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PREFÁCIO

PREFÁCIO
É com grande prazer que apresento a Série Salvaguardas e Sustentabilidade do Banco
Africano de Desenvolvimento, uma publicação periódica sobre as soluções eficazes e
sustentáveis que o Banco promove no sentido de responder aos desafios colocados pelas
questões ambientais e sociais, mudanças climáticas e economia verde no contexto do
desenvolvimento em África. A série oferece perspectivas e artigos apresentados pelo
Departamento de Certificação de Qualidade e de Resultados e por outras unidades do
Banco.
Actualmente, com o continente africano a viver um crescimento nunca antes verificado, a
necessidade de um desenvolvimento sustentável é cada vez mais acentuada. Desde 2000
a economia do continente triplicou, para mais de 2 biliões de dólares americanos por ano,
mas cerca de 600 milhões de africanos continuam a viver na pobreza. Ao mesmo tempo,
o continente é vulnerável aos efeitos devastadores da degradação ambiental e das
mudanças climáticas. Muitos defendem que a prioridade de África deverá ser suprir as
necessidades mais elementares de uma população que se prevê duplique até 2050,
atingindo os 2 mil milhões de pessoas. Para que isto aconteça, o crescimento de África
tem de ser sustentável a nível ambiental e social.
Os bancos multilaterais de desenvolvimento entendem que a obtenção de resultados de
desenvolvimento sustentável requer que providenciem ajuda aos países, na análise
diligente das acções de desenvolvimento propostas, de forma a gerir os seus potenciais
riscos e impactos adversos, a nível social e ambiental. A abordagem do Banco Africano de
Desenvolvimento vai além da gestão de riscos e impactos adversos; o Banco concebe as
suas intervenções nos países africanos no sentido de promover o crescimento inclusivo e
verde que irá melhorar a vida das pessoas, num ambiente seguro e sustentável.
Eu sei que alcançar este objectivo acarreta desafios, mas também traz grandes
oportunidades de maximizar as vantagens do crescimento económico. O Banco está
determinado a contribuir para o desenvolvimento das competências e do conhecimento
adequados para vencer estes desafios e tirar partido das oportunidades.
Esta série sobre a sustentabilidade irá ajudar-nos a partilhar, com os funcionários e com
as partes interessadas, o conhecimento e as experiências que temos vindo a adquirir ao
trabalhar para o desenvolvimento sustentável em África. Espero sinceramente que tanto
os funcionários como as partes interessadas façam bom uso dos elementos apresentados
nesta série e que se juntem a nós num diálogo permanente sobre a melhor forma de fazer
a diferença em África.

Sr. Emmanuel E. MBI
Primeiro Vice-Presidente e Director de Operações
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SÉRIE SALVAGUARDAS E SUSTENTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA E SALVAGUARDAS OPERACIONAIS DO SISTEMA
INTEGRADO DE SALVAGUARDAS DO GRUPO BANCO AFRICANO DE
DESENVOLVIMENTO

REFÁCI

PREFÁCIO
O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD) apresenta o seu Sistema Integrado de Salvaguardas, um elemento essencial da
sua estratégia de promoção de um crescimento que seja inclusivo, em termos sociais, e sustentável, em termos ambientais. As
salvaguardas são uma poderosa ferramenta de identificação de riscos, redução dos custos de desenvolvimento e melhoria da
sustentabilidade dos projectos, beneficiando, assim, as comunidades afectadas e contribuindo para a preservação ambiental.
1

Com este Sistema Integrado de Salvaguardas, o Banco estará mais bem equipado para enfrentar desafios emergentes em termos
ambientais e de desenvolvimento social. O Sistema Integrado de Salvaguardas não só promove boas práticas, como também incentiva
uma maior transparência e responsabilização. Respeita as vozes das pessoas que são afectadas por operações financiadas pelo Banco,
especialmente as comunidades mais vulneráveis, disponibilizando, por exemplo, mecanismos de queixa e compensação ao nível dos
projectos — uma forma sistemática e controlada de permitir que as vozes e as preocupações das pessoas afectadas sejam ouvidas e
analisadas durante o planeamento e a implementação do projecto.
O BAfD, de acordo com o seu mandato, tal como definido no artigo 1 do Acordo do Banco e o artigo 2 do Acordo do Fundo, bem como
com o disposto no artigo 38 do Acordo do Banco e o artigo 21 do Acordo do Fundo, encara os direitos económicos e sociais como parte
integrante dos direitos humanos, afirmando, consequentemente, que respeita os princípios e os valores dos direitos humanos, conforme
definidos na Carta das Nações Unidas e na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Assim, estes estiveram entre os princípios
que orientaram o desenvolvimento do Sistema Integrado de Salvaguardas. O BAfD incentiva os países membros a observar os padrões,
as normas e as boas práticas internacionais em termos de direitos humanos, com base nos compromissos que assumiram ao abrigo dos
Pactos Internacionais em matéria de Direitos Humanos e da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos.
O Sistema Integrado de Salvaguardas foi desenvolvido com base em inúmeras consultas. Em particular, cinco sessões regionais — em
Nairobi, Lusaka, Libreville, Abuja e Rabat — proporcionaram ao Banco a oportunidade de ouvir e abordar preocupações manifestadas
pelas partes interessadas e pela sociedade civil.
Tudo isto contribuiu para aquilo que acreditamos ser um pacote de políticas excepcionalmente fortes e bem pensadas para o Banco —
um pacote desenvolvido com base numa vasta experiência, que reflecte o pensamento inovador actual e que servirá o Banco e África por
longos anos no futuro.
Coloca o Banco na vanguarda dos bancos multilaterais de desenvolvimento, com um pacote integrado claro de políticas e procedimentos
para responder às questões de salvaguardas que surgem durante o desenvolvimento. Acreditamos que o Sistema Integrado de
Salvaguardas irá reforçar a capacidade do Banco de levar a cabo o seu mandato e irá ajudar a aumentar a eficácia e o impacto de
desenvolvimento das nossas operações.
Mas, mais do que isso, o Sistema Integrado de Salvaguardas será uma das ferramentas mais fortes que temos para ajudar a promover
o bem-estar dos nossos verdadeiros clientes, o povo africano.

1 O BAfD integra o Banco Africano de Desenvolvimento e o Fundo Africano de Desenvolvimento.

1

2

SÉRIE SALVAGUARDAS E SUSTENTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA E SALVAGUARDAS OPERACIONAIS DO SISTEMA INTEGRADO DE
SALVAGUARDAS DO GRUPO BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

SUMÁRIO EXECUTIVO
Este documento define os princípios orientadores para um Sistema Integrado de Salvaguardas (SIS), que consolida
e revitaliza as salvaguardas ambientais e sociais existentes do Banco Africano de Desenvolvimento. O documento
apresenta duas componentes do SIS — a Declaração de Política Integrada de Salvaguardas e cinco Salvaguardas
Operacionais.

Abordagem e fundamentos do Sistema Integrado de Salvaguardas
As salvaguardas ambientais e sociais do
Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD
ou o Banco) são um elemento essencial do
apoio do Banco para um crescimento
económico
inclusivo
e
para
a
sustentabilidade ambiental em África. À
medida que o Banco se adapta aos
desafios emergentes em termos ambientais
e de desenvolvimento social, as
salvaguardas podem rapidamente tornarse obsoletas.
Para melhor articular as suas políticas de
salvaguarda,
aumentando
simultaneamente a respectiva clareza,
coerência e consistência, o Banco
desenvolveu um Sistema Integrado de
Salvaguardas (SIS). O SIS desenvolve-se
a partir das duas políticas de salvaguarda
anteriores — Reassentamento Involuntário
(2003) e Ambiente (2004) — e das três
políticas e estratégias transversais: Género
(2001), a Estratégia de Gestão e
Adaptação aos Riscos Climáticos (2009) e
o Quadro de Envolvimento da Sociedade
Civil (2012).
Tem também por base as políticas
sectoriais do Banco: Saúde (1996), Gestão
Integrada dos Recursos Hídricos (2000),
Desenvolvimento Agrícola e Rural (2000,
2010) e Redução da Pobreza (2004). Traz
estas políticas e estratégias para um
quadro consolidado, que tem por objectivo
melhorar a eficiência e a relevância do
trabalho do Banco. Nessa medida, o SIS
pretende:

•

Um melhor alinhamento das
salvaguardas com as novas políticas
e estratégias do Banco, incluindo a
nova Estratégia do Banco para Dez
Anos (2013- 2022);

•

Adoptar boas práticas
internacionais, incluindo no
âmbito das mudanças
climáticas;

•

Adaptar políticas a uma gama em
evolução, de produtos de
empréstimos e modalidades de
financiamento inovadoras;

•

Trabalhar no sentido de uma
maior harmonização transversal
de práticas de salvaguarda
entre as instituições financeiras
multilaterais;

•

Personalizar abordagens de
salvaguardas para diferentes
clientes com capacidades diversas;
e

•

Melhorar os processos internos e a
atribuição de recursos.

empréstimo actuais e futuras e tem
em consideração as diversas
capacidades e necessidades de cada
um dos países membros, tanto no
sector público como no privado.
2. Salvaguardas Operacionais (SO)
– trata-se de um conjunto de cinco
requisitos de salvaguarda, que os
clientes do Banco devem cumprir, ao
abordar impactos e riscos ambientais
e sociais. O Banco utiliza a verificação
preventiva, a revisão e a fiscalização
para garantir que os clientes cumprem
estes requisitos durante a preparação
e a implementação do projecto. Ao
longo do tempo, o Banco poderá
adoptar requisitos de salvaguarda
adicionais ou actualizar os requisitos
existentes para melhorar a eficiência,
responder a novas necessidades e
reflectir a evolução de boas práticas.

O SIS é constituído por quatro
componentes inter-relacionadas:

3. Procedimentos
de
Avaliação
Ambiental e Social (PAAS) – fornecem
orientação
relativamente
aos
procedimentos específicos que o
Banco e os seu mutuários ou clientes
devem seguir para assegurar que as
operações do Banco cumprem os
requisitos das SO em cada uma das
fases do ciclo do projecto do Banco.

1. A Declaração de Política Integrada
de Salvaguardas – Descreve
objectivos
comuns
das
salvaguardas do Banco e apresenta
princípios da política. Foi concebida
para ser aplicada a modalidades de

4. Avaliação Integrada de Impacto
Ambiental e Social (AIIAS) – As Notas
de Orientação fornecem orientação
técnica aos mutuários ou clientes do
Banco sobre normas relativas a
questões sectoriais, tais como
estradas e

caminhos de ferro, energia hidroeléctrica ou o
sector das pescas ou sobre abordagens
metodológicas que os clientes ou mutuários
devem adoptar para cumprir as normas das SO.

componentes — a Declaração
Integrada de Política de Salvaguardas e
as cinco Salvaguardas Operacionais.
As outras duas componentes — os
PAAS e as Notas de Orientação da
AIIAS — estão a ser preparadas com
base na versão preliminar do, SIS mas
apenas poderão ser apresentadas

Para além de lançar as bases para o SIS,
este documento abrange as suas duas
primeiras

depois de o Conselho aprovar
formalmente os princípios subjacentes da
política. Os PAAS e as Notas de
Orientação da AIIAS deverão estar
prontos no primeiro trimestre de 2014 e
irão substituir os PAAS e as Notas de
Orientação da AIIAS apresentados em
2001.

O Sistema Integrado de Salvaguardas
ambientais e sociais.

A sustentabilidade ambiental e social
constitui um factor chave para o
crescimento económico e para a redução
da pobreza em África. A Estratégia do
Banco para 2013-2022 enfatiza a
necessidade de ajudar os Países Membros
Regionais nos seus esforços no sentido de
alcançar um crescimento inclusivo e a
transição para uma economia verde. Além
disso, o Banco está empenhado em
assegurar a sustentabilidade social e
ambiental dos projectos que apoia. O SIS
foi concebido para promover a
sustentabilidade dos resultados dos
projectos, protegendo o ambiente e as
pessoas dos impactos potencialmente
adversos dos projectos. As salvaguardas
têm como objectivo:

•

Evitar impactos adversos dos
projectos no ambiente e nas pessoas
afectadas, ao mesmo tempo que
maximizam, na medida do possível,
potenciais benefícios do
desenvolvimento;

Salvaguarda Operacional 1: Avaliação
ambiental e social – Esta salvaguarda
abrangente regula o processo para
determinar a categoria ambiental e social
de um projecto e os consequentes
requisitos de avaliação ambiental e social.

•

Salvaguarda Operacional 2:
Reassentamento involuntário: aquisição
de terras, desalojamento da população
e compensação – Esta salvaguarda
consolida os compromissos e os
requisitos da política definidos na
política do Banco, relativamente a
reassentamento involuntário e
incorpora diversos aperfeiçoamentos
destinados a melhorar a eficácia
operacional desses requisitos.

•

•

Minimizar, mitigar e/
ou compensar os impactos adversos
no ambiente e nas pessoas
afectadas, sempre que não seja
possível evitá-los; e

•

Ajudar os mutuários/clientes a
reforçar os seus sistemas de
salvaguarda e a desenvolver a
capacidade de gerir riscos

•

O
Banco
exige
que
os
mutuários/clientes cumpram estes
requisitos de salvaguardas durante a
preparação e a implementação do
projecto. A Declaração Integrada de
Política de Salvaguardas define os
princípios fundamentais que orientam e
sustentam a abordagem do Banco às
salvaguardas
ambientais.
Adicionalmente, o Banco adoptou cinco
SOs, limitando o seu número ao
estritamente necessário para atingir os
objectivos
e o
funcionamento
optimizado do SIS:

Salvaguarda Operacional 3:
Biodiversidade e serviços dos
ecossistemas – Esta salvaguarda tem
por objectivo conservar a diversidade
biológica e promover a utilização
sustentável dos recursos naturais.
Traduz também, em requisitos
operacionais, os compromissos da
política do Banco relativamente à
gestão integrada dos recursos hídricos.
Salvaguarda Operacional 4: Prevenção e
controlo de poluição, substâncias
perigosas e eficiência dos recursos –
Esta salvaguarda abrange a gama de
impactos chave da poluição, resíduos e
substâncias perigosas, para os quais
existem onvenções internacionais
aceites, bem como normas regionais do
sector de carácter abrangente, incluindo
as relativas aos gases com efeito de
estufa, seguidas por outros bancos
multilaterais de desenvolvimento.

•

Salvaguarda Operacional 5: Condições
de trabalho, saúde e segurança – Esta
salvaguarda define os requisitos do
Banco para os seus mutuários ou
clientes no âmbito das condições,
direitos e protecção dos trabalhadores
relativamente a abusos ou exploração.
Assegura também uma maior
harmonização com a maioria dos outros
bancos multilaterais de desenvolvimento.
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DECLARAÇÃO DE POLÍTICA E SALVAGUARDAS OPERACIONAIS
DO SISTEMA INTEGRADO DE SALVAGUARDAS DO GRUPO BANCO
AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO

PARTE I: INTRODUÇÃO

PARTE I: INTRODUÇÃO
Enquadramento
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD ou o Banco) adoptou a sua Política Ambiental
em 1990, um conjunto de Procedimentos de Avaliação Ambiental e Social (PAAS) em
2001, a Política de Reassentamento Involuntário em 2003 e uma Política Ambiental revista
em 2004. Estas políticas forneceram a base para as actuais salvaguardas ambientais e
sociais, que definem os requisitos para um nível adequado de avaliação ambiental e social
e medidas de gestão para mitigar riscos relacionados com os projectos.
O Banco tem também outras políticas transversais e sectoriais que integram compromissos
no sentido de promover a sustentabilidade ambiental e social nas operações do Banco:
políticas no âmbito da saúde (1996), gestão integrada dos recursos hídricos (2000),
desenvolvimento agrícola e rural (2000) , género (2001), cooperação com organizações da
sociedade civil (2001), reassentamento involuntário (2003), redução da pobreza (2004) e
ambiente (2004), bem como o Quadro de Envolvimento da Sociedade Civil (2012). No
entanto, nenhuma destas políticas apresenta requisitos específicos de salvaguardas para
integrar a sustentabilidade ambiental e social nos investimentos do Banco, como condições
para o financiamento por parte do Banco.
1

O Banco desenvolveu um Sistema Integrado de Salvaguardas (SIS) para actualizar as
suas políticas de salvaguardas e consolidá-las num conjunto de Salvaguardas
Operacionais (SOs), apoiadas por Procedimentos de Avaliação Ambiental e Social (PAAS)
revistos e Notas de Orientação da Avaliação Integrada de Impacto Ambiental e Social
(AIIAS). Este documento apresenta o SIS, a Declaração Integrada de Política de
Salvaguardas e as SOs. O SIS sobrepõe-se às provisões de políticas anteriores no âmbito
das salvaguardas ambientais e sociais e em aspectos relativos à conformidade.

Contexto
O SIS foi desenvolvido numa altura em que emergiram novas prioridades estratégicas, foi
adoptada a Estratégia do Banco para Dez Anos e em que as instituições financeiras
multilaterais (IFM) estão, cada vez mais, a harmonizar as suas salvaguardas ambientais e
sociais.
Prioridades estratégicas regionais
África enfrenta oportunidades estimulantes, bem como grandes desafios. Ao longo da
última década, a região sofreu uma transformação económica. Com taxas médias de
crescimento anual à volta dos 5%, o continente é, cada vez mais, encarado como um
importante futuro impulsionador da economia global. As perspectivas são de inovação
tecnológica e industrial, aumento da produção e do consumo e níveis mais elevados de
prosperidade.

1 A política foi suplementada em 2010 por uma estratégia para o sector agrícola, que foi revista em 2012, no sentido de
melhorar a contribuição do Banco para a produtividade agrícola, segurança alimentar e redução da pobreza, garantindo,
simultaneamente, a sustentabilidade e a resiliência da infraestrutura agrícola e a protecção da base dos recursos naturais.
Isto envolve um aumento da monitorização e da auditoria, resistência às mudanças climáticas, uso de energias renováveis
e medidas de mitigação.
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Contudo, vários desafios impedem um
progresso sustentado. África continua a ser o
continente mais pobre, onde grande parte da
população não tem acesso adequado a bens e
serviços — como a energia, água potável e
saneamento — que respondam às
necessidades humanas elementares. O
crescimento não tem sido uniforme no
continente nem, em muitos casos, dentro dos
próprios países. Se é verdade que seis das dez
economias com índice de crescimento mais
rápido são africanas, muitos países no
continente continuam a ocupar algumas das
posições mais baixas no Índice de
Desenvolvimento Humano. Daí que a
promoção do crescimento inclusivo, que
beneficia todos os segmentos da sociedade, se
mantém como uma prioridade urgente se se
pretende manter os recentes progressos em
termos de desenvolvimento.

os níveis crescentes de urbanização, um
enorme défice de infraestruturas e a
mudança dos padrões de consumo, são
factores que ameaçam a sustentabilidade
no futuro. Muitas das decisões de
desenvolvimento
tomadas
hoje,
relativamente a infraestruturas, sistemas de
energia, sistemas de produção alimentar e
educação terão consequências a longo
prazo.

Garantir que o crescimento futuro é sustentável
está a tornar-se um desafio hercúleo, com
tendências preocupantes no âmbito da
poluição, resíduos, degradação ambiental e
mudanças climáticas. Além disso, o
crescimento da população, a insegurança
alimentar,

O Banco adoptou recentemente a sua
Estratégia para 2013-2022 para promover
a transformação de África através do
crescimento inclusivo e da transição para a
economia verde. O SIS apoia e está
alinhado com as principais prioridades
operacionais da estratégia (Quadro 1).

O principal objectivo do SIS consiste em
integrar práticas de gestão ambiental e
social adequadas em todas as operações
do Banco, a fim de garantir que são
sustentáveis e que os clientes dos sectores
público e privado são apoiados no sentido
do cumprimento dos requisitos.
Alinhamento com a estratégia do
Banco para 2013-2022

Harmonização de salvaguardas ambientais e
sociais
O desenvolvimento do SIS ocorreu no contexto
da harmonização continuada das IFM e da
renovação das respectivas boas práticas
ambientais e sociais. Na sequência da
Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda,
em 2005, tem havido maior ímpeto por parte das
agências de desenvolvimento no sentido de
harmonizar as salvaguardas ambientais e
sociais. O Grupo de Trabalho do Ambiente das
Instituições Financeiras Multilaterais (GTA- IFM)
publicou, em 2005, um Quadro Comum para a
Avaliação Ambiental, para incentivar uma maior
harmonização das salvaguardas ambientais e
sociais entre os seus membros. Este facto tem
grande importância para o co-financiamento do
Banco com outras IFM.
Nos últimos anos, quase todas as IFM iniciaram
ou concluíram grandes revisões e renovações
das respectivas políticas ambientais e sociais,
bem como das normas e dos requisitos das
suas salvaguardas .
2

Quadro 1: Contribuição do SIS para a Estratégia do Banco para 2013-2022
• Desenvolvimento de infraestruturas – O Banco está empenhado em investir em infraestruturas que desbloqueiem o
potencial de crescimento e desenvolvimento de África. Os projectos no âmbito das infraestruturas acarretam com
frequência custos ambientais e sociais significativos e, por vezes, irreversíveis. O SIS ajuda a evitar ou a minimizar estes
custos, ajudando a garantir que os projectos são sustentáveis e que os beneficiários recebem os benefícios inclusivos
pretendidos.

• Integração regional – Dado que os problemas num país muitas vezes afectam países vizinhos, o SIS permite ao Banco
apoiar projectos regionais que irão sustentar a transição de África para a economia verde, através de uma melhor gestão
ambiental e de recursos, incluindo a protecção da fauna e flora, água e património cultural. Ao abrigo do SIS, estes
grandes projectos regionais são também sujeitos a avaliações ambientais e sociais estratégicas, a fim de abordar efeitos
adversos cumulativos.

• Desenvolvimento do sector privado – Para fomentar um crescimento mais inclusivo, o SIS procura aumentar as
capacidades do sector privado para integrar sustentabilidade ambiental e social nos seus projectos, a fim de assegurar
que as populações afectadas pelos projectos, participam e retiram benefícios económicos sustentados nas suas
comunidades.

• Governança e responsabilização – Anteriormente, os empréstimos com base nas políticas não estavam sujeitos à
diligência prévia (due dilligence) em termos ambientais e sociais e as lacunas impediam certos segmentos da população
de beneficiar dos empréstimos. Com o SIS, todos os empréstimos com base em políticas são sujeitos a uma diligência
prévia, para integração da sustentabilidade ambiental e social e reforço da governança ambiental.

• Competências e tecnologia – Através do SIS o Banco irá reforçar capacidades individuais e institucionais em Países
Membros Regionais, para conceber e implementar projectos sustentáveis, incluindo o desenvolvimento de competências
para abordar questões contemporâneas, como as mudanças climáticas.

2

O IFC adoptou os seus Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Ambiental e Social em 2006 e reviu-os em 2011. Desde 2006, o BID, o BERD, o BEI e o BAsD têm vindo a actualizar
os respectivos sistemas de salvaguardas e o Banco Mundial e o Banco Islâmico de Desenvolvimento estão agora a actualizar os seus. Além disso, grandes bancos privados que financiam
projectos internacionais e instituições financeiras de desenvolvimento bilateral (como o FMO holandês ou a DEG alemã), com as quais o Banco frequentemente co-financia projectos,
adoptaram os Princípios do Equador, que têm por base os Padrões de Desempenho do IFC de Sustentabilidade Ambiental e Social.

PARTE I: INTRODUÇÃO

Este processo resultou numa maior
compatibilidade em termos de abrangência,
requisitos e procedimentos entre as
salvaguardas ambientais e sociais destas
instituições. As salvaguardas dos bancos
multilaterais de desenvolvimento incluem
as seguintes características chave comuns:

os mutuários efectuarem o tipo e
nível adequado de avaliação
ambiental e social das operações
a serem financiadas pela
instituição, utilizando um sistema
de categorização de projectos;
Um conjunto de salvaguardas
suplementares que abordam riscos
ambientais e sociais específicos,

•
•

Uma salvaguarda abrangente que
define os requisitos para
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definindo os requisitos da instituição
para a avaliação e gestão ou medidas
de mitigação relevantes para essas
áreas de risco e, quando adequado,
normas específicas a serem
cumpridas; e
•

Maior consistência nas áreas
de risco abrangidas pelas
salvaguardas.

Tabela 1: Principais áreas de salvaguardas operacionais dos bancos multilaterais de desenvolvimento
Área

BM

IFC

BERD

Avaliação ambiental e social (AAS)

Sim

Sim

Sim

Reassentamento involuntário

Sim

Sim

Sim

Prevenção da poluição

Sim

Sim

Biodiversidade

Sim

c

Impactos na comunidade

IFM GTA

BID

BAsD

BAD

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

(na AAS)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

(na AAS)

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

(na AAS) (na AAS)

Sim

Condições de trabalho

Não

Sim

Sim

Sim

Não

(na AAS)

Sim

Sim

Povos indígenas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

(na AAS)

Sim

Património cultural

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

(na AAS) (na AAS)

Não

Caudais ecológicos

Sim

Não

Não

Não

Não

f

BEI
Sim

Não

a

(Na Biod.)

d

e

Sim

a

Como proposto no SIS.

c

Como consta no Quadro Comum para a
Avaliação Ambiental e Social.

