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Visão geral1 do Sistema Integrado de Salvaguardas do Banco Africano de Desenvolvimento
1. Em 2013, o Banco Africano de Desenvolvimento adotou um Sistema Integrado de Salvaguardas (SIS
2013) que estabeleceu o compromisso do Grupo do Banco ao desenvolvimento sustentável, à
consolidação e desenvolvimento com base no Ambiente (2004) e ao Reassentamento Involuntário
(2003)2, bem como políticas e estratégias transversais em matéria de Género (2001), Gestão de Risco
Climático e Estratégia de Adaptação (2009) e Quadro de Participação da Sociedade Civil (2012) e o
Quadro Estratégico do BAD sobre mudança clímatica e o crescimento verde: Projecção da Voz de Africa
(2021). Esta abordagem consolidada assentou igualmente nas políticas setoriais do Banco, tais como,
Floresta (1993), Agricultura e o Desenvolvimento Rural (1999), Agua (2021) e a Estratégia para
Infraestruturas de Súde de Qualidade em Africa 2021-2030 (2021).
2. Os principais objetivos subjacentes ao SIS foram os seguintes:
• Bem alinhar as salvaguardas com as novas políticas e estratégias do Banco.
• Adotar as Boas Práticas Internacionais da Indústria.
• Adaptar as salvaguardas a uma gama de produtos de crédito e de investimento que se encontram em
constante evolução.
• Trabalhar no sentido de uma maior harmonização das salvaguardas com as salvaguardas de outras
instituições financeiras multilaterais.
• Adaptar as abordagens das salvaguardas à natureza e necessidades dos diferentes Mutuários, com
diferentes capacidades.
• Melhorar os processos internos e a alocação de recursos.
3. O SIS de 2013, que foi aprovado pelo Conselho de Administração em 2013 e entrou em funcionamento
em 2014, tem quatro componentes inter-relacionados:
•

Uma Declaração sobre a Política Integrada de Salvaguardas.

•

Cinco Salvaguardas Operacionais sobre i) Avaliação Ambiental e Social; ii)
ReassentamentoInvoluntário, Acquisição de Terras, Reassentamento e Compensação de Populações;
iii) Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos (iv) Prevenção e Controlo da Poluição, Materiais
Perigosos e Eficiência de Recursos; e v) Condições de Trabalho, Saúde e Segurança.

•

Proceduras de Avaliação Ambiental e Social.

•

Notas de Orientação/ Guiaões sobre Avaliação Integrada do Impacto Ambiental e Social.

4. Como estipulado pelo Conselho de Administração do Banco, O SIS foi objeto de revisão após um
período de cinco anos de execução, , e que e esta incluiu uma avaliação realizada pela comissão de
Avaliação Independente de Desenvolvimento do Banco. Esta revisão, concluída em agosto de 2019,
avaliou em que medida o SIS cumpre os seus objetivos relativos a salvaguardas. O relatório de avaliação
e a Resposta da Gestão, que incluía um compromisso de atualização do SIS, foram aprovados pelo
Conselho de Administração no final de 2019. As metas e objetivos da atualização são consistentes com
as metas e objetivos que estiveram na base do desenvolvimento da primeira versão do SIS em 2013/2014.
Desde então, a maioria das Instituições Financeiras Multilaterais (IFM), juntamente com um número
significativo de parceiros bilaterais de desenvolvimento e instituições financeiras do setor privado,
procedeu a atualizações e revisões significativas dos quadros de salvaguardas, A atualização do SIS
permitirá que o SIS do AfDB convirja mais uma vez com as salvaguardas das outras IFM, em
conformidade com o objetivo de uma maior harmonização entre os parceiros de desenvolvimento.

1

Esta visão geral não constitui parte integrante do SIS e tem apenas caráter informativo.

2

O termo "salvaguardas" é utilizado no presente SIS num sentido genérico de modo a designar qualquer política, norma ou outro
documento que descreva as formas como os riscos e impactos ambientais e sociais podem ser identificados e abordados.
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5. Desde que o Conselho de Diretores aprovou o SIS em 2013, a revisão e atualização de políticas foram
realizadas pelo Banco Islamico de Dezenvolvimento (BID), Banco Mundial e BERD (duas vezes), e
estão em curso, processos de revisão no Banco Inter-Americano de Dezenvolvimento (BIAD)e no Banco
Asiatico de Dezenvolvimento (BasD/AsDB). Novas IMFs, como o Banco Asiatico de Investimento nas
Infraestruturas (BAII/AIIB) e o Novo Banco de Dezenvolvimento (NBD/NDB), também adotaram
estruturas ambientais e sociais semelhantes ao modelo IFC do Banco Mundial. Muitas agências bilaterais
de desenvolvimento, agências de crédito à exportação e instituições dos Princípios do Equador também
fizeram progressos consideráveis na convergência de suas políticas e requisitos de governança ambiental
e social em relação às das IMFs, principalmente a IFC e o Banco Mundial.
6. A revisão e a atualização apresentaram a oportunidade de abordar tanto as novas questões emergentes
quanto as preocupações e demandas elevadas em torno das questões existentes. Os principais entre eles
são (i) a necessidade de melhorar a governança, transparência, responsibilidades e reportagens; (ii)
engajamento das partes interessadas; (iii) inclusão e discriminação; (iv) sexual e violência baseada no
gênero; (v) o influxo maciço de mão-de-obra; (vi) escravidão moderna; (vii) fragilidade de conflito e
situações pós-conflito; (viii) riscos e impactos contextuais, como conflitos de uso da terra, direitos
humanos; as Metas de Desenvolvimento Sustentável e (ix) eventos e actividades humanos sobre as
alterações climáticas naturais e antrópicas e desastres, como o aumento da frequência de eventos
climáticos extremos e adversos (inundações, secas, aquecimento global, aquecimento do oceano,
derretimento do gelo polar e reculo das geleiras) e (x) epidemias e pandemias.
7. Como as outras IFMs, o Banco centrou-se em muitas dessas questões, resultando em crescimento
organizacional e especialização na forma como questões como gênero, alteracoes climática, conflito e
resposta a desastres / emergências são tratadas dentro da instituição de forma impactante e maneira
eficiente de recursos.
8. O SIS atualizado :
•

Continua a integrar a abordagem das salvaguardas aos processos de preparação, de avaliação e aprovação
das operações apoiadas pelo Banco.

•

Proporciona abordagens de salvaguarda adequadas às novas políticas e estratégias do Banco e aos
mecanismos de financiamento inovadores.

•

Reforça a integração da consideração dos riscos e impactos ambientais e sociais nas operações do Banco,
promovendo a sustentabilidade e o desenvolvimento a longo prazo em África.

•

Melhora a convergência entre o quadro de salvaguardas do Banco e a abordagem adotada pelas outras
IFM.

•

Melhora a consistência da abordagem do Banco às questões temáticas-chave, à avaliação social e
ambiental e às atividades de envolvimento das partes interessadas através da adoção de 10 politicas
/standards de Salvaguardas Operacionais.

•

Alarga a cobertura dos riscos e impactos ambientais e sociais de modo a abordar questões emergentes
recentes, em consonância com outras IFM.

•

Diferencia e clarifica os papéis e responsabilidades do Banco e dos seus Mutuários quanto ao
cumprimento das normas e requisitos ambientais e sociais do Banco.

•

Proporciona orientação e clareza reforçadas relativamente aos requisitos ambientais e sociais do Banco
para os projetos, atividades e iniciativas dos seus Mutuários.

•

Aumenta o alinhamento e o apoio do Banco em relação aos Países Membros Regionais no que respeita
ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

•

Auxilia os Países Membros regionais e os Mutuários a reforçarem os seus próprios sistemas de
salvaguarda e a sua capacidade de gerir os riscos ambientais e sociais.
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9. A actualização do Sistema Integrado de Salvaguarda (SIS) compreende:
•

A Visão do Banco Africano de Desenvolvimento para o Desenvolvimento Sustentável, que define a
abordagem e as aspirações do Grupo do Banco em matéria de sustentabilidade ambiental e social;

•

A Política Ambiental e Social do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento, que estabelece os
requisitos/engajamentos e as principais responsibilidades e exigências do Banco dentro dos projetos,
das atividades e iniciativas que apoia.

•

Dez Políticas de Salvaguardas Operacionais, juntamente com anexos de apoio, que estabelecem os
requisitos obrigatórios aplicáveis aos projetos, atividades e iniciativas dos Mutuários.

•

Notas Técnicas Ambientais e Sociais (Notas Técnicas do SIS) que fornecem assessoria técnica ao
Banco e seus mutuários sobre abordagens metodológicas específicas, boas práticas internacionais da
indústria (GIIP) e padrões relevantes para atender aos requisitos de salvaguardas operacionais. As
classificações técnicas de ISS do Banco são complementadas, quando apropriado, pelas referências
técnicas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) do Grupo Banco Mundial, que foram adotadas
pelo Grupo de Trabalho das IMFs sobre 'meio ambiente'. As notas técnicas são referências técnicas como
recomendações3.

