísmica ou outros eventos naturais potencialmente 

prejudiciais. Para determinados a gestão, o relatório Meio Ambiente e Social Avaliação pode consistir na 

avaliação de risco por si só; em outros casos, a avaliação de risco é parte da ESIA ou outra documentação 

Ambiente e Avaliação Social. 

 

8. Sectorial Ambiente e Avaliação Social: Um instrumento que examina as questões ambientais e impactos 

associados a uma determinada estratégia, política, plano ou programa, ou com uma série de projetos para um 

sector específico (por exemplo, a energia, o transporte, ou a agricultura); avalia e compara os impactos contra 

aqueles de opções alternativas; avalia aspectos legais e institucionais relevantes para as questões e impactos; 

e recomenda medidas de grande alcance para fortalecer a gestão ambiental no setor. Sectorial Ambiente e 

Avaliação Social presta especial atenção aos potenciais impactos cumulativos de atividades múltiplas. 
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Anexo 3: Modelo indicativo de um relatório ESIA para um projeto de Categoria B do BOAD 
 
 

1. O Relatório de Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) de um projeto de Categoria B serão 

apresentados sumariamente.  

2. O relatório de síntese AIAS deve incluir os seguintes itens (não necessariamente nessa ordem): 

a) Resumo Analítico: Concisa expõe as principais conclusões e acções recomendadas. 

b) Directiva, quadro jurídico e administrativo relacionado com o projecto 

c) Descrição do Projeto: descreve o projecto proposto eo seu contexto geográfico, ecológico, social e 

temporal, incluindo investimentos fora do local que venha a gerar. Normalmente inclui um mapa do site 

e da área do projeto. 

d) análise sumária de opções com base na tecnologia utilizada. 

e) Previsão dos impactos positivos e negativos sobre o meio ambiente e do ambiente social 

f) Ambiental e Plano de Gestão Social. Apresentar as medidas de mitigação, monitoramento arranjos e 

fortalecimento institucional. 

g) anexos 

i. Lista de indivíduos e organizações que tenham estabelecido o relatório ESIA. 

ii. Referências: documentos, publicados ou inéditos, que foi usado para a análise. 

iii. Atas das reuniões de consulta pública durante a preparação do relatório de AIAS. 

iv. Tabelas apresentando os dados relevantes dos quais relata-se, no todo ou abreviados no 

texto. 

v. Lista de relatórios de apoio 
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Anexo 4: Orientações sobre o plano de Gestão Ambiental e Social (ESMP) 
 

1. O plano de gestão ambiental e social de um projeto (ESMP) consiste no conjunto de mitigação, 

monitoramento e medidas institucionais a serem tomadas durante a implementação e operação para 

eliminar os impactos ambientais e sociais adversos, compensá-los ou reduzi-los a níveis aceitáveis. O 

plano também inclui as ações necessárias para implementar estas medidas.52Para muitos a gestão da 

categoria B, o AIAS pode resultar em apenas um plano de gestão. Para preparar um plano de gestão, 

o mutuário e sua equipa de design AIAS (a) identificar o conjunto de respostas aos impactos 

potencialmente adversos; (B) determinar requisitos para assegurar que estas respostas são feitas de 

forma eficaz e em tempo hábil; e (c) descrever os meios para satisfazer essas exigências.53 Mais 

especificamente, o PGAS inclui os seguintes componentes. 

 

Mitigação 

 

2. A ESMP identifica medidas viáveis e de baixo custo que podem reduzir os impactos ambientais e 

sociais adversos potencialmente significativos para níveis aceitáveis. O plano inclui medidas 

compensatórias se as medidas de atenuação não são viáveis, de custo eficaz, ou suficiente. 

Especificamente, o PGAS 

(a) identifica e resume todos os impactos adversos significativos antecipados ambientais 

(incluindo os que envolvem povos indígenas ou reassentamento involuntário); 

 

(b) descreve - com detalhes técnicos - cada medida de mitigação, incluindo o tipo de impacto a 

que se refere, e as condições sob as quais é necessária (por exemplo, continuamente ou em 

caso de emergência), em conjunto com os desenhos, descrições de equipamentos e 

operacionais procedimentos, conforme apropriado; 

 

(c) estima quaisquer potenciais impactos ambientais e sociais destas medidas; e 

 

(d) fornece ligação com quaisquer outros planos de mitigação (por exemplo, para o 

reassentamento involuntário, povos indígenas, ou os recursos culturais) necessários para o 

projeto. 

 

Monitoramento ambiental e social 

 

                                                      
52

O plano de gestão é conhecido como um "plano de ação". A ESMP pode ser apresentada como dois ou três planos separados cobrindo 

mitigação, monitoramento e aspectos institucionais, dependendo empréstimo requisitos do país. 

53
Para projetos que envolvam recuperação, modernização, expansão ou privatização de instalações existentes, remediação de problemas 

ambientais existentes pode ser mais importante do que a mitigação e monitoramento dos impactos esperados. Para esses projetos, o 

plano de gestão centra-se em medidas eficazes para remediar e administrar esses problemas. 
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3. O monitoramento de avaliação de impacto ambiental e social durante a implementação do projeto 

fornece informações sobre aspectos ambientais relevantes do projeto, particularmente os impactos 

ambientais e sociais do projeto e a eficácia das medidas de mitigação. Essa informação permite que o 

mutuário e BOAD para avaliar o sucesso da mitigação como parte da supervisão do projeto, e permite 

ações corretivas a serem tomadas quando necessário. Portanto, o ESMP identifica objectivos de 

monitorização e especifica o tipo de monitoramento, com ligações para os impactos avaliados no 

relatório de AIAS e as medidas de mitigação descritas no ESMP. Especificamente, a secção de 

monitorização do PGAS fornece (a) uma descrição específica, e detalhes técnicos, de medidas de 

controlo, incluindo os parâmetros a serem medidos, os métodos a serem utilizados, locais de 

amostragem, a frequência das medições, os limites de detecção (onde apropriado), e definição de 

limites que irá sinalizar a necessidade de ações corretivas; e (b) monitorização e relato procedimentos 

de (i) assegurar uma detecção precoce de condições que exigem medidas de redução particulares, e 

(ii) fornecer informações sobre o estado e resultado de atenuação. 