O Banco Mundial tem salvaguardas relativas aos
habitats naturais e às florestas.

e

b

Propõe uma salvaguarda relativa a grupos
vulneráveis, o que inclui os povos indígenas.

d

Divididas em poluição e substâncias tóxicas e
perigosas.

f

A Salvaguarda diz respeito à gestão dos recursos hídricos.

Políticas e salvaguardas actuais do Banco
O compromisso do Banco de aumentar a
sustentabilidade ambiental e social nos seus
investimentos reflecte-se nas várias políticas
e ferramentas relacionadas com estes temas
que têm adoptadas, bem como nas
alterações no seu quadro institucional, no
sentido de assegurar a implementação
eficaz dessas políticas e ferramentas (ver
Figura 1).
A Política Ambiental de 2004 estabeleceu o
compromisso do Banco de integrar
considerações ambientais nas suas
operações, através da (i) categorização
sistemática de projectos de acordo com o

nível de risco ambiental e (ii) a aplicação de
tipos adequados de avaliações ambientais,
com compromissos de consulta pública e
de divulgação de informação. A Política de
Reassentamento Involuntário de 2003
forneceu um conjunto pormenorizado e
rigoroso de compromissos e requisitos
relativos aos projectos do Banco
envolvendo desalojamento da população,
relocalização, compensação e restauro das
condições de vida.
Uma análise da experiência do Banco na
aplicação destas políticas destacou os
seguintes problemas: (i) elevados custos

de transacção dentro do Banco e entre os
seus clientes, imputáveis ao tempo e ao
esforço necessários para considerar
diversas fontes da política; (ii) questões
importantes não receberam a devida
atenção, devido à abrangência e
relevância irregular atribuída em
diferentes políticas; (iii) entraves à
implementação causados por conflitos de
prioridades e potenciais conflitos entre
políticas; e (iv) dificuldades de
monitorização da conformidade por parte
dos mutuários e do próprio Banco.
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entender e de seguir; e
Os PAAS do Banco, produzidos em 2001,
para tornar operacionais as políticas
sectoriais e transversais do Banco, têm
governado
a
implementação
das
salvaguardas ambientais e sociais ao longo
da última década. No entanto, a
implementação dos PAAS tem revelado
diversas inconsistências e lacunas:

•

•

Os documentos do projecto tendem a não
•
conter a informação técnica necessária para
categorizar os projectos na fase apropriada
do ciclo do projecto;

•

Tem-se revelado difícil categorizar
empréstimos que são baseados em políticas
e em programas e integrar considerações
sociais nos mesmos;

É problemático processar,
armazenar e recuperar
informação sobre as
salvaguardas ambientais e
sociais de projectos, para a
monitorização dos projectos ou
para fins de produção de
conhecimento;
As decisões de investimento são
frequentemente tomadas, mesmo
quando a respectiva diligência
prévia ambiental e social não foi
realizada;Alguns aspectos dos
PAAS, incluindo os passos
necessários específicos e as
funções e responsabilidades
associadas, são difíceis de

Os PAAS não cobrem todas as
formas de empréstimos que o
Banco actualmente
pratica,incluindo empréstimos ao
sector privado.

•

Nos finais de 2010, o Banco emitiu um
Nota de Concepção, “Rumo a um Sistema
Integrado de Salvaguardas”, assinalando a
sua intenção de desenvolver o
compromisso de uma política coerente e
integrada. Emitiu também um conjunto de
requisitos de salvaguardas no âmbito da
sustentabilidade ambiental e social
apoiadas por procedimentos melhorados e
materiais de orientação.

Principais desafios da política de salvaguarda
Ao desenvolver o novo SIS, o Banco teve
em conta a alteração no contexto das suas
operações, o estado presente das suas
salvaguardas ambientais e sociais, bem
como a maior harmonização e partilha de
boas práticas entre as IFM. Grande parte
do trabalho centrou-se na abordagem dos
principais desafios das salvaguardas.
Aumentar a coerência das políticas. O SIS
reúne um leque de compromissos de
políticas ambientais e sociais, num quadro
coerente, que aborda as condições do
Banco para apoio financeiro. Em particular,
os compromissos com um processo
sistemático de avaliação ambiental da
Política Ambiental e com a gestão de
questões
de
reassentamento
e
compensação
da
Política
de
Reassentamento
Involuntário
são
conjugados para formar o núcleo de uma
abordagem de salvaguardas ambientais e
sociais integradas. A inclusão de diversas
questões sociais importantes, como o
impacto na comunidade e a consulta mais
sistemática, também contribui para a
coerência global das políticas. O SIS
também tem em conta outros
compromissos de políticas do Banco que
não foram expressos em termos de
requisitos de salvaguardas.
Maior clareza em termos de âmbito,
requisitos e responsabilidades. O SIS

define claramente os seus requisitos para
a avaliação ambiental e social de
operações e os níveis adequados de
gestão ambiental e social. Determina
também quem é responsável pelas acções
e decisões necessárias, em diversas fases
do ciclo do projecto, para implementar o
SIS. Elementos importantes do SIS são a
sua aplicação a todas as operações do
Banco, tanto no sector público como no
privado, a sua clara definição do processo
de categorização do projecto e a sua
enumeração de como os projectos podem
accionar determinados requisitos de
políticas, para evitar ou gerir impactos
adversos.
Alteração do padrão das operações do
Banco. Para o Banco, bem como para
outras instituições similares, a maioria das
operações afastou-se de investimentos em
projectos individuais do sector público,
para os quais as avaliações tradicionais de
impacto ambiental e social são mais
adequadas, virando-se para empréstimos
baseados em programas, fornecendo
apoio orçamental, mais empréstimos para
programas de investimento regional ou
sectorial geridos pelo cliente ou mutuário e
mais empréstimos para o sector privado,
especialmente através de intermediários
financeiros e empréstimos a empresas. O
SIS foi concebido para ser relevante para
este perfil em transformação das

operações do Banco.
•

Tendo em conta as boas práticas das
IFM nestas áreas, o SIS torna
obrigatória a aplicação da Avaliação
Ambiental e Social Estratégica
(AASE) para abordar as questões
ambientais e sociais resultantes de
operações a montante, como o apoio
orçamental e programas de
investimento geridos pelo cliente.
Torna também obrigatório para os
clientes que implementem programas
regionais ou sectoriais o
desenvolvimento de Quadros de
Gestão Ambiental e Social (QGAS),
para identificar, avaliar e financiar
investimentos individuais, ao abrigo
do programa.

•

O desafio de gerir os riscos
ambientais e sociais associados a
empréstimos através de
intermediários financeiros é bem
reconhecido entre as IFM. O SIS
centra o requisito de salvaguarda, na
capacidade e no compromisso do
intermediário financeiro do cliente, de
adoptar e implementar um Sistema
de Gestão Ambiental e Social eficaz,
adequado à natureza e à escala das
suas operações.
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Necessidades de diferentes clientes do
Banco. O SIS reconhece o perfil em
transformação dos clientes do Banco —
especialmente a gama diversificada de
clientes do sector privado. Os clientes do
sector privado, normalmente envolvem-se
com o Banco mais tardiamente, no ciclo do
projecto, do que os clientes tradicionais do
sector público. Isto tem implicações para a
implementação sistemática do SIS, que
está ligado a passos essenciais no ciclo do
projecto. O requisito do SIS é adaptado
para abranger estas situações. Os clientes
do sector público tendem a ter maior
relevância para a abordagem de "sistemas
nacionais" que o SIS apoia. Um dos
objectivos estratégicos do SIS consiste em
ajudar a reforçar os "sistemas nacionais" —
as políticas, os procedimentos e os
mecanismos institucionais do próprio país
— para aplicar as salvaguardas ambientais
e sociais.
Questões emergentes. O SIS incorporou
também diversas questões emergentes,
como questões relativas ao projecto no
âmbito do património cultural, mudanças
climáticas, biodiversidade e serviços de
ecossistemas e condições de trabalho.
O reassentamento involuntário, embora
não estritamente uma questão emergente,
continua a ser um grande desafio para a

implementação eficaz dos sistemas de
salvaguardas ambientais e sociais do
Banco. O SIS também clarificou e traduziu
a política do Banco no âmbito do
reassentamento involuntário numa SO,
estabelecendo claramente os requisitos do
Banco e definindo os conteúdos de um
Plano de Acção de Reassentamento.
O SIS reconhece o desafio aos esforços de
desenvolvimento trazido pela variabilidade
e mudanças climáticas, na medida em que
as intervenções de desenvolvimento
interagem com o ambiente físico e
ecológico. O SIS exige que os projectos
financiados pelo Banco sejam submetidos
a uma pré-avaliação e triagem (screening)
e categorizados de acordo com a
respectiva vulnerabilidade aos riscos de
mudanças climáticas. A nova ferramenta
de triagem do Banco relativamente ao risco
de mudanças climáticas irá apoiar o SIS na
abordagem da vulnerabilidade a mudanças
climáticas e na introdução de medidas de
adaptação nas operações do Banco.
Vulnerabilidade de grupos. O Banco está
empenhado
em
proteger
grupos
vulneráveis que sejam afectados por
projectos do Banco. A Declaração
Integrada de Política de Salvaguardas
fornece uma descrição de grupos
vulneráveis e exige que sejam
determinados os efeitos das operações do
Banco
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sobre os grupos vulneráveis e que sejam
protegidos os seus interesses e
oportunidades, em beneficiar das
operações do Banco.
Reforço da consulta pública. No contexto
das salvaguardas é vital realizar consultas
e participações efectivas. Em linha com as
boas práticas das IFM, o SIS estabelece
requisitos claros para uma consulta pública
mais alargada entre as comunidades, bem
como a participação destas e de partes
interessadas locais que se preveja virem a
ser afectadas pelas operações do Banco. A
consulta terá de obedecer aos requisitos de
ser "livre, prévia e informada" e de alcançar
amplo apoio por parte da comunidade,
especialmente no caso de projectos de
elevado risco ou projectos que afectem
grupos vulneráveis. Em particular, o SIS
torna clara a forma como as consultas
deverão ser integradas em passos
específicos no processo de avaliação, tais
como no desenvolvimento dos termos de
referência preliminares para uma avaliação
ambiental e social, nos relatórios
preliminares de AASE ou de Avaliações de
Impacto Ambiental e Social (AIAS) e de
Planos de Gestão Ambiental e Social
preliminares para projectos de Categoria 1.

Estrutura e sumário do SIS
O SIS é composto por uma Declaração de
Política Integrada de Salvaguardas,
Salvaguardas Operacionais (SOs), um
conjunto revisto de Procedimentos de
Avaliação Ambiental e Social (PAAS) e
Notas de Orientação para a Avaliação
Integrada de Impacto Ambiental e Social
(AIIAS) (ver Figura 2).
O presente documento apresenta a
Declaração Integrada da Política
Integrada de Salvaguardas e as SOs. Os
PAAS e as Notas de Orientação da AIIAS
apenas serão desenvolvidos, quando o
Conselho de Administração do Banco tiver
aprovado a Declaração da Política e as
SOs, uma vez que estas irão fornecer
indicações sobre a implementação das
SOs.

Declaração de Política Integrada de
Salvaguardas
A Declaração de Política Integrada de
Salvaguardas do Banco estabelece os
compromissos do próprio Banco
relativamente ao SIS, bem como a
responsabilidade de o implementar:
para (i)
assegurar a avaliação
sistemática de impactos e riscos
ambientais e sociais; (ii) aplicar as SOs
a todo o portfólio de operações do
Banco; (iii) apoiar clientes e países com
orientações técnicas e apoio de carácter
prático no sentido de cumprir os
requisitos; (iv) implementar uma
abordagem adaptativa e proporcional às
medidas de gestão ambiental e social, a
ser acordada com os clientes, como uma
condição de financiamento dos
projectos; (v) assegurar que os clientes
se envolvem em consultas relevantes

com grupos afectados; e respeitar e
promover a protecção de grupos
vulneráveis, de forma apropriada ao
contexto africano.
A Declaração de Políticas define também
o compromisso do Banco de harmonizar
as salvaguardas ambientais e sociais
entre as IFM e de actuar em coordenação
com parceiros co-financiadores. Destaca
a importância de monitorizar e
supervisionar a conformidade, para
garantir que as salvaguardas são
implementadas. Por fim, inclui uma lista de
bens perigosos para o ambiente, para os
quais não podem ser utilizados fundos
disponibilizados pelo Banco, em
investimentos quer públicos quer
privados.
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Salvaguardas Operacionais
O Banco seleccionou as salvaguardas
operacionais (SOs) a integrar no SIS com
base nas seguintes considerações:
•

Compromissos nas políticas já
existentes do Banco;

•

Relevância para questões chave
ambientais e sociais na região;

•

Lições aprendidas da aplicação dos
procedimentos/políticas ambientais e
sociais no Banco;

•

Harmonização com outros bancos
multilaterais de desenvolvimento e
alinhamento com normas e
convenções internacionais relevantes;

•

Resultados das consultas a
partes interessadas; e

•

Limitação do número de SOs ao
estritamente necessário, para
alcançar o funcionamento ideal do
SIS.

As SOs destinam-se a:
•

Melhorar a integração das
considerações dos impactos
ambientais e sociais nas operações do
Banco, para promoção da
sustentabilidade e do desenvolvimento
a longo prazo em África;

•

Evitar que os projectos afectem
negativamente o ambiente e as
comunidades locais ou, sempre
que tal não seja possível,
minimizar, mitigar e/ou
compensar pelos efeitos adversos
e maximizar os benefícios do
desenvolvimento;

•

2

Considerar sistematicamente os
impactos das mudanças climáticas na
sustentabilidade de projectos de
investimento e a contribuição dos
projectos para as emissões a nível
global de gases com efeito de estufa;

Convenção da ONU sobre a Diversidade Biológica (1992).
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•

•

Delinear funções e responsabilidades
do Banco e dos seus mutuários ou
clientes na implementação de
projectos, na obtenção de resultados
sustentáveis e na promoção da
participação local; e
Ajudar os Países Membros Regionais
e os mutuários/clientes a reforçar os
seus próprios sistemas de
salvaguardas e a sua capacidade de
gestão de riscos ambientais e

sociais.
As SOs são descritas resumidamente a
seguir, sendo o seu texto completo
apresentado na Parte III.
SO 1: Avaliação Ambiental e Social – Esta
salvaguarda abrangente regula o
processo de determinação da categoria
ambiental e social de um projecto e os
consequentes requisitos de avaliação
ambiental e social: o âmbito de aplicação;
categorização; uso de uma AASE e AIAS,
se adequado; Planos de Gestão Ambiental
e Social; avaliação de vulnerabilidade às
mudanças climáticas; consulta pública;
impactos na comunidade; avaliação e
tratamento de grupos vulneráveis; e
procedimentos de queixa. Actualiza e
consolida os compromissos com as
políticas definidas na política do Banco
relativa ao ambiente.
SO 2: Reassentamento Involuntário:
Aquisição de terras, Deslocalização da
população e Compensação – Esta
salvaguarda consolida os compromissos
e os requisitos da política definidos na
política do Banco relativamente ao
reassentamento involuntário e integra
aperfeiçoamentos destinados a melhorar
a eficácia operacional desses requisitos.
Em
particular,
abarca
noções
abrangentes e inovadoras de bens e
meios de subsistência, tendo em conta as
respectivas dimensões social, cultural e
económica. Adopta também uma
definição de comunidade e propriedade
comum que enfatiza a necessidade de

manter a coesão social, as estruturas
comunitárias e as interligações sociais
que a propriedade comum proporciona.
A salvaguarda mantém o requisito de
fornecer compensação que cubra o custo
integral de substituição; reitera a
importância de um reassentamento que
melhore o nível de vida, a capacidade de
gerar rendimento e os meios de
subsistência em geral; e enfatiza a
necessidade
de
assegurar
que
considerações sociais, como género,
idade e participações nos resultados do
projecto, não privem de direitos quaisquer
pessoas afectadas pelo projecto.
SO 3: Biodiversidade e Serviços dos
Ecossistemas – O Objectivo abrangente
desta salvaguarda consiste em conservar
a diversidade biológica e promover a
utilização sustentável dos recursos
naturais. Traduz em requisitos de SOs, os
compromissos do Banco na sua política
relativa à gestão integrada dos recursos
hídricos e a Convenção das Nações
Unidas sobre a Diversidade Biológica. A
salvaguarda reflecte a importância da
biodiversidade no continente africano e o
valor de ecossistemas chave para a
população, enfatizando a necessidade de
"respeitar, conservar e manter [o]
conhecimento, inovações e práticas das
comunidades indígenas e locais… [e] de
proteger e incentivar a utilização
costumeira dos recursos biológicos, de
acordo com práticas culturais tradicionais
compatíveis com os requisitos de
conservação ou utilização sustentável .
3

SO 4: Prevenção e Controlo da
Poluição, Gases com Efeito de Estufa,
Materiais Perigosos e Eficiência dos
Recursos – Esta salvaguarda abrange
a gama de impactos da poluição,
resíduos e substâncias perigosas,
para os quais existem convenções
internacionais aceites, e normas do
sector, de carácter abrangente,
seguidas
por
outros
bancos
multilaterais de desenvolvimento.
Introduz também a análise da
vulnerabilidade e a monitorização dos
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Figura 1: Estrutura do Sistema Integrado de Salvaguardas

Declaração de compromisso com a
sustentabilidade ambiental e social e com a
redução do risco de não conformidade

Declaração da política
integrada de
salvaguardas

Declarações de política curtas e objectivas, que
seguem os compromissos do Banco e estabelecem
parâmetros operacionais

Salvaguardas
operacionais

Procedimentos do
PAAS revisto

Orientação em termos de procedimentos e
processos (documentação, análise, revisão e
relatórios) em cada fase do ciclo do projecto

Directrizes sobre as
notas de orientação
AIIAS revistas

Orientação detalhada (metodológica, sectorial e
temática) relativamente à avaliação integrada de
impacto ambiental e social

níveis de emissões de gases com efeito de
estufa e fornece uma análise detalhada do
possível quadro de medidas redução ou
compensação.
SO 5: Condições de Trabalho, Saúde e
Segurança – Esta salvaguarda define os
requisitos do Banco para os seus mutuários ou
clientes no âmbito das condições, direitos e
protecção dos trabalhadores relativamente a
abusos ou exploração. Abrange condições de
trabalho, organizações de trabalhadores, saúde
e segurança ocupacional e o trabalho infantil ou
forçado.
Procedimentos da Avaliação Ambiental e
Social
Os PAAS fornecem informações relativamente
aos procedimentos específicos que o Banco e
os seus mutuários ou clientes devem seguir
para assegurar que as operações do Banco
cumprem os requisitos das SO, em cada uma
das fases do ciclo do projecto do Banco.
Os PAAS revistos irão ajudar a melhorar
os resultados dos projectos, substituindo
procedimentos de avaliação ambiental e
social obsoletos por processos
actualizados
com
base
em
conhecimentos e práticas de vanguarda.

avançar para o passo
seguinte do ciclo do
projecto; e

A revisão dos PAAS incluirá o seguinte:
•

Corrigir e actualizar os PAAS actuais para
alinhamento com as disposições das SOs;

•

Fornecer orientações processuais
e modelos de fácil utilização, para
facilitar a implementação
dos passos propostos nos
PAAS, durante o ciclo do
projecto.

•

Fornecer uma descrição pormenorizada e
clara dos passos necessários para
implementar as SOs em cada fase do ciclo
do projecto, indicando quem é responsável
por cada passo;

•

Assegurar o englobamento de empréstimos,
tanto do sector público como do privado,
com disposições específicas concebidas
para abarcar as diversas circunstâncias
aplicáveis a projectos do sector privado;

•

Abordar as várias fases chave do ciclo do
projecto, em que a conformidade tem sido
fraca e introduzir procedimentos para
reforçar a implementação;

Adoptar um conjunto de PAAS para os
empréstimos aos sectores público e
privado, com diferentes ciclos de
processamento do projecto;

•

Conceber procedimentos que
abranjam os planos de empréstimo e
investimento, para operações de
empréstimo baseadas em políticas e
programas, que estarão agora sujeitos
a categorização, e o requisito de
utilizar AASE para operações desse
tipo, que se enquadrem nas categorias
1 ou 2;

•

•

Introduzir de um Sistema Integrado de
Rastreamento de Salvaguardas
(SIRS), para facilitar o
rastreamento da
conformidade com o SIS
ao longo do ciclo do
projecto e para assegurar a
conformidade, antes de

Os PAAS revistos serão concebidos para
abordar os seguintes tipos de desafios na
implementação do SIS:
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•

•

•

Assegurar a implementação
eficaz por parte dos mutuários de
Quadros de Gestão Ambiental e
Social em investimentos regionais
e sectoriais, bem como a
utilização por parte dos
intermediários financeiros de
Sistemas de Gestão Ambiental e
Social;
Melhorar a conformidade atempada de
todas as operações do Banco com o
requisito de categorizar todos os
projectos; e
Construir uma estrutura institucional
apropriada e dotada de bons recursos e
capacidade para melhorar o nível de
fiscalização e implementação de Planos
de Gestão Ambiental e Social e
assegurar a implementação eficaz do
SIS.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA E SALVAGUARDAS OPERACIONAIS DO SISTEMA
INTEGRADO DE SALVAGUARDAS DO GRUPO BANCO AFRICANO DE
DESENVOLVIMENTO

Notas de Orientação da Avaliação
Integrada de Impacto Ambiental e
Social
As Notas de Orientação da AIIAS
fornecem orientação técnica ao Banco
e aos seus mutuários sobre normas ou
abordagens metodológicas específicas
e medidas de gestão relevantes para o
cumprimento dos requisitos das SOs.
As actuais directrizes da AIIAS do
Banco, criadas em 2003, contêm
orientações de carácter geral sobre
avaliações de impacto ambiental e
social e orientações específicas sobre
questões ambientais e sociais relativas
a nove sectores diferentes, para o
Banco e os seus clientes. As notas de
orientação revistas irão apoiar a
implementação do SIS e fornecer o
material para um programa de
formação e desenvolvimento de

competências para os funcionários do
Banco e dos Países Membros
Regionais. As notas de orientação
serão constituídas por três partes:
•

Orientação de carácter geral sobre
AIAS, em resposta aos requisitos
definidos na SO1;

•

Orientação específica relevante para
temas e requisitos específicos
abrangidos pelas SOs; e

•

Orientação sectorial específica sob a
forma de breves folhas de referência
(keysheets).

As notas de orientação incluirão
documentos chave e formas padrão para
descrever funções e responsabilidades, o
fluxo de documentos e informação e outros
factores na implementação das SOs.

13
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PARTE II:
DECLARAÇÃO DE
POLÍTICA INTEGRADA
DE SALVAGUARDAS
Enquadramento e contexto
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD ou o Banco) tem como compromisso tornar
o crescimento inclusivo, alargando o acesso às oportunidades económicas a mais
pessoas, países e regiões, protegendo simultaneamente os mais vulneráveis. O Banco
reconhece ainda que o bem-estar humano em África depende da qualidade do ambiente
e do uso sustentável dos recursos naturais. Esta é a razão pela qual procura assegurar
que as operações do Banco não têm um impacto ambiental ou social adverso não
intencionado, directo ou indirecto, nas comunidades.
Reconhecendo a relevância das salvaguardas para alcançar a sustentabilidade, tanto nos
projectos do sector público como do privado, nas consultas regionais as partes
interessadas apelaram ao Banco para que:
•

Equilibre o compromisso entre os lucros a curto prazo e o desenvolvimento e a
sustentabilidade ambiental a longo prazo no financiamento de projectos;

•

Reforce os quadros institucionais e governança dos Países Membros Regionais
(PMRs) para apoiar a sustentabilidade ambiental e social;

•

Fortaleça as funções e unidades de conformidade do Banco para garantir que
quando o Sistema Integrado de Salvaguardas (SIS) for lançado, as missões
obrigatórias e especiais de monitorização e auditoria da conformidade
ambiental e social sejam plenamente implementadas;

•

Mobilize mais recursos financeiros para garantir a sustentabilidade ambiental e social
dos seus investimentos e aumente o acesso ao financiamento para os grupos da
sociedade civil, como partes confiáveis e independentes, para apoio na fiscalização
e monitorização de projectos;

•

Participe com os mutuários na fiscalização e monitorização da conformidade das
políticas ambientais e sociais durante a implementação do projecto; e

•

Fortaleça a capacidade dos sistemas nacionais dos PMRs para implementarem os
requisitos ambientais e sociais do Banco.