10. As Dez Políticas de Salvaguardas Operacionais estabelecem os requisitos para os Mutuários relativos
à identificação e avaliação dos riscos e dos impactos ambientais e sociais associados às operações
apoiadas pelo Banco. O Banco considera que a aplicação destas salvaguardas, centrando-se na
identificação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais, auxiliará os Mutuários no seu objetivo
de reduzir a pobreza e de aumentar a prosperidade de forma sustentável em benefício do ambiente e dos
cidadãos dos países em que estão presentes. As salvaguardas Operationais A & S apoiarão os Mutuários:
a) concretização/respeitar as boas práticas internacionais em matéria de sustentabilidade ambiental e
social; b) prestarão assistência aos Mutuários no cumprimento das suas obrigações nacionais e
internacionais em matéria ambiental e social; c) reforçarão a não discriminação, a transparência, a
participação, a responsabilização e a governação; e d) melhorarão os resultados em matéria de
desenvolvimento sustentável dos projetos, atividades e outras iniciativas, através de um envolvimento
contínuo das partes interessadas.
11. As Dez Salvaguardas Operacionais estabelecem as normas que os Mutuários cumprirão, conforme
adequado, no âmbito de projetos, atividades e iniciativas que são apoiados através do financiamento do
Banco ao longo do ciclo de vida operacional, da seguinte forma:

3

o

Salvaguarda Operacional 1: Avaliação e Gestão dos Riscos e Impactos Ambientais e Sociais;

o

Salvaguarda Operacional 2: Trabalho e Condições de Trabalho;

o

Salvaguarda Operacional 3: Prevenção e controle da poluição, materiais perigosos e utilização
eficiente dos recursos;

o

Salvaguarda Operacional 4: Saúde, Proteção e Segurança Comunitárias;

o

Salvaguarda Operacional 5: Aquisição de Terras, Restrições no Acesso a Terras e Uso da terra, e
Reassentamento Involuntário;

o

Salvaguarda Operacional 6: Conservação dos Habitats e da Biodiversidade e Gestão Sustentável
dos Recursos Naturais Vivos;

o

Salvaguarda Operacional 7: Grupos Vulneráveis;

o

Salvaguarda Operacional 8: Património Cultural;

o

Salvaguarda Operacional 9: Intermediários Financeiros ;

o

Salvaguarda Operacional 10: Envolvimento/Engajamento das Partes Interessadas e Divulgação
da Informação.

Consulte a isenção de responsabilidade que precede todos os documentos de orientação.
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12. A Salvaguarda Operacional A & S 1 (SO1) aplica-se a todos os projetos, atividades e outras iniciativas
para os quais seja requerido financiamento bancário. A SO1 estabelece a importância: a) do quadro
ambiental e social existente do Mutuário para fazer face aos riscos e impactos do projeto; b) de uma
avaliação ambiental e social integrada para identificar os riscos e impactos de um projeto, atividade ou
outra iniciativa; c) de um envolvimento efetivo das partes interessadas através da divulgação de
informações relevantes, da consulta e de um feedback eficaz; e d) da gestão dos riscos e impactos
ambientais e sociais, bem como dos riscos climáticos por parte do Mutuário ao longo de todo o ciclo de
vida da operação. O Banco exige que todos os riscos e impactos ambientais e sociais incluindo
vulnerabilidade e adaptação climáticas das operações o projeto ou atividades sejam abordados no âmbito
da avaliação ambiental e social realizada em conformidade com a SO1.
13. As SO 2-10 complementam a SO1 estabelecem as obrigações do Mutuário quanto à identificação e
abordagem dos riscos e impactos ambientais e sociais que poderão exigir uma atenção especial. Estas
Salvaguardas Operacionais estabelecem objetivos e requisitos com o objetivo de evitar, minimizar,
reduzir e atenuar riscos e impactos e, quando subsistam impactos residuais significativos, compensar ou
anular esses impactos. A Salvaguarda Operacional (SO 5 trata da reassentamento involuntario
involuntario (anterioramente objecto do SO 2 do SIS 2013 quem substitui e canceleu a Política de
Reassentamento Involuntário de 2003).
14. O Banco incorporará todos os requisitos processuais relacionados com as suas responsabilidades e ações
no âmbito da Política Ambiental e Social nas atividades operacionais principais do Banco.
15. A Política do Banco em Divulgação Publica e Acesso à Informação reflete o compromisso do Banco
a transparência, responsabilização e boa governação, e aplica-se a todo o Quadro. Estão abrangidas as
obrigações de divulgação relacionadas com as operações do Banco.
16. O SIS inclui disposições relativas às reclamações e à responsabilização. As partes afetadas pelo projeto
terão acesso, conforme adequado, aos mecanismos de reclamação do projeto, aos mecanismos de
reclamação locais e ao Mecanismo de Revisão Independente (MRI). Depois de chamar diretamente a
atenção do Banco para as suas preocupações e de dar à Gestão do Banco uma oportunidade razoável de
responder, as partes afetadas pelo projeto poderão apresentar a sua queixa ao MRI de modo a solicitar
uma análise independente a fim de determinar se o dano ocorreu em consequência direta do
incumprimento por parte do Banco das suas próprias políticas e requisitos procedurais.
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A. Uma Visão Africana para o Desenvolvimento Sustentável
1. Em 2013, o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento alcançou um marco importante com a
aprovação do Sistema Integrado de Salvaguardas (SIS) pelo Conselho de Administraçãodo Banco
(doravante denominado “SIS 2013”. Estabelecia-se pela primeira vez um quadro abrangente para fazer
face à grande variedade de desafios ambientais e sociais com que os Países-Membros se deparam nos
seus caminhos para o desenvolvimento económico. Desde então, muito mudou. As alterações climáticas,
a perda progressiva de biodiversidade e de habitats, as catástrofes naturais, a pobreza extrema, a inclusão
e as pandemias deram origem a desafios adicionais. Estes desafios têm sido abordados de muitas formas
e, em particular, pela definição de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sob os auspícios das
Nações Unidas, que enquadram as intervenções de desenvolvimento. O Banco Africano de
Desenvolvimento, juntamente com os seus parceiros para o desenvolvimento, continua a desenvolver e
a concretizar a sua assistência tanto ao setor público como ao privado, ao mesmo tempo que aborda estes
problemas ambientais e sociais de âmbito global. A estratégia do Banco para 2013-2022 "No Centro da
Transformação de África" define as metas corporativas do crescimento inclusivo e do crescimento verde.
O crescimento inclusivo procura derrubar as barreiras à inclusão, gerando prosperidade para todas as
pessoas, libertando o potencial do setor privado, defendendo a igualdade entre homens e mulheres e
aumentando o envolvimento, a participação e o acesso das comunidades aos benefícios do
desenvolvimento. Através do crescimento verde, o Banco procura percursos para um desenvolvimento
mais sustentável que alivie a pressão sobre os ativos naturais e proceda a uma gestão mais eficiente dos
riscos e impactos ambientais e sociais. As prioridades do crescimento verde incluem o reforço da
capacidade de resistência às alterações climáticas e a acontecimentos climáticos adversos e catástrofes
naturais, o fornecimento de infraestruturas sustentáveis, o apoio e a criação de serviços ecossistémicos
e uma utilização mais eficiente e sustentável dos recursos naturais.
2. A fim de intensificar os seus esforços para atingir estes objetivos e proceder a uma abordagem mais
direta dos OSD, o Banco tomou medidas adicionais em 2015, estabelecendo as prioridades (as "High
5"), elaborando uma estratégia de genero, creando novos instrumentos de empréstimos e de
investimento, ( como os empréstimos b programaticos) e initiando em 2018 , uma revisão da polityica
das operações não soberanas.
3. O Sistema Integrado de Salvaguardas atualizado do Banco proporciona um quadro mais forte e mais
amplo para apoiar os esforços do Banco no sentido de concretizar a sua estratégia, objetivos e metas de
uma forma sustentável e integrada. O Sistema responde diretamente aos novos desafios que têm surgido,
como é o caso dos desafios observados em Estados frágeis e em conflito e em pequenos países, e
proporciona uma abordagem pragmática e baseada no risco para fazer face aos riscos, impactos e
oportunidades ambientais e sociais gerados pelas operações do Banco. O SIS atualizado também fornece
um quadro para enfrentar os desafios relacionados com a aplicação de salvaguardas E & S em situações
de desastres e emergências, como durante os surtos de ébola e a pandemia da COVID-19, em que não é
possível atender a todos os requisitos do SIS.
4. O Banco valoriza o trabalho com outros parceiros de desenvolvimento por forma a facilitar a
concretização dos ODS e dos objetivos e metas do Banco. O Banco está empenhado em maximizar a
eficiência operacional e minimizar os custos para os seus Mutuários no cumprimento das salvaguardas
ambientais e sociais. Por conseguinte, o Banco apoia a harmonização da aplicação das suas salvaguardas
com outros parceiros de desenvolvimento no contexto de cofinanciamento. O SIS atualizado está em
consonância com as políticas e as necessidades dos seus parceiros de desenvolvimento em África,
gerando desse modo um potencial para uma avaliação mais racional e mais eficiente das operações
cofinanciadas, com base numa abordagem comum.
5. O Banco reconhece que o alcance do desenvolvimento sustentável depende da colaboração efetiva com
todos os que têm interesse no resultado do desenvolvimento de projetos e outras atividades e iniciativas,
incluindo parceiros de desenvolvimento dos setores público e privado. O Banco está comprometido com
o uso e desenvolvimento dos quadros ambientais e sociais do país e do mutuário para evitar duplicação
desnecessária de esforços, construir capacidade nacional e alcançar resultados de desenvolvimento que
sejam materialmente consistentes com os objetivos do Sistema Integrado de Salvaguardas. O Banco está
9
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comprometido com o diálogo aberto, consulta pública, acesso oportuno e completo à informação e
mecanismos de resposta a reclamações.
6. Inspirado pela esta visão, o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento está globalmente
comprometido com a sustentabilidade ambiental, incluindo uma ação coletiva mais forte para apoiar
mitigação e adaptação das alterações climáticas , reconhecendo essa sustentabilidade como essencial
num mundo de recursos naturais finitos. Esse compromisso reflete-se nas várias estratégias4 setoriais do
Banco para a próxima década. As estratégias em questão reconhecem que todas as economias, em
particular as economias em desenvolvimento, ainda necessitam de crescer, mas precisam de o fazer de
forma sustentável, para que as intervenções de desenvolvimento e as oportunidades de geração de
rendimento não sejam prosseguidas de forma a limitar ou vedar oportunidades para as gerações futuras.
Reconhecem ainda que as alterações climáticas estão a afetar a natureza e a localização dos projetos, e
que as operações do Grupo do Banco devem reduzir o seu impacto no clima, escolhendo alternativas
com emissões de carbono mais reduzidas. O trabalho do Banco Africano de Desenvolvimento incide
sobre as alterações climáticas uma vez que estas constituem uma ameaça fundamental ao
desenvolvimento durante a nossa vida. O Banco está, por conseguinte, empenhado em apoiar os países
mutuários a gerir as suas economias, a descarbonizar e a investir em resiliência, ao mesmo tempo que
põem termo à pobreza e aumentam a prosperidade partilhada.
7. Do mesmo modo, o desenvolvimento e a inclusão social são essenciais para todas as intervenções do
Banco Africano de Desenvolvimento no domínio do desenvolvimento e para alcançar o
desenvolvimento sustentável. Para o Grupo do Banco, a inclusão significa habilitar todas as pessoas a
participar e beneficiar do processo de desenvolvimento. A inclusão compreende políticas destinadas a
promover a igualdade e a não discriminação, melhorando o acesso de todas as pessoas, incluindo os
pobres e os desfavorecidos, a serviços e benefícios como a educação, a saúde, a proteção social, as
infraestruturas, a energia a preços acessíveis, o emprego, os serviços financeiros e os ativos produtivos.
Abrange igualmente as medidas destinadas a eliminar os obstáculos que se colocam às pessoas
frequentemente excluídas do processo de desenvolvimento, como as mulheres, as crianças, as pessoas
com deficiência, os jovens e as minorias, e a assegurar que a voz de todos possa ser ouvida. O Banco
reconhece que a pobreza, a degradação ambiental e as desigualdades entre homens e mulheres estão
muitas vezes estreitamente interligadas, pelo que o Banco presta especial atenção à redução das
desigualdades entre homens e mulheres e da pobreza, procedendo a uma avaliação das questões de
género para cada projeto. Utiliza as conclusões daí resultantes como base para a conceção de projetos e
planos de compensação que conduzam a uma maior igualdade entre homens e mulheres.
8. A este respeito, as atividades do Banco Africano de Desenvolvimento apoiam a concretização dos
direitos humanos expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Através dos projetos,
atividades e iniciativas que financia, e em conformidade com ao Acordo estabeleçando o Grupo do
Banco Africano de Dezenvolvimente5, o Banco Africano de Desenvolvimento procura evitar impactos
adversos e continuará a apoiar os países-membros à medida que estes se esforçam por cumprir
progressivamente os seus compromissos em matéria de direitos humanos.
9. O Banco Africano de Desenvolvimento utiliza a sua capacidade de mobilização, os seus instrumentos
financeiros e os seus recursos intelectuais para assumir este compromisso com a sustentabilidade
ambiental e social em todas as suas atividades, que vão desde o compromisso global do Banco em
questões como as alterações climáticas, a gestão do risco de catástrofes e a igualdade entre homens e
mulheres, até à garantia de que as considerações ambientais e sociais se refletem em todas as estratégias
setoriais, políticas operacionais e diálogos com países.
10. Ao nível operacional, as aspirações institucionais traduzem-se no reforço de oportunidades de
desenvolvimento para todos, em especial para os pobres e vulneráveis, e na promoção da gestão
sustentável dos recursos naturais e vivos. Por conseguinte, dentro dos parâmetros de um projeto, o Banco
procura:

4
5

Por exemplo, Rumo a um Mundo Verde, Limpo e Resiliente para Todos: Estratégia Ambiental 2012-2022 do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento.
Nomeadamente o artigo III, Secção 5, alínea b) e o Artigo IV, Secção 10.
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•

Evitar ou mitigar os impactos adversos para as pessoas e para o ambiente;

•

Conservar ou reabilitar a biodiversidade e os habitats naturais e promover o uso eficiente e equitativo
dos recursos naturais e dos serviços ecossistémicos;

•

Promover a saúde e a segurança dos trabalhadores e das comunidades;

•

Assegurar que não haja preconceito ou discriminação em relação a indivíduos ou comunidades
afetados por projetos e dar especial atenção aos grupos vulneráveis, incluindo as minoridades rurais
altamente vulneraveis e os grupos minoritários, especialmente quando possam surgir impactos
adversos ou se devam partilhar benefícios para o desenvolvimento;

•

Abordar os impactos a nível dos projetos nas alterações climáticas e considerar os impactos das
alterações climáticas na seleção, localização, planeamento, conceção e execução e desativação das
operações; e

•

Maximizar o envolvimento das partes interessadas através de consulta, participação e
responsabilização reforçadas.

11. A visão e as ações do Grupo do Banco vão além da abordagem "não prejudicar" 6 , prosseguindo a
maximização dos ganhos de desenvolvimento. Quando a avaliação ambiental e social do Mutuário tiver
identificado potenciais oportunidades de desenvolvimento associadas a um projeto ou atividades, o
Banco discutirá com o Mutuário a viabilidade de incluir essas oportunidades na operação. Se for caso
disso, essas oportunidades podem ser utilizadas para promover um maior desenvolvimento.
12. O Banco está também empenhado em trabalhar com os Mutuários a fim de identificar iniciativas e
objetivos estratégicos para abordar as prioridades de desenvolvimento nacionais, quando adequado,
como parte do compromisso do país. Ao apoiar estas prioridades de desenvolvimento, o Banco procurará
estabelecer relações de cooperação com os Mutuários, doadores e outras organizações internacionais. O
Banco continua a valorizar a manutenção do diálogo sobre questões ambientais e sociais com governos
doadores, organizações internacionais, países em que opera e sociedade civil. A atualização do SIS
proporciona uma base sólida para esse propósito, juntamente com as políticas do Banco em matéria de
divulgação, consulta e envolvimento com a sociedade civil.
13. O Banco reconhece que a materialização do desenvolvimento sustentável depende de uma colaboração
efetiva e participativa com todas as pessoas e entidades que têm interesse nos resultados de
desenvolvimento dos projetos e de outras atividades e iniciativas, incluindo os parceiros de
desenvolvimento dos setores públicos e privados. O Banco está comprometido com a utilização e o
desenvolvimento dos quadros dos mutuários a fim de evitar duplicações desnecessárias de esforços, criar
capacidades nacionais e alcançar resultados de desenvolvimento que estejam em consonância material
com os objetivos do Sistema Integrado de Salvaguardas. O Banco está comprometido com um diálogo
aberto, a consulta pública, o acesso atempado e total à informação, e mecanismos de receção de queixas.