 

Desenvolvimento de Capacidade e Formação 

 

4. Para apoiar a implementação atempada e eficaz dos componentes do projeto ambiental e medidas de 

mitigação, o ESMP desenha na avaliação da AIAS da existência, papel e capacidade das unidades 

ambientais no local ou no nível de agência e ministério.54Se necessário, o ESMP recomenda a criação 

ou expansão de tais unidades, e à formação de pessoal, para permitir a implementação das 

recomendações da ESIA. Especificamente, o ESMP fornece uma descrição específica dos 

mecanismos institucionais - que é responsável pela realização do paliativas e acompanhamento das 

medidas (por exemplo, para operação, supervisão, fiscalização, acompanhamento da execução, 

medidas correctivas, o financiamento, relatórios e treinamento de pessoal). Para reforçar a capacidade 

de gestão ambiental nos órgãos responsáveis pela implementação, a maioria dos ESMPs cobrir um ou 

mais dos seguintes tópicos adicionais: (a) programas de assistência técnica, (b) aquisição de 

equipamentos e suprimentos, e (c) mudanças organizacionais. 

 

Cronograma de implantação e estimativas de custos 

 

5. Para todos os três aspectos (mitigação, monitoramento e desenvolvimento de capacidades), o ESMP 

fornece (a) um cronograma de implementação de medidas que devem ser realizadas como parte do 

projeto, mostrando as fases e coordenação com os planos de implementação global do projecto; e (b) 

as estimativas de capital e custos recorrentes e fontes de recursos para a implementação da ESMP. 

Estes números também estão integradas ao total de tabelas de custos de projeto. 

 

                                                      
54

 Para projetos com implicações ambientais significativas, é particularmente importante que haja na implementação de ministério ou 

agência de uma unidade ambiental in-house com orçamento adequado e pessoal profissional forte em conhecimentos relevantes para o 
projeto (para projetos que envolvam barragens e reservatórios, ver Procedimento BOAD sobre Avaliação do Impacto Ambiental e 
Social). 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20066616~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20066616~menuPK:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184~isCURL:Y,00.html
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Integração de ESMP com o Projeto 

 

6. A decisão do mutuário para avançar com um projecto, ea decisão do BOAD para apoiá-lo, se baseiam 

em parte na expectativa de que a ESMP será executado de forma eficaz. Consequentemente, BOAD 

espera que o plano seja específico em sua descrição das medidas de mitigação e de monitorização 

individual e sua atribuição de responsabilidades institucionais, e deve ser integrado em geral 

planeamento, projeto, orçamento e implementação do projeto. Essa integração é conseguida através 

do estabelecimento da ESMP dentro do projeto para que o plano vai receber financiamento e 

supervisão junto com os outros componentes. 

 

7. O acompanhamento da implementação do plano de gestão ambiental e social pelo proponente é uma 

condição para qualquer empréstimo ou concessão dada pelo BOAD. O desembolso de recursos 

durante a execução do projeto pode ser suspenso pelo Banco se o acompanhamento da 

implementação da ESMP não foi julgado satisfatório e que as medidas correctivas solicitadas pelo 

Banco não tiverem sido aplicadas dentro do tempo limite 
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Anexo 5: Esquema indicativo do Plano de Engajamento das Pastes Interessadas 

 
O engajamento das partes interessadas no nível do projeto deve seguir os Padrões A & S do Grupo Banco 

Mundial 55 e o Manual de Boas Práticas para o Envolvimento das Partes Interessadas da IFC56, para todos 

os assuntos relacionados com a identificação e engajamento das partes interessadas, estratégias e ações 

relativas à consulta e divulgação de informações e a capacidade necessária para assegurar a 

implementação do nível de projeto Plano de Engajamento das Partes Interessadas com base no seguinte 

modelo: 

 

1. Introdução 

1.1. Apresentação do projeto 

1.2. Contexto do projeto 

1.3. Princípios de engajamento das partes interessadas relacionadas com o projecto 

 

2. Regulamentos aplicáveis relacionadas com o engajamento das partes interessadas  

2.1. Regulamentações nacionais aplicáveis e requisitos relacionados 

2.2. Normas internacionais aplicáveis e requisitos relacionados 

2.3. Outras normas aplicáveis 

 

3. Análise dos participantes do projeto 

3.1. Abordagem para identificação de partes interessadas 

3.2. Definição e proposta abordagem de grupos de intervenientes  

4. Actividades relacionadas com o engajamento dos intervenientes  

4.1. Comunicação e divulgação de informações para o projeto e estudos relacionados 

4.2. atividades de consulta realizados até agora 

4.3. Actividades e indicadores de acompanhamento para o engajamento das partes interessadas 

 

5. mecanismo de reparação de reclamações 

5.1. Princípios 

5.2. Procedimento 

 

6. Monitoramento e relatórios de atividades de engajamento das partes interessadas 

6.1. monitoração 

6.2. Relatórios de atividades 

                                                      
55

 http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social- framework / breve # ess10 / ambiental e social-padrões e 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES 
56 https://www.scribd.com/document/16903354/Stakeholder-Engagement-A-Good-Practice-Handbook-for-Companies-Doing-Business-in-Emerging-
Markets-May-2007#fullscreen 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess10
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess10
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES
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6.3. Relatório anual 

 

Apêndices 

 

- Matriz de intervenientes 

- Comunicação e divulgação de informações esquema 

- esquema de reparação de reclamações 
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Anexo 6: Modelo Indicativo para o Plano de Povos Indígenas (IPP) e Estrutura de Planeamento dos 

Povos Indígenas (IPPF) 

  

 

O Plano de povos indígenas (IPP) é preparado de um modo flexível e pragmático, e o seu nível de detalhe 

varia dependendo do projecto específico e da natureza do efeito a ser endereçado. 