Esta declaração de política recorre a salvaguardas aplicáveis e a outras políticas
transversais e sectoriais relevantes do Banco. Tem como objectivo estabelecer os
objectivos e âmbito do SIS.
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Compromissos e responsabilidades
Avaliação sistemática de impactos e riscos
– O Banco tem como compromisso garantir
que as suas operações do sector público e
privado cumprem as Salvaguardas
Operacionais (SOs) através da avaliação
dos riscos e impactos ambientais, das
mudanças climáticas e sociais, tão cedo
quanto possível no ciclo do projecto, e
fornecendo uma auditoria, monitorização e
fiscalização eficazes de medidas
acordadas de gestão ambiental e social
durante a implementação. Se o Banco
considerar que os impactos ambientais ou
sociais de qualquer dos seus investimentos
possivelmente não serão adequadamente
abordados, o Banco poderá optar por não
prosseguir com o investimento.
Aplicação de Salvaguardas a todo o
portfólio – O Banco reconhece a
necessidade de aplicar o tipo e nível
apropriados da avaliação ambiental e social
ao seu leque de operações. Para além da
Avaliação de Impacto Ambiental e Social
(AIAS) para projectos de investimento, o
Banco aplica a Avaliação Ambiental e
Social Estratégica (AASE) às suas próprias
estratégias regionais, nacionais e sectoriais
e às suas operações de empréstimo
baseadas em programas, nos casos de
níveis elevados de risco ambiental e social.
Apoio aos clientes e aos países – O Banco
reconhece que os Países Membro
Regionais (PMRs) são muito diferentes na
sua capacidade para gerir de forma
sustentável questões ambientais e sociais
relacionadas com investimentos a partir
das perspectivas institucionais, políticas e
reguladoras. O Banco apoia os esforços
dos PMRs para melhorar e alinhar os seus
sistemas e políticas nacionais de
salvaguardas com a boa prática
internacional, tal como reflectido no SIS.
Compromete-se a

fornecer aos seus mutuários ou clientes
orientação técnica e apoio prático de
elevada qualidade, para executar as
necessárias medidas analíticas e
processuais exigidas através das suas
SOs, incluindo o nível apropriado de
avaliação ambiental e social. Ao mesmo
tempo, o Banco espera que o mutuário ou
cliente cumpram as leis nacionais.
Proporcionalidade e gestão adaptativa – O
Banco
adopta
uma
abordagem
proporcional e adaptativa em relação aos
Planos de Gestão Ambiental e Social
(PGASs) em que poderá concordar com os
mutuários/clientes como sendo uma
condição para o financiamento dos
projectos: as medidas de gestão acordadas
devem ser proporcionais ao nível de risco
ambiental e social, e devem ser
suficientemente flexíveis para serem
adaptadas às circunstâncias variáveis
durante a implementação do projecto. Para
utilizar e aplicar adequadamente este
princípio, o Banco interage com o mutuário
ou cliente, quando necessário durante a
preparação do projecto, para apoiar uma
implementação e conformidade bemsucedidas. O Banco dá particular atenção
às decisões chave — por exemplo, âmbito
da avaliação, categorização, designação
de habitats — e às áreas nas quais o
mutuário ou cliente poderão necessitar de
assistência ou aos assuntos que são
intrinsecamente complexos.
Transparência, boa governança e
inclusividade – O Banco tem como
compromisso garantir que, durante o
processo de avaliação ambiental e social, o
mutuário ou cliente acciona uma consulta
significativa e transparente com as
comunidades afectadas, nomeadamente
com os grupos vulneráveis, para garantir
que podem participar de uma forma livre,
prévia

e informada1 nas decisões sobre evitar ou
gerir os impactos ambientais ou sociais. O
Banco também integrou a Iniciativa para a
Transparência nas Indústrias Extractivas
(ITIE) nas suas próprias operações
sectoriais desde 2006 e tem apoiado a
participação dos PMRs no processo da ITIE
para garantir práticas correctas e um
desenvolvimento sustentável na indústria
extractiva. O Banco continuará a catalisar o
envolvimento de múltiplas partes
interessadas no processo da ITIE, através
do Mecanismo Africano de Apoio Jurídico
organizado pelo Banco, para fornecer
assistência legal aos PMRs para
negociarem contratos complexos sobre
recursos da indústria extractiva.
Protegendo os mais vulneráveis – Como
parte integral da sua Estratégia (20132022), o Banco tem como compromisso
proteger as pessoas mais vulneráveis em
África e dar-lhes oportunidades para
beneficiarem das operações do Banco.
Particular atenção é dada pelo Banco aos
grupos cujas vidas e meios de subsistência
são,
ou
possivelmente
serão,
negativamente afectados por um projecto
financiado pelo Banco2 e que têm menos
capacidade que outros para se adaptarem
às novas circunstâncias económicas ou
sociais criadas pelo projecto (Quadro 2).
Dependendo do contexto específico do
projecto, os grupos vulneráveis poderão
incluir, por exemplo, pessoas sem terra;
pessoas sem título de propriedade de
activos; minorias étnicas, religiosas e
linguísticas; algumas categorias de
crianças (órfãos, sem-abrigo); grupos
socialmente marginalizados e pessoas que
são por vezes referidas como povos
indígenas.
Quando os grupos são identificados como
vulneráveis, o mutuário ou cliente
implementa
medidas
diferenciadas
apropriadas

1

Livre: de intimidação ou coerção; prévia: em tempo útil em relação ao processo de avaliação, permitindo tempo suficiente para aceder à e compreender a informação e para preparar
respostas; informada: disponibilização antecipada de informação relevante, compreensível e acessível, na língua apropriada.

2

A abordagem do Banco relativamente às questões das pessoas negativamente afectadas pelos seus projectos financiados está expressa nas Regras e Procedimentos Operacionais do
Mecanismo de Revisão Independente do Banco.
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Quadro 2: Grupos vulneráveis e povos indígenas
Os grupos vulneráveis são identificados no contexto de uma análise
económica e social do impacto do projecto.
A AIAS do projecto identifica intervenções para melhorar um projecto, em
termos ambiental e social e assim, reforçar os seus benefícios e (por ordem
de prioridade) prevenir, minimizar, mitigar ou compensar os impactos
adversos. O processo de AIAS garante a distribuição de benefícios e de
oportunidades entre as pessoas ou grupos afectados através de medidas
diferenciadas, especialmente concebidas para responder às suas
necessidades. Estas medidas diferenciadas são incorporadas nos
instrumentos relevantes de mitigação de impactos—o PGAS e o Plano de
Acção de Reassentamento e/ou Plano de Desenvolvimento da
Comunidade. No processo de AIAS, o Banco desenvolve e utiliza critérios
para a pré-avaliação e triagem dos projectos que financia, relativamente
aos impactos negativos e para identificar as pessoas que são
negativamente afectadas— incluindo, quando relevante, os povos
indígenas.
O Banco irá reforçar o diálogo iniciado com as instituições continentais,
durante o fórum sobre Povos Indígenas em Desenvolvimento, que
organizou em Fevereiro de 2013, para explorar oportunidades de aumentar
o conhecimento e compreensão sobre o que é um grupo de povos indígenas
em África e como melhor apoiar a inclusão e o desenvolvimento económico
desses grupos.
salvaguardas ambientais e sociais.
de forma que impactos adversos não
evitáveis,
não
afectem
desproporcionalmente estes grupos
vulneráveis, e de forma a que não sejam
prejudicados na partilha de benefícios e
oportunidades de desenvolvimento — tais
como estradas, escolas, e instituições de
cuidados de saúde (ver SO1, Secção C5).
Promovendo a igualdade de género e a
redução de pobreza – O Banco reconhece
que a pobreza, a degradação ecológica e
as desigualdades de género estão muitas
vezes fortemente interrelacionadas. Por
esta razão, o Banco dá particular atenção
à redução da desigualdade de género e da
pobreza, através da elaboração de uma
avaliação sobre questões de género, em
todos os projectos. Utiliza os resultados
como base para a concepção do projecto e
dos planos de compensação que levam a
um melhor equilíbrio de género (ver SO1,
Secção C5).
Harmonização
e
facilitação
da
coordenação de doadores – O Banco tem
como compromisso maximizar a eficiência
e minimizar os custos para os seus
mutuários e clientes no cumprimento das

Consequentemente, o Banco apoia a
harmonização da implementação das
salvaguardas no contexto de cofinanciamento. Quando o Banco participa
em operações lideradas por outras
instituições
financeiras
de
desenvolvimento ou outros parceiros
financeiros, o mutuário ou cliente realiza
uma diligência prévia suplementar, quando
necessária para cumprir os requisitos do
SIS. Quando o Banco lidera a operação,
este apoia o mutuário facilitando a
necessária coordenação para reduzir os
custos de transacção.
Salvaguardas de conformidade da
monitorização e fiscalização – O Banco
reconhece a importância de trabalhar em
estreita cooperação com os seus
mutuários e clientes na implementação das
SOs, com o objectivo de fortalecer a
capacidade dos sistemas nacionais de
gerir o processo de avaliação ambiental e
social. O Banco monitoriza a
implementação através de relatórios
trimestrais dos mutuários e clientes e
durante as suas próprias missões de
fiscalização, recorrendo aos princípios da

proporcionalidade e da gestão adaptativa
para diferenciar os projectos com base na
natureza e categoria dos riscos. Para os
projectos com elevados riscos ambientais
e sociais, o Banco poderá, por iniciativa
própria,
realizar
auditorias
de
conformidade. A Divisão de Conformidade
e Salvaguardas do Banco monitoriza o
desempenho ambiental e social dos
projectos do Banco consultando os
mutuários e/ou clientes. No caso de
projectos complexos ou quando surgem
conflitos com as comunidades anfitriãs, o
Banco recorre a terceiros independentes
— conselheiros, consultores, monitores e
auditores
ambientais
e
sociais
independentes — para monitorizar a
conformidade. O Banco garante que os
relatórios
destes
exercícios
de
monitorização
são
publicamente
disponibilizados a todos os parceiros, de
acordo com a política de Divulgação e
Acesso à Informação do Banco. Com base
nas deliberações e recomendações de tais
relatórios, o departamento sectorial do
Banco prepara, e acorda com o cliente
sobre um plano de acção aplicável, com
indicadores mensuráveis. Os esforços do
Banco para fortalecer a capacidade dos
sistemas nacionais não altera o papel e
função
dos
mecanismos
de
responsabilização do Banco.
3

Mecanismo de queixa e reparação do
Banco – O sistema de queixa e reparação
do Banco é constituído por cinco
elementos: (i) políticas e procedimentos
estabelecidos pelo Banco para tratar dos
pedidos de resolução de litígios no
contexto ambiental e social; (ii) acesso do
público ao processo através do gabinete
nacional do Banco ou através da Unidade
de Verificação da Conformidade e
Mediação (CRMU); (iii) responsabilidade a
nível nacional para receber e responder a
pedidos de reparação; (iv) a CRMU, que
fornece uma via corporativa para receber
pedidos para a resolução de litígios e para
o processo de mediação; e (v)
rastreamento e monitorização de
reclamações e das suas resoluções.
Embora o Banco trate das reclamações
principalmente

3 A Divisão de Conformidade e Salvaguardas (ORQR3) tem actualmente esta função. No caso de alguma reorganização interna no Banco, esta provisão será encaminhada para nova divisão
ou unidade que terá a responsabilidade de realizar esta monitorização e de fazer cumprir as políticas das salvaguardas ambientais e sociais do Banco.
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a nível nacional, tem o interesse em
garantir que estes processos possuem
capacidade de resposta, tratam os
queixosos de forma justa e operam de
forma eficaz.
Mecanismo de queixa e reparação a nível
nacional – O Banco garante que os clientes
estabelecem mecanismos locais de queixa
e reparação credíveis e independentes,
para ajudar a resolver as queixas e
preocupações das pessoas afectadas
relativamente aos impactos ambientais e
sociais do projecto.
Mecanismo de Revisão Independente – O
mandato do Mecanismo de Revisão
Independente (MRI) do Banco é fornecer
uma via para solicitar ao Banco, que cumpra
as suas próprias políticas e procedimentos,
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para as pessoas que são, ou que
provavelmente serão negativamente
afectadas, por um projecto financiado pelo
Grupo Banco, como resultado da violação
de políticas e procedimentos do Grupo
Banco. Em primeiro lugar, os requerentes
procuram resolver as suas reclamações
com a Gestão do Banco; mas se, na sua
opinião, a Gestão do Banco não tratou das
suas reclamações de forma adequada,
podem submeter os seus pedidos ao MRI.
O MRI inclui duas fases distintas, mas
relacionadas:
(i) a fase de queixa ou de resolução de
problemas, dirigida pela CRMU sob a
responsabilidade directa do Presidente do
Banco, para dar assistência às pessoas
afectadas pelo projecto na

procura de soluções para os seus
problemas; e (ii) uma fase de verificação de
conformidade, conduzida por um painel
com três membros que pertencem à lista de
especialistas do MRI.
Abordagem à conformidade – O SIS está
intimamente ligado aos processos e
produtos de negócio do Banco, através de
pontos de verificação de conformidade, que
geram
informação
chave
sobre
salvaguardas4 que pode ser integrada na
documentação do projecto e utilizada em
pedidos e em processos de autorização. É
a referência que se sobrepõe em todas as
questões directamente relacionadas com
as salvaguardas e a conformidade, e para
a gestão de riscos ambientais e sociais
associados às operações e actividades do
programa.

Definição de bens perigosos para o ambiente na lista negativa
A Política Revista sobre Despesas
Elegíveis para o Financiamento do Grupo
Banco (Maio de 2008) inclui uma Lista
Negativa5 que proíbe o investimento
público e privado em bens que são
“perigosos para o ambiente”, sem definir
explicitamente o que tal significa. Com
base nas melhores práticas internacionais6,
e com especial referência aos critérios das
várias SOs, o Banco define as seguintes
acções como perigosas para o ambiente
físico e social, e exclui-as — para além dos
itens mencionados explicitamente na Lista
Negativa — das suas operações, tanto no
sector público como privado:
•

•

•

•

Produção ou comércio de qualquer
produto ou actividade considerada
ilegal pelas leis dos países
anfitriões ou regulamentos ou
convenções e acordos
internacionais;

Produção ou comércio de materiais
radioactivos, com a excepção de
materiais médicos e equipamentos de
controlo de qualidade para os quais a
fonte radioactiva é insignificante e
adequadamente protegida;

•

Produção ou comércio de substâncias que
empobrecem a camada de ozono sujeitas
a uma eliminação gradual internacional;

•

Comércio de vida selvagem ou produtos
de vida selvagem regulados pela
Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies Selvagens da
Fauna e Flora em Risco de Extinção;

Produção ou comércio de ou uso de
fibras soltas de amianto ou outros
produtos com amianto incorporado como
o material dominante;
•
Produção ou comércio de
medicamentos, compostos químicos e
outras substâncias perigosas sujeitas a
uma eliminação gradual ou proibição
internacional, incluindo pesticidas
classificados como Classe Ia
(extremamente perigosos), Ib (muito
perigosos) ou II (moderadamente
perigosos);

•

Aquisição de equipamento de extracção
de madeira para utilização em florestas
tropicais primárias não controladas; e
Produção e actividades que envolvem
formas perigosas ou de exploração de
trabalho forçado e/ou trabalho infantil tal
como definido nos regulamentos
nacionais.

4

A Nota de Conformidade Ambiental e Social é disponibilizada como um modelo nos PAAS.

5

A Lista Negativa inclui os seguintes itens: bebidas alcoólicas, tabaco, materiais radioactivos, platina, pérolas, pedras preciosas, ouro e produtos afins, reactores nucleares e produtos
afins, armas, munições e outros bens utilizados para fins militares e/ou paramilitares, bens de luxo e bens perigosos para o ambiente.

6

Nomeadamente no que diz respeito à lista de exclusão do IFC.
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Integração das mudanças climáticas nos esforços de desenvolvimento
A variabilidade e as mudanças climáticas
constituem actualmente um importante
desafio
para
os
esforços
de
desenvolvimento, com um elevado risco de
comprometer os esforços passados e de
complicar os esforços actuais de
desenvolvimento, aumentar os problemas
sociais e ameaçar a sustentabilidade
ambiental. A interacção de intervenções de
desenvolvimento, com o ambiente físico e
ecológico,

poderá resultar em consequências não
intencionadas, tais como a perda ou
degradação de recursos e bens naturais e
culturais e de biodiversidade; produção e
consumo insustentável, nomeadamente de
energia; e acrescida vulnerabilidade às
mudanças climáticas e à variabilidade
climática. Assim, o Banco exige uma

avaliação de vulnerabilidade às mudanças
climáticas como parte do processo de
avaliação ambiental e social, para as suas
operações do sector público e privado;
quaisquer medidas de mitigação que
resultem dessa avaliação são incluídas na
operação, com medidas que resultam da
própria avaliação ambiental mais
abrangente.
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PARTE III: SALVAGUARDAS OPERACIONAIS

PARTE III:
SALVAGUARDAS
OPERACIONAIS
O Banco adoptou uma série de cinco Salvaguardas Operacionais:
•

A SO1 estabelece os requisitos abrangentes do Banco, para mutuários ou
clientes, para identificar, avaliar e gerir os potenciais riscos e impactos ambientais
e sociais de um projecto, incluindo questões relacionadas com as mudanças
climáticas.

•

As SOs 2-5 apoiam a implementação da SO1 e estabelecem requisitos
específicos relacionados com as diversas questões ambientais e sociais,
incluindo questões de género e de vulnerabilidade, que são accionados se o
processo de avaliação revelar que o projecto poderá apresentar certos riscos.

Salvaguarda Operacional 1 – Avaliação ambiental e
social
Objectivos
O objectivo desta Salvaguarda Operacional (SO) abrangente, juntamente com as SOs que
a apoiam, é de integrar considerações ambientais e sociais — incluindo as relacionadas
com a vulnerabilidade às mudanças climáticas — nas operações do Banco e assim
contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.
Os objectivos específicos incluem:
•

Integrar considerações ambientais, de mudanças climáticas, e sociais nos
Documento de Estratégia de País (Country Strategy Paper - CSPs) e nos
Documentos de Estratégia de Integração Regional (Regional Integration Strategy
Paper - RISP);

•

Identificar e avaliar os riscos e impactos ambientais e sociais — incluindo os
relacionados com o género, mudanças climáticas e vulnerabilidade — das
operações de empréstimo e de subvenções financiadas pelo Banco nas suas
áreas de influência;

•

Evitar ou, se não for possível evitar, minimizar, mitigar e compensar os impactos
adversos no ambiente e nas comunidades afectadas;

•

Proporcionar a participação das partes interessadas durante o processo de
consulta, de forma a que as comunidades afectadas e as partes interessadas
tenham acesso atempado à informação, de forma adequada, sobre as operações
do Banco, e que sejam consultadas de forma significativa sobre as questões que
os possam afectar;

•

Garantir a gestão eficaz dos riscos ambientais e sociais dos projectos durante e
após a implementação; e
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•

Contribuir para o fortalecimento dos
sistemas do País Membro Regional
(PMR) para
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a gestão de risco ambiental e
social avaliando e construindo a
sua capacidade para cumprir os
requisitos do AfDB

estabelecidos no Sistema Integrado
de Salvaguardas (SIS).

Âmbito de aplicação
Esta SO aplica-se a todas as operações de
empréstimo do Banco, ao sector público e
privado — incluindo operações baseadas
em programas, programas de empréstimo
que resultem em subprojectos individuais,
e empréstimo para intermediários
financeiros — e às actividades do projecto
financiadas através de outros instrumentos
financeiros geridos

pelo Banco, excepto para ajuda de
emergência a curto prazo, que é
especificamente isenta.
O trabalho de avaliação ambiental e social
realizado no âmbito desta SA determina se
as operações envolvem actividades ou
componentes que

constituem quaisquer riscos específicos
cobertos pelas SOs 2-5 e, assim, se esses
requisitos têm de ser cumpridos. O Banco
revê e divulga toda a documentação
relacionada com a avaliação de impacto
antes de apresentar um projecto ao
Conselho.

Requisitos das SO
Níveis nacional e regional
O Banco, em parceria com os PMRs, aplica
ferramentas apropriadas e relevantes de
avaliação ambiental e social para integrar
considerações ambientais e sociais nos
Documentos de Estratégia de País (CSPs) e
nos Documentos de Estratégia de
Integração Regional (RISPs).
Nível do projecto
Os mutuários ou clientes são responsáveis
por realizar a avaliação ambiental e social
(Avaliação Ambiental e Social Estratégica AASE, ou Avaliação de Impacto Ambiental e
Social - AIAS) e por desenvolver, como parte
integral da documentação do projecto, um
plano apropriado para gerir possíveis
impactos. A equipa de operações
ambientais e sociais do Banco apoia o
processo de diligência prévia (due-diligence)
e garante que os mutuários e clientes estão
plenamente cientes das políticas e
procedimentos do Banco, enquanto que a
função de verificação de Conformidades e
Salvaguardas do Banco garante que as
avaliações ambientais e sociais e
respectivos planos de gestão bem como o
processo de conformidade são realizados
correctamente para garantir boa qualidade.
Pré-avaliação e triagem. Trabalhando
juntamente com o pessoal de operações do

Banco, o mutuário ou cliente realiza a préavaliação e triagem do projecto
relativamente aos impactos ambientais e
sociais — incluindo impactos das mudanças
climáticas, medidas potenciais de adaptação
e mitigação, e a vulnerabilidade das
populações e seus meios de subsistência —
para determinar o tipo e nível específicos de
avaliação ambiental e social. A préavaliação e triagem é realizada de acordo
com os Procedimentos de Avaliação
Ambiental e Social (PAAS) do Banco.

Fases do projecto– A avaliação abrange
todas as fases do projecto, desde a
construção e operação até ao
encerramento/desactivação.
Quando
apropriado, são descritas disposições para
o encerramento e desactivação, e é
realizada uma provisão para recursos e
orçamento apropriados para realizar um
planeamento detalhado do encerramento
para um período apropriado (geralmente
cerca de 3-5 anos) antes do encerramento
das operações.

Área de influência – A área geográfica e
temporal de influência do projecto é definida
e considerada explicitamente em qualquer
avaliação de impacto. A área de influência
inclui o seguinte, conforme apropriado:

Definição de âmbito do Projecto– A
definição de âmbito de um projecto
considera a dimensão, os processos, a
configuração do local, a construção e
sequenciação da expansão e quaisquer
novas infraestruturas de transporte,
energia, comunicações e saúde pública,
incluindo água potável; recolha, tratamento
e descarga de águas residuais; gestão de
resíduos; matérias primas utilizadas;
fontes e meios de acesso; descargas para
o ambiente; e quaisquer planos para o
controlo e minimização da poluição.

•
A área susceptível directamente
afectada pelo projecto;
•
Instalações relacionadas ou
associadas1 dependentes do projecto, que
não são financiadas pelo projecto e que não
teriam sido implementadas se o projecto
não existisse; e
•
Áreas, incluindo as comunidades
nelas contidas, potencialmente afectadas
por actividades não planeadas, mas
tecnicamente previsíveis, possivelmente
provocadas pelo projecto.

Durante a fase de definição de âmbito, a
avaliação determina o leque de potenciais
riscos e impactos e determina também se
se aplicam

1 Em alguns casos, as instalações associadas podem ser sujeitas a políticas de salvaguarda ambientais e sociais de outras instituições de financiamento que são equivalentes às SOs do Banco.
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os requisitos específicos das SOs do
Banco. A avaliação abrange, de uma forma
integrada, todos os riscos e impactos
ambientais e sociais relevantes, directos e
indirectos,
incluindo
aqueles
especificamente abrangidos nas SOs 2-5.
Os impactos potenciais incluem impactos
físicos (p.ex., geologia e solos, recursos
superficiais e subterrâneos, ar e clima,
ruído e vibrações, características
paisagísticas e estéticas notáveis),
biológicos (p.ex., flora, fauna residente e
migratória, ecossistemas, espécies em
extinção ou ameaçadas e os seus habitats
e áreas protegidas, caça furtiva),
socioeconómicos e culturais (p.ex., meios
de subsistência, reassentamento, estrutura
social da comunidade, género, grupos
vulneráveis,
saúde,
segurança,
propriedade cultural, serviços dos
ecossistemas), e impactos transfronteiriços
e globais, incluindo emissões de gases com
efeito de estufa e vulnerabilidade aos
efeitos das mudanças climáticas. Discute
as medidas potenciais de adaptação e
mitigação.
Quando relevante, a avaliação abrange
também possíveis impactos cumulativos:
impactos em áreas e recursos que resultam
do projecto proposto para além dos
impactos de outros empreendimentos,
existentes ou planeados, incluindo de
quaisquer
instalações
associadas,
independentemente
da
entidade
responsável por essas acções. Os
impactos cumulativos podem resultar de
acções individualmente menores, mas
colectivamente significativas, que ocorrem
num período de tempo.
Hierarquia de mitigação – Em linha com
quaisquer requisitos relevantes das SOs do
Banco, a avaliação considera alternativas
reais à localização e/ou à concepção do
projecto para evitar impactos adversos.
Aplica a hierarquia de mitigação: se não for
possível evitar os impactos, reduzir e
minimizar os potenciais impactos adversos;
se a redução ou minimização não forem
suficientes, mitigar e/ou restaurar; e, como
último recurso, compensar (offset).