6

"Não prejudicar" refere-se a uma abordagem largamente focada na minimização dos impactos adversos decorrentes dos projetos, em vez da consideração de formas e
oportunidades para a obtenção de benefícios.
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B. A Política Ambiental e Social do Banco Africano de

Desenvolvimento
I. Objectivos e Principios
1. Consciente da abordagem estratégica a longo prazo do Banco em matéria de crescimento inclusivo e
verde, o Grupo do Banco7compromete-se, através das suas operações8, em apoiar os Mutuários e Clientes9
no desenvolvimento e execução de projetos, outras atividades e iniciativas que sejam sustentáveis do
ponto de vista ambiental e social. Além disso, o Banco está empenhado em reforçar a capacidade dos
quadros ambientais e sociais dos países beneficiários dos Mutuários para avaliar e gerir os riscos10 e
impactos11 ambientais e sociais dos projetos. Para esse efeito, o Banco definiu Salvaguardas Operacionais
(SO) específicas, concebidas para evitar, minimizar, reduzir ou mitigar os riscos e impactos ambientais e
sociais adversos dos projetos, incluindo aqueles relacionados com as alterações climáticas. O Banco
prestará assistência aos Mutuários na aplicação das SO a projetos, outras atividades e iniciativas apoiadas
através da assistência financeira e de outra natureza do Grupo do Banco, em conformidade com esta
Política Ambiental e Social (doravante designada Política).
2. Com vista a realizar a presente Política, o Banco deverá:
(a) Integrar considerações ambientais, sociais e relativas às alterações climáticas nos Documentos de
Estratégia por País (DEP) e nos Documentos de Estratégia de Integração Regional (DEIR)
(b) Analisar todos os projetos, consultando a lista12de exclusão ambiental e social13;
(c) Levar a cabo a sua devida diligência em relação aos projetos, atividades e iniciativas propostos, de
forma proporcional à sua natureza e à potencial relevância dos riscos e impactos ambientais e sociais
que lhes estão associados;
(d) Apoiar, na medida do necessário, o Mutuário na realização de um envolvimento precoce e contínuo
e de uma consulta significativa às partes interessadas,14 em particular às comunidades afetadas, e no
fornecimento de mecanismos de reclamação baseados em projetos;
(e) Apoiar o Mutuário na identificação de métodos e ferramentas adequados para avaliar e gerir os
potenciais riscos e impactos ambientais, sociais e climáticos do projeto 15;
(f)

Acordar com o Mutuário as condições em que o Banco está disposto a apoiar um projeto, tal como
estabelecido em todos os documentos ambientais e sociais aplicáveis, convênios e contratos de
financiamento; e

(g) Monitorar o desempenho ambiental e social de um projeto de acordo com os documentos ambientais
e sociais aplicáveis, convênios e contrato de financiamento.
3. Os riscos e impactos ambientais e sociais que o Banco terá em conta na devida diligência incluem:
(a) Riscos e impactos ambientais, incluindo: i) aqueles identificados nas salvaguardas operacionais do
Banco, nas políticas e estratégias transversais e nas Orientações em matéria de ambiente, saúde e
segurança (EHSG/GSSA ), tais como o ruído, as vibrações, a integridade do solo, a hidrogeologia, os

7

"Grupo do Banco", as entidades que são membros constituintes do Banco Africano de Desenvolvimento e que incluem o Banco e o Fundo. Neste contexto, o termo
"banco" é utilizado para designar o banco ou outras entidades do grupo do Banco Africano de Desenvolvimento. No entanto, tanto o termo "banco" como o termo "fundo"
podem ser utilizados separadamente sempre que seja necessário estabelecer uma distinção entre os dois.
8
Uma "operação" do Banco Africano de Desenvolvimento corresponde à assistência financeira e/ou não financeira prestada pelo Banco em apoio a um Mutuário com
vista à realização dos seus projetos, programas ou outras atividades ou iniciativas.
9
Na presente política, salvo se do contexto resultar o contrário, entende-se por "Mutuário" um mutuário (Soberano e não soberano), cliente do setor pribvado ou
beneficiário de uma doação do Banco (financiamento ou outras formas de assistência) .
10
O risco ambiental e social é uma combinação da probabilidade de determinadas ocorrências de perigo e da gravidade dos impactos resultantes dessa ocorrência.
11
Os impactos ambientais e sociais referem-se a qualquer alteração, potencial ou real: i) ao ambiente físico, natural ou cultural, e ii) aos impactos na comunidade e
trabalhadores circundantes, resultantes da atividade de projeto a apoiar.
12
A Política de Despesas elegíveis para o Financiamento do Grupo do Banco inclui uma lista de rubricas. Estas e outras rubricas adicionais encontram-se elencadas no
Anexo 4 da SO1.
13
A Política sobre Despesas Elegíveis para Financiamento do Grupo do Banco inclui uma lista de itens listados, entre outros, no Anexo 4 do OS1
14
Os requisitos adicionais para os Mutuários no que se refere ao envolvimento das partes interessadas encontram-se estabelecidos na SO10.
15
Os riscos climáticos, as alterações climáticas e a adaptação a essas alterações são tratados de forma abrangente noutros domínios do Grupo do Banco.
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impactos visuais e paisagísticos;16 ii) aqueles relacionados com a segurança comunitária (incluindo a
segurança das barragens e a utilização segura de pesticidas); iii) aqueles relacionados com as alterações
climáticas17 e outros riscos e impactos transfronteiriços ou globais; iv) qualquer ameaça material à
proteção, conservação, manutenção e restauração dos habitats naturais e da biodiversidade; e v)
aqueles relacionados com os serviços ecossistémicos e a utilização dos recursos naturais vivos, tais
como as pescas e as florestas.
(b) Riscos e impactos sociais, incluindo: (i) impacto nos modos de vida, na cultura e nas comunidades
dos povos (inclusive numa perspetiva de legado); ii) ameaças à segurança humana através da escalada
de conflitos, crimes ou violência entre pessoas, comunidades ou Estados; ii) os riscos de os impactos
dos projetos diminuírem desproporcionadamente para os indivíduos ou grupos que, devido às suas
circunstâncias particulares, possam ser vulneráveis;18 iii) qualquer preconceito ou discriminação em
relação a indivíduos ou grupos no que diz respeito ao acesso aos recursos de desenvolvimento e
benefícios (de projeto), em especial no caso de pessoas que possam ser vulneráveis; iv) impactos
económicos e sociais negativos relacionados com a ocupação involuntária de terras ou restrições à
utilização dos solos; v) riscos ou impactos associados à propriedade e utilização dos solos e dos
recursos naturais, incluindo (se for caso disso) potenciais impactos dos projetos nos padrões locais de
utilização dos solos e nas disposições em matéria de posse, acesso e disponibilidade dos solos,
segurança alimentar e valores dos solos, bem como quaisquer riscos correspondentes relacionados
com conflitos ou contestação sobre os solos e os recursos naturais; vi) impacto na saúde, na segurança
e no bem-estar dos trabalhadores e das comunidades afetadas por projetos; e vii) riscos para o
património cultural.
4. Os projetos apoiados pelo Banco devem cumprir os requisitos de todas Salvaguardas Operacionais
seguintes, conforme aplicável:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SO 1: Avaliação e Gestão dos Riscos e Impactos Ambientais e Sociais;
SO 2: Trabalho e Condições de Trabalho;
SO 3: Prevenção e controle da poluição, materiais perigosos e utilização eficiente dos recursos;
SO 4: Saúde, Segurança e Proteção Comunitárias;
SO 5: Aquisição de Terrenos, Restrições no acesso e Utilização de Terrenos. e Reassentamento
Involuntário;
SO 6: Conservação dos Habitats e da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais
Vivos;
SO 7: Grupos Vulneráveis;
SO 8: Património Cultural;
SO 9: Intermediários Financeiros;
SO 10: Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informação.

5. As Salvaguardas Operacionais destinam-se a auxiliar os Mutuários a gerir os riscos e impactos do seu
projeto ou de outras atividades ou iniciativas, e a melhorar o seu desempenho ambiental e social, através
de uma abordagem baseada no risco e nos resultados. Os resultados desejados encontram-se descritos nos
objetivos de cada SO, seguidos de requisitos específicos para auxiliar os Mutuários a alcançar esses
objetivos através de meios adequados à natureza e à escala do projeto, atividade ou outra iniciativa e
proporcionais ao nível dos riscos e impactos ambientais e sociais.
16