  

O IPP inclui os seguintes elementos, conforme necessário:  

 

a) Um resumo das informações referidas na Política, parágrafo 2 (a) e (b).  

 

b) Um resumo da avaliação social. 

 

c) Um resumo dos resultados da consulta prévia, livre e informado com as comunidades afetadas de 

Povos Indígenas que foi realizado durante a preparação do projeto e que levaram ao amplo apoio da 

comunidade para o projeto.  

 

d) Um plano de ação com medidas para garantir que os Povos Indígenas recebam benefícios sociais e 

económicos que são culturalmente apropriados, incluindo, se necessário, medidas para aumentar a 

capacidade das agências implementadores do projeto.  

 

e) Quando possíveis efeitos adversos sobre os Povos Indígenas são identificados, um plano de ação 

apropriado para evitar minimizar, mitigar ou compensar esses efeitos adversos. 

 

f) O plano de estimativas de custos e financiamento para o IPP.  

 

g) Procedimentos acessíveis apropriadas para o projeto para abordar as queixas das comunidades dos 

povos indígenas afetados decorrentes da implementação do projeto. Ao projetar os procedimentos de 

queixa, o mutuário leva em conta a disponibilidade de recurso judicial e mecanismos de solução de 

controvérsias habituais entre os povos indígenas. 

 

h) Mecanismos e referências apropriados para o projeto de monitoramento, avaliação e relatórios sobre 

a implementação do IPP. Os mecanismos de monitoramento e avaliação devem incluir mecanismos 

para consulta livre, prévia e informada com as comunidades indígenas afetadas. 
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1. A Estrutura de Planeamento dos Povos Indígenas (IPPF) estabelece: 

 

a) Os tipos de programas e subprojetos que possam ser propostos para financiamento no âmbito do 

projecto.  

b) efeitos positivos e negativos potenciais de tais programas ou subprojetos sobre povos indígenas.  

c) Um plano para a realização da avaliação social para tais programas ou subprojetos.  

d) Uma estrutura para garantir a consulta livre, prévia e informada às comunidades dos Povos Indígenas 

afetados em cada fase de preparação e implementação do projeto (ver parágrafo 10 desta política).  

e) arranjos institucionais (incluindo capacitação quando necessário) para triagem de atividades apoiadas 

pelo projeto, avaliando seus efeitos sobre os povos indígenas, preparando PIEs, e abordar quaisquer 

queixas.  

f) Acompanhamento e elaboração de relatórios, incluindo mecanismos e referências apropriadas para o 

projeto. 

g) Disposições de divulgação para IPPs a serem preparadas sob o IPPF 
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Anexo 7: Modelo de indicativo para Avaliação Social 
 
1. A amplitude, profundidade e tipo de análise necessária para a avaliação social são proporcionais à natureza 

e escala dos efeitos potenciais do projeto proposto nos Povos Indígenas.  

 

2. A avaliação social inclui os seguintes elementos, conforme necessário:  

 

a) Uma revisão, em uma escala apropriada para o projeto, do quadro jurídico e institucional aplicável aos 

povos indígenas.  

 

b) Recolha de informação de base sobre as características demográficas, sociais, culturais e políticas das 

comunidades dos Povos Indígenas afetados, a terra e territórios que tradicionalmente tenham possuído 

ou habitualmente utilizados ou ocupados, e os recursos naturais dos quais dependem.  

 

c) Tomando a revisão e informação de base em conta, a identificação das principais partes interessadas 

do projeto ea elaboração de um processo culturalmente apropriados para a consulta com os povos 

indígenas em cada fase de preparação e implementação do projeto (ver parágrafo 9 desta política).  

 

d) Uma avaliação, com base em consulta prévia, livre e informada, com as comunidades afetadas de 

Povos Indígenas, dos potenciais efeitos adversos e positivos do projeto. Crítico para a determinação 

de impactos adversos potenciais é uma análise da vulnerabilidade relativa de, e riscos para as 

comunidades dos Povos Indígenas afetados dadas as suas circunstâncias distintas e laços estreitos 

com a terra e os recursos naturais, bem como a falta de acesso a oportunidades relativos os outros 

grupos sociais nas comunidades, regiões ou sociedades nacionais em que vivem. 

 

e) A identificação e avaliação, com base livre, consulta antes, e informado com comunidades os povos 

indígenas afetados, das medidas necessárias para evitar efeitos adversos, ou se as medidas não são 

viáveis, a identificação de medidas para minimizar, reduzir, ou compensar tais efeitos, e para assegurar 

que os povos indígenas recebem benefícios culturalmente apropriados no âmbito do projecto. 
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Anexo 8: Exemplo de indicadores e métodos de validação para consulta Informada e Processo de 
Participação 

 
Essas diretrizes seguem as Notas de Orientação da IFC sobre Padrões de Desempenho Ambiental e Social e 
devem ser interpretadas e aplicadas em conjunto com as Políticas e Procedimentos do BOAD descritos na 
Secção 4.  
 

Consideração de materiais Exemplos de métodos de validação 

Estratégia Empresarial, Política, ou princípios de 
compromisso  
Estratégia, política ou princípios para o  
engajamento contínuo das partes interessadas com 
menção explícita das comunidades afetadas e 
padrões relevantes. 
 

 
estratégia, política ou princípios do cliente ou outros 
documentos comprovativos. 
 

Identificação dos interessados e Análise  
Como parte do processo de avaliação ambiental e 
social, identificação de todas as Comunidades 
Afetadas, sua desagregação (números, locais) em 
termos de diferentes níveis de vulnerabilidade a 
impactos e riscos de projetos adversos e uma 
análise do efeito de impactos e riscos de projetos 
adversos sobre cada grupo. Como parte do 
processo de avaliação ambiental e social, essa 
análise deve também olhar para as comunidades e 
indivíduos que se beneficiarão do projeto. 
 