2

Legislação local e sistemas nacionais – Na
medida do possível, a avaliação cumpre a
legislação relevante e as normas
aplicáveis na jurisdição local, tendo em
conta a equivalência destas, com as do
Banco, e tendo em consideração os
documentos de programação ao nível
nacional ou regional (i.e., DEP ou DEIR),
que se encontrem em implementação ou
em preparação. Ao determinar se a
avaliação de outra instituição cumpre os
requisitos do Banco, este primeiro avalia
se os requisitos da outra instituição são
equivalentes aos do BAfD, e apenas
aceita a avaliação de outra instituição, se
as suas normas forem equivalentes ou se
for realizada uma diligência prévia
suplementar, para que sejam atingidos os
requisitos do BAfD.
Sistemas nacionais – O Banco pretende
que o processo de avaliação apoie e
fortaleça os sistemas nacionais
existentes para gestão de risco
ambiental, do clima e social incluindo os
especificamente relacionados com as
SOs 2-5, tais como sistemas e
instituições
abrangendo
reassentamento,
protecção
da
biodiversidade, controlo da poluição e
normas laborais. Para alcançar este
objectivo, o mutuário ou cliente deve
realizar a avaliação e a preparação de
um Plano de Gestão Ambiental e Social
(PGAS), de uma forma que cumpra com
os sistemas nacionais existentes de
avaliação e gestão do risco ambiental,
assim como com os requisitos do BAfD.
O Banco tem em consideração esta
experiência, durante o desenvolvimento
da sua assistência aos PMRs, para
avaliar e fortalecer a capacidade dos
sistemas nacionais.
Avaliação ambiental e social – A avaliação
é realizada de acordo com os princípios da
proporcionalidade e

da gestão adaptativa. O nível requerido de
avaliação e gestão deve ser proporcional ao
nível de risco que o projecto coloca — tal
como identificado durante a categorização e
a definição de âmbito — e as medidas de
gestão adoptadas devem ser capazes de se
adaptar à evolução das circunstâncias
durante o ciclo completo do projecto.
Quando necessário, a avaliação conduz ao
desenvolvimento de um PGAS abrangente e
implementável, com um prazo realista,
incorporando a necessária capacidade
organizacional (incluindo requisitos de
formação adicional) e recursos financeiros
para abordar e gerir os riscos ambientais e
sociais que poderão ocorrer durante o ciclo
completo do projecto.
Quando uma componente ou a localização
exacta do projecto se mantêm incertas, não
pode ser desenvolvido um PGAS, mas sim
um Quadro de Gestão Ambiental e Social
(QGAS) para orientar a identificação,
preparação, e avaliação dos componentes e
das actividades.
2

A pré-avaliação e triagem e categorização
necessárias para as operações baseadas em
programas — nomeadamente apoio
orçamental ou outros empréstimos para os
programas regionais ou sectoriais — podem
accionar a preparação de uma AASE, se
existir um risco ambiental e social
significativo. Nesse caso, o mutuário elabora
e implementa um QGAS para gerir os riscos
ambientais e sociais de subprojectos de
acordo com as salvaguardas do Banco.
A avaliação ambiental e social abrange todos
os impactos relevantes, directos e indirectos,
cumulativos e de instalação associada,
identificados durante a fase de definição de
âmbito, incluindo qualquer especificamente
abrangido nas SOs 2-5, para os quais
existem requisitos específicos:

O QGAS é um documento de salvaguardas que estabelece um mecanismo para determinar e avaliar futuros potenciais impactos ambientais e sociais de um projecto ou programa, quando a incerteza
sobre os componentes ou localização do projecto se mantém.
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•

SO 2: Reassentamento
Involuntário: Aquisição de terras,
Desalojamento da População e
Compensação

•

SO 3: Biodiversidade e Serviços
dos Ecossistemas

•

SO 4: Prevenção e Controlo da
Poluição, Gases com Efeito de
Estufa, Materiais Perigosos e
Eficiência dos Recursos

•

SO 5: Condições de Trabalho,
Saúde e Segurança

A categorização segue o princípio de
utilização do tipo e nível apropriado de
avaliação ambiental e social para o tipo
de operação. Trabalhando juntamente
com a equipa de operações do Banco,
o mutuário propõe uma categoria,
fornecendo suficiente documentação de
apoio e dados de base, para permitir
que a função de Conformidade e
Salvaguardas do Banco analise e valide
a
categoria
proposta.
A
responsabilidade de uma categorização
apropriada é assim partilhada entre o
Banco e os seus mutuários e deve ser
baseada em material de diligência
prévia razoavelmente preciso.
Categoria 1: Operações do Banco
susceptíveis de causar impactos
ambientais e sociais significativos – Os
projectos de Categoria 1 são
susceptíveis de causar impactos
ambientais e/ou sociais adversos
significativos e/ou irreversíveis, ou de
afectar significativamente componentes
ambientais ou sociais que o Banco ou o
país mutuário considera sensíveis.
Algumas operações baseadas em
programas ou outros programas de
empréstimo regionais e sectoriais que
têm riscos ambientais ou sociais
significativamente adversos e são
considerados como Categoria 1. Em
alguns casos, os projectos são incluídos
na Categoria 1 devido aos seus
potenciais impactos cumulativos ou aos
potenciais impactos de instalações
associadas. Qualquer projecto que
precise de um Plano de Acção
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Completo de Reassentamento (PACR)
de acordo com as provisões da política
do Banco sobre reassentamento
involuntário é também considerado de
Categoria 1.
Operações baseadas em programas ou
empréstimos regionais e sectoriais de Categoria 1
requerem uma AASE, e os projectos de
investimento de Categoria 1 requerem uma AIAS,
ambos levando à preparação de um PGAS. Para
um projecto que precise de um PACR, a AIAS
inclui-o e — se não existirem outros assuntos que
requeiram avaliação — poderá ficar limitada à
avaliação social necessária para a preparação do
PACR.
Categoria 2: Operações do Banco
susceptíveis de causar impactos ambientais e
sociais menos adversos que os da Categoria
1 – Os projectos de Categoria 2 são
susceptíveis de causar impactos ambientais
e/ou sociais prejudiciais, específicos do local
de implantação, sendo menos adversos do
que os impactos dos projectos de Categoria 1.
Os impactos potenciais são menores em
número, são específicos do local,
consideravelmente reversíveis, e facilmente
minimizados através da aplicação de medidas
apropriadas de gestão e mitigação ou
incorporando critérios de concepção e normas
internacionalmente reconhecidas. Uma
operação que envolva uma actividade de
reassentamento para a qual seja necessário,
de acordo com os PAAS, um Plano de Acção
Abreviado de Reassentamento (ARAP), é
classificada como Categoria 2. A maior parte
das operações baseadas em programas ou
empréstimo regionais e sectoriais concebidos
para financiar um conjunto de subprojectos
aprovados e implementados pelo mutuário ou
cliente são incluídos nesta categoria, a não
ser que a natureza, escala ou sensibilidade do
conjunto de subprojectos propostos envolva
ou um nível de risco ambiental e social
elevado ou ausência de risco.
Os projectos de Categoria 2 requerem um
nível apropriado de avaliação ambiental e
social (AASE para operações de programas,
planos de investimento, e alguns empréstimos
a empresas, ou AIAS para projectos de
investimento) adaptado ao risco ambiental e
social esperado, de forma a que o mutuário
possa preparar e implementar um PGAS
adequado (para um projecto de investimento)

ou um QGAS (para uma operação de um
programa), para gerir os riscos ambientais e
sociais dos subprojectos de acordo com as
salvaguardas do Banco.
Categoria 3: Operações do Banco com
riscos ambientais e sociais adversos
insignificantes – Projectos de Categoria 3
não afectam de forma adversa, directa ou
indirectamente, o ambiente, e não são
susceptíveis de causar impactos sociais
adversos. Não requerem uma avaliação
ambiental e social. Para além da
categorização, nenhuma outra acção é
necessária. No entanto, para conceptualizar
um projecto de Categoria 3 de forma
apropriada, poderá ser necessário realizar
análises de género, análises institucionais ou
outros estudos sobre considerações sociais
críticas e específicas, para antecipar e gerir
impactos não intencionais nas comunidades
afectadas.
Categoria 4: Operações do Banco
envolvendo empréstimos a intermediários
financeiros – Projectos de Categoria 4
envolvem empréstimos do Banco a
intermediários financeiros que voltam a
emprestar ou investem em subprojectos que
poderão causar impactos ambientais e
sociais adversos.
Os intermediários
financeiros incluem bancos, companhias de
seguros, resseguros e de leasing,
fornecedores de microfinanciamento, fundos
de investimentos privados e fundos de
investimento que utilizam os fundos do
Banco para emprestar ou providenciar
financiamento de capital para os seus
clientes. Os intermediários financeiros
também incluem empresas do sector privado
ou público que recebem empréstimos
dirigidos a empresas ou empréstimos para
planos de investimento do Banco, que são
utilizados para financiar um conjunto de
subprojectos. Os subprojectos financeiros
intermédios equivalentes à Categoria 1 e
Categoria 2 são sujeitos aos requisitos
relevantes das SO, como se fossem
projectos de Categoria 1 ou Categoria 2
directamente financiados. No entanto, se um
cliente utilizar um empréstimo do Banco
destinado a empresas, para financiar
projectos de investimento de alto risco,
conhecidos no momento da aprovação do
empréstimo, o empréstimo poderá ser
considerado de Categoria 1.
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As operações financeiras intermédias são
ainda classificadas3 como FI-A, FI-B e FI-C
para reflectir os potenciais riscos e
impactos ambientais e sociais do portfólio
existente ou proposto, dos subprojectos do
intermediário financeiro, com base na
natureza, tipo, escala e sector da
exposição. O principal objectivo desta
subcategorização é determinar o âmbito e
função do Sistema de Gestão Ambiental e
Social (SGAS) do intermediário financeiro e
o grau de exigência de monitorização e
preparação de relatórios de riscos
ambientais e sociais do seu portfólio a que
o cliente ficará submetido.
•

•

•

Subcategoria FI-A: o portfólio do
intermediário financeiro é
considerado de alto risco e
poderá incluir subprojectos com
potenciais
impactos ambientais, de mudanças
climáticas, ou sociais adversos
significativos e que são equivalentes
a projectos de Categoria 1.

•

Subcategoria FI-C: o portfólio do
intermediário financeiro é
considerado de baixo risco e inclui
subprojectos com
impactos ambientais ou sociais
adversos mínimos ou inexistentes e
que são equivalentes a projectos de
Categoria 3.

Ter políticas empresariais de
governança ambiental e

•

•

Subcategoria FI-B: o portfólio do
intermediário financeiro é
considerado de médio risco, e poderá
incluir subprojectos com potenciais
impactos ambientais, de mudanças
climáticas, ou sociais adversos
limitados e que são equivalentes a
projectos de Categoria 2.

A cada intermediário financeiro
Categoria 4 financial é exigido:

social adequadas, aplicar as SOs do
Banco aos seus
subprojectos
equivalentes
à
Categoria 1 e Categoria 2, e cumprir
requisitos ambientais e sociais locais;
Desenvolver e manter um SGAS de
acordo com as SOs do Banco, que seja
apropriado para a escala
e natureza das suas operações —
reconhecendo que as operações dos
intermediários financeiros variam
consideravelmente e em alguns
casos poderão causar riscos
ambientais e sociais mínimos
(nomeadamente aqueles das
empresas de resseguros, que
poderão apenas ter de desenvolver
uma política empresarial ambiental e
social);
Demonstrar que tem o
compromisso de gestão, a
capacidade organizacional,
recursos e competência para
implementar o seu SGAS aos
seus subprojectos; e

•
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Desenvolver e divulgar um sumário
do SGAS ao público no seu sítio da
web e utilizar a Lista Negativa do
Banco (como definido no SIS), que
inclui bens que são perigosos para o
ambiente, quando solicitar um
empréstimo ou uma subvenção e
antes da aprovação do empréstimo.

O Banco realiza uma diligência prévia do
SGAS e da capacidade organizativa do
intermediário financeiro, antes de aprovar a
transacção.
Triagem para o risco das mudanças
climáticas
O Banco realiza a pré-avaliação e triagem
dos projectos para o risco das mudanças
climáticas usando o Sistema de
Salvaguardas Climáticas, que atribui uma
categoria para o risco do projecto às
mudanças climáticas (Quadro 3) e requer a
aplicação dos Procedimentos de Revisão e
Avaliação da Adaptação que sejam
compatíveis com essa categoria. Os
Procedimentos de Revisão e Avaliação da
Adaptação devem ser integrados no PGAS
do projecto.

Quadro 3: Triagem dos projectos do Banco para o risco das alterações climáticas

O Sistema de Salvaguardas Climáticas do Banco é um conjunto de ferramentas
e guias de tomada de decisão que permitem que o Banco avalie investimentos
em termos das suas vulnerabilidades às mudanças climáticas, e reveja e
analise medidas de adaptação e de mitigação. A pré-avaliação e triagem deve
ser realizada o mais cedo possível, como um elemento da categorização do
projecto.
Categoria 1: Os projectos podem ser muito vulneráveis às mudanças climáticas
e requerem uma avaliação detalhada de risco de mudanças climáticas e
medidas de adaptação. Devem ser integradas na concepção do projecto e nos
planos de implementação medidas abrangentes e práticas de gestão de risco e
de adaptação.

de

Categoria 2: Os projectos podem ser vulneráveis às mudanças climáticas e
requerem uma revisão do risco de mudanças climáticas e medidas de
adaptação. Opções práticas de gestão de risco e de adaptação devem ser
integradas na concepção do projecto e nos planos de implementação.
Categoria 3: Os projectos não são vulneráveis às mudanças climáticas. É
recomendada a consideração voluntária de uma gestão de risco e medidas de
adaptação de baixo custo, mas não é necessária acção adicional.

3 A base para determinar as subcategorias do intermediário financeiro e as suas implicações para o âmbito e função do SGAS do intermediário financeiro encontram-se descritas na Nota de
Orientação de AIIAS sobre SGASs.
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Considerações especiais sobre a préavaliação e triagem
Todas as avaliações devem também
considerar de forma sistemática, a gama
completa de potenciais impactos nas
comunidades
locais
afectadas,
e
especialmente nas comunidades vulneráveis,
e devem considerar possíveis impactos no
património cultural.
Vulnerabilidade e impactos na comunidade –
O processo de avaliação ambiental e social
identifica
sistematicamente
grupos
vulneráveis, com base numa cuidada préavaliação e triagem e análise do contexto
social e económico, no qual o projecto irá
actuar. O Banco poderá ajudar os mutuários
e clientes a realizar a pré-avaliação e triagem,
a identificar e avaliar a vulnerabilidade nas
áreas do projecto, se por eles requerido e
dentro dos limites de recursos disponíveis. A
presença de factores que causam
vulnerabilidade deve ser analisada, assim
como devem ser analisados os potenciais
impactos do projecto; a capacidade de lidar
com, ou de adaptação a esses impactos; e o
potencial desses impactos serem mitigados
de forma a considerar as vulnerabilidades
específicas ou o nível de marginalização em
questão.
O mutuário ou cliente dá particular atenção à
avaliação dos riscos e aos potenciais
impactos adversos do projecto nas
comunidades locais, incluindo impactos
directos e indirectos na sua saúde ou
segurança e impactos indirectos nas suas
condições socioeconómicas e meios de
subsistência. O mutuário ou cliente
estabelece medidas preventivas e de gestão
consistentes com as boas práticas
internacionais, tal como descrito nas
Directrizes Ambientais, de Saúde e
Segurança (Directrizes EHS)5 do Grupo
Banco Mundial. Estas medidas garantem que
os riscos e os impactos potencialmente
4
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adversos identificados são abordados de
uma forma compatível com a sua natureza e
magnitude. Evitar riscos e impactos adversos
é preferível a minimizá-los.
Quando alguns elementos do risco ou os
impactos negativos ainda existem, apesar
das tentativas adequadas para os evitar ou
minimizar, o mutuário ou cliente informa as
comunidades afectadas sobre o risco ou o
impacto negativo de uma forma social e
culturalmente apropriada. O mutuário ou
cliente
também
estabelece
planos
adequados de preparação e resposta a
situações de emergência de forma a estar
preparado para responder a situações de
acidentes e de emergência que possam
representar uma ameaça às comunidades
locais, e a fornecer às comunidades
afectadas informação apropriada sobre
actividades, recursos e responsabilidades de
preparação e resposta a situações de
emergência.
Ao avaliar os impactos potenciais de um
projecto nas comunidades afectadas, o
mutuário ou cliente recorre a competências
adequadas e qualificadas para identificar
pessoas e grupos que possam ser directa,
indirecta,
e/ou
desproporcionalmente
afectados pelo projecto devido ao seu
reconhecido nível de vulnerabilidade. Nas
Notas de Orientação da Avaliação Integrada
de Impacto Ambiental e Social (AIIAS) podem
ser encontradas orientações sobre a
identificação de grupos vulneráveis e
avaliação de vulnerabilidade.
Utilizando uma abordagem de integração de
género, o Banco realiza uma avaliação de
questões de género para todos os projectos
e utiliza os resultados como base para a
concepção do projecto e dos planos de
compensação que levam a um melhor
equilíbrio de género.

ambiental e social, a avaliação de género
pode ser realizada como parte integrante
dessa
análise.
O
Banco
avalia,
especificamente, a qualidade e relevância
dos dados e dos indicadores de desempenho
de género, medidas específicas pró-género,
e recursos orçamentais alocados para a
igualdade e empoderamento para qualquer
projecto, como critérios principais para o
processo de tomada de decisão sobre o
investimento.
O nível de vulnerabilidade pode ser
determinado identificando a probabilidade de
um grupo enfrentar condições mais difíceis
como resultado do projecto, devido a factores
tais como género, nível económico, etnia,
religião, comportamento cultural, orientação
sexual, língua ou condição de saúde.
Dependendo do contexto específico do
projecto, os grupos vulneráveis podem assim
incluir agregados familiares chefiados por
mulheres, a viver abaixo do limiar da pobreza;
pessoas sem terra, algumas categorias de
crianças (órfãos, sem-abrigo), grupos
socialmente marginalizados e povos
indígenas, pessoas sem título de propriedade
de activos; minorias étnicas, religiosas e
linguísticas; e pessoas com deficiências
físicas.
Quando os grupos são identificados como
vulneráveis, o mutuário ou cliente implementa
medidas diferenciadas apropriadas de forma
que impactos adversos não evitáveis não
afectem desproporcionalmente estes grupos
vulneráveis, e de forma a que não sejam
prejudicados na partilha de benefícios e
oportunidades de desenvolvimento (tais
como estradas, escolas, e instituições de
cuidados de saúde).
Património cultural – O mutuário ou cliente é
responsável por garantir que o local e a
configuração do projecto evitam

Quando um projecto inclui uma análise

4

Boa prática internacional do sector é definida como o exercício de competência profissional, diligência e visão que seriam razoavelmente expectáveis de profissionais habilitados e com experiência
envolvidos no mesmo tipo de tarefa, nas mesmas ou similares circunstâncias globalmente ou regionalmente.

5

O IFM - GTA adoptou as Directrizes EHS do Banco Mundial como uma norma. As Directrizes EHS são documentos técnicos de referência com exemplos gerais e específicos de boas práticas
internacionais do sector. Contêm níveis de desempenho e medidas que são geralmente aceitáveis para o Grupo Banco Mundial e são geralmente consideradas como possíveis em novas
instalações, a custos razoáveis, e com a tecnologia existente.
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danos significativos no património cultural, especialistas qualificados e que sejam
incluindo tanto o património cultural identificadas acções consistentes com
material como imaterial. O mutuário ou esta SO.
cliente identifica e qualifica o património
cultural possivelmente afectado pelo Durante a preparação do projecto o Banco
projecto, e peritos com experiência avaliam considera todas as opções para preservar
os potenciais impactos do projecto sobre o património cultural material. O projecto
este património cultural. Quando um não deverá remover qualquer património
projecto pode afectar o património cultural, cultural material, excepto se as seguintes
ou o acesso ao mesmo, o mutuário ou condições sejam atendidas:
cliente consulta as comunidades, que o
utilizam ou utilizaram na sua memória viva, • Não existirem alternativas
e as agências reguladoras nacionais ou
tecnicamente ou financeiramente
locais
relevantes,
que
têm
a
viáveis à remoção;
responsabilidade de proteger o património
cultural, recorre ao conhecimento indígena • Os benefícios globais do projecto
para identificar a sua importância, e
ultrapassam substancialmente a
incorpora as opiniões destas comunidades
perda antecipada de património
no processo de tomada de decisão. O
cultural resultante da remoção;
objectivo da consulta é avaliar, apresentar
e acordar com as comunidades sobre • Qualquer remoção é realizada
medidas de compensação financeiras e
de acordo com as provisões
não financeiras aceitáveis. Os resultados
relevantes das leis nacionais e/
das consultas são divulgados, excepto
ou locais, regulamentos e planos
quando
essa
divulgação
pode
de gestão de áreas protegidas, e
comprometer ou prejudicar a segurança ou
usa as melhores técnicas
integridade do património cultural.
disponíveis aceites
internacionalmente.
Quando existe a probabilidade do projecto
ter impactos adversos no património Consulta e participação
cultural, o mutuário ou cliente identifica O mutuário ou cliente é responsável por
medidas apropriadas para evitar ou mitigar realizar e fornecer prova de uma consulta
esses impactos tal como estipulado nas significativa (i.e., consulta que é livre,
Notas de Orientação da AIIAS. Estas prévia e informada) com as comunidades
medidas podem incluir prevenção, possivelmente afectadas pelos impactos
protecção completa do local e mitigação ambientais e sociais, e com as partes
selectiva, incluindo documentação da interessadas locais, e também para
recuperação.
garantir amplo apoio comunitário ,
especialmente para Projectos de Categoria
Quando a localização proposta de um 1 e para projectos que afectam povos
projecto coincide com a área onde existe indígenas. A consulta é realizada com base
probabilidade de ser encontrado do nas Notas de Orientação actualizadas da
património cultural material, são incluídos AIIAS sobre consulta, participação e amplo
no PGAS procedimentos de descoberta apoio comunitário, que também fornecem
casual7. Descobertas casuais não são orientação sobre o envolvimento das
perturbadas até que seja realizada uma comunidades afectadas no processo de
avaliação por
planeamento,
implementação
e
monitorização do projecto.
6

8
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A consulta é baseada na análise das partes
interessadas e é precedida pela divulgação
de informação adequada sobre o projecto e
informação ambiental e social, para
garantir que os participantes sejam
inteiramente informados. Começa numa
fase inicial, durante a preparação do
projecto e continua conforme necessário. É
realizada em tempo útil no contexto dos
principais passos de preparação do
projecto, numa linguagem apropriada, e
num local acessível. Os resultados da
consulta são adequadamente reflectidos na
concepção e na documentação do projecto.
Para projectos de Categoria 1, é dada
oportunidade às comunidades afectadas
para participar nas fases principais de
concepção e implementação do projecto.
Assim, as partes interessadas devem ser
consultadas para obtenção da sua
contribuição, relativamente aos termos de
referência preliminares da avaliação
ambiental e social, ao relatório e sumário
preliminares da AASE ou AIIAS, e ao PGAS
preliminar. Para projectos de Categoria 2,
as comunidades afectadas e as partes
interessadas são consultadas sobre o
relatório preliminar da avaliação ambiental
e social e sobre o PGAS preliminar. A
consulta deve ser realizada com o objectivo
de garantir que o projecto — especialmente
o projecto de Categoria 1 — tem amplo
apoio comunitário, e que as pessoas
afectadas concordam com as medidas de
mitigação e de gestão propostas.
Após o mutuário ou cliente identificar as
comunidades vulneráveis que seriam
potencialmente afectadas pelo projecto, o
mutuário/cliente acciona uma consulta e
participação significativas e informadas
com as comunidades vulneráveis, iniciando
o mais cedo possível no ciclo do projecto,
antes do projecto ser submetido para

6

Património cultural é definido neste documento como um grupo de recursos herdados do passado que as pessoas identificam, independentemente da sua posse, como uma reflexão e
expressão dos seus valores, crenças, conhecimento e tradições em constante evolução. O património cultural material consiste em objectos em movimento e imóveis, locais, estruturas,
grupos de estruturas ou características naturais ou paisagens que têm importância arqueológica, paleontológica, histórica, arquitectónica, religiosa, estética ou outro tipo de importância
cultural. O património cultural material pode estar localizado em contextos urbanos ou rurais e pode estar acima ou debaixo do solo ou submerso. O seu interesse cultural pode ser ao nível
local, provincial, nacional ou internacional. Património cultural imaterial são práticas, representações, expressões, conhecimento, competências — assim como os instrumentos, objectos,
artefactos e espaços culturais a eles associados — que comunidades, grupos e em alguns casos indivíduos reconhecem como parte do seu património cultural e que são transmitidos de
geração em geração.

7

Descobertas casuais referem-se à descoberta de recursos culturais patrimoniais previamente desconhecidos, particularmente recursos arqueológicos, que são encontrados durante a construção ou operação do
projecto.