O Banco prepara orientações e notas técnicas sobre questões ambientais, de saúde, de segurança, sociais, de proteção, de género e climáticas. O Banco pode igualmente
remeter para orientações elaboradas por outras instituições financeiras multilaterais, como as Orientações em Matéria de Ambiente, Saúde e Segurança do Grupo do
Banco Mundial (EHSGs). Estes documentos do Banco, bem como documentos de outra natureza, fornecem comunicações gerais e específicas do setor sobre Boas
Práticas Internacionais da Indústria. As orientações em matéria de ambiente, saúde e segurança contêm os níveis e as medidas de desempenho geralmente considerados
exequíveis em novas instalações pela tecnologia existente a um custo razoável. Para uma referência completa, consultar o sítio Web do Banco e a seguinte hiperligação:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines.
17
O Grupo do Banco exige uma avaliação da vulnerabilidade às alterações climáticas no âmbito do seu processo de avaliação de projetos para as operações dos setores
público e privado; quaisquer medidas atenuantes resultantes dessa avaliação são incluídas na operação com medidas resultantes da própria avaliação ambiental e social
mais ampla.
18
"Vulnerável" refere-se às pessoas ou entidades que podem ser mais suscetíveis de serem afetados negativamente pelos impactos do projeto e/ou mais limitados do que
outros na sua capacidade de tirar partido dos benefícios de um projeto. Existe também uma maior probabilidade de que esse indivíduo/grupo seja excluído ou não possa
participar plenamente no processo de consulta geral, e, como tal, que possa exigir medidas e/ou assistência específicas para o efeito. Dependendo do contexto específico
do projeto, os grupos vulneráveis podem incluir, entre outros, famílias chefiadas por mulheres, os pobres, as pessoas sem terra, os idosos, os jovens e as crianças, os
deficientes, os grupos marginalizados e os povos indígenas, as minorias étnicas, religiosas e linguísticas.
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II. Âmbito de Aplicação
6. Esta Política e as SO aplicam-se a todas operações apoiadas pelo Grupo do Banco, seja qual for o tipo e
fonte de financiamento 19. O apoio do Banco apenas será prestado através das suas operações, que sejam
coerentes/compatível com seus estatutos e que devem satisfazer as exigências/ os requisitos das SO de
uma forma e dentro de um prazo aceitável para o Banco. Se o Banco considerar que não é provável que
os impactos ambientais ou sociais de quaisquer operações propostas para o seu financiamento venham
a receber um tratamento adequado, o Banco pode optar por não prosseguir com aquelas.
7. Para efeitos da presente Política, o termo "projeto" refere-se à utilização de receitas e atividades ou
iniciativas para as quais o Mutuário solicita o apoio do Banco a que se refere o ponto 7, tal como definido
no(s) acordo(s) de financiamento/jurídico(s) relevante(s) entre o Mutuário e o Banco. Os projetos podem
incluir novas instalações ou atividades e/ou instalações ou atividades existentes, ou uma combinação das
mesmas. Os projetos podem incluir subprojetos.
8. Quando estiver a cofinanciar um projeto juntamente com outras agências de financiamento multilaterais
ou bilaterais, o Banco cooperará com essas agências e com o Mutuário a fim de chegar a acordo sobre
uma abordagem comum para a avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais do projeto.
Uma abordagem comum será aceitável para o Banco desde que a mesma permita que o projeto atinja
objetivos materialmente compatíveis com os objetivos das SO20. O Banco exigirá que o Mutuário
aplique a abordagem comum ao projeto. Além do mais, o Banco coordenará a sua ação com as referidas
agências de modo a que o Banco e o Mutuário possam divulgar um conjunto de materiais relacionados
com a operação, para efeitos do envolvimento das partes interessadas.
9. Esta Política também requer a aplicação das SO às Instalações Associadas. As Instalações Associadas
cumprirão os requisitos das SO, na medida em que o Mutuário tenha controlo ou influência sobre essas
Instalações21Associadas.
10. Para efeitos desta Política, entende-se por "Instalações Associadas" as instalações ou atividades que não
sejam financiadas no âmbito da operação ou do projeto e que, no entender do Banco, a) estejam direta e
significativamente relacionadas com o projeto; b) sejam efetuadas ou previstas para serem executadas
simultaneamente com o projeto; e c) sejam necessárias para que o projeto seja viável e que não teriam
sido construídas, ampliadas ou realizadas se o projeto não existisse22.
11. Quando:
(a) Uma abordagem comum tenha sido acordada para o projeto, a abordagem comum será aplicável às
Instalações Associadas;
(b) As Instalações Associadas estejam a ser financiadas por outras agências de financiamento
multilaterais ou bilaterais, o Banco poderá acordar em aplicar os requisitos dessas outras agências
para efeitos da avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais das Instalações
Associadas, desde que os referidos requisitos permitam ao projeto alcançar objetivos materialmente
consistentes com os objetivos do Sistema de Salvaguardas Integrado (SSI).

19

Está incluída a assistência técnica apoiada pelo Banco, seja prestada quer através de uma operação autónoma, quer como parte de uma operação/projeto. Os requisitos
estabelecidos nos pontos 14 a 18 da SO1 serão aplicados às atividades de assistência técnica, de acordo com a relevância e adequação à natureza dos riscos e impactos.
Os termos de referência, os planos de trabalho ou outros documentos que definam o âmbito e os resultados das atividades de assistência técnica serão elaborados de modo
a que os pareceres e outros apoios fornecidos sejam coerentes com as SO. As atividades executadas pelo Mutuário na sequência da prestação da assistência técnica que
não são financiadas pelo Banco, ou as atividades não diretamente relacionadas com a assistência técnica, não estão sujeitas a esta Política.
20
Ao determinar se a abordagem comum ou os requisitos referidos são aceitáveis, o Banco terá em conta as políticas, normas e procedimentos de execução das agências
de financiamento multilaterais ou bilaterais. As medidas e ações acordadas no âmbito da abordagem comum serão incluídas no PGAS.
21
O Banco exigirá ao Mutuário que demonstre em que medida não pode exercer controlo ou influência sobre as Instalações Associadas, através do fornecimento de
pormenores sobre considerações relevantes, que podem incluir fatores jurídicos, regulamentares e institucionais.
22
Para que as instalações ou atividades sejam Instalações Associadas, devem satisfazer cumulativamente os três critérios.
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III. Compromissos do Banco Requisitos e Responsabilidades
III.1 Compromissos Gerais do Banco e Responsabilidades
12. O Banco realizará a devida diligência ambiental e social de todas as operações propostas para apoio. O
objetivo da auditoria ambiental e social é ajudar o Banco a decidir se deve fornecer suporte para a
operação proposta e, em caso afirmativo, a forma como os riscos e impactos ambientais e sociais serão
tratados na avaliação, desenvolvimento e implementação das operações.
13. A devida diligência ambiental e social do Banco será apropriada à natureza e escala da operação e
proporcional ao nível de riscos e impactos ambientais e sociais, com a devida consideração à hierarquia
de mitigação. A (due diligence) diligência de facto avaliará se a operação é capaz de ser desenvolvida e
implementada de acordo com os SOs.
14. O Banco exigirá que os Mutuários efetuem uma avaliação ambiental e social dos projetos propostos para
efeitos do apoio do Banco, em conformidade com a SO1 (tal como os outros Oss).
15. As responsabilidades de diligência devida do Banco incluirão, se for caso disso: a) a análise das
informações fornecidas pelo Mutuário relativas aos riscos e impactos diretos, indiretos e cumulativos e
residuais do projeto, incluindo quaisquer instalações associadas as operações 23, e a solicitação de
informações adicionais e relevantes em caso de lacunas que impeçam o Banco de concluir a sua
diligência devida; e b) o fornecimento de orientações para auxiliar o Mutuário a desenvolver medidas
adequadas e consistentes com a hierarquia de mitigação com vista a dar resposta aos riscos e impactos
ambientais e sociais, em conformidade com as SO. O Mutuário é responsável por assegurar que todas
as informações relevantes são fornecidas ao Banco, para que este possa cumprir a sua obrigação de levar
a cabo a diligência devida ambiental e social em conformidade com a presente Política.
16. No caso o Banco ser abordado para prestar apoio i) a um projeto em fase de implementação; (ii) no caso
de o projeto já ter recebido autorizações nacionais, incluindo a aprovação de avaliações dos impactos
ambientais e sociais de âmbito local ou (iii) no caso de empresas, atividades e iniciativas existentes
deverão ser apoiadas, a diligência devida do Banco incluirá uma análise das lacunas em relação às SO a
fim de identificar se são necessários quaisquer estudos, medidas de mitigação ou requisitos adicionais
para cumprir os requisitos do Banco.
17. Dependendo da potencial relevância dos riscos e impactos ambientais e sociais, o Banco determinará se
o Mutuário estará obrigado a manter especialistas independentes terceiros no projeto para prestar
assistência no âmbito da avaliação dos impactos ambientais e sociais.
18. O Banco reconhece que o custo total do projeto inclui o custo total de todas as atividades de
reassentamento, levando em consideração a perda de meios de subsistência e o potencial de ganho da
população afetada. O Banco apoiará os esforços do mutuário em projetos que envolvam reassentamento
involuntário, incluindo financiamento direto dos custos de investimento do reassentamento, seja como
uma componente do projeto ou como um projeto autônomo. Em circunstâncias excepcionais, o Banco
também pode fornecer assistência às agências executoras na formulação e implementação de políticas,
estratégias e planos específicos de reassentamento.
19. Para Planos de Ação de Reassentamento complexos ou de grande escala, o Banco pode exigir que o
Mutuário mantenha um especialista em reassentamento independente para apoiá-lo na implementação
do plano de ação de reassentamento.
20. Quando os grupos são identificados como vulneráveis, o Banco exigirá que o Mutuário implemente
medidas diferenciadas apropriadas para que os impactos adversos não caiam desproporcionalmente
sobre esses grupos vulneráveis e para que eles não sejam prejudicados na partilha de benefícios e
oportunidades de desenvolvimento, como estradas, escolas e centros de saúde.
23 Por exemplo, estudos de pré-viabilidade, estudos de definição, avaliações nacionais ambientais e sociais, licenças e autorizações.
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21. O Banco exigirá que o Mutuário prepare e execute projetos, atividades e iniciativas, de modo a que estes
cumpram os requisitos das SO de uma forma e num prazo aceitáveis para o Banco. Ao estabelecer a
forma e um prazo aceitável, o Banco terá em conta a natureza e a importância dos potenciais riscos e
impactos ambientais e sociais, o calendário para o desenvolvimento e a execução do projeto, atividades
ou iniciativas, a capacidade do Mutuário e de outras entidades envolvidas no respetivo desenvolvimento
e execução, bem como as medidas e ações específicas a pôr em prática ou a adotar pelo Mutuário para
fazer face a esses riscos e impactos.
22. Quando o Banco tiver acordado que o Mutuário pode planear ou tomar medidas ou ações específicas
para evitar, minimizar, reduzir ou atenuar riscos e impactos específicos do projeto durante um
determinado período de tempo, o Banco exigirá que o Mutuário se comprometa a não realizar quaisquer
atividades ou a tomar quaisquer medidas que possam causar riscos ou impactos ambientais ou sociais
adversos e materiais até que os planos, medidas ou ações relevantes para os resolver tenham sido
concluídos, conforme acordado com o Banco.
23. Se a operação ou projeto compreender ou incluir instalações ou atividades existentes que não satisfaçam
os requisitos das SO no momento da aprovação pelo Banco, este exigirá que o Mutuário adote e execute
medidas satisfatórias para o Banco de modo a que os aspetos materiais dessas instalações ou atividades
satisfaçam os requisitos das SO num prazo aceitável para o Banco. Ao determinar medidas satisfatórias
e um calendário aceitável, o Banco terá em conta a natureza e o âmbito do projeto e a viabilidade técnica
e financeira das medidas propostas.
24. Quando necessário, o Banco exigirá que o Mutuário aplique as Notas Técnicas de SIS do Banco24.
Quando os requisitos do país de acolhimento diferirem dos níveis e das medidas apresentados nas
Orientações em matéria de ambiente, saúde e segurança, o Banco exigirá que o Mutuário cumpra ou
aplique aqueles que forem mais rigorosos. Se forem adequados níveis ou medidas menos rigorosas do
que aqueles previstos nas Orientações/nos Guiões em saúde e segurança ambientais, tendo em conta as
restrições técnicas ou financeiras limitadas do Mutuário ou outras circunstâncias específicas do projeto,
o Banco exigirá que o Mutuário apresente uma justificação completa e pormenorizada para quaisquer
alternativas propostas através da avaliação ambiental e social. Esta justificação deve demonstrar, a
contento do Banco, que a escolha de qualquer nível de desempenho alternativo está em linha com os
objetivos das SO e das Orientações/dos Guiões , em saúde e segurança ambientais aplicáveis, sendo
pouco provável que resulte em danos ambientais ou sociais significativos.
25. O Banco apoia a utilização do quadro ambiental e social (Quadro A&S) do Mutuário para efeitos da
avaliação, desenvolvimento e execução de projetos apoiados pelo Banco, desde que seja provável que o
mesmo dê resposta aos riscos e impactos do projeto e permita que o projeto alcance objetivos
materialmente consistentes com os objetivos das SOs25. A utilização da totalidade ou de parte do Quadro
AS do Mutuário será acordada entre o Banco e o Mutuário, após a conclusão da avaliação do Banco.
26. Quando o Banco tiver conhecimento de uma alteração no Quadro/systéma AS do Mutuário que possa
afetar significativamente o projeto, o Banco discutirá a alteração em questão com o Mutuário. Se, na
opinião do Banco, a alteração em questão for incompatível com a presente secção e o Acordo de
financiamento entre ambas as partes, o Banco terá o direito de exigir as revisões corretivas necessárias
para satisfazer os requisitos das SO e de tomar quaisquer outras medidas que o Banco considere
adequadas, incluindo a aplicação das medidas corretivas do Banco.
27. O Banco está empenhado em garantir, em todos os momentos do ciclo de vida das operações, a proteção
de todas as partes interessadas contra represálias, abuso, exploração e assédio sexual (AEAS), violência
contra crianças (VCC), violência baseada no gênero (VBG) ou discriminação com base na orientação
24