 
Documento de análise das partes interessadas 
como parte da SEIA ou da SEA. 
  
Documentação de planeamento do cliente para 
engajamento de partes interessadas, por exemplo, 
estratégia de comunicação, plano de consulta, 
Consulta Pública e Planos de Divulgação, e plano 
de engajamento das partes interessadas. 
 

Engagemento dos intervenientes  
Um processo de consulta que está em curso 
durante o processo de planeamento do projeto 
(incluindo o processo de avaliação ambiental e 
social), de tal forma que: (i) Comunidades Afetadas 
foram envolvidos em: (a) identificação dos impactos 
e riscos potenciais; (B) a avaliação das 
consequências destes impactos e riscos para as 
suas vidas; e (c) fornecer subsídios para as 
medidas de mitigação propostas, a partilha de 
benefícios e oportunidades de desenvolvimento e 
questões de implementação; e que (ii) novos 
impactos e riscos que vieram à luz durante o 
processo de planeamento e avaliação também 
foram consultados sobre 
 

 
 
Cronograma do cliente e registo do engajamento 
das partes interessadas. 
 
Registo do cliente de discussões com 
representantes de partes interessadas 
reconhecidas, informantes-chave respeitados e 
representantes legítimos de subgrupos (por 
exemplo, mulheres, minorias). 

Divulgação de informação  
divulgação atempada pelo cliente das informações 
do projeto pelo cliente para as comunidades 
afetadas sobre (i) o propósito, a natureza e escala 
do projeto; (ii) a duração de atividades do projecto 
propostos; (iii) quaisquer riscos e impactos 
potenciais sobre tais comunidades e medidas de 
mitigação relevantes; (iv) do processo de 
envolvimento das partes interessadas prevista; e (v) 
o mecanismo de reclamação. A divulgação deve 
estar em uma forma que seja compreensível e 
significativo. 
 

 
Materiais do cliente preparados para divulgação e 
consulta. registo das discussões do cliente com os 
representantes das partes interessadas 
reconhecidas; informantes-chave respeitados; e 
representantes legítimos de subgrupos. 
 

Consulta  
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a) grátis  
Evidências das Comunidades Afetadas de que o 
cliente ou seus representantes não coagiram, 
intimidaram ou indevidamente incentivaram a 
população afetada a apoiar o projeto. 
b) Antes  
Consulta às comunidades afetadas devem ser 
suficientemente cedo no processo de planeamento 
do projeto (i) para dar tempo para as informações 
do projeto para ser interpretado e comentários e 
recomendações formuladas e discutidas; (ii) a 
consulta a ter uma influência significativa sobre as 
opções de design ampla do projeto (por exemplo, 
localização, localização, roteamento, 
sequenciamento e programação); (iii) a consulta a 
ter uma influência significativa na escolha e 
concepção de medidas de mitigação, a partilha de 
benefícios e oportunidades de desenvolvimento e 
implementação do projeto 
 
c) Informado  
Consulta às comunidades afetadas sobre as 
operações do projeto e os impactos adversos 
potenciais e riscos, com base na divulgação 
adequada e relevante de informações sobre o 
projeto, e usando métodos de comunicação que são 
inclusive (ou seja, acomodando vários níveis de 
vulnerabilidade), culturalmente apropriada e 
adaptadas às comunidades 'necessidades 
linguísticas e de tomada de decisão, de modo que 
os membros dessas comunidades entender 
completamente como o projeto irá afetar suas vidas. 
 
 

registo das discussões do cliente com os 
representantes reconhecidos partes interessadas, 
informantes-chave respeitados e representantes 
legítimos de subgrupos. 
 
 
 
 
registo das discussões do cliente com os 
representantes reconhecidos partes interessadas, 
informantes-chave respeitados e representantes 
legítimos de subgrupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
registo das discussões do cliente com os 
representantes reconhecidos das partes 
interessadas, informantes-chave respeitados e 
representantes legítimos de subgrupos.  
 

Participação informada  
Evidência de consulta organizada e iterativa do 
cliente, levando a decisões específicas do cliente 
para incorporar os pontos de vista das comunidades 
afetadas sobre questões que os afetam 
diretamente, como a prevenção ou minimização dos 
impactos do projeto, medidas de mitigação 
propostas, a partilha dos benefícios do projeto e 
oportunidades e problemas de implementação. 
 

cronograma e registo de engajamento das partes 
interessadas do cliente.  
 
A documentação do cliente das medidas tomadas 
para evitar ou minimizar os riscos e impactos 
adversos sobre as comunidades afetadas em 
resposta ao feedback das partes interessadas 
recebidos durante a consulta. 
 
Esboços de planos de ação relevantes. 
 

Grupos Vulneráveis - Consulta e Mitigação  
A prova de que indivíduos ou grupos 
particularmente vulneráveis aos impactos adversos 
do projeto e os riscos têm sido parte de consulta 
livre, prévia e informada eficaz, bem como a 
participação informada, e prova de que os impactos 
potenciais e riscos específicos ou exacerbados para 
eles serão mitigados com a satisfação destes 
partidos. 
 

A análise dos intervenientes como parte de Seia ou 
MAR ou dados de base socioeconómicos.  
 
Registro do cliente do engajamento das partes 
interessadas, incluindo registo de discussões com 
representantes legítimos dos grupos vulneráveis.  
 
Documentação do cliente das medidas tomadas 
para evitar ou minimizar os riscos e impactos 
adversos sobre grupos vulneráveis em resposta aos 
comentários recebidos durante a consulta.  
 
Esboços de planos de ação relevantes. 
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Mecanismo de reclamações - Estrutura, 
Processo, e Aplicação  
Um procedimento de reclamação mecanismo eficaz 
que é totalmente funcional (i) ao longo do processo 
de avaliação ambiental e social; e (ii) que é 
adequado para a fase operacional do projeto para 
receber e responder às preocupações das 
comunidades afetadas sobre o desempenho 
ambiental e social do cliente. O mecanismo deve 
ser culturalmente apropriado, facilmente acessível a 
todos os segmentos das comunidades afetadas, e 
disponível para as comunidades afetadas, sem 
nenhum custo e sem retribuição. 
 

estrutura do cliente organizacional e 
responsabilidades e procedimentos para a gestão 
de queixas.  
 