8

Apoio comunitário amplo é a recolha de expressões de apoio ao projecto, pelas comunidades afectadas, através de indivíduos ou os seus representantes. Pode existir mesmo se alguns
indivíduos ou grupos não apoiam o projecto.
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a consideração do Conselho, e
continuando ao longo do ciclo do projecto. O
mutuário ou cliente demonstra que os
indivíduos ou grupos consultados podem
efectivamente representar os grupos
afectados. Especificamente, este processo de
envolvimento:
•
Inclui órgãos representativos e
organizações da sociedade civil, assim como
os próprios membros
das comunidades vulneráveis;
•
Garante a inclusividade de uma
forma social e culturalmente apropriada;
•
Disponibiliza tempo suficiente
para os processos de tomada de decisão dos
grupos vulneráveis;
•
Facilita a expressão das
opiniões, preocupações e propostas dos
grupos vulneráveis na linguagem e forma por
si escolhidas, sem manipulação, interferência
ou intimidação externas; e
•
Respeita a cultura,
conhecimento e práticas das comunidades
vulneráveis.
Divulgação e acesso à informação
A política revista do Banco sobre Divulgação e
Acesso à informação baseia-se no princípio de
máxima divulgação, acesso facilitado à
informação e excepções limitadas. O Banco
aplica estes princípios ao processo de
avaliação ambiental e social, garantindo uma
progressiva divulgação dos documentos nas
fases principais durante o ciclo do projecto e
disponibilizando documentos ao público sob
pedido, através do Sistema Integrado de
Rastreamento de Salvaguardas (SIRS).
O objectivo básico do SIRS, como parte
integral dos PAAS, é facilitar a verificação da
conformidade do projecto relativamente aos
requisitos definidos nas SOs, ao longo do
ciclo do projecto. Mais especificamente, o
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SIRS tem uma série de funções principais:

da avaliação ambiental e social.

• Função de repositório – O SIRS actua
como um repositório para informação chave
sobre
a avaliação ambiental e social produzida
ao longo da vida do projecto. A cada fase do
ciclo do projecto, informação ambiental e
social fundamental relevante para essa fase é
inserida no SIRS de forma a que, ao longo da
vida do projecto, a informação requerida é
compilada num documento, para ser utilizado
para verificações periódicas de cumprimento.

Os documentos da avaliação ambiental e
social são publicamente disponibilizados nas
fases relevantes do ciclo do projecto, através
do SIRS, divulgado no sítio da web do BAfD.
Os mutuários também divulgam documentos
da avaliação em contextos nacionais e locais
apropriados, sob a directa responsabilidade e
fiscalização das autoridades nacionais/locais
relevantes.

• Função de rastreamento – O SIRS
está ligado ao sistema de gestão do
projecto/base de dados SAP do Banco e
assim é utilizado directamente para
monitorizar o progresso do projecto. É
utilizado para garantir que um projecto pode
avançar da fase de preparação do projecto
para a fase de apreciação do projecto apenas
se os requisitos relevantes de SO/PAAS
forem adequadamente
cumpridos — um passo que é verificado
pela função de Conformidade e Salvaguardas
do Banco. O SIRS também é utilizado para
garantir que os documentos do projecto
apenas podem ser submetidos ao Conselho
depois dos requisitos relevantes de SO/PAAS
serem adequadamente cumpridos; esses
documentos do projecto são acompanhados
pela Nota de Conformidade Ambiental e
Social emitida pela função de Conformidade e
Salvaguardas do Banco.
• Função de acesso à informação – O
SIRS oferece um mecanismo através do qual
o público pode aceder à informação sobre a
avaliação ambiental e social. O SIRS é
disponibilizado ao público quando o OpsCom
aprova a Nota de Concepção de Projecto.
Contém ligações para os sumários dos

estudos da avaliação ambiental e social e
para quaisquer PACR ou PAAR. Também
oferece o mecanismo através do qual
membros do público podem requerer
versões completas de todos os estudos

A divulgação inicia-se logo na fase de
preparação do projecto para que, para além do
processo obrigatório de consulta, seja
permitido ao público, participar genuinamente
na concepção e implementação do projecto.
Isto permite que as comunidades das áreas do
projecto façam ouvir as suas preocupações e
aspirações e obtenham verdadeiros benefícios
dos empreendimentos relacionados com o
projecto.
• Na maioria dos casos, a divulgação
documentos chave da avaliação ambiental
e social no SIRS inicia-se com os termos

de referência para a AASE/AIIAS para
projectos de Categoria 1 e 2 e inclui
todos os documentos relevantes,
incluindo sumários das AASE/ AIIAS,
PGASs, SGASs de intermediários
financeiros, e Planos de Acção de
Reassentamento.
• Para os projectos de Categoria 1 do
sector, público, são divulgadas versões
finais e corrigidas de documentos chave da
avaliação ambiental e social (sumários da
AASE/AIIAS, do PGAS e do Plano de
Acção de Reassentamento) pelo menos
120 dias antes da deliberação do
Conselho, e as versões finais dos projectos
de Categoria 1 do sector privado são
divulgados pelo menos 60 dias antes da
deliberação do Conselho.
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•

Para os projectos de Categoria 2 do
sector público e privado, é
disponibilizado ao público um sumário
do PGAS no país mutuário, no sítio
da web do Banco e no SIRS, e
através de outros canais apropriados
de informação por pelo menos 30
antes da deliberação do Conselho.

•

Para os projectos de Categoria 4,
envolvendo intermediários
financeiros ou empréstimos a
empresas , o intermediário financeiro
garante que os subprojectos que
requerem AIIASs são submetidos ao
mesmo processo de divulgação de
informação, tais como outros
projectos de Categoria 1 do sector
privado financiados pelo Banco.
Os intermediários financeiros
têm de notificar o departamento
do sector responsável no Banco
se um subprojecto é
considerado como de Categoria
1, e esta informação é passada
para a função de Conformidade
e Salvaguardas relevante do
Banco.
9

•

9

Nos projectos em que é exigido
um PACR, este é divulgado como
um documento suplementar ao
Resumo da AIIAS. Para qualquer
projecto envolvendo o
reassentamento de menos de 200
pessoas, um PAAR, juntamente

com a AIIAS ou o PGAS é divulgado
pelo mutuário no país mutuário e pelo
Banco no Centro de Informação
Pública e nos seus escritórios locais,
e é publicado no sítio da web do
Grupo do Banco para análise e
comentários públicos.
O SIRS é actualizado assim que
estiverem concluídos os sumários dos
documentos da avaliação ambiental e
social (AASEs ou AIIASs, incluindo o
PGAS
e
os
documentos
de
reassentamento
requeridos)
para
Projectos de Categoria 1. Estes sumários,
preparados pela equipa do Grupo Banco,
com o consentimento do mutuário,
incluem as conclusões e recomendações
da equipa relativamente aos impactos
ambientais e sociais e às medidas
preventivas ou de mitigação.
Os departamentos do sector e do país
tratam de qualquer inquérito público
relacionado com a informação sobre
salvaguardas divulgadas pelo Banco, com
a assistência da função de Conformidade
e Salvaguardas do Banco. Os
departamentos do sector e do país
documentam
e
arquivam
as
comunicações entre o Grupo Banco e o
público.
Mecanismo de queixa e reparação
O mutuário ou cliente estabelece um
mecanismo local de queixa e reparação
credível, independente e capacitado

para receber, facilitar e monitorizar a
resolução
das
reclamações
e
preocupações das pessoas afectadas
sobre o desempenho ambiental e social do
projecto. O mecanismo local de queixa tem
de estar sempre acessível às partes
interessadas durante o ciclo do projecto, e
todas as respostas às reclamações são
registadas e incluídas nos formatos e
relatórios de fiscalização do projecto.
Implementação de medidas de
salvaguarda
Durante a implementação do projecto, o
mutuário ou cliente é responsável pela
implementação do PGAS e pelos relatórios
para o Banco sobre tarefas chave de
gestão ou monitorização determinadas no
PGAS. Para todos os projectos, o Banco
coordena com as autoridades nacionais
relevantes, para garantir que a
implementação das medidas ambientais e
sociais de mitigação contidas no PGAS, no
Plano de Acção de Reassentamento, e
outros compromissos relevantes do
empréstimo são devida e conjuntamente
monitorizados e reportados durante as
missões de fiscalização do projecto. O
Banco poderá, através da sua função de
Conformidade e Salvaguardas, realizar
auditorias de conformidade ou nomear uma
equipa independente de monitorização do
projecto, caso exista um risco sério de não
conformidade
das
políticas
e
procedimentos do Banco, ou em outros
casos que o Banco considere apropriados.

A maior parte dos empréstimos a empresas envolve a implementação de vários subprojectos e assim podem ser tratados como investimentos financeiros de categoria intermédia.
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Salvaguarda Operacional 2 – Reassentamento involuntário: aquisição de terras,
desalojamento da população e compensação
Objectivos
Esta Salvaguarda Operacional (SO) tem
como objectivo facilitar a operacionalização
da Política de Reassentamento Involuntário
2003 do Banco, no contexto dos requisitos
da SO1 e deste modo integrar as
considerações de reassentamento nas
operações do Banco.

Um reassentamento involuntário mal
planeado
ou
implementado
inadequadamente pode ter consequências
adversas a longo prazo — especificamente,
graves riscos de empobrecimento — para
as pessoas afectadas e para as
comunidades nas regiões circundantes.
Bens ou fontes de rendimento podem-se
perder; as pessoas podem ser
relocalizadas para contextos em que as
suas competências produtivas são menos
úteis; a competição pela educação, pelos
recursos naturais e outros serviços pode
ser maior, possivelmente resultando em
instabilidade
civil;
as
instituições
comunitárias e as redes sociais podem
enfraquecer; grupos de afinidade podem
ser dispersados; e a identidade cultural,
autoridade tradicional e o potencial para a
responsabilidade social mútua, ajuda,
cooperação e coesão pode diminuir. Esta
SO tem como objectivo dar assistência a
mutuários ou clientes, com apoio de
especialistas do Banco, para abordar os
potenciais custos e riscos associados ao
reassentamento involuntário e, neste
processo, facilitar o desenvolvimento
sustentável.

•

Garantir que as pessoas desalojadas
são consultadas de forma significativa
e que recebem oportunidades para
participar no planeamento e
implementação dos programas de
reassentamento;

•

Garantir que as pessoas desalojadas
recebem assistência significativa de
reassentamento no âmbito do
projecto, de forma a que os seus
níveis de vida, a capacidade de gerar
rendimento, os níveis de produção e
os meios de subsistência em geral
são melhorados em relação aos níveis
anteriores ao projecto;

•

Fornecer orientação explícita aos
mutuários sobre as condições que têm
de ser cumpridas relativamente às
questões do reassentamento
involuntário nas operações do Banco
para mitigar os impactos negativos do
desalojamento e reassentamento,
facilitar activamente o
desenvolvimento social e estabelecer
uma economia e sociedade
sustentáveis; e

Os objectivos específicos desta SO
reflectem os objectivos da política de
reassentamento involuntário para:

•

Proteger contra planos de
reassentamento mal preparados e
implementados, estabelecendo um
mecanismo para a monitorização do
desempenho dos programas de
reassentamento involuntário nas

12

Diz respeito aos projectos financiados pelo
Banco que causam o reassentamento
involuntário de pessoas. Procura garantir
que, quando as pessoas têm de ser
desalojadas, são tratadas de forma justa,
equitativa e social e culturalmente sensível;
que recebem compensação e assistência
de reassentamento de forma a melhorar os
seus níveis de vida, a capacidade de gerar
rendimento, os níveis de produção e os
meios de subsistência em geral ; e que têm
uma participação dos benefícios do
projecto
que
envolve
o
seu
reassentamento.
10

O termo reassentamento refere-se tanto ao
desalojamento físico como económico. O
reassentamento é considerado involuntário
quando as pessoas afectadas pelo projecto
não estão numa posição para recusar as
actividades que resultam no seu
desalojamento físico ou económico. Isto
ocorre nos casos de expropriação legal ou
de restrições temporárias ou permanentes
ao uso do solo, e nos acordos negociados
em que o comprador pode recorrer à
expropriação ou impõe restrições legais ao
uso do solo se as negociações com o
vendedor falharem.
11

13

•

Evitar o reassentamento involuntário
onde possível, ou minimizar os
impactos do reassentamento quando
o reassentamento involuntário é
considerado inevitável após terem
sido exploradas todas as concepções
alternativas do projecto ;

operações do Banco e para tratar
dos problemas à medida que
estes vão surgindo.

Âmbito de aplicação
Esta SO aplica-se a todas as operações de
empréstimo do Banco, tanto do sector
público como privado, e para actividades
do projecto financiadas

financiadas através de outros instrumentos
financeiros geridos pelo Banco. A sua
aplicabilidade é estabelecida durante o
processo de avaliação ambiental

e social — especificamente, durante a préavaliação e triagem do projecto, quando a
magnitude, estratégia

10 Meios de subsistência refere-se à gama completa de capacidades económicas, sociais e culturais, bens e outras formas que os indivíduos, famílias e comunidades usam para satisfazer as suas necessidades.
11 Deslocalização física refere-se à relocalização ou perda de abrigo; desalojamento económico refere-se à perda de bens, restrição de acesso a bens, perda de fontes de rendimento ou perda de meios de
subsistência.
12 Bens incluem tanto os bens economicamente produtivos (p.ex., terra, floresta, gado e sementes) e bens que têm valor social ou cultural, em vez de valor económico (p.ex., sítios
sagrados e estruturas comunitárias).
13 Comunidade refere-se a um grupo de pessoas que se forma em torno de uma convergência subjacente, instintiva, que é construída e sustentada por mútua confiança, interacção e cooperação.
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• Perda de fontes de rendimento ou
de meios de subsistência como
resultado do projecto, quer as
pessoas afectadas tenham ou não
de se mudar.

e o momento do reassentamento devem
ser estabelecidos.
Abrange todos os componentes de um
projecto, incluindo actividades que
resultam no reassentamento involuntário
que são directa e significativamente
relacionadas com um projecto apoiado pelo
Banco e necessárias para alcançar os seus
objectivos — quer se trate de um
reassentamento conduzido por um
governo, um patrocinador privado, ou por
ambos — e são realizadas ou projectadas
para serem realizadas juntamente com o
projecto. Tem como objectivo clarificar
todos os aspectos de impactos
relacionados com a aquisição de terras; as
questões
relacionadas
com
o
desalojamento físico e económico, mas
não especificamente relacionadas com a
aquisição de terras são tratadas na SO1.
Em linha com o enquadramento na política
de reassentamento involuntário, esta SO
abrange impactos económicos, sociais e
culturais
associados
a
projectos
financiados pelo Banco envolvendo perda
involuntária de terra, perda involuntária de
outros bens, ou restrições ao uso da terra
ou ao acesso a recursos naturais locais,
que resultam na:
•

Relocalização ou perda de abrigo das
pessoas que residem na área de
influência do projecto;

•

Perda de bens (incluindo perda de
estruturas e bens com importância
cultural, espiritual, e com outras
importâncias sociais) ou restrição
de acesso a bens, incluindo
parques nacionais e áreas
protegidas ou recursos naturais;
ou
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• Aquelas que podem não ter direitos legais
formais à terra ou a outros bens no

momento do recenseamento/
avaliação, mas que podem provar que
têm um direito que seria reconhecido
no âmbito das leis consuetudinárias
do país. Esta categoria poderá incluir
pessoas que poderão não residir
fisicamente no local do projecto ou
pessoas que possam não ter bens ou
fontes directas de meios de
subsistência relacionados com o local
do projecto, mas que têm ligações
espiritual e/ou ancestral com a terra e
são localmente reconhecidos pelas
comunidades como herdeiros
consuetudinários. Dependendo dos
direitos consuetudinários de uso da
terra do país, pode-se também
considerar que têm direito as pessoas
que tiverem acordo de parceria rural,
forem rendeiros e migrantes sazonais
ou famílias nómadas que irão perder
direitos de utilização.

Quando um projecto exige a relocalização
temporária de pessoas, as actividades do
reassentamento devem ser consistentes
com esta SO, tendo em consideração a
natureza temporária do desalojamento. Os
objectivos são minimizar a perturbação às
pessoas afectadas, evitar impactos
negativos irreversíveis, fornecer serviços
satisfatórios temporários e — onde
apropriado — compensar as dificuldades
de transição.
Esta SO não se aplica ao assentamento de
refugiados e vítimas de desastres naturais,
nem ao reassentamento que resulta de
transacções voluntárias de terras —quer
dizer, transacções comerciais de terras nas
quais o vendedor não é obrigado a vender
e o comprador não pode recorrer à
expropriação ou a procedimentos de
obrigatoriedade se as negociações
falharem.
Elegibilidade e direitos
De acordo com a política de
reassentamento involuntário, três grupos
de pessoas desalojadas têm direito a
compensação
ou
assistência
de
reassentamento pela perda de terra e
outros bens retirados para os objectivos do
projecto:
•

Aquelas que têm direitos legais formais
à terra ou a outros bens reconhecidos
pelas leis do país em questão. Esta
categoria geralmente inclui pessoas que
se encontram fisicamente a residir no
local do projecto e aquelas que serão
desalojadas ou que possam perder o
acesso ou sofrer uma perda dos seus
meios de subsistência como resultado
das actividades do projecto.

•

Aquelas que não têm direitos legais
reconhecidos ou direito à terra que
ocupam na área de influência do projecto
e que não pertencem a qualquer uma das
duas categorias acima descritas, se elas
próprias ou testemunhas podem
demonstrar que ocuparam a área de
influência do projecto, por pelo menos
seis meses antes da data limite
estabelecida pelo mutuário ou cliente e
aceitável pelo Banco. Estes grupos
podem ter direito a assistência de
reassentamento com excepção de
compensação pela terra para melhorar as
suas anteriores condições de vida
(compensação por perda de actividades
de subsistência, recursos de propriedade
comum14, estruturas e de culturas, etc.).

Requisitos da SO
Concepção do projecto
O mutuário ou cliente considera
alternativas viáveis à concepção do
projecto, incluindo alternativas de
localização e de rota, para evitar ou
minimizar desalojamento físico ou
económico, enquanto

equilibra os custos e benefícios ambientais,
sociais e financeiros. Quando as
implicações do reassentamento de um
projecto se revelarem particularmente
severas, o mutuário deve considerar
reduzir a dimensão do projecto para
minimizar o

reassentamento ou encontrar outras
alternativas que possam substituir o
projecto de forma razoável.
Para maior transparência e justiça, o
mutuário ou cliente envolve todos os
grupos de partes interessadas, tão cedo
quanto

14 Recursos de propriedade comum são aqueles que têm valor na sua totalidade, são utilizados em comunidade, e são propriedade, ou do governo, ou de mais do que um indivíduo numa
base de partilha ou comunitária.
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possível, quando são elaborados os
primeiros planos do projecto e antes de
completar a concepção do projecto,
integrando os seus contributos, de forma
que a concepção do projecto possa ser
adequadamente
alterada.
Esse
envolvimento deve também ser efectuado
ao
longo
da
implementação,
nomeadamente na monitorização e
avaliação dos projectos e programas de
reassentamento e compensação.

•

Divulgação prévia eficaz pelas
autoridades da informação relevante,
incluindo registos fundiários e planos
abrangentes de reassentamento
propostos, tratando em particular da
protecção dos grupos vulneráveis;

•

Um período de tempo razoável para a
revisão pública de comentários sobre
e/ou objecção a quaisquer opções do
plano proposto; e

Uma vez que a divulgação de resultados é
crítica para desenvolver medidas eficazes
de mitigação de impactos adversos e
optimização de benefícios, este processo
deve ser contínuo, incorporando as lições
contínuas das comunidades afectadas e as
alterações à concepção do projecto.
Iniciando cedo na fase de concepção, o
mutuário ou cliente divulga continuamente
os planos do projecto e os resultados da
avaliação às partes interessadas, de forma
a que estas tenham acesso à informação,
que poderão utilizar como apoio à
identificação de opções para evitar ou
mitigar impactos adversos, que possam
colocar riscos aos custos do projecto,
cronogramas e às pessoas afectadas. Esta
informação do projecto deve ser bem
divulgada por toda a área de influência do
projecto, em tempo útil e de uma forma
apropriada e compreensível pelas pessoas
locais.

•

Sessões públicas que oferecem às
pessoas afectadas e/ou aos seus
representantes legalmente
designados, oportunidades para pôr
em causa a concepção e processo
de reassentamento, e/ou para
apresentar e discutir propostas
alternativas e articular as suas

Consulta, participação e amplo apoio
comunitário
As Notas de Orientação revistas da AIIAS,
que fazem parte do SIS incorporam
directrizes específicas de consulta,
participação e amplo apoio comunitário.
Uma consulta aberta, inclusiva e eficaz
com as comunidades locais inclui os
seguintes elementos:
•

Notificação apropriada para todas as
pessoas potencialmente afectadas de
que o reassentamento está a ser
considerado e que se irão realizar
sessões públicas sobre os planos e
alternativas propostos;

opiniões e prioridades de
desenvolvimento.
Quando o desalojamento não pode ser
evitado, o mutuário ou cliente deve
consultar, de uma forma significativa todas
as partes interessadas, especialmente as
pessoas afectadas e as comunidades
anfitriãs, e deve envolvê-los em todas as
fases do ciclo do projecto de uma forma
clara e transparente —na concepção,
planeamento,
implementação,
monitorização, e avaliação do Plano de
Acção de Reassentamento discutido de
seguida. A participação comunitária ajuda
a garantir que as medidas de
compensação, o desenvolvimento de
programas e a provisão de serviços
reflectem as necessidades e prioridades
das pessoas afectadas e dos seus
anfitriões. Assim, o mutuário ou cliente
torna a incorporação do conhecimento
local no Plano de Acção de
Reassentamento uma prioridade especial.
O mutuário ou cliente consulta as pessoas
afectadas sobre as suas preferências
relativamente ao reassentamento e
oferece-lhes escolhas genuínas entre
opções de reassentamento, técnica,
económica e socialmente viáveis. É-lhes
dada especificamente, a oportunidade de
participar na negociação de pacotes

de compensação, e em decisões sobre
assistência ao reassentamento e de como
podem ser melhorados os níveis de vida, a
capacidade de geração de rendimento, os
níveis de produção e os meios de
subsistência em geral, através do Plano de
Acção de Reassentamento. As pessoas
podem também ser consultadas sobre
decisões sobre requisitos de elegibilidade,
a adequação dos locais propostos para o
reassentamento e a calendarização
proposta para o reassentamento.
O mutuário ou cliente dá especial atenção
às consultas que envolvam grupos
vulneráveis15.
No
contexto
da
vulnerabilidade de género, por exemplo, o
mutuário
ou
cliente
considera
cuidadosamente, facilitar activamente a
consulta e participação, tanto de mulheres
como de homens, de formas que sejam
sensíveis aos constrangimentos e barreiras
sociais e políticas, que as mulheres e os
homens possam enfrentar. É dada
particular atenção ao local e horário das
actividades de consulta, para garantir que
as pessoas de todas as idades e grupos
sociais possam assistir e participar com
confiança e facilidade. As formas como a
informação é divulgada também são
cuidadosamente consideradas, uma vez
que os níveis de literacia e de
relacionamento social podem variar com a
idade, género, nível económico e outras
formas de hierarquia/discriminação social.
O Banco considera que o amplo apoio
comunitário é um princípio chave e uma
conquista que demonstra que os mutuários
e os clientes utilizaram abertura,
transparência e inclusividade na tomada de
decisões sobre o projecto, e fizeram
esforços genuínos para maximizar os
benefícios para as comunidades e reduzir
quaisquer impactos prejudiciais. Desta
forma, o Banco exige que os mutuários e
clientes cumpram os requisitos para o
amplo apoio comunitário definidos na SO1.