As Notas Técnicas A&S (Notas Técnicas ISS) incluem abordagens metodológicas específicas, melhores práticas internacionais da indústria (IBIP) e padrões relevantes
para atender aos requisitos de salvaguardas operacionais A&S. As notas de orientação do Banco são complementadas conforme necessário pelas Diretrizes de Meio
Ambiente, Saúde e Segurança (EHSG) do Grupo Banco Mundial que foram adotadas pelo Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e Segurança da MFI. contêm níveis de
desempenho e medidas que são normalmente aceitáveis e aplicáveis aos projetos.
25
A decisão de utilizar a totalidade ou parte do Quadro AS do Mutuário não dispensará o Banco de qualquer das suas obrigações de diligência devida estabelecidas na
Secção C da presente Política.
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sexual e identidade do genero. Diretrizes específicas para funcionários do Banco serão emitidas sobre a
aplicação desses compromissos.
28. Os documentos do projeto podem ser apresentados ao Conselho somente após serem acompanhados pela
Nota de Conformidade Ambiental e Social (ESCON) liberada pela área de salvaguardas ambientais e
sociais do Banco e a função de complience.
III.2. Diligências Ambientais e Sociais do Banco
III.2.1. Classificação dos Riscos Ambientais e Sociais
29. O Grupo do Banco atribuirá a todas as operações (incluindo as que envolvem Intermediários Financeiros
(IF) e entidades não soberanas) uma das três classificações26: Risco Elevado (Categoria 1), Risco Médio
(Categoria 2) ou Risco Baixo (Categoria 3).
Aquando da determinação da classificação de risco
adequada, o Banco terá em conta questões relevantes, tais como o tipo, a localização, a sensibilidade e
a escala do projeto, das atividades e das iniciativas; a natureza e magnitude dos potenciais riscos e
impactos ambientais e sociais; e a capacidade e o compromisso do Mutuário (incluindo qualquer outra
entidade responsável pela execução do projeto) de gerir os riscos e impactos ambientais e sociais de uma
forma coerente com as SO. Outras áreas de risco poderão igualmente ser relevantes para efeitos da
aplicação de medidas e resultados de mitigação ambiental e social, dependendo do projeto específico e
do contexto em que está a ser desenvolvido. Essas áreas podem incluir considerações jurídicas e
institucionais; a natureza da mitigação e da tecnologia propostas; estruturas de governação e legislação;
e considerações relacionadas com estabilidade, conflito ou segurança. O Banco divulgará, antes da
avaliação co projecto, os documentos de de salvaguarda ambiental e social elaborados em conformidade
com a classificação do projeto (e a base para essa classificação) na página web do Banco e nos
documentos relativos à operação.
30. O Banco procederá a uma revisão periódica da classificação de risco atribuída às operações, incluindo
durante a execução27, e alterará essa classificação sempre que necessário a fim de garantir que continua
a ser adequada. Qualquer alteração à classificação será divulgada na página web do Banco.
III.2.2. Tipos especiais de Projectos
Desenvolvimento de um projecto simples28
31. Sempre que for solicitado o apoio do Banco a uma empresa do Mutuário que envolva um único projeto
ou uma utilização definida das receitas (incluindo a reestruturação, o refinanciamento ou o
financiamento retroativo), o Mutuário realizará estudos ambientais e sociais sobre a empresa, em
conformidade com a SO1.
32. Se o projeto envolver novas atividades (como a construção de uma barragem ou instalação de
transformação), os estudos avaliarão as condições de base existentes e os potenciais riscos e impactos,
bem como os potenciais riscos e impactos (futuros) numa avaliação do impacto ambiental e social, tal
como descrito na SO1. A avaliação atenderá a todos os requisitos das SOs 1-10, conforme.
33. Se o apoio do Banco for solicitado para um projeto que envolva instalações ou atividades empresariais
existentes e/ou instalações associadas, a avaliação terá em conta os riscos e impactos ambientais e sociais
associados a essas instalações e atividades. Essa avaliação pode assumir a forma de uma auditoria
ambiental e social, que, nomeadamente, identificará e considerará questões relacionadas com o legado.
34. Ao analisar a solicitação de apoio para financiamento retroativo, refinanciamento ou reestruturação, o
Banco precisará das seguintes informações fornecidas pelo Mutuário: i) o seu Sistema de Gestão
26

-Ver as definiçoões de cada categoria no Glossario.
Gestion adaptative du risque E&S tout le long du cycle du projet.
28
- O Banco pode financiar atividades específicos (Empreendimentos) por empresas elegíveis do setor público ou privado com dívida sênior ou subordinada, linhas de
crédito, linhas de agência, garantias parciais de crédito, garantias parciais de risco, veículos de propósito específico, produtos do mercado de capitais, instrumentos de
financiamento comercial, instrumentos de participação acionária e quase-capital (como dívida subordinada, mezanino e conversível), etc.
27
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Ambiental e Social e/ou o seu Plano de Gestão Ambiental e Social e a capacidade a ele associada; ii) os
riscos, impactos e responsabilidades ambientais e sociais associados ao projeto e novos elementos
associados à reestruturação; iii) o seu estatuto de conformidade regulamentar; iv) a evolução verificada
no que respeita aos requisitos das agências de aprovação e autorização de projetos ou outros
financiadores; e v) uma análise das lacunas do desempenho ambiental e social do projeto com base nas
SO 1-10.
Empreendimentos envolvendo Múltiplos Projetos, Subprojetos ou Empreendimentos Programáticas
35. Para os empreendimentos que envolvem iniciativas destinadas a alcançar objetivos específicos bem
definidos, com base na execução de um conjunto de atividades, o Banco ira exigir ao Mutuário de :
•

Desenvolver e aplicar um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) que seja satisfatório para o
Banco em termos de forma e substância.