Registro do cliente de queixas recebidas sobre o 
projeto e abordadas, incluindo expressões de apoio 
ou discordância.  
 
registo das discussões do cliente com os 
representantes reconhecidos das partes 
interessadas, informantes-chave respeitados e 
representantes legítimos de subgrupos. 
 

Feedback para as comunidades afetadas 
Documentação que o cliente forneceu os resultados 
da consulta às comunidades afetadas, e (i) 
demonstrou como os comentários e recomendações 
feitas pelas comunidades afetadas foram 
acomodados na concepção do projecto, medidas de 
mitigação e / ou partilha de benefícios e 
oportunidades de desenvolvimento ; ou (ii) forneceu 
uma razão por que esses comentários e 
recomendações não foram acomodados. 
 

 
Registo do cliente do engajamento das partes 
interessadas.  
 
Documentação do cliente das medidas tomadas 
para evitar ou minimizar os riscos e impactos 
adversos sobre comunidades afetadas.  
 
As discussões com representantes reconhecidos 
partes interessadas, informantes-chave respeitados 
e representantes legítimos de subgrupos.  
 
contínua de relatório do cliente na implementação 
de planos de ação relevantes.  
 
Revisado programa de gestão ou planos de ação. 
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Anexo 9: Mecanismo de Reparação de Queixas a nível de projeto e procedimentos de 
planeamento associados  

  

 
 
Mecanismo de Reparação de Reclamações (GRM) ao nível do projecto  
 
O GRM em cada projeto a ser financiado ao abrigo deste Programa BOAD-GCF será estabelecida sob a 
orientação fornecida no Manual de Políticas e Procedimentos do BOAD para a Resolução de Queixas, Manual 
do BOAD de Políticas e Procedimentos de Verificação e Conformidade, Diretrizes Ambientais (EG) EG-07 
sobre Reassentamento Involuntário de Populações e EG-42 sobre Questões de Análise de Projetos Sociais. 
O primeiro passo na concepção de um GRM no nível de projeto é determinar o seu objectivo principal, que 
geralmente seria para resolver queixas específicas de uma forma que atenda tanto a gestão do projeto e as 
necessidades da comunidade, mas com importantes variações locais. O âmbito das reivindicações que pode 
ser legitimamente apresentados pelas comunidades e / ou indivíduos afectados devem ser definidos 
previamente. Esse escopo geralmente irá cobrir a maioria, se não todas, as questões levantadas em um típico 
Avaliação Ambiental e Social: recursos naturais, poluição, de propriedade cultural, aquisição de terras, a renda 
dos assentados populações / deslocadas, o bem-estar de grupos vulneráveis, etc. 
 

1. O escopo, a escala e o tipo de mecanismo de reclamação necessária será proporcional à natureza e 

à escala dos potenciais riscos e impactos do projeto.  

2. O mecanismo de reclamações podem incluir o seguinte:  

(A) Diferentes maneiras em que os usuários podem enviar as suas queixas, que podem incluir apresentações 

pessoalmente, por telefone, mensagem de texto, correio, e-mail ou através de um web site;  

(B) Registo das queixas e manutenção numa base de dados;  

(C) os procedimentos publicamente anunciado, definindo a duração do tempo os usuários podem esperar para 

reconhecimento, resposta e resolução das suas queixas;  

(D) A transparência em relação ao processo de reclamação, que regula os fabricantes de estrutura e de 

decisão; e 

(E) Um processo de recurso (incluindo o sistema judicial nacional) ao qual queixas insatisfeitas podem ser 

encaminhadas quando não foi alcançado resolução de queixa.  

 

3. O Mutuário poderá fornecer a mediação como uma opção onde os usuários não estão satisfeitos com 

a resolução proposta. 

 
O segundo passo seria desenvolver a GRM por: 

● Preparando uma preliminar de concepção / estrutura 
● A seleção de formas e meios para receber, registar, avaliar e responder às queixas, tendo em conta 

as barreiras linguísticas / limitações e a necessidade de anonimato, quando um queixoso teme 
retaliação ou submissão por um representante autorizado ou organização da sociedade civil 

● A seleção de abordagens de resolução de reclamações  
● Projetando um meio para controlar e monitorar queixas ou seja, um registo onde as queixas são 

registadas por escrito e mantido como um banco de dados disponível ao público. O banco de dados 
deve incluir informações sobre a reclamação e a resolução da reclamação, incluindo o recurso previsto, 
levando em consideração que as identidades do queixoso podem ser mantidos em anonimato, se 
solicitado. Esta base de dados deve ser compartilhada com o mecanismo de reparação independente 
GCF 

● procedimentos publicamente anunciado, identificar os meios para apresentação de queixas, que 
estabelece o período de tempo os usuários podem esperar para por reconhecimento, resposta e 
resolução das suas queixas, descrições da transparência dos procedimentos e as estruturas de tomada 
de decisão de governo e 

● Desenvolver a infra-estrutura mecanismo de reclamação, incluindo um processo de apelação para que 
as queixas insatisfeitos podem ser referidos quando não foi alcançada a resolução de reclamações 
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● Informações sobre outros mecanismos de reclamação disponíveis, incluindo o mecanismo de 
reparação independente GCF e BOAD e mecanismos de reclamação das entidades implementadas 

● Rever e refinar o projeto, o que pode ser feito com a ajuda de uma empresa de consultoria 
independente especializada (se houver recursos disponíveis). 