15 O nível de vulnerabilidade pode ser determinado identificando a probabilidade de um grupo enfrentar condições mais difíceis como resultado do reassentamento devido a factores específicos
tais como o género, nível económico, etnia, religião, língua ou condição de saúde do grupo. Dependendo do contexto específico da operação de reassentamento, grupos vulneráveis podem
assim incluir, por exemplo, agregados familiares chefiados por mulheres, pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza, pessoas sem terra, povos indígenas, pessoas sem título de propriedade
de activos, pessoas com deficiências físicas, ou minorias étnicas, religiosas e linguísticas. A identificação de grupos vulneráveis deve ser o resultado de uma análise cuidada do contexto
social e económico, da presença de factores que possam causar vulnerabilidade e da capacidade do grupo de lidar com ou de se adaptar à vulnerabilidade.
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O Banco dedica recursos adequados à
monitorização da consulta e da
participação comunitária, e para a
concretização e implementação de
qualquer compromisso realizado com
comunidades nos limites dos recursos e
tempo de vida do projecto.
Planeamento do reassentamento
O mutuário ou cliente realiza um inquérito
socioeconómico abrangente — de acordo
com as normas internacionais para estudos
de referência sociais e económicos, tal
como acordado no processo de avaliação
ambiental e social — incluindo um
recenseamento da população e um
inventário de bens (incluindo bens naturais
dos quais as pessoas afectadas possam
depender para parte dos seus meios de
subsistência). Esta pesquisa identifica as
pessoas que serão desalojadas pelo
projecto; todas as características
relevantes dessas pessoas, incluindo
condições de vulnerabilidade; e a
magnitude do desalojamento físico e
económico expectável.
A pesquisa de referência inclui informação
desagregada por género e idade,
relativamente às condições económicas,
sociais e culturais da população afectada.
Contém diversos materiais oficiais (mapas,
registos numéricos, relatórios especiais,
elementos de investigação e de
conhecimento, etc.), registos de entrevistas
com as partes interessadas sobre as suas
preferências, informação da diligência
prévia da cadeia de abastecimento, e um
protocolo para preencher quaisquer
lacunas de dados e de informação
complementar, e identifica oportunidades
para melhorar o bem-estar da comunidade.
O processo do inquérito também assegura
que pessoas não elegíveis, tais como
ocupantes oportunistas, não possam
solicitar benefícios. No entanto, os
utilizadores de recursos sazonais podem
não estar presentes na área de influência
do projecto durante o período do inquérito,
pelo que deve ser dada especial
consideração aos seus pedidos.
No mínimo, o mutuário ou cliente cumpre
quaisquer procedimentos relevantes do
governo anfitrião. Além disso, ou na
ausência de procedimentos do governo
anfitrião,
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o mutuário ou cliente estabelece uma data
limite de elegibilidade que seja aceitável
para o Banco. O mutuário ou cliente
documenta a(s) data(s) limite(s) e divulga a
informação sobre esta(s) ao longo da área
de influência do projecto, de uma forma
culturalmente apropriada e acessível,
antes de tomar qualquer acção de limpeza
de terrenos ou de restringir o acesso da
comunidade local à terra.
Tão cedo quanto possível no processo de
reassentamento, o mutuário ou cliente
trabalha com os comités locais
informalmente
constituídos
com
representantes de grupos chave de partes
interessadas e, especificamente, com
comunidades vulneráveis para estabelecer
um mecanismo culturalmente apropriado e
acessível de queixa e reparação para
resolver, de uma forma imparcial e em
tempo útil, quaisquer disputas resultantes
do processo de reassentamento e dos
procedimentos de compensação. O
mecanismo de queixa e reparação, que é
monitorizado por uma terceira parte
independente, não impede o acesso a
reparações judiciais ou administrativas, e
informa as pessoas afectadas sobre o
Mecanismo de Revisão Independente
(MRI) do Banco.
O Banco coopera com o mutuário ou cliente
na concepção e estabelecimento de um
mecanismo de queixa e reparação, para
garantir que é legítimo, acessível,
previsível, equitativo e transparente. O
Banco também garante que as
comunidades locais são consultadas sobre
a decisão e associadas à mesma, e que
entendem as diferentes formas e níveis do
quadro de responsabilização, sob o qual o
Banco intervém. O Banco garante que uma
monitorização e avaliação adequadas do
mecanismo de queixa e reparação são
incorporadas como elementos essenciais.
Plano de Acção de Reassentamento
O mutuário ou cliente prepara um Plano de
Acção Completo de Reassentamento
(PACR) para (i) qualquer projecto que
envolva 200 ou mais pessoas (tal como
definido na

política de reassentamento involuntário),
ou (ii) qualquer projecto susceptível de
causar efeitos adversos em grupos
vulneráveis . O esquema de um PACR
típico pode ser encontrado no Anexo A da
política de Reassentamento Involuntário e
da Nota de Orientação da AIIAS
relacionada com esta política.
16

Para qualquer projecto em que o número
de pessoas a deslocalizar seja inferior a
200 pessoas e em que a aquisição de
terras e o potencial de desalojamento e
perturbação dos meios de subsistência
sejam menos significativos, o mutuário ou
cliente prepara um Plano de Acção
Abreviado de Reassentamento (PAAR). O
Anexo B da política de Reassentamento
Involuntário descreve um PAAR, e a
associada orientação também pode ser
encontrada na Nota de orientação
relevante da AIIAS.
Os projectistas do projecto trabalham de
forma transparente para garantir que as
pessoas afectadas dão a sua aceitação
demonstrável ao PACR/PAAR e que
qualquer desalojamento necessário é
realizado no contexto de acordos
negociados com essas pessoas.
O PACR (i) demonstra que o conhecimento
local foi utilizado previamente na
formulação do projecto para garantir que o
reassentamento é evitado ou minimizado,
(ii) é avaliado através de um processo
participativo, com um papel claramente
definido para as pessoas afectadas, e (iii) é
sujeito a uma revisão intercalar para
identificar e resolver quaisquer problemas
que surjam durante o processo. O
PACR/PAAR inclui um sumário executivo
que detalha a dimensão das populações
afectadas, as medidas e actividades
propostas de reassentamento, o calendário
de implementação, questões pendentes e
os recursos financeiros atribuídos para a
implementação das actividades. O
mutuário ou cliente submete o
PACR/PAAR como um documento formal
às agências locais e/ou municipais
relevantes e ao Banco. O PACR é
finalizado
como
um
documento
suplementar ao relatório da Avaliação de
Impacto Ambiental e Social, e o PAAR é

16 Pretende-se que este limiar constitua uma divisão primária da magnitude do reassentamento, mas não deve ser visto como um critério rígido; a importância do distúrbio para tanto o
desalojamento físico como económico, pode ser avaliada recorrendo a um parecer especializado e a informação complementar, quando disponíveis.
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finalizado como um documento suplementar ao níveis de vida, a capacidade de gerar
Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS).
rendimento, os níveis de produção e os
meios de subsistência em geral melhorem
para além dos níveis anteriores ao
O Banco publica o PACR/PAAR no seu
projecto. Com esse propósito, é formulado
Centro de Informação Pública e no seu
e implementado um programa abrangente
sítio da web para revisão e comentário
de melhoria dos meios de subsistência,
público, de acordo com o PAAS do Banco.
como parte do Plano de Acção de
O PACR é facultado ao público pelo menos
Reassentamento. As estratégias para
120 dias antes da operação proposta ser
melhorar os meios de subsistência poderão
apresentada ao Conselho e o PAAR é
envolver facultar o acesso a capacitação
facultado ao público pelo menos 30 dias
através de tecnologias apropriadas.
antes da apresentação ao Conselho.
Procedimentos de compensação
As unidades que têm direito a
compensação (p.ex., família, agregado
familiar e indivíduo) são decididas através
de consulta com aqueles que serão
deslocalizados.
As pessoas afectadas são compensadas
por todas as suas perdas ao custo integral
de substituição antes do seu efectivo
desalojamento; antes de a terra e os bens
associados serem retirados; e, se o
projecto for implementado por fases, antes
do início das actividades do projecto em
cada fase, em particular. O mutuário ou
cliente dá preferência a estratégias de
reassentamento baseadas em terras e, por
uma questão de prioridade, oferece
compensação de terra por terra e/ou
compensação em espécie, em vez de
compensação monetária, quando viável;
além disso, o mutuário ou cliente explica
claramente às pessoas afectadas que a
compensação monetária muitas vezes
conduz a um rápido empobrecimento.
O custo total do projecto inclui o custo
integral de todas as actividades do
reassentamento, considerando a perda de
meios de subsistência e o potencial de
rendimentos entre a população afectada. O
cálculo do “custo económico total” também
considera os impactos do projecto ao nível
social, saúde, ambiental e psicológico e o
desalojamento, que podem perturbar a
produtividade e a coesão social. Os custos
do reassentamento são considerados a par
dos benefícios económicos do projecto, e
quaisquer benefícios líquidos para a
população afectada são acrescentados ao
fluxo de benefícios do projecto.
As pessoas desalojadas recebem
assistência específica de reassentamento
com o objectivo de garantir que os seus
17

É oferecido às populações afectadas um
leque de diferentes pacotes de
compensação,
assistência
de
reassentamento e opções de melhoria de
meios de subsistência, assim como opções
para aplicação destas medidas a diferentes
níveis (p.ex., família, agregado familiar e
individual), e é oferecida às próprias
pessoas afectadas a oportunidade de
expressarem as suas preferências. Este
planeamento de reassentamento baseado
em opções faz parte de uma abordagem de
desenvolvimento que visa garantir que as
populações afectadas são capazes de
reconstruir as suas bases de produção e de
se tornarem produtores sustentáveis e
assalariados.
É dada particular atenção à necessidade
de garantir que os interesses de mulheres
e homens, assim como dos idosos e
deficientes, são considerados aquando da
formulação e implementação dos pacotes
de compensação, medidas de assistência
de reassentamento e medidas de melhoria
dos meios de subsistência. Como um
passo concreto para a implementação
deste requisito, os agregados familiares
liderados por mulheres — especialmente
viúvas — recebem terras férteis para
melhorar o seu rendimento e a capacidade
de sustentar os seus meios de subsistência
em áreas rurais onde os meios de
subsistência são geralmente baseados na
agricultura. Em geral, as disposições da
compensação,
a
assistência
de
reassentamento e as medidas de melhoria
dos meios de subsistência, tais como
capacitação de competências, são
disponibilizadas de igual forma a todos os
grupos sociais e são adaptadas às suas
necessidades específicas, mesmo quando
a terra é propriedade do Estado ou de uma
comunidade e os ocupantes não têm
direito à propriedade da terra.
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O mutuário ou cliente faz todos os esforços
para oferecer às pessoas afectadas,
oportunidades para que obtenham
benefícios
de
desenvolvimento
apropriados, proporcionados pelo projecto,
que envolve o seu reassentamento. O
mutuário
ou
cliente
envolve-se
especificamente com as pessoas
afectadas como beneficiárias do projecto e
discute com estas como é que os
benefícios
de
desenvolvimento
relacionados com o projecto — por
exemplo, acesso à electricidade, estradas,
fontes de irrigação ou fontes de água
potável — podem ser obtidos e distribuídos
de forma mais eficaz entre elas.
Quando as pessoas afectadas não têm
títulos de propriedade, são realizados
levantamentos cadastrais para estabelecer
a base para a compensação, e poderá ser
necessário estabelecer procedimentos
para regularizar e reconhecer os direitos à
terra, incluindo direitos que resultam da lei
consuetudinária e da utilização tradicional.
É especialmente importante que as leis
nacionais e legislação do país, assim como
definições locais de propriedade da terra,
direitos a recursos de propriedade comum,
e práticas de heranças, sejam
reconhecidas e claramente explicadas às
pessoas que têm direito a compensação,
assim como aos grupos que possam não
ser elegíveis para compensação baseada
em terras.
Os critérios para a selecção do local para
reassentamento são explícitos e são
discutidos em detalhe com as pessoas
afectadas. Nos programas rurais de
reassentamento, poderá ser importante
garantir que uma comunidade ou aldeia
inteira é reassentada em conjunto.
Os critérios para a avaliação do valor da
terra, habitações e outras propriedades
são normalizados e transparentes, e os
benefícios do reassentamento são
claramente estabelecidos. Para os
reassentamentos urbanos, as provisões
poderão incluir compensação financeira,
alojamento, e provisão de serviços — tais
como escolas, equipamentos de cuidados
de saúde, transportes, facilidade de
crédito, formação, capacitação e

17 Assistência específica de reassentamento é a assistência especificamente orientada, e que responde às necessidades específicas de indivíduos ou grupos que a irão receber.
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outras oportunidades de emprego. Nas áreas
rurais, o programa de reassentamento dá
prioridade às opções de compensação de terra
por terra para pessoas afectadas, cujos meios
de subsistência são baseados na terra. Sempre
que terra de substituição é oferecida, as
pessoas desalojadas recebem terra, que é
equivalente ou melhor do que a terra retirada,
tendo em consideração a combinação do seu
potencial produtivo, vantagens de localização e
outros factores.. A terra oferecida deve também
fornecer acesso a água potável segura e
instalações
de
irrigação.
Para
os
reassentamentos rurais, as provisões também
podem incluir acesso a equipamento agrícola e
outros factores de produção agrícola .
Os procedimentos para alocar lotes de terra
são transparentes e são acordados com as
pessoas afectadas. O projecto tem de
estabelecer um controlo de qualidade e
sistemas de monitorização para garantir que as
pessoas afectadas recebem os pacotes de
compensação prometidos, antes do início da
implementação do projecto no solo — incluindo
a compensação pelo direito de passagem.
Quando a terra não é a opção preferida das
pessoas desalojadas, cujos meios de
subsistência são provenientes da terra, são
consideradas outras opções, que não são
baseadas em terras — definidas em torno da
criação de oportunidades de emprego ou autoemprego.
Todas as habitações, para pessoas fisicamente
desalojadas são fornecidas com garantia de
propriedade .
18

Se possível, a compensação é realizada em
espécie pela perda de recursos de propriedade
comum, tais como rios, lagos ou recursos
florestais. É dada particular atenção à
substituição, não só da propriedade comum em
si, mas também dos serviços específicos e das
interligações comunitárias que prestavam.
Quando um projecto envolve a perda de
instalações públicas, infraestruturas e recursos
de propriedade comum, o mutuário ou cliente
consulta a comunidade afectada para
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identificar e acordar sobre alternativas
adequadas, que sejam equivalentes ou
melhores do que as que estão a ser perdidas.
As populações afectadas e as comunidades
anfitriãs recebem apoio antes, durante e após
a relocalização, durante um período de
transição que abrange um período razoável de
tempo, necessário para que se restabeleçam e
melhorem os seus níveis de vida, a capacidade
de gerar rendimento, os níveis de produção e
os meios de subsistência em geral.
Os procedimentos de pagamento de
compensação são simples e são monitorizados
de forma independente. São guardados
registos exactos de todas as transacções.
É dada especial atenção para a necessidade
de evitar conflitos internos na comunidade, ao
longo do processo de reassentamento. Este é
um destaque especial relativamente às
decisões sobre pacotes de compensação,
assistência de reassentamento e medidas de
melhoria de meios de subsistência, e a sua
entrega às pessoas afectadas. O projecto
promove a noção de partilha de benefícios e
melhoria do nível económico das comunidades
aquando da concepção das provisões da
compensação da propriedade comum.
Quando são realizados pagamentos em
numerário, as pessoas afectadas devem
receber aconselhamento, de forma a garantir
que têm conhecimentos necessários para
utilizar a compensação de forma sensata.
Para além das provisões materiais, o projecto
trata de questões culturais e psicológicas.
Tenta evitar a destruição de locais culturais,
religiosos e arqueológicos —incluindo locais
naturais e habitats valorizados por razões
culturais, religiosas e arqueológicas — ou
oferecer locais alternativos que sejam
aceitáveis para a população afectada.
Quando a relocalização atinge locais
religiosos, é estabelecido um plano
abrangente, em cooperação com os líderes
comunitários religiosos e tradicionais, para
garantir que é encontrada uma localização
alternativa e que todos os rituais possam ser

realizados, para garantir que a nova
localização representa o mesmo grau de
sacralidade, do que a anterior localização.
Devem ser mantidas as estruturas sociais e
as interligações comunitárias entre as
pessoas afectadas. São disponibilizados
apoio e conselho para ajudar as pessoas
afectadas a lidar com, e a beneficiar do
processo de reassentamento.
Comunidades anfitriãs
O mutuário ou cliente realiza uma análise
detalhada das comunidades anfitriãs para
identificar potenciais problemas associados à
recepção de pessoas desalojadas, e para
abordar estes problemas de forma a que os
impactos adversos nas comunidades anfitriãs
sejam minimizados e que as comunidades
anfitriãs sejam capazes de beneifciar as
oportunidades de desenvolvimento oferecidas
através do processo de reassentamento. A
avaliação das comunidades anfitriãs baseiase em informação transparente e numa
consulta eficaz, e resulta num acordo
consensual que deve ser transmitido ao
mutuário ou cliente pelos líderes
representantes da comunidade, e registado
nas actas de consulta pública.
Quaisquer pagamentos devidos aos anfitriões
pela terra ou outros bens fornecidos à
população
afectada
são
entregues
prontamente, de acordo com os acordos
alcançados com as comunidades anfitriãs.
Poderão desenvolver-se conflitos entre
anfitriões e a população afectada à medida
que aumenta a procura por terra, água,
florestas, serviços, entre outros, ou se as
pessoas afectadas pelo projecto receberem
serviços e alojamento superior aos dos
anfitriões.
Esses
impactos
são
cuidadosamente considerados pelo mutuário
ou cliente durante a avaliação da viabilidade e
dos custos de qualquer projecto proposto que
envolva desalojamento, e os recursos
adequados são reflectidos no orçamento para
mitigar esses impactos ambientais e sociais
adicionais. Os procedimentos de resolução de
litígios devem ser suficientemente ágeis para
resolver rapidamente conflitos entre anfitriões
e a população afectada.

18 Garantia de propriedade significa que as pessoas ou comunidades reassentadas são reassentadas para um local que podem ocupar legalmente e do qual estão protegidas do risco de expulsão.
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Grupos vulneráveis
Os países membros e outros mutuários/
clientes são responsáveis por proteger a
integridade física, social e económica dos
grupos vulneráveis e por dar particular
atenção às necessidades de saúde,
especialmente para mulheres, incluindo o
acesso a prestadores de cuidados de saúde
da mulher e a serviços, tais como cuidados de
saúde reprodutiva e aconselhamento
apropriado para abusos sexuais e outros
abusos.
Especificamente no que diz respeito à
vulnerabilidade de género:
•

Grupos de mulheres e grupos de homens
são envolvidos no planeamento,
gestão e operações do reassentamento, e na
criação de empregos e na geração de
rendimento.

•

A provisão de serviços de cuidados de
saúde, especialmente para mulheres
grávidas e crianças, pode ser importante
durante e após a relocalização, para evitar
aumentos na morbilidade e mortalidade
devido à subnutrição, o stress psicológico de
serem desenraizados e o maior risco de
doenças.

•

•

•

O Plano de Acção de Reassentamento inclui
um protocolo específico que define
salvaguardas para a qualidade e quantidade
de terra a alocar às mulheres, especialmente
viúvas e divorciadas, para garantir os seus
meios para gerar rendimento e alcançar
segurança alimentar.
Os títulos de propriedade da terra, do local
do reassentamento estão em nome de
ambos os esposos ou dos chefes de família
solteiros, independentemente do género, se
tal não conflituar com as próprias leis e
legislação do mutuário ou cliente.
Maridos e mulheres, mulheres solteiras e os
filhos e filhas mais velhos são explicitamente
incluídos como elegíveis para compensação,
incluindo compensação pela perda de terra,

abrigo, meios de subsistência e
quaisquer outros bens privados. O
pagamento de compensações às famílias
é realizado tanto aos homens como às
mulheres, quando tal é tecnicamente
viável e socialmente aceitável.
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ambos.
Os mutuários ou clientes preparam um
Plano de Desenvolvimento da Comunidade
para projectos que têm riscos evidentes
para as comunidades afectadas, que
necessitam de ser mitigados. Os riscos
específicos
associados
à
terra,
reassentamento ou danos ambientais são
integrados no Plano de Acção de
Reassentamento ou no PGAS, e devem ser
conceptualizadas e geridas medidas de
apoio, em consulta com as comunidades
afectadas
relativamente
às
suas
preferências culturais.
Medidas diferenciadas para grupos
vulneráveis incluem o desenvolvimento de
mecanismos de consulta, que garantam
que é dado tempo suficiente para os
processos tradicionais de tomada de
decisão e para recorrer a intermediários,
tais
como
organizações
não
governamentais especializadas, com
competência no trabalho com os grupos
vulneráveis,
elucidando
as
suas
preocupações e necessidades, e
desenvolvendo medidas para abordar
essas preocupações e necessidades.
Implementação, monitorização e
avaliação
O mutuário ou cliente é responsável pela
implementação, monitorização e avaliação
das actividades definidas no Plano de
Acção de Reassentamento, e mantém o
Banco informado sobre o seu progresso. A
componente de reassentamento de uma
operação é total e especificamente
abrangida nos relatórios de progresso do
projecto em geral, e é incluída na estrutura
lógica da operação. O acordo de
empréstimo especifica os requisitos de
monitorização e avaliação e a sua
calendarização.
Uma terceira parte independente
monitoriza a implementação de Planos de
Acção de Reassentamento de grande
escala ou complicados, com comentários
regulares por parte das pessoas afectadas.
As pessoas afectadas também têm a
oportunidade de participar nessa
monitorização da implementação. O Banco
e o mutuário concordam, ou em contratar
uma terceira parte independente para
realizar a avaliação em seu lugar, ou usam
uma terceira parte para implementar as
actividades do reassentamento, com uma
obrigação de apresentar relatórios a

Para operações de reassentamento de
grande escala, são recomendadas revisões
trimestrais, e são críticas as revisões
aprofundadas de progresso intercalar,
consistentes com o calendário geral do
projecto. Essas revisões são planeadas
desde o início, para permitir às agências de
execução e ao Banco realizarem os
ajustamentos
necessários
na
implementação do projecto.
As actividades de monitorização incluem
uma revisão do mecanismo de queixa e
reparação e do progresso físico e impacto do
Plano de Acção de Reassentamento. A
monitorização
também
avalia
o
compromisso do mutuário ou cliente em
relação ao Plano de Acção de
Reassentamento e a disponibilização de
recursos financeiros suficientes, tal como
identificado
no
orçamento,
para
implementação do Plano de Acção de
Reassentamento. Após a conclusão do
projecto, o mutuário ou cliente avalia o
sucesso do Plano de Acção de
Reassentamento e inclui informação
relevante no Relatório de Conclusão do
Projecto (RCP). Depois o Banco desenvolve
o seu próprio RCP. Se qualquer uma destas
avaliações revela que quaisquer objectivos
chave do Plano de Acção de
Reassentamento não foram alcançados, são
desenvolvidas
medidas
de
acompanhamento para corrigir a situação.
O mutuário e o Banco realizam uma
avaliação independente ex post —uma
auditoria de conclusão ou um relatório de
conclusão da implementação do Plano de
Acção de Reassentamento. Entre outras
coisas, esta avaliação examina a eficácia
das medidas de mitigação recomendadas e
implementadas e retira lições aprendidas
para consideração no futuro, em tipos de
projectos similares. A avaliação compara a
situação actual com a situação planeada ou
prevista, incluindo especificamente o número
de pessoas afectadas, e revê os
pressupostos, os riscos induzidos pelo
reassentamento
e
associados
ao
reassentamento
e
as
incertezas
encontradas.
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Salvaguarda operacional 3 – Biodiversidade, recursos renováveis e
serviços dos ecossistemas
Objectivos
Esta Salvaguarda Operacional (OS) define
os requisitos para que os mutuários ou
clientes possam (i) identificar e
implementar oportunidades para conservar
e usar de forma sustentável a
biodiversidade e os habitats naturais, e (ii)
respeitar, implementar, e responder aos
requisitos para a conservação e gestão
sustentada dos serviços prioritários dos
ecossistemas .
19

20

Reflecte os objectivos da Convenção sobre
a Diversidade Biológica para conservar a
diversidade biológica e promover a gestão
sustentada e uso sustentado dos recursos
naturais. Está também alinhada com a
Convenção RAMSAR sobre zonas
húmidas, a Convenção
para a
Conservação das Espécies Migradoras da
Fauna Selvagem, a Convenção sobre o
Comércio Internacional
21

de Espécies Selvagens da Fauna e Flora
em Risco de Extinção, a Convenção do
Património Mundial, a Convenção das
Nações Unidas de Combate à
Desertificação e a Avaliação dos
Ecossistemas do Milénio. As suas
recomendações também estão alinhadas
com
a
Convenção
Fitossanitária
Internacional, que abrange o movimento de
espécies exóticas invasoras, pragas e
análise do risco de pragas, para as pragas
submetidas a quarentena, incluindo a
análise dos riscos ambientais e de
organismos vivos modificados.

minimizar os impactos
potencialmente prejudiciais na
biodiversidade;
•

Fazer um esforço para recuperar ou
restaurar a biodiversidade, incluindo
os casos onde alguns impactos não
podem ser evitados, através da
implementação de compensações à
biodiversidade para alcançar
“nenhuma perda líquida, mas ganho
líquido” da biodiversidade;

•

Proteger habitats naturais,
modificados e críticos; e

•

Manter a disponibilidade e a
produtividade dos
serviços prioritários dos ecossistemas
para manter os benefícios para as
comunidades afectadas e manter o
desempenho do projecto.

•

Extraem recursos naturais
renováveis como o principal
objectivo (p.ex., plantação florestal,
exploração comercial, agricultura,
criação de gado, pescas e
aquacultura); ou

•

Envolvem o uso e
comercialização de um
sistema de conhecimento
indígena .