•

Assegurar que todas as atividades, subprojetos e outras iniciativas da empresa cofinanciadas pelo
Banco, respeitem a Lista de Exclusão Ambiental e Social complementar a lista negativa do Grupo do
Banco.

•

No âmbito do SGAS, levar a cabo a Diligência Devida Ambiental e Social (DDAS) em projetos,
subprojetos e outras atividades que levem o Mutuário a considerar apoiar ou investir.

•

Exigir que os subprojetos, as sociedades beneficiárias e outras atividades cofinanciadas pelo Banco
cumpram os requisitos locais e nacionais e os requisitos pertinentes das Salvaguardas Operacionais
1-10, conforme determinado durante a diligência devida ambiental e social ou especificado pelo Banco.

•

Acompanhará e fará a gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais associados aos empréstimos,
investimentos e outras atividades apoiadas pelo Mutuário.

•

Comunicará prontamente 29 ao Banco quaisquer acontecimentos adversos significativos que surjam
(como acidentes, emergências, derrames, ações judiciais, agitação civil, violações dos direitos
humanos) em relação a quaisquer projetos, subprojetos, investimentos de outras atividades apoiados
pelo Grupo do Banco.

Projetos Públicos que Envolvam Múltiplos Pequenos Subprojetos
36. Para as operações do Banco envolvendo vários subprojetos30, identificados, elaborados e implementados
durante a operação, o Banco aprovará o projeto sujeito ao compromisso 31 do Mutuário, que será
publicado nos prazos exigidos por esta SIS e refletido no o Contrato de Financiamento, para realizar as
devidas diligências necessárias e tomar as medidas apropriadas para cada subprojeto com vistas a mitigar
os riscos ambientais e sociais e a participação das partes interessadas, antes do início das obras físicas.
O Banco exigirá que o Mutuário realize uma avaliação ambiental e social adequada dos subprojetos de
alto e médio risco e prepare e implemente esses subprojetos de acordo com as leis nacionais e o OS.
37. Se a classificação de risco ambiental e social de um subprojeto aumentar para uma classificação de risco
mais alta, o Banco exigirá que o Mutuário aplique os requisitos relevantes das OSs32 da maneira acordada
com o Banco. As medidas e ações acordadas serão incluídas na ação ou plano de gestão apropriado e
serão monitoradas pelo Banco.

29

A especificar nos acordos jurídicos entre o Banco e o Mutuário, mas não maior de três dias consecutivos.
Os parágrafos 36 a 37 aplicam-se a uma operação ou projeto público apoiado pelo Banco envolvendo vários subprojetos, como no caso de projetos de desenvolvimento
comunitário, projetos que envolvam programas de doações equiparadas ou atividades similares cuja localização não seja conhecida na data de Aprovação do Conselho
do Banco.
31
- O compromisso refere-se ao PGAS como definido na secção IIII.2.3 e incluira ao minimo os resultados dos documentos da ASA para o primeiro programa que incluira
obras publicas.
32
Os “requisitos relevantes do sistema operacional” estarão relacionados ao motivo pelo qual o nível de risco aumentou.
30
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Projetos que Envolvem Intermediários Financeiros (IF)
38. Nos casos em que o Banco presta apoio a um IF33, o Banco exigirá que os IF criem e mantenham um
Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) com vista a identificar, avaliar, gerir e acompanhar de
forma contínua os riscos e impactos ambientais e sociais dos subprojetos IF em uma base contínua. O
SGAS será proporcional à natureza e magnitude dos riscos e impactos ambientais e sociais dos
subprojetos IF, aos tipos de financiamento e ao risco global agregado a nível da carteira. O Banco
procederá à revisão da adequação do SGAS.
39. O IF deve dispor de um SGAS dotado de recursos adequados, revisados e aprovado pelo Banco, antes
da realização das atividades apoiadas pelo financiamento do Banco.
40. Se o perfil de risco de um subprojeto IF aumentar significativamente, o Banco exigirá que o IF (a)
notifique o Banco; b) aplicar os requisitos relevantes das SO34 mediante forma acordada com o Banco,
tal como estabelecido no SGAS; e c) acompanhe as medidas e ações acordadas e, se for caso disso, as
comunique ao Banco.
41. O Banco procederá à revisão de uma amostra de AIAS produzida para subprojetos classificados como
de alto risco no início da vida do projeto e posteriormente, conforme e quando exigido pelo Banco.
Financiamento Baseado em Resultados (FBR)
42. Quando o Banco prestar apoio financeiro utilizando o mecanismo FBR em prossecução dos objetivos
acordados com o Banco, o Banco realizará uma avaliação do sistema ambiental e social (ESSA) do
programa / projeto, em colaboração com o mutuário. A abordagem do Banco centrar-se-á nos quadros
dos países Mutuários (frequentemente designados por sistemasnacionais 35), comparando as agências
Mutuárias relevantes com os objetivos e resultados das SO relevantes, a fim de garantir que aquelas
possuem a competência e os recursos necessários para levar a cabo as atividades do RBF de forma
coerente com estes objetivos e resultados. O relatório será consultado pelas partes interessadas e
divulgado pelo Banco antes da avaliação. As operações de alto risco (Categorias 1) não são elegíveis
para financiamento baseado em resultados.
43. Se a classificação de risco de subprojetos ou atividades aumentar para um nível de risco mais alto, o
Banco exigirá que o Mutuário aplique os requisitos relevantes dos SOs36 da maneira acordada com o
Banco. As medidas e ações acordadas serão incluídas na ação ou plano de gestão apropriado e serão
monitoradas pelo Banco.
Projectos com Riscos transfronteiriços
Projectos em Águas Internacionais
44. Projetos em águas internacionais37 podem afetar as relações entre o Banco e seus mutuários e entre
estados (sejam membros do Banco ou não). O Banco reconhece que a cooperação e boa vontade dos
Estados ribeirinhos é essencial para o uso eficiente e proteção da hidrovia. Portanto, o Banco atribui
grande importância aos Estados ribeirinhos fazerem acordos ou arranjos apropriados para esses fins
para toda a hidrovia ou qualquer parte dela. O Banco ajudará os Estados ribeirinhos a alcançar esse
33

O apoio em questão pode ser prestado diretamente pelo Banco ao IF ou pelo Mutuário ao IF. A intermediação financeira também inclui a prestação de financiamento
ou garantias por parte dos IF a outros IF.
34
Os "requisitos relevantes das SO" referir-se-ão às razões pelas quais o perfil de risco do subprojeto FI aumentou.
35
A política ONS afirma que "um sistema de salvaguarda por país respeita às políticas, procedimentos e mecanismos institucionais próprios do país para a aplicação
de salvaguardas. As principais funções de gestão ambiental das agências públicas incluem a elaboração de políticas e de legislação, a integração das políticas ambientais
e sociais e a ecologização das políticas de desenvolvimento, o estabelecimento de normas ambientais e sociais, a conformidade e a garantia da qualidade, o apoio a
entidades públicas e privadas em matéria de gestão ambiental e social e a aplicação de procedimentos de tomada de decisão para integrar as alterações climáticas nas
intervenções de desenvolvimento".
36
“Requisitos relevantes do sistema operacional” estarão relacionados ao motivo pelo qual o nível de risco aumentou.
37
Incluir (a) projetos de energia hidrelétrica, irrigação, controle de enchentes, navegação, drenagem, abastecimento de água e saneamento, infraestrutura de proteção da
zona costeira, projetos industriais e similares que envolvam o uso, erosão ou poluição potencial de hidrovias internacionais, conforme definido no glossário desta política ;
e (b) o projeto detalhado e os estudos de engenharia dos projetos mencionados em (a) acima, inclusive aqueles a serem executados pelo Banco como órgão executor ou
em qualquer outra qualidade.
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objetivo. Nos casos em que as diferenças permanecem não resolvidas entre o Mutuário (estado
beneficiário) e os outros Estados ribeirinhos, antes de financiar o projeto, o Banco instará o estado
beneficiário a se oferecer para negociar de boa fé com os outros Estados ribeirinhos para chegar a
acordos ou arranjos apropriados.
45. O Banco garante que os aspectos internacionais de um projeto em uma hidrovia internacional sejam
tratados na primeira oportunidade possível. Para tal projeto, o Banco exigirá que o Estado beneficiário,
caso ainda não o tenha feito, notifique formalmente os outros países ribeirinhos do projeto proposto e
seus detalhes (riscos, impactos e medidas). Se o mutuaria referir que não deseja fazer tal notificação38,
o próprio Banco notificará. Se o mutuário também recusa que o Banco o faça, o Banco interrompera o
processo de financiamento do projeto.
46. O Banco verifica se os países ribeirinhos celebraram acordos ou arranjos ou estabeleceram qualquer
estrutura institucional para determinado curso de agua com características internacional. Neste último
caso, o Banco verifica o âmbito das atividades e funções da instituição e o estado da sua participação no
projeto proposto, tendo em conta a eventual necessidade de notificação à instituição.
47. Após a notificação, se os outros países ribeirinhos levantarem objeções ao projeto proposto, o Banco,
nos casos apropriados, pode nomear um ou mais especialistas independentes para examinar as questões
de acordo com o objetivo desta política e os requisitos dos sistemas operacionais. Caso o Banco decida
prosseguir com o projeto, apesar das objeções dos outros países ribeirinhos, o Banco os informa sobre
sua decisão.
Projectos em áreas com conflito de interesse
48. Projetos localizados em áreas disputadas podem levantar uma série de questões sensíveis que afetam as
relações não apenas entre o Banco e seus Estados Membros, mas também entre o país onde o projeto é
executado e um ou mais países vizinhos. A fim de não comprometer a posição do Banco ou dos países
interessados, qualquer controvérsia quanto à localização do projeto planejado deve ser resolvida o mais
rápido possível.
49. O Banco pode apoiar um projeto em uma área disputada se os Estados envolvidos concordarem que,
enquanto se aguarda a solução da controvérsia, o projeto previsto no país A deve prosseguir, sujeito à
contestação do país B.
50. Para qualquer projeto localizado em uma área em disputa, a equipe do Banco estudará a natureza da
disputa. O relatório de avaliação de qualquer projeto localizado em uma área disputada analisará a
natureza da disputa e indica que a equipe do Banco examinou a questão e certificou-se de:
a. que as outras partes na controvérsia relativa à área não tenham objeções ao projeto; ou
b. que, em qualquer outro caso, o projeto tem características particulares que justificam seu apoio do
Banco, independentemente de qualquer objeção ou não consentimento de outras partes na
controvérsia. Essas características incluem o fato de que:
(i) o projeto não prejudica os interesses das outras partes na controvérsia; ou
(ii) uma afirmação contraditória não foi objeto de reconhecimento ou exame internacional.
51. Em todos os casos, o Acordo de Financiamento conterá uma declaração estipulando que o apoio do
Banco ao projeto não significa que o Banco toma uma posição quanto à situação legal ou outra dos
territórios em questão, nem que prejudica o acordo final de solicitações das partes envolvidas. (A função

38

A notificação não é exigida nas seguintes situações: (a) Para projetos em andamento, projetos que envolvam acréscimos ou alterações que exijam reabilitação, construção
ou outras alterações que, na opinião do Banco (i) não afetem negativamente a qualidade ou quantidade de água fluindo para outros Estados ribeirinhos e (ii) não serão
prejudicados pelo possível uso da água por outros ribeirinhos; b) Levantamentos de recursos hídricos e estudos de viabilidade sobre ou envolvendo hidrovias internacionais.
No entanto, o Estado que propõe tais atividades inclui nos termos de referência das atividades uma consideração de eventuais questões ribeirinhas; (c) Qualquer projeto
relacionado a um afluente de uma hidrovia internacional onde o afluente flui exclusivamente através de um Estado e o Estado é o ribeirinho mais a jusante, a menos que
haja a preocupação de que o projeto possa causar danos apreciáveis a outros Estados.
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jurídica) O departamento jurídico do Banco redigirá as seções correspondentes apropriadas de Acordo
de Financiamente.
III.2.3. Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)
52. O Banco acordará um PGAS com o Mutuário 39. O PGAS definirá as medidas materiais e as ações
necessárias para que o projeto satisfaça as SO durante um período de tempo especificado. O PGAS será
vinculativo e fara parte integrante do acordo de financiamento. O custo do PGAS é parte integrante do
custo total do projeto40.
53. O Banco exigirá que o Mutuário ponha diligentemente em prática as medidas e ações identificadas no
PGAS, de acordo com os prazos especificados no PGAS, e que reveja o estado de execução do PGAS
no contexto da sua função de acompanhamento e elaboração de relatórios.
54. Ondé circonstâncias excepcionais aparecem durante a implementação das operacões, como as mudancas
no escopo do projeto ou circunstâncias imprevistas, que tem efetos materiais sobre os riscos e impactos
A&S e a gestão deles, o Banco exigirá que o Mutuário prepare e implementa um plano e/ou um processo
de gestão adaptativa. Isto sera uma parte integral do CGAS e do Acordo de financiamento.
III.2.4. Divulgação de Informações
55. O Banco aplicará a "Política de Divulgação e Acesso à Informação" do Banco Africano de
Desenvolvimento relativamente a todos os documentos que lhe forem fornecidos pelo Mutuário, sem
prejuízo das preocupações de confidencialidade aí descritas.
56. O Banco exigirá que o Mutuário forneça informações suficientes sobre os potenciais riscos e impactos
de um projeto ou programa para efeitos das consultas do Mutuário às respetivas partes interessadas.
Essas informações serão divulgadas em tempo útil, num local acessível e numa forma e linguagem
compreensíveis para as partes afetadas pelo projeto e outras partes interessadas, tal como estabelecido
na SO10, de modo a poderem fornecer contributos significativos para a conceção do projeto e medidas
de atenuação.
57. O Banco exigirá que o Mutuário divulgue41 os documentos ambientais e sociais antes da avaliação e
autorizará o Banco a fazê-lo no mesmo prazo, independentemente da categoria ambiental e social. A
documentação abordará, de maneira adequada, os principais riscos e impactos do projeto, o custo de
gestão ambiental e social como parte integrante do custo do projecto e fornecerá detalhes suficientes
para informar o envolvimento das partes interessadas e a tomada de decisões do Banco. Mediante
autorização, o Banco divulgará a documentação para projetos de alto risco antes da avaliação do projeto
e pelo menos cento e vinte (120) dias antes da consideração do Conselho.
58. Quando estiver concluída uma avaliação do Quadro AS do Mutuário, o Banco divulgará um resumo da
avaliação na sua página Web.
59. O Banco garantirá que os relatórios de implementação das questões ambientais e sociais do projeto sejam
disponibilizados ao público de acordo com a Política de Divulgação e Acesso à Informação do Banco.
39

Tal como estabelecido no ponto 3 da presente Política, o Banco prestará assistência ao Mutuário a fim de que este identifique métodos e ferramentas adequados para
avaliar e gerir os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto, e acordará com o Mutuário as condições em que o Banco está disposto a prestar apoio.
Estas disposições serão refletidas no PGAS.
40
A disponibilização do custo de reassentamento e compensação, fazendo parte dos custos do plano de gestão ambiental e social (PGAS) incluído no custo global do
projeto, materializa-se como: (i) incluído no financiamento do Banco (empréstimo, doação , etc); ou (ii) cofinanciamento de outro financiador; ou (iii) financiamento de
contrapartida, que é a opção menos preferível a ser considerada, devido às lições aprendidas de falhas sistemáticas dos mutuários em mobilizar o dinheiro no prazo,
levando a atrasos no projeto e derrapagens de custos. No caso da última opção (financiamento de contrapartida) para financiar o custo de reassentamento, a disponibilidade
do valor total do custo de reassentamento em uma conta de projeto dedicada é definida como condição de efetividade ou primeiro desembolso no contrato de financiamento.
Qualquer operação que leve ao reassentamento de pessoas e que não especifique pelo menos uma das três opções de liquidez financeira acima mencionadas não está
pronta para ser implementada.
41
- A aprobação da documentação ambiental e social pelo Banco não confere ao Banco responsabilidade legal e de implementação pelos riscos e impactos que possam
ocorrer durante qualquer fase do projeto. Em vez disso, a liberação neste contexto confirma que o Banco exerceu sua devida diligência no cumprimento dos requisitos do
Banco no apoio ao mutuário e na obtenção e análise das informações disponíveis para determinar se o projeto é materialmente consistente com os requisitos do SIS do
Banco. (a ser considerado à luz dos resultados das consultas públicas)
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60. O Banco manterá um Sistema Integrado de Monitoramento de Salvaguardas (SIMS) como um
mecanismo por meio do qual a documentação ambiental e social de todas as operações é disponibilizada
ao público em épocas apropriadas do ciclo do projeto. O objetivo básico do SIMS é facilitar a verificação
da conformidade do projeto com os requisitos definidos nos SOs, ao longo do ciclo do projeto. Mais
especificamente, o SIMS possui as seguintes funções principais:
(a) Função de repositório. O SIMS atua como um repositório para os principais fatores ambientais e
sociais informações de avaliação produzidas ao longo da vida do projeto. Em cada etapa do ciclo do
projeto, são inseridas no SIMS informações ambientais e sociais fundamentais relevantes para essa
etapa, de modo que, ao longo da vida do projeto, as informações necessárias sejam compiladas em
um único documento, a ser usado para facilitar as verificações periódicas de conformidade.
(b) Função de rastreamento/seguimento. O SIMS está vinculado ao sistema de gestão de projetos do
Banco, é usado para monitorar a conformidade e o desempenho do projeto. É usado para garantir
que um projeto pode avançar da fase de preparação para a fase de avaliação apenas se os requisitos
de SO foram adequadamente cumpridos - uma etapa que é verificada pela função de salvaguardas
ambientais e de conformidade do Banco. O SIMS também é usado para garantir que a documentação
do projeto não pode ser apresentado ao Conselho de Administracão somente depois que os requisitos
relevantes das Sos tenham sido atendidos de forma adequada, Os relatorios de avaliação ex-ante,
na documentação do projeto são acompanhados pela Nota de Conformidade Ambiental e Social,
emitida pela função de salvaguardas ambientais