 
Para facilitar e melhorar a conduta da gestão de reclamações, o Programa vai exigir a formulação de um Comité 
de Recursos Reclamações (GRC) em nível de projeto. membros GRM devem ser qualificados, experientes e 
competentes que podem ganhar o respeito ea confiança das comunidades afetadas. equilíbrio de género é um 
elemento chave da composição da equipa GRM. critérios indicativos para a constituição do GRM poderia ser: 

● Conhecimento do projeto, seus objetivos e resultados  
● conhecimento técnico e experiência para entender o projeto e os requisitos de projeto;  
● Compreensão dos ambientes sociais, econômicos e culturais e as dinâmicas das comunidades;  
● Capacidade de absorver as questões tratadas e contribuir activamente para processos de tomada de 

decisão;  
● reconhecimento e posição social; e 
● representação equilibrada de género dentro da equipa 

 
A equipa GRM também pode incluir membros de autoridades governamentais locais, ONGs ou representantes 
da comunidade.  
 
Procedimentos, meios de reclamações e cronograma para Mecanismos de Reparação de Reclamações 
a nível do projeto 
 
Como não há uma abordagem de “um - tamanho - encaixa - todos” para a resolução de reclamações, as 
melhores soluções para os conflitos são geralmente conseguidas através de mecanismos que levem em conta 
as questões específicas de cada a nível local, o contexto cultural, os costumes locais e condições do projeto e 
escala. O processo pelo qual uma queixa vai ser aceito ou rejeitado devem ser cuidadosamente concebidos, e 
deve maximizar a interatividade e sensibilidade cultural. A aceitação / rejeição de uma denúncia vai passar por 
uma fase de discussão em que o requerente eo pessoal GRM interagir com o argumento e os motivos da 
denúncia, após o qual o demandante deve clara e transparente ser dito ou não a queixa é elegível e será 
processado. A aceitação / rejeição da denúncia deve basear-se em critérios objectivos que são postadas pelo 
GRM, incluindo uma cópia escrita exibido na área de acesso público do GRM em uma linguagem apropriada. 
 
O processamento da reclamação, se aceite deve passar por várias fases:  

● Apresentação da denúncia e rotulagem com um código de identificação imediatamente comunicada ao 

requerente. ∙ Avaliação da reclamação (incluindo gravidade do risco / impacto). 
● Formulação da resposta. 
● Seleção da abordagem da resolução de reclamações é a chave. 

 
Há quatro abordagens gerais para escolher:  
1 - Gestão do projeto propõe uma solução.  
2 - A comunidade e gestão do projeto decidem juntos.  
3 - A administração do projeto e da comunidade se submetem a um terceiro para decidir.  
4 - A administração do projeto e a comunidade utilizam práticas tradicionais ou costumeiras para chegar a uma 
solução. 
 
Um guia indicativo passo-a-passo para gerir um agravo pode ser encontrada abaixo: 

1. Receber e apresentar uma queixa 

2. Selecionar e validar a reclamação 

3. Formulação de uma resposta 

4. Escolher uma abordagem de resolução (ver acima) com base em consulta com os grupos 
afetados/pessoas afetadas 

5. Implementar a abordagem 

6. Resolver as questões 

7. Rastrear e avaliar os resultados 

8. Aprender com a experiência e comunicar de volta para todas as partes envolvidas 
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Anexo 10: Descrição indicativa para o desenvolvimento de um Plano de Ação de 
Reassentamento 

 

Este esquema é baseado na IFC Manual para Elaboração de um Plano de Ação de Reassentamento e 
devem ser desenvolvidas em conformidade com as políticas BOAD e procedimentos, requisitos do GCF e da 
legislação nacional com relação ao Reassentamento Involuntário.  
 
Introdução 
Faça uma breve descrição do projeto. 

 componentes do projeto lista, incluindo recursos conexos (se houver). 

 Descrever os componentes do projeto que requerem a aquisição de terras e reassentamento; dar 
estimativas globais de aquisição de terras e reassentamento. 

minimização de Reassentamento 

 Descrever os esforços feitos para minimizar o deslocamento. 

 Descrever os resultados desses esforços. 

 Descrever mecanismos utilizados para minimizar a deslocação durante a aplicação. 

Censo e Pesquisas Socioeconómicas 

 Fornecer os resultados do censo, os estoques de ativos, avaliação de recursos naturais e 
levantamentos socioeconômicos. 

 Identificar todas as categorias de impactos e as pessoas afetadas. 

 Resumem as consultas sobre os resultados das diversas pesquisas com pessoas afetadas. 

 Descreva a necessidade de atualizações para censo, inventários ativos, avaliação de recursos e 
pesquisas socioeconómicas, se necessário, como parte do monitoramento e avaliação RAP. 

Enquadramento jurídico 

 Descreva todas as leis locais relevantes e costumes que se aplicam ao reassentamento. 

 Identificar as lacunas entre as legislações locais e as políticas do Grupo Banco Mundial, e descrever 
os mecanismos específicos do projeto para resolver os conflitos. 

 Descrever as políticas de Titularidade para cada categoria de impacto e especificar que a 
implementação do reassentamento será baseada em disposições específicas do RAP concordou. 

 Descreva método de avaliação usado para estruturas afetadas, terra, árvores e outros ativos. 

 Prepare matriz de direitos 

Locais de reassentamento 

 O projeto requer locais de realojamento da comunidade? Ter pessoas afetadas foi envolvido em um 
processo participativo para identificar locais, avaliar vantagens e des- vantagens de cada site e 
selecionar sites preferidos? 

 Já as pessoas afetadas foi envolvido no desenvolvimento de uma estratégia aceitável para a 
substituição de habitação? Será novas habitações ser construída / alocados? 

 O projeto envolve a alocação de terras agrícolas ou pastagens / pastagens? Têm as famílias individuais 
que serão alocados terras estiveram envolvidos na identificação de potenciais novos sites, e que eles 
explicitamente aceito os locais selecionados? 

 Descrevem o processo específico de envolvendo populações afectadas na identificação de potenciais 
locais de habitação, avaliar as vantagens e desvantagens, e selecção dos locais. 