Os objectivos específicos da SO são:
•

Conservar a diversidade biológica
e a integridade dos ecossistemas
evitando ou, se não for possível
evitar, reduzir e

•

Estão localizadas em qualquer
tipo de habitat ;

Âmbito de aplicação
Esta SO aplica-se a todas as operações de
empréstimo do Banco, tanto ao sector
público como privado, e actividades do
projecto financiadas através de outros
instrumentos financeiros geridos pelo
Banco. A sua aplicabilidade é estabelecida
durante o processo de avaliação ambiental
e social.
A SO aplica-se especificamente às
operações do Banco que:

22

•

Estão localizadas em áreas que
fornecem serviços dos ecossistemas
dos quais partes interessadas
potencialmente afectadas dependem
para a sua sobrevivência, o seu
sustento, os seus meios de
subsistência ou para o seu principal
rendimento, ou que são utilizadas
para suster o projecto;

23

19 Biodiversidade significa “a variabilidade entre os organismos vivos de todas as origens, incluindo, inter alia, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos
dos quais fazem parte; compreende a diversidade dentro de cada espécie, entre as espécies, e dos ecossistemas” (Convenção sobre a Diversidade Biológica).
20 Serviços dos ecossistemas são os benefícios que as pessoas retiram dos ecossistemas. Existem quatro tipos de serviços dos ecossistemas: (i) serviços de provisionamento, que são os produtos que as
pessoas obtêm dos ecossistemas (alimento, água potável, madeira e fibra, combustível), (ii) serviços de regulação, que são os benefícios que as pessoas obtêm de regulação dos processos do ecossistema
(regulação do clima, regulação de cheias, regulação de doenças, purificação da água), (iii) serviços culturais, que são os benefícios imateriais que as pessoas obtêm dos ecossistemas (estéticos, espirituais,
educacionais, de recreação), e (iv) serviços de apoio, que são os processos naturais que mantêm os outros serviços (ciclos dos nutrientes, formação do solo, produção primária).
21 Para os objectivos desta Convenção, como “Património natural” é considerado o seguinte: características naturais consistindo em formações físicas e biológicas ou grupos dessas formações, que possuem
um valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; formações geológicas e fisiográficas e áreas rigorosamente delimitadas que constituem o habitat de espécies ameaçadas de animais
e plantas de valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; e locais naturais ou áreas naturais rigorosamente delimitadas com valor universal excepcional do ponto de vista da
ciência, conservação ou beleza natural.
22 Habitat é definido como terrestre, de água doce, ou unidades geográficas marinhas ou uma passagem aérea que sustém as complexidades dos organismos vivos e as suas interacções com o ambiente não
vivo (IFC PS 6 (Versão 2010)).
23 Na economia emergente de conhecimento global, a capacidade de um país criar e mobilizar capital de conhecimento é tão essencial para o desenvolvimento sustentável como a disponibilidade de capital
físico e financeiro. O componente básico de qualquer sistema de conhecimento de um país é o conhecimento indígena. Inclui as competências, experiências e ideias das pessoas, aplicados para manter ou
melhorar os seus meios de subsistência (Banco Mundial, 1997).
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Requisitos da SO
Avaliação Ambiental e Social
Como parte da avaliação ambiental e social,
o mutuário ou cliente identifica e avalia
potenciais oportunidades, riscos, e impactos
sobre a diversidade biológica e serviços dos
ecossistemas, incluindo impactos directos,
indirectos, cumulativos e pré-mitigação.
O mutuário ou cliente aplica a hierarquia de
mitigação:
para
evitar
impactos
potencialmente adversos; se não for possível
evitar os impactos, reduzir e minimizar
potenciais impactos adversos; se a redução
ou minimização não são suficientes, mitigar
e/ou restaurar; e, como último recurso,
indemnizar e compensar.
É dada particular atenção às principais
ameaças à biodiversidade e aos serviços
dos ecossistemas, tais como poluição e
contaminação, conversão das terra,
fragmentação de habitats, perda natural de
habitats, deflorestação, sobre-exploração de
áreas e recursos naturais, espécies exóticas
invasoras, barreiras à migração, captura de
animais selvagens, a colheita e captura de
flora e fauna de espécies endémicas e
ornamentais indígenas, e caça furtiva de
animais selvagens.
O mutuário ou cliente obtém e usa o
conselho de especialistas reconhecidos para
avaliar os valores da biodiversidade e dos
serviços dos ecossistemas — por exemplo,
valores culturais, estéticos, espirituais,
educacionais, e recreativos — identificados
pelos
membros
das
comunidades
potencialmente afectadas e por outras partes
interessadas.
O mutuário ou cliente garante que o acesso
ao conhecimento indígena e a sua
comercialização se baseia em benefícios
equitativos.

Conservação de habitats e
biodiversidade
A implementação desta SO envolve as
seguintes categorias de habitats:
Habitats naturais: habitats com
populações originais de flora e fauna
nativa cuja composição, riqueza e
abundância de espécies não foram
modificadas por actividades humanas.

•

•

Habitats modificados: habitats cujas
principais funções ecológicas têm sido
significativamente alteradas por
actividades humanas e cuja
composição, riqueza e abundância
original de espécies têm sido reduzidas,
com a evidência de colonização de
espécies não nativas de flora e fauna.

•

Habitats críticos: habitats naturais ou
modificados que têm um elevado valor
de biodiversidade; incluem o seguinte:
•

Habitats importantes para espécies
criticamente ameaçadas e directamente
afectadas pela área de implantação do
projecto24 1;

•

Habitats de importância significativa
para espécies e subespécies
endémicas e/ou com distribuição
geográfica restrita;

•

Habitats de importância significativa
para concentrações globalmente
significativas de espécies migratórias
e/ou congregatórias25

•

Ecossistemas regionalmente
significativos e/ou muito ameaçados ou
únicos;

•

Áreas associadas a processos
evolutivos chave;

•

Áreas que são importantes para
espécies que são vitais para os
ecossistemas, tais como espécieschave25

•

Áreas que fornecem redes ecológicas.
Os habitats críticos podem incluir áreas
que não estão a ser protegidas ou geridas,
e podem estar localizados fora de áreas
legalmente protegidas e designadas. Os
habitats podem ser considerados críticos
se as suas funções do ecossistema ou
espécies dependem de, ou fornecem
conectividade com outros habitats críticos,
incluindo áreas de habitat crítico
legalmente protegidas. O Banco não
financia projectos em habitats críticos
desclassificados apenas para permitir o
avanço do projecto.
Para garantir objectividade e rigor, a
determinação de um habitat como natural,
modificado, ou crítico é realizada com
consulta às instituições e especialistas
reconhecidos
em
habitats
e
biodiversidade, e tem em consideração as
designações das autoridades nacionais e
locais.
No caso de projectos que estão a ser
desenvolvidos em habitats naturais,
habitats modificados com valor significativo
de conservação, habitats críticos ou áreas
legalmente protegidas, o mutuário ou
cliente incorpora a melhor ciência
disponível e envolve especialistas em
biodiversidade
internacionalmente
reconhecidos na realização da avaliação
de impacto e no desenvolvimento e
implementação de estratégias de
mitigação e de gestão.

24 Classicacao UICN
25 Espécies congregatórias são aquelas que se congregam em números globalmente significativos ou que se concentram num local específico, num momento particular do seu ciclo de
vida, para se alimentarem, descansarem, empoleirarem e procriarem (IFC 2008, Langhammer et al., 2007).
26 Uma espécie-chave é uma espécie que tem um efeito desproporcionalmente relevante no seu ambiente em relação à sua abundância. Paine, R.T. (1995), “A Conversation on
Refining the Concept of Keystone Species,” Conservation Biology 9(4): 962–964.
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Se o projecto se vai realizar num ou perto
de um habitat natural ou crítico, ou perto
de uma área legalmente protegida ou
internacionalmente reconhecida, a
avaliação considera os potenciais riscos
e impactos que possam ocorrer ao nível
da paisagem terrestre ou marítima26.
Nos habitats modificados, o mutuário ou
cliente faz todos os esforços para
minimizar qualquer degradação ou
conversão adicional de habitat. Se o
mutuário ou os seus consultores
identificarem áreas com valor de
biodiversidade e conservação no interior
da área de influência do projecto, o
mutuário ou cliente toma a iniciativa de
promover a conservação de actividades
nessas áreas, com indicadores
apropriados e monitorização.
Em todos os projectos, o mutuário ou
cliente garante que o projecto não
causará a modificação27 significativa de
habitats naturais, excepto quando:
•

•

•

Não existem alternativas viáveis do
ponto de vista técnico e económico
à implementação do projecto no
habitat natural;
A hierarquia de mitigação da
biodiversidade foi adequadamente
implementada e foram definidas
medidas apropriadas de mitigação;
e
As opiniões e as preocupações das
comunidades afectadas, tal como
identificadas através doe processo
de consulta, foram abordadas na
concepção das medidas de
mitigação.

Se os projectos têm de ser
desenvolvidos em habitats naturais, ou
se têm impactos potenciais adversos em
habitats naturais a jusante, então
incluem medidas de mitigação para
alcançar ou um saldo líquido positivo ou
que não resultem em perda líquida de
biodiversidade—por exemplo, através da
restauração ecológica dos habitats,

medidas para reduzir a fragmentação, e
a restauração do funcionamento do
ecossistema. Como último recurso, tal
pode ser realizado através do
desenvolvimento de um programa de
compensação da biodiversidade, de
acordo com os princípios de
compensação
da
biodiversidade
estabelecidos pelo Programa Empresas
e Compensação da Biodiversidade
(Business and Biodiversity Offsets
Programme) ou organizações e
programas comparáveis. Ao considerar
as compensações da biodiversidade, o
mutuário/cliente utiliza um processo de
planeamento ao nível da paisagem
terrestre/marítima para identificar a
abordagem mais ambientalmente
correcta.
O Banco poderá concordar financiar um
projecto num habitat crítico, se o
mutuário ou cliente, utilizando métodos
apropriados
de
medição
e
monitorização, puder demonstrar que:
•

A hierarquia de mitigação foi
implementada;

•

O projecto oferece benefícios claros
e um resultado positivo para a
biodiversidade e os serviços dos
ecossistemas;

•

As actividades relacionadas com o
projecto não terão efeitos adversos
(directos, indirectos ou cumulativos)
nos critérios para os quais o habitat
crítico foi designado;

•

O projecto não terá quaisquer
efeitos negativos em espécies
criticamente em ameaçadas ou
ameaçadas;

•

O projecto irá alcançar os dois
pontos anteriores sem
compensações ou uma análise de
“balanço líquido positivo”; e

•
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Um programa robusto, de monitorização e
avaliação da biodiversidade a longo prazo,
conceptualizado e financiado de forma
apropriada, é integrado no (i.e., fornece

informação para o) plano de gestão do
cliente.
Para tais projectos, as actividades do projecto
podem também procurar melhorar o habitat
crítico e proteger e conservar a biodiversidade (ou
seja, ter um resultado positivo na conservação).
Qualquer avaliação e/ou planeamento realizado
pelo mutuário/cliente relativamente ao habitat
crítico cumpre as seguintes condições:
•

É desenvolvido caso a caso em consulta
com especialistas reconhecidos tais como a
União Internacional para a Conservação da
Natureza (UICN).

•

Antes do início do projecto, usa dados de
referência de boa qualidade para avaliar a
dimensão da área de estudo e descrever
condições físicas, biológicas e
socioeconómicas relevantes, incluindo o
nível actual do habitat crítico e de espécies
criticamente ameaçadas ou ameaçadas e
quaisquer alterações antecipadas.

•

Reflecte os planos de conservação de
governos e de instituições regionais e/ou
internacionais relevantes.

•

Utiliza uma análise da paisagem
terrestre/marítima.

•

Se o objectivo principal do projecto proposto
não é a conservação, explora
as possibilidades de resultados positivos
(não apenas neutros) para a conservação no
habitat crítico, incluindo através de consultas
com partes interessadas locais e com
responsáveis pela conservação. Nesse caso,
o mutuário ou cliente desenvolve e
implementa um Plano de Acção

27 O conceito de “paisagem terrestre/marítima” engloba áreas tais como uma eco-região ou bioma, e alarga o conceito de zona para se aplicar para além das águas internacionais ou uma zona específica.
28 Uma conversão ou degradação significativa é a eliminação ou redução severa da integridade de um habitat causada por uma alteração considerável, de longo-termo, no uso da terra ou da água, ou uma
modificação que minimiza substancialmente a capacidade do habitat de manter viáveis populações das suas espécies nativas (IFC PS 6).
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de Biodiversidade e garante
suficiente capacidade organizativa
para a implementação do plano de
acção ao longo do ciclo do projecto.
28

Quando as implicações de um projecto no
habitat/biodiversidade
se
revelarem
particularmente severas, o Banco poderá
decidir não financiar o projecto.
Áreas legalmente protegidas e
áreas internacionalmente
reconhecidas
Quando os regulamentos nacionais
permitem que um projecto invada áreas
legalmente
protegidas
ou
áreas
internacionalmente reconhecidas, ou áreas
que estão propostas para protecção ou
reconhecimento internacional, o mutuário
ou cliente cumpre os regulamentos
nacionais e locais para uma gestão
ambiental apropriada, e consulta as partes
interessadas relevantes durante a
preparação das medidas de gestão e de
mitigação. O mutuário ou cliente garante
que qualquer desenvolvimento proposto é
consistente com o plano de gestão da área
ou, na ausência de um plano de gestão,
com os objectivos determinados pela
agência responsável pelos recursos
naturais, área protegida, ou vida selvagem.
O mutuário ou cliente determina também se
a área é crítica, natural ou modificada, e
depois implementa os requisitos relevantes
desta SO. O mutuário ou cliente não
encoraja a revogação da classificação ou
desvalorização do estatuto das áreas
protegidas. O Banco não financia projectos
desenvolvidos em áreas onde tenha havido
revogação ou desvalorização do estatuto
de protecção com o objectivo de encorajar
o desenvolvimento.
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•

Realizada pelas organizações
internacionais relevantes, de
acordo com qualquer quadro
regulamentar existente aplicável
para a sua introdução; ou

•

A introdução é sujeita a uma avaliação
de risco, que poderá ser parte da
avaliação ambiental, para determinar
o potencial de comportamento
invasivo. Em nenhumas circunstâncias
poderão ser introduzidas, em novos
ambientes, espécies conhecidas como
sendo invasoras. O mutuário ou
cliente avalia a possibilidade da
introdução acidental ou não
intencional de espécies exóticas
invasoras, e identifica medidas para
minimizar o potencial de
disseminação.

Se as espécies exóticas invasoras já
existirem na área, o mutuário ou cliente não
realiza actividades que possam melhorar a
sua competitividade comparativamente às
espécies nativas/indígenas ou que
promovam a sua disseminação. O mutuário
ou cliente avalia a viabilidade e eficiência
de erradicação de espécies exóticas
invasoras.
Organismos geneticamente
modificados
A abordagem do Banco relativamente aos
organismos geneticamente modificados
será orientada pela procura e consistente
com as leis e políticas dos países
membros e das entidades regionais e subregionais. Quando não existirem
disposições relevantes relativamente às
avaliações relacionadas com risco, o
Banco será orientado pelo Protocolo de
Cartagena sobre Biossegurança .
29

Espécies exóticas invasoras
O mutuário ou cliente toma precauções
para evitar a introdução de quaisquer
espécies
exóticas
potencialmente
invasoras (ou seja, espécies que não estão
actualmente estabelecidas no país ou
região do projecto) excepto se essa
introdução for:

Caudais ecológicos
No caso de projectos que afectam os
recursos hídricos, o mutuário ou cliente
evita alterar significativamente os regimes
de caudal, de forma a não impedir que os
recursos hídricos cumpram as suas
funções em ecossistemas importantes a
montante e a jusante e os seus serviços às
comunidades locais.

Desta forma, o mutuário avalia e gere os
caudais ecológicos para a conservação e
uso sustentável da biodiversidade e dos
serviços dos ecossistemas. Para além dos
caudais ecológicos, a avaliação precisa de
dar igualmente atenção a outros aspectos
do ecossistema aquático, tais como a
sedimentação e a viabilidade das pescas.
O mutuário ou cliente garante que os
caudais são preservados de forma a serem
geridos de forma optimizada, para permitir
o diversos usos da água, incluindo as
funções ecológicas da água, e a
integridade dos sistemas fluviais e das
zonas húmidas. O país membro (ou grupo
de países), onde o projecto é
implementado, é responsável por garantir a
conformidade através da sua agência
apropriada de gestão de recursos hídricos.
O mutuário ou cliente garante que a
avaliação ambiental e social utiliza
metodologias apropriadas para abordar a
questão dos caudais ambientais de acordo
com as melhores práticas, incluindo as
recomendações da Comissão Mundial de
Barragens. Antes de iniciar qualquer
projecto relacionado com escoamento de
água, o mutuário ou cliente realiza uma
auditoria
participativa
sobre
as
necessidades de água para determinar, em
consulta com as partes interessadas
relevantes, que dependem dos caudais dos
rios para diversas necessidades, os
requisitos mínimos para o caudal ecológico
de referência.
A análise e gestão dos caudais ecológicos
são realizadas na medida possível no
contexto do planeamento de bacia
hidrográfica, de forma a que o balanço
hídrico da bacia — no presente e no futuro
— constitua o enquadramento, no qual os
caudais ecológicos são determinados. Se
não existir um plano de bacia hidrográfica,
é particularmente importante que a análise
baseada no projecto considere o valor da
água tendo em conta os objectivos sociais,
económicos e ambientais, de forma a que
esses objectivos não sejam prejudicados
por um

29 O Plano de Acção sobre a Biodiversidade é um plano autónomo que oferece um nível adicional de garantia (como um anexo) à AIIAS ou ao PGAS nas áreas que têm sido reconhecidas como
importantes para a biodiversidade.
30 O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre a Diversidade Biológica é um acordo internacional que tem como objectivo garantir o manuseio, transporte e uso
seguro de organismos geneticamente modificados, que resultam da biotecnologia moderna e que poderão ter efeitos adversos na diversidade biológica, considerando também os riscos
para a saúde humana. Foi adoptado a 29 de Janeiro de 2000 e entrou em vigor a 11 de Setembro de 2003.
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projecto individual ou pelos impactos
cumulativos de múltiplos projectos.

de acordo com leis nacionais
relevantes e boas práticas
internacionais, o mutuário ou cliente
implementa os princípios e normas
estabelecidas no Código de Conduta
da Pesca Responsável da FAO e
cumpre todas as medidas de
conservação e gestão. Ao promover
o desenvolvimento de pescas
artesanais, o mutuário ou cliente usa
métodos que estão de acordo com
todas as leis nacionais e regras
multilaterais relevantes, que são
sustentáveis e não prejudiciais para o
ecossistema, que evitam práticas
destrutivas ou ilegais de pesca, e que
são culturalmente apropriadas para
as comunidades em questão.

Recursos naturais renováveis
Nos projectos cujo principal objectivo inclui
a extracção de recursos naturais
renováveis — tais como silvicultura, pesca
de espécies selvagens, agricultura, criação
de animais e aquacultura —estes recursos
são geridos de uma forma sustentável, com
preferência por sistemas de certificação
internacionalmente reconhecidos de
gestão e uso sustentados.
•

•

•

Plantação florestal e exploração
comercial. O mutuário ou cliente avalia
o tipo de habitat que será
potencialmente afectado e respeita os
requisitos desta SO, especialmente
para óleo de palma, cacau, café, chá e
outras plantações comerciais. O
mutuário ou cliente implementa as
melhores práticas internacionais de
gestão específicas para a indústria e
as tecnologias disponíveis.
Agricultura e criação de gado. O
mutuário ou cliente avalia o tipo
de habitat que será
potencialmente afectado e respeita os
requisitos desta SO.O mutuário ou
cliente respeita as melhores práticas
agrícolas e de criação de gado, e
utiliza métodos que não esgotam a
base dos recursos naturais.
Pescas e aquacultura. O mutuário
ou cliente avalia o tipo de habitat
que será potencialmente afectado e
respeita os requisitos desta SO.
Para apoiar as pescas sustentáveis
e evitar os significativos impactos
adversos nas espécies alvo por
captura, no habitat, e espécies
associadas

Cadeias de abastecimento
Se o mutuário ou cliente usa fornecedores
externos de recursos vivos, mas não tem
controlo na gestão da sua origem e os
recursos são chave para as principais
funções do projecto, o mutuário ou cliente
desenvolve e implementa uma política,
procedimentos e plano de acção
sustentáveis de aquisição de recursos,
para garantir que:
•

São apenas comprados recursos de
origem legal e sustentável;

•

A origem dos recursos é
monitorizada; e

•

Os recursos não são originários de
áreas legalmente protegidas ou de
áreas internacionalmente
reconhecidas com elevado valor de
conservação .
30

o mutuário ou cliente realiza uma revisão
dos serviços dos ecossistemas para
identificar os riscos.
O valor dos serviços dos ecossistemas é
determinado em termos do seu valor para o
bem-estar e meios de subsistência das
comunidades afectadas, dos benefícios
que fornecem para a operação sustentável
do projecto (p.ex., água), e dos benefícios
que fornecem ao nível da paisagem
terrestre/marítima ou valor de opção de
existência32. No entanto, quaisquer
decisões na avaliação do valor dos serviços
dos ecossistemas, que estabeleçam
prioridades e/ou desenvolvam estratégias
para evitar/mitigar impactos, devem ser
tomadas consultando as agências
governamentais de gestão/protecção de
recursos e os representantes da
comunidade local para garantir que os
serviços dos ecossistemas, críticos para os
objectivos existentes de conservação e/ou
desenvolvimento são preservados. Após a
avaliação do valor dos serviços dos
ecossistemas, o mutuário ou cliente
identifica, consultando os gestores de
recursos e as comunidades locais, os
serviços dos ecossistemas que devem ser
protegidos através da hierarquia de
mitigação da biodiversidade como
“serviços prioritários dos ecossistemas.” A
avaliação de impacto tem em consideração
os mesmos factores tais como são
considerados na avaliação de valor. Para
os serviços prioritários dos ecossistemas, o
impacto e dependência do projecto são
avaliados em termos da alteração do bemestar das comunidades e do desempenho
do projecto.

31

Gestão dos serviços dos
ecossistemas
Se durante a avaliação ambiental e social
for determinado que o projecto pode
afectar
serviços
importantes
do
ecossistema,

O mutuário ou cliente tenta evitar impactos
adversos nos serviços prioritários dos
ecossistemas. Se esses impactos não
podem ser evitados, o mutuário ou cliente
identifica formas de reduzir esses impactos
e implementa medidas de restauração para
manter o valor e a funcionalidade desses
serviços prioritários dos ecossistemas.
Estas medidas são incluídas no PGAS.

31 A definição do UICN de uma área legalmente protegida é: “um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, com um objectivo específico e gerido, através de meios
legais ou outros meios eficazes, para alcançar a conservação da natureza a longo prazo, com serviços dos ecossistemas e valores culturais associados.” Áreas legalmente
protegidas e designadas incluem Categorias Protegidas (I-V) do UICN, incluindo áreas marinhas, e corredores estabelecidos entre esses locais.
32 Áreas internacionalmente reconhecidas incluem Sítios do Património Natural Mundial da UNESCO; Reservas da Humanidade e da Biosfera da UNESCO; Áreas-Chave de
Biodiversidade; e zonas húmidas designadas pela Convenção RAMSAR sobre Zonas Húmidas de Importância Internacional (a Convenção RAMSAR).
33 É associado um valor à importância dos serviços dos ecossistemas para o bem-estar e meios de subsistência das comunidades e à sua contribuição para o equilíbrio ecológico (de
paisagens terrestres e marítimas) em vez do seu valor económico intrínseco e contribuição para a economia nacional. Esta opção resulta do mandato do Banco para combater a
pobreza e promover o desenvolvimento sustentável para além do crescimento económico. Assim, a priorização dos serviços dos ecossistemas deve ser coerente com esta opção.
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Salvaguarda operacional 4 – Prevenção e controlo de poluição, substâncias perigosas e
eficiência dos recursos
Objectivos
Esta SO define os principais requisitos de
prevenção e controlo de poluição para
mutuários ou clientes alcançarem um
desempenho ambiental de elevada
qualidade e o uso eficiente e sustentável
dos recursos naturais, ao longo da vida de
um projecto.

resultantes do projecto — incluindo
resíduos perigosos e não perigosos —
de forma a que não representem
riscos prejudiciais à saúde humana e
ao ambiente; e

33

Os objectivos específicos incluem:
•

Gerir e reduzir poluentes

Esta SO baseia-se em operações do Banco
e alinha-as com as convenções
internacionais e normas existentes
relacionadas com a poluição, materiais
perigosos e resíduos, e assuntos
relacionados .
Também
exige
o
cumprimento de normas ambientais
internacionalmente aceites, especialmente
as Directrizes de Ambiente, Saúde e
Segurança (ASS) do Grupo Banco Mundial.
34

•

Estabelecer um enquadramento
para o uso eficiente de todas as
matérias primas e recursos naturais
do projecto, especialmente a
energia e a água.

Âmbito de aplicação
Esta SO aplica-se a todas as operações de
empréstimo do Banco, tanto do sector
público como privado, e para actividades
do projecto financiadas

através de outros instrumentos financeiros
geridos pelo Banco. A sua aplicabilidade é
estabelecida durante

o processo de avaliação ambiental e social.

níveis ou medidas menos exigentes são
apropriadas às circunstâncias específicas
do projecto, o mutuário ou cliente oferece
uma justificação completa e detalhada
quaisquer propostas alternativas, através
do processo de avaliação ambiental e
social. Esta justificação demonstra que a
escolha de quaisquer níveis de
desempenho alternativos é consistente
com os requisitos gerais desta SO e com
as melhores técnicas disponíveis e
melhores
práticas
ambientais
internacionalmente reconhecidas.

princípios de produção mais limpa .

Requisitos da SO
Prevenção e controlo da poluição, e
eficiência dos recursos
O mutuário ou cliente aplica medidas de
prevenção e controlo da poluição
consistentes com a legislação e normas
nacionais, convenções internacionais
aplicáveis, e padrões e boas práticas
internacionalmente
reconhecidas,
especialmente as Directrizes ASS do
Banco Mundial.
Quando a legislação e regulamentos
nacionais diferirem das normas e medidas
apresentadas nas Directrizes ASS, é
geralmente exigido aos mutuários ou
clientes que alcançem as que forem mais
exigentes. No entanto, se

O mutuário ou cliente inclui os princípios de
eficiência dos recursos e de prevenção da
poluição como parte da política do projecto,
de acordo com os

35

Ao longo das diferentes fases do ciclo de
vida do projecto —planeamento e
concepção,
construção,
activação,
operação e desactivação — o mutuário
avalia e pondera as técnicas de eficiência
de recursos e de prevenção de poluição e
implementa-as, tendo em consideração a
sua viabilidade técnica e financeira e a sua
relação custo-benefício .
36

O mutuário ou cliente evita ou, quando não
for possível evitar, controla e reduz a
produção de poluentes

34 Poluentes: Químicos perigosos ou não perigosos na fase sólida, líquida ou gasosa; inclui outras formas, tais como pragas, patogénicos, descarga térmica para a água, emissão de gases
com efeito de estufa, odores desagradáveis, ruído, vibração, radiação, energia electromagnética e a criação de potenciais impactos visuais incluindo luz (IFC PS 3).
35 Convenções e normas internacionais incluem a Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância, a Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos , a Convenção de Londres sobre Despejos nos Oceanos, a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes e o Protocolo de
Montreal relativo às Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono, a Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento para Determinados
Produtos Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional, e a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio.
36 Produção mais limpa refere-se ao conceito de integrar a redução de poluição no processo de produção e concepção de um produto. Isto envolve uma aplicação contínua de uma
estratégia ambiental integrada e preventiva nos processos, produtos e serviços para aumentar a eficiência global e reduzir riscos para os humanos e o ambiente através da conservação
de matérias primas, água e energia, e através da redução ou disposição do uso de matérias primas tóxicas e perigosas. Produção mais limpa pode também significar aproveitar de fontes
de energia renovável (Directrizes ASS do IFC (Nota de orientação No. 3) e do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA)).
37 Viabilidade técnica: as medidas e acções propostas podem ser implementadas com competências, equipamentos e materiais comercialmente viáveis, tendo em consideração os factores
locais predominantes tais como clima, geografia, demografia, infraestrutura, segurança, governança, capacidade e fiabilidade operacional. Viabilidade financeira: a capacidade de aplicar
recursos financeiros suficientes para implementar as medidas e mantê-las em operação a longo prazo. Relação custo-benefício: determinada de acordo com o capital e o custo operacional e
também os benefícios financeiros da medida, considerados ao longo da vida da medida (IFC PS 3).

45

SÉRIE SALVAGUARDAS E SUSTENTABILIDADE

46

na sua origem.
O mutuário ou cliente evita a descarga de
poluentes no ar, nas águas superficiais e
subterrâneas, na superfície da terra e no
solo, durante as actividades planeadas,
assim como durante eventos ou
emergências não planeados que possam
resultar em impactos locais, regionais e
transfronteiriços. Se a prevenção total não
for viável, o mutuário ou cliente toma
medidas específicas para reduzir ou
minimizar os efluentes ou o volume das
descargas.
Como parte da preparação do projecto, na
avaliação ambiental e social o mutuário ou
cliente pondera os impactos potenciais das
descargas
de
poluentes
e
as
concentrações resultantes no ambiente,
considerando os potenciais receptores, e
avalia o seguinte:
•

Capacidade de carga do ambiente;

•

Uso da terra (actual e futuro),
solos e agricultura;

•

Comunidades circundantes e
condições de pobreza;

•

Impactos potenciais locais,
regionais e transfronteiriços;

•

Proximidade das áreas
ambientalmente sensíveis e das
populações;

•

Proximidade das fontes de
água superficiais e
subterrâneas;

•

Uso actual e futuro de recursos
hídricos; e

•

Potenciais impactos cumulativos.

Gestão de resíduos
O mutuário ou cliente evita ou, quando não
for possível evitar, controla e reduz na fonte
a produção de poluentes de resíduos
perigosos e não perigosos, de acordo com
as convenções internacionais aplicáveis.
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Se os resíduos não puderem ser
recuperados ou reduzidos, o mutuário ou
cliente adopta medidas de tratamento e
práticas de disposição ambientalmente
correctas.
Nas fases iniciais do projecto e de acordo
com os tratados internacionais aplicáveis e
as melhores práticas, o mutuário ou cliente
identifica os potenciais resíduos perigosos
que serão gerados ao longo do ciclo de vida
do projecto para determinar alternativas
eficientes, em termos da relação custobenefício, para a sua disposição
ambientalmente correcta.
Se a produção, utilização ou geração
significativa de materiais perigosos ou de
resíduos não pode ser evitadas, o mutuário
ou cliente, em consulta com os
trabalhadores
e
comunidades
potencialmente afectados, prepara um
plano de gestão, no âmbito de uma
avaliação de ciclo de vida (transporte,
manuseio, armazenamento, reciclagem e
disposição), incorporando práticas de
gestão e de preparação de relatórios e
incluindo medidas preventivas e de
contingência. Especificamente, o mutuário
ou cliente considera oportunidades para
reciclar resíduos e reutilizar materiais,
preparando um plano de reciclagem e
reutilização,
identificando
materiais
recicláveis e avaliando o potencial de
reinjecção de resíduos no processo. Se se
recorrer a outras entidades para a gestão e
disposição de resíduos perigosos, o
mutuário ou cliente pondera a sua
legitimidade e legalidade para realizarem
actividades de gestão de resíduos
perigosos e obtém a documentação da
cadeia de custódia. Assim, o mutuário ou
cliente é responsável por garantir que a
outra entidade cumpre as regras da
Convenção de Basileia.
Emissões de gases com efeito de estufa
O Banco irá desenvolver e experimentar
uma ferramenta para rastrear emissões de
gases com efeito de estufa (GEE) de
acordo com as provisões do Quadro das
Nações Unidas sobre as Alterações
Climáticas
(QNUAC),
sem
julgar
antecipadamente as actuais negociações
ao abrigo da Convenção.

38 É expectável que a ferramenta de rastreamento de emissões de GEE seja finalizada até Dezembro de 2015.

Após a conclusão da ferramenta de
rastreamento de GEE, o Banco irá preparar
antecipadamente um relatório sobre a
produção estimada de emissões de GEE dos
investimentos do Banco, projecto a projecto,
e irá apresentar relatório sobre as emissões
(ilíquidas e líquidas) de GEE na
documentação do projecto. O Banco irá
também apresentar em relatório as reduções
alcançadas de emissões, como resultado
dos investimentos do Banco. Ao preparar
relatórios sobre as emissões de GEE, o
Banco será orientado por dois princípios:
37

•

Divulgação completa de informação de
acordo com a sua política de Divulgação
e Acesso à Informação.

•

Apresentação gradual de relatórios:
inicialmente, o Banco irá apresentar em
relatório as emissões para todas as
operações de Categoria 1 (ver SO1,
Secção C3) e utilizará os resultados da
ferramenta experimental de
rastreamento de GEE para
gradualmente refinar e expandir o seu
relatório sobre emissões de GEE.

Gestão de materiais perigosos Nas fases
iniciais do projecto, o mutuário ou cliente
determina os materiais potencialmente
perigosos que serão utilizados ou gerados
ao longo do ciclo de vida do projecto e
considera alternativas que usam ou geram
menos materiais perigosos. O mutuário ou
cliente não manufactura, comercializa, doa
ou utiliza quaisquer químicos que se
encontrem banidos ou sujeitos à supressão
progressiva pelos tratados internacionais,
incluindo substâncias que empobrecem a
camada de ozono e poluentes orgânicos
persistentes.
Uso e gestão de pesticidas
No caso de projectos que envolvem o uso de
pesticidas, o mutuário ou cliente avalia a
necessidade de e, se apropriado, planeia e
implementa uma gestão integrada de pragas
e/ou um programa de gestão integrada de
vectores para o ciclo de vida completo do
projecto. as actividades de gestão de pragas
para o ciclo de vida completo do projecto. O
programa integrado de gestão de pragas ou
vectorial
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O programa de gestão integrada de pragas
ou vectores deve envolver métodos de
controlo de pragas, incluindo práticas
culturais, controlo biológico, controlo
genético e, como último recurso, métodos
químicos.
Se são utilizados pesticidas para o controlo
de pragas, o mutuário ou cliente escolhe
apenas pesticidas com reduzida toxicidade,
que não representam uma ameaça para a
saúde humana ou para o ambiente, e que
não afectarão os inimigos naturais das
pragas. O mutuário ou cliente gere e
elimina pesticidas de acordo com as boas
práticas internacionais do sector, tais como
o Código Internacional de Conduta sobre
Distribuição e Utilização de Pesticidas da
Organização para a Alimentação e a
Agricultura (FAO).
No que diz respeito ao projecto, o mutuário
ou cliente não utiliza,

manufactura, ou comercializa qualquer
químico — incluindo substâncias que
empobrecem a camada de ozono e
poluentes orgânicos persistentes —
relativamente ao qual a comercialização ou
uso se encontram banidos por um tratado
internacional. O mutuário ou cliente não
utiliza pesticidas classificados como Classe
Ia (extremamente perigosos), Ib (muito
perigosos) ou II (moderadamente
perigosos).
Preparação e resposta a
situações de emergência
O mutuário ou cliente determina se o
projecto coloca qualquer risco operacional
de acidente ou situações de emergência, e
avalia as opções para responder a tais
situações. Se apropriado, o mutuário ou
cliente desenvolve um plano de resposta a
situações de emergência — proporcional
ao risco — para responder

a acidentes ou situações de emergência,
que possam colocar riscos para a saúde
humana e para o ambiente.
Eficiência dos recursos
Os mutuários ou clientes avaliam e, se
apropriado,
implementam
medidas
financeiramente viáveis e com boa relação
custo-benefício para melhorar a eficiência
do consumo de recursos no projecto, tais
como energia, água, matérias primas, e
outros recursos.
Implicações em termos de recursos
humanos
Para uma gestão apropriada de todos os
assuntos relacionados com esta SO, o
mutuário ou cliente tem a obrigação de ter
recursos humanos relativos a ambiente,
saúde e segurança permanentes, com
experiência relevante, e um plano de acção
de formação.
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Salvaguarda operacional 5 – Condições de trabalho, saúde e segurança
Objectivos

Âmbito de aplicação

acordos não existem, ou não abordam as
condições de trabalho e os termos do
emprego, o mutuário ou cliente oferece
condições de trabalho razoáveis e termos
de emprego que, no mínimo, cumprem a lei
nacional e são consistentes com esta SO.
39

O trabalho é um dos bens mais importantes
do país para alcançar a redução de
pobreza e crescimento económico. O
respeito pelos direitos dos trabalhadores é
um dos pilares para o desenvolvimento de
uma força de trabalho forte e produtiva.
Esta SO define os principais requisitos para
os mutuários ou clientes protegerem os
direitos dos trabalhadores e providenciar as
suas necessidades básicas.
Os objectivos específicos incluem:
•

Proteger os direitos dos trabalhadores;

•

Estabelecer, manter e
melhorar a relação
empregado – empregador;

•

Promover o cumprimento dos
requisitos legais nacionais e
providenciar requisitos suplementares
de verificação preventiva, nos casos
em que as leis nacionais são omissas
ou inconsistentes com a SO;

•

Alinhar os requisitos do Banco com as
Normas Laborais Fundamentais da
OIT e a Convenção da UNICEF Sobre
os Direitos da Criança, nos casos em
que as leis nacionais não
providenciam protecção equivalente;

•

Proteger a força de trabalho da
desigualdade,
exclusão
social,
trabalho infantil, e trabalho forçado; e

•

Estabelecer requisitos para
oferecer condições de trabalho
seguras e saudáveis.

Esta SO aplica-se a investimentos, tanto do
sector público como privado, nos quais o
Banco é um parceiro contratual directo. A
sua aplicabilidade é estabelecida durante o
processo de avaliação ambiental e social.

Requisitos da SO
Condições de trabalho e
gestão da relação com os
trabalhadores
Políticas e procedimentos de recursos
humanos. Quando o mutuário ou cliente
tem a intenção de utilizar mão-de-obra para
um projecto, desenvolve e implementa uma
política e procedimentos apropriados de
recursos humanos para a natureza e
dimensão do projecto, com o nível da mãode-obra alinhado com esta SO e com as
leis nacionais aplicáveis.
O mutuário ou cliente providencia a todos
os empregados documentos que contêm
informação sobre os seus termos de
emprego, condições e direitos, incluindo a
lei nacional de trabalho. Estes documentos
devem, conforme apropriado, incluir
informação sobre pelo menos as seguintes
áreas: horário de trabalho, salários e
benefícios, períodos de pausa, disposições
de horas extraordinárias, direito a baixa
médica e de maternidade/paternidade, e o
mecanismo de reclamações.
Condições de trabalho e termos de
emprego. Nos casos em que o mutuário ou
cliente é um parceiro de um acordo de
negociação
colectiva
com
uma
organização de trabalhadores, ele respeita
esse acordo. Quando tais

Os
trabalhadores
migrantes
são
contratados de acordo com as leis locais e
em termos e condições comparáveis com
as dos trabalhadores não migrantes que
são contratados em trabalho similar.
Nos casos em que o mutuário ou outras
entidades directa ou indirectamente
providenciam habitação ou alojamento
temporário para os trabalhadores, as
instalações devem providenciar todos os
serviços básicos , incluindo água e
saneamento; em alguns casos, também
devem ser providenciados os cuidados
médicos. Os serviços são providenciados
de uma forma consistente com os princípios
da não-discriminação e de igualdade de
oportunidade.
40

Organizações dos trabalhadores. O
mutuário ou cliente permitirá que os
trabalhadores formem, se associem a, e
participem
em
organizações
de
trabalhadores, tais como sindicatos ou
organizações alternativas da sua própria
escolha, para expressar os seus pedidos e
reclamações conjuntos e proteger os seus
direitos relativamente às condições de
trabalho e termos de emprego. O mutuário
ou cliente não deve procurar exercer
influência ou tentar controlar estas
organizações de trabalhadores.

38

O mutuário ou cliente permitirá que os
trabalhadores elejam livremente os seus
próprios representantes e que participem
em negociações colectivas. No âmbito da
relação de emprego, o

39 O termo negociação colectiva é extensível a todas as negociações que ocorrem entre um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou mais organizações de empregadores, por
um lado, e uma ou mais organizações de trabalhadores, por outro lado, para (a) determinar as condições de trabalho e os termos de emprego, e/ou (b) regular as relações entre
empregadores e trabalhadores, e/ou (c) regular as relações entre empregadores ou as suas organizações e uma organização ou organizações de trabalhadores (Convenção da
Negociação Colectiva da OIT, 1981).
40 Condições razoáveis de trabalho e termos de emprego podem ser avaliados tendo como referência (i) condições estabelecidas para o trabalho do mesmo tipo no mesmo sector ou
indústria em questão na área/região em que o trabalho é realizado; (ii) um acordo colectivo ou outra negociação reconhecida entre outras organizações de empregadores e representantes
dos trabalhadores no mesmo sector ou indústria em questão; (iii) decisões arbitrais; ou (iv) condições estabelecidas por leis nacionais.
41 Serviços básicos poderão incluir disposições de segurança; temperatura apropriada para o trabalho; alimentos seguros; água potável; acesso a uma saída segura em condições de
emergência; instalações sanitárias, instalações para lavagem e dormitórios separadas para mulheres e homens; e acesso a meios de comunicação com áreas fora dos limites do
projecto.
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mutuário ou cliente deve envolver-se com
os representantes dos trabalhadores e
organizações de trabalhadores, e
providenciar a informação necessária para
uma negociação significativa e em tempo
útil. O mutuário ou cliente não discriminará
ou retaliará contra os trabalhadores que
participem, ou procurem participar, em tais
organizações e se envolvem em
negociações colectivas.
Não-discriminação e igualdade de
oportunidades. O mutuário ou cliente não
toma decisões sobre emprego com base
em
características
pessoais
não
relacionadas com os requisitos inerentes
do trabalho, incluindo raça, género,
nacionalidade, religião ou crença,
deficiência, idade, orientação sexual, ou
origem étnica, social e indígena . O
mutuário ou cliente baseia a relação de
trabalho no princípio da igualdade de
oportunidades e tratamento justo, e não
exclui ou discrimina empregados com base
em quaisquer aspectos da relação de
trabalho, tais como recrutamento e
contratação, compensação (salários e
benefícios), condições de trabalho e termos
de emprego, acesso a formação,
promoção, cessação do emprego ou
reforma, e práticas disciplinares. Os
princípios de não-discriminação aplicam-se
para trabalhadores migrantes.
41

O mutuário ou cliente toma medidas
especiais para abordar o assédio, a
intimidação
e/ou
a
exploração,
especialmente em relação às mulheres. O
mutuário ou cliente evita também a
exclusão social ou desigualdades de
emprego em relação às mulheres e aos
trabalhadores com responsabilidades
familiares e, na medida do possível,
possibilita que o emprego não conflitue
com as responsabilidades familiares.
Quando as leis nacionais são omissas
sobre a não-discriminação no emprego, o
mutuário ou cliente cumpre os requisitos
desta SO.

Quando a lei nacional é inconsistente com
esta SO, o mutuário ou cliente deve-se
empenhar para realizar as suas operações
de forma consistente com esta SO e/ou
com as normas da OIT, sem infringir leis
aplicáveis.
Redução de efectivos. Quando o mutuário
ou
cliente
propõe
implementar
despedimentos colectivos, realiza uma
análise de alternativas à redução de
efectivos. Se a análise não identificar
alternativas à redução de efectivos, o
mutuário ou cliente desenvolve e
implementa um plano de redução de
efectivos para mitigar os impactos adversos
da redução de efectivos nos trabalhadores.
O plano de redução de efectivos baseia-se
no princípio de não-discriminação e reflecte
a consulta do mutuário com os
trabalhadores, as suas organizações e,
onde apropriado, com o Governo. O
mutuário ou cliente cumpre todos os
requisitos legais e contratuais relacionados
com a notificação às autoridades públicas,
e consulta e disponibiliza informação aos
trabalhadores e suas organizações. O
mutuário ou cliente cumpre as leis
nacionais em termos de atribuição
deindemnizações por despedimento e
benefícios.
Mecanismo de queixa e reparação. O
mutuário ou cliente garante que o
mecanismo de queixa para trabalhadores
se encontra permanentemente disponível a
todos os trabalhadores (incluindo
trabalhadores fornecidos por outras
entidades) e às suas organizações para
suscitar preocupações razoáveis sobre o
local de trabalho, de uma forma
transparente, sem receio de retaliação. O
mecanismo de queixa é dado a conhecer
aos trabalhadores no recrutamento. O
mecanismo não impede o acesso a outras
reparações judiciais ou administrativas que
possam estar disponíveis através da lei ou
de procedimentos correntes de arbitragem,
nem substitui o mecanismo de reclamações
providenciado através de acordos
colectivos.

Protecção dos trabalhadores
Trabalho infantil. O mutuário ou cliente não
emprega crianças de nenhuma forma que
seja economicamente abusiva, ou seja
possivelmente perigosa ou interfira na
educação da criança ou seja prejudicial à
saúde ou ao desenvolvimento físico,
mental, espiritual, moral, ou social da
criança, tal como estipulado nas leis
nacionais de acordo com as provisões
C138 e C182 da Convenção da OIT. Todo
o trabalho é sujeito a uma avaliação
apropriada de risco e a uma monitorização
regular da saúde, condições de trabalho e
horas de trabalho.
Trabalho forçado. O mutuário ou cliente
não emprega trabalho forçado — ou seja,
qualquer trabalho ou serviço realizado de
forma não voluntária, que é exigido a um
indivíduo sob ameaça de força ou
penalização. Isto abrange qualquer tipo de
trabalho involuntário ou obrigatório, tal
como trabalho na condição de aprendiz,
trabalho forçado ou disposições similares
de contratação de trabalho.
O mutuário ou cliente não emprega
pessoas vítimas de tráfico. As mulheres e
as crianças são especialmente vulneráveis
ao tráfico.
Saúde ocupacional e segurança. O
mutuário ou cliente oferece aos
trabalhadores um ambiente de trabalho
seguro e saudável, tendo em consideração
os riscos inerentes ao sector específico e
nas classes específicas de perigos nas
áreas de trabalho do mutuário ou cliente —
incluindo perigos físicos, químicos,
biológicos e radiológicos.
No âmbito do Sistema de Gestão Ambiental
e Social, o mutuário ou cliente inclui um
programa de saúde, segurança e ambiente
que inclui planos ou procedimentos para
evitar acidentes, ferimentos e doenças
resultantes do, associados ao, ou que
ocorrem durante o trabalho, ao:

42 Discriminação é (a) qualquer distinção, exclusão ou preferência realizadas com base na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tem o efeito
de anularem ou prejudicarem a igualdade de oportunidade ou tratamento no emprego ou ocupação; (b) essas outras distinções, exclusões ou preferências que têm o efeito de anularem ou
prejudicarem a igualdade de oportunidade ou tratamento no emprego ou ocupação como determinado pelo membro em questão após consulta com organizações representativas de
empregadores e de trabalhadores, quando estas existirem, e com outras organizações apropriadas. Qualquer distinção, exclusão ou preferência relativamente a um trabalho específico
baseada nos seus requisitos inerentes não será considerada como discriminação (OIT).

PARTE III: SALVAGUARDAS OPERACIONAIS

•

•

Identificar e minimizar, tanto quanto
for razoavelmente possível, as
causas de potenciais perigos de
segurança e ocupacionais para os
trabalhadores, incluindo exposição a
níveis de ruído, temperaturas,
radiação ou iluminação
desadequados;
Providenciar medidas
preventivas e de protecção,
incluindo modificação,
substituição ou eliminação de
condições ou substâncias
perigosas;

•

Providenciar equipamento
apropriado para minimizar riscos, e
requerer e fazer cumprir o seu uso;

•

Treinar os trabalhadores e
providenciar incentivos apropriados
para usarem e cumprirem os
procedimentos de saúde e segurança
e o equipamento protectivo;

•

Documentar e elaborar relatórios
sobre os acidentes, doenças e
incidentes ocupacionais; e

•

Desenvolver disposições de
prevenção, preparação e resposta
a emergências.

O mutuário ou cliente cumpre todas as leis
e regulamentos, locais e nacionais,
ambientais, de saúde e de segurança.
Trabalhadores contratados por outras
entidades.
Relativamente
aos
trabalhadores contratados por outras
entidades para trabalhar directamente no
projecto ou no seu apoio, o mutuário ou
cliente verifica que os contratantes,
subcontratantes ou intermediários que
contratam estes trabalhadores são
empresas respeitáveis e legítimas e têm
sistemas apropriados de gestão para
operar de uma forma consistente com os
requisitos desta SO. O mutuário ou cliente
estabelece políticas e procedimentos para
gerir estes contratantes, subcontratantes e
intermediários e monitoriza o seu
desempenho em relação aos requisitos
desta SO. Além disso, o mutuário ou cliente
incorpora estes requisitos nos acordos
contratuais com os seus contratantes,
subcontratantes e intermediários.

Cadeias de abastecimento. Quando existe
um elevado risco de trabalho infantil,
trabalho
forçado,
ou
problemas
ocupacionais, de saúde ou segurança
significativos, o mutuário ou cliente
considera
os
impactos
adversos
associados a cadeias de abastecimento.
Nas cadeias primárias de abastecimento, o
mutuário ou cliente identifica qualquer um
desses riscos, de forma consistente com os
requisitos desta SO, e toma medidas
apropriadas para os abordar.
Quando existe um elevado risco de
ocorrência destes problemas, o mutuário ou
cliente monitora de forma contínua a cadeia
primária de abastecimento e introduz
procedimentos e medidas de mitigação
para garantir que os fornecedores primários
estão a tomar medidas para prevenir ou
para corrigir perigos eminentes, morte ou
danos graves para os trabalhadores.
Quando o mutuário ou cliente tem um nível
insuficiente de controlo de gestão ou de
influência sobre os seus fornecedores
primários para fazer cumprir estas
soluções, transfere, ao longo do tempo, as
cadeias primárias de abastecimento do
projecto para fornecedores que possam
demonstrar que estão a cumprir este
requisito.
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