 Descrever os estudos de viabilidade realizados para determinar a adequação do pro- posou locais, 
incluindo avaliações de recursos naturais (solos e capacidade de uso do solo, vegetação e capacidade 
de gado transportando, pesquisas de recursos hídricos) e avaliações de impacto ambiental e social 
dos sites. 

 Demonstram que a qualidade do solo e área são adequados para a alocação de todas as pessoas 
elegíveis para a atribuição de terras agrícolas. Fornecer dados sobre a qualidade dos solos e 
capacidade, potencial produtivo, e quantidade. 

 Dê cálculos relativos a exigências do local e disponibilidade. 
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 Descrever os mecanismos para: 1) aquisição, 2) desenvolvimento e 3) atribuição de locais de 
reassentamento, incluindo a concessão de título ou direitos de uso de terras atribuídas. 

 Fornecer descrição detalhada dos arranjos para o desenvolvimento local para a agricultura, incluindo 
o financiamento dos custos de desenvolvimento. 

 Já as comunidades de acolhimento foi consultado sobre a RAP? eles participaram na identificação de 
prováveis impactos sobre suas comunidades, medidas de mitigação apropriadas e preparação do 
RAP? Será que as comunidades de acolhimento tenham uma parte dos benefícios de 
reassentamento? 

Restauração de renda 

 São os direitos de compensação suficiente para restaurar fluxos de renda para cada categoria de 
impacto? Que medidas adicionais de reabilitação económica são necessárias? 

 Resumidamente soletrar as estratégias de restauração para cada categoria de impacto e descrever 
seus aspectos institucionais, financeiros e técnicos. 

 Descrever o processo de consulta com as populações afectadas e sua participação na finalização 
estratégias para a restauração de renda. 

 Como é que estas estratégias variam de acordo com a área de impacto? 

 Faz restauração de rendimentos requerem mudança nos meios de subsistência, desenvolvimento de 
terras alternativas ou algumas outras atividades que exigem uma quantidade substancial de ing forma-
, tempo para a preparação e implementação. 

 Como são os riscos de empobrecimento ser abordadas? 

 Quais são os principais riscos institucionais e outras para a boa execução dos programas de 
reassentamento? 

 Descrever o processo para monitorar a eficácia das medidas de restauração de renda. 

 Descreva quaisquer programas de desenvolvimento social ou comunidade atualmente em operação 
ou em torno da área do projeto. Se existem programas, eles atender às prioridades de desenvolvimento 
de suas comunidades-alvo? Existem oportunidades para o proponente do projeto para apoiar novos 
programas ou expandir programas existentes para atender às prioridades de desenvolvimento das 
comunidades na área do projeto? 

Acordos institucionais 

 Descrever a instituição (s) responsável pela entrega de cada item / atividade na política de direito; 
implementação de programas de restauração de renda; e coordenação das actividades associadas e 
descritas no plano de ação de reassentamento. 

 Estado como questões de coordenação serão abordados nos casos em que o reassentamento está 
espalhada por várias jurisdições ou onde reassentamento será implementado em etapas ao longo de 
um longo período de tempo. 

 Identificar a agência que irá coordenar todas as agências de execução. Será que ela tem o mandato e 
os recursos necessários? 

 Descrever as instituições externas (não-projecto) envolvidos no processo de restauração de renda (o 
desenvolvimento da terra, alocação de terras, crédito, formação) e os mecanismos para garantir o 
desempenho adequado destas instituições. 

 Discutir a capacidade institucional e compromisso com o reassentamento. 

 Descrever os mecanismos para garantir a monitorização independente, avaliação e auditoria financeira 
da RAP e por assegurar que medidas corretivas sejam realizadas em tempo hábil. 

Cronograma de implantação 

 Listar as etapas cronológicas na implementação do RAP, incluindo a identificação dos órgãos 
responsáveis por cada atividade e com uma breve explicação de cada atividade. 

 Preparar um programa de implementação de mês a mês (usando um gráfico de Gantt, por exemplo) 
de actividades a serem realizadas no âmbito da aplicação de reinstalação. 

 Descrever a ligação entre a implementação do reassentamento e início de obras civis para cada um 
dos componentes do projeto 
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Participação e consulta 

 Descrever as várias partes interessadas. 

 Descrever o processo de promoção de consultas / participação das populações afectadas e os 
interessados em preparação reassentamento e planeamento. 

 Descrevem o processo de envolver populações afectadas e outras partes interessadas da aplicação e 
monitorização. 

 

 Descreva o plano para a divulgação de informações RAP para as populações e as partes interessadas 
afetadas, incluindo informações sobre a compensação pela perda de bens, a elegibilidade para 
compensação, assistência de reassentamento e compensação queixa. 

Reparação de queixa 

 Descrever o processo passo-a-passo para registrar e tratar queixas e fornecer detalhes específicos a 
respeito de um processo livre de custo para reclamações registrando, tempo de resposta, e modos de 
comunicação. 

 Descrever o mecanismo de recurso. 

 Descrever as disposições para abordar tribunais civis se outras opções falharem. 

Monitoramento e avaliação 

 Descrevem o processo de controlo interno / desempenho. 

 Definir indicadores de acompanhamento principais derivados do estudo de base. Fornecer uma lista 
de indicadores de acompanhamento que serão utilizados para o monitoramento interno. 

 Descreva institucional (incluindo financeiras) arranjos. 

 Descreva a frequência dos relatórios e conteúdo para monitoramento interno. 

 processo de descrever para a integração de feedback de monitoramento interno para implementação. 

 Definir metodologia para monitoramento externo. 

 Definir indicadores-chave para monitoramento externo. 

 Descreva a frequência dos relatórios e conteúdo para monitoramento externo. 

 processo de descrever para a integração de feedback de monitoramento externo para implementação. 

 Descrevem dispositivos para a avaliação final externa 

 
Custos e Orçamentos 

 Fornecer uma declaração clara da responsabilidade financeira e autoridade. 

 Liste as fontes de recursos para o reassentamento e descrever o fluxo de fundos. 

 Certifique-se de que o orçamento para o reassentamento é suficiente e incluído no orçamento global 
do projecto. 

 Identificar os custos de reassentamento, se houver, a serem financiados pelo governo e os 
mecanismos que serão estabelecidos para garantir a coordenação dos desembolsos com o RAP e o 
cronograma do projeto. 

 Prepare um orçamento estimado, pelo custo e por item, por todos os custos de reassentamento, 
incluindo planeamento e implementação, gestão e administração, monitoramento e avaliação, e 
contingências. 

 Descrever os mecanismos específicos para ajustar estimativas de custos e pagamentos de 
compensação para flutuações de inflação e de câmbio. 

 Descrever as disposições para dar conta de contingências físicas e de preços. 

 Descrever as disposições financeiras para monitoramento externo e avaliação incluindo o processo de 
concessão e manutenção de contratos para toda a duração do reassentamento. 
 
 

 
Anexos 



 
111 

 Cópias de instrumentos de recenseamento e pesquisa, formatos de entrevista, e quaisquer outras 
ferramentas de pesquisa 

 Informações sobre todas as consultas públicas, incluindo anúncios e horários de reuniões públicas, 
atas e listas de participantes. 

 Exemplos de formatos para ser usado no monitoramento e elaboração de relatórios sobre a 
implementação RAP



11
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Anexo 11: Lista de documentos pertinentes ao Meio Ambiente e Quadro de Gestão Social 

 
Os seguintes documentos estão disponíveis : 
 
https://www.boad.org/politiques-procedures-directives/  
 
BOAD - Manuel de Politique et Procédures de vérification de la conformité de la BOAD, 
Novembre 2013 
 
Diretrizes Ambientais do BOAD: 
 

 EG01 - Intermediário Financeiro 

 EG02 - sítios naturais 

 EG03 - Manejo Florestal Sustentável 

 EG04 - barragens e reservatórios 

 EG05 - Gerenciamento de Recursos Hídricos do terreno e 

 EG06 - Watershed 

 EG07 - Reassentamento Involuntário de Populações 

 EG08 - povos indígenas, tribos, casta inferior e Minorias Étnicas 

 EG09 - Propriedade Cultural 

 EG10 - Manejo Integrado de Pragas e uso de agroquímicos  

 EG11 - Diversidade Biológica 

 EG12 - Plantio e Reflorestamento 

 EG13 - Wetlands  

 EG14 - Gestão Costeira e Littoral 

 EG15 - Riscos Naturais 

 EG16 - Prevenção Flood 

 EG17 - Irrigação e Drenagem 

 EG18 - Pesca  

 EG19 - Produção Agrícola 

 EG20 - Pecuária e gestão das pastagens 

 EG21 - zonas áridas e semi-áridas 

 EG22 - Questões sociais em áreas ecologicamente sensíveis 

 EG23 - Desenvolvimento do Turismo 

 EG24 - Port e instalações portuárias 

 EG25 - Petroleum Refining 

 EG26 - Oleodutos e Gasodutos 

 EG27 - Projetos Hidrelétricos 

 EG28 - Electricidade Redes de Transmissão 

 EG29 - projetos termelétricos 

 EG30 - Projetos Habitacionais em larga escala 

 EG31 - resíduos sólidos e à eliminação de Sistemas (recolha, tratamento, reciclagem) 

 EG32 - Gestão de Materiais Perigosos  

 EG33 - Agroindústria  

 EG34 - Indústria Alimentar 

 EG35 - Fábrica de Fertilizantes 

 EG36 - Indústria Química e Petroquímica 

 EG37 - Indústria do Cimento 

 EG38 - Siderurgia 

 EG39 - metais não ferrosos Indústria 

 EG40 - Gestão de risco industrial  

 EG41 - Saúde Pública e da Segurança 

 EG42 - Questões de Análise de Projetos Sociais 

 EG43 - Induzido Desenvolvimento 

 EG44 - Reforço da Capacidade Institucional 
 

https://www.boad.org/politiques-procedures-directives/
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- Guia SECTORIEL ESRM sur les systèmes Solares Autonomes hors réseau pour les prestataires de 
serviços financeiros - ECREEE, BOAD, BIDC 

 
Quadros Nacionais: 
 

- République du Togo - Loi n ° 2008-005 portante loi-cadre sur l'environnement  
- République du Mali - Loi n ° 91-47 / AN-RM Relativa à la Protecção Ambiental de l'et du Cadre de Vie 
- République du Bénin - Loi n ° 98-030 portante loi-cadre sur l'environnement en République du Bénin 
- République du Burkina Fasso - Loi n ° 008-2014 / AN portante loi d'orientação sur le développement 

durável au Burkina Fasso 

- République du Niger - Loi n ° 98-56 portante loi-quadro relativo à la Gestion de no Ambiente 
- République du Mali - Décret 03-594 PRM, Étude d'impacto sur l'environnement 
- République du Niger - Decreto n ° 97-001 portante institutionnalisation des Études sur l'd'impacto 

environnement 

- République du Niger - Portaria n ° 2010-09 portant Código de l'Eau au Niger 
- République du Mali - Politique Nationale de Proteção de l'Environnement 
- République du Burkina Faso - Politique Nationale en Matière d'Environnement  
- République du Bénin - liste des Textes en vigueur sur les secteurs de l'environnement et de la 

protecção de la natureza 
- République du Bénin - Décret n ° 2005-466 fixador les modalités de mise en oeuvre de l'auditoria 

environnemental en République du Bénin 

- République du Burkina Faso - Décret n ° 2013-406 / PRES promulguant la loi n ° 006-2013 / AN 
portant Código de l'environnement au Burkina Faso 

- ° 2009-090 atribuições / portantes PR Décret n, organização et fonctionnement Agence de l'Nationale 
de Administração em no Ambiente (ANGE) - République du Togo 

 
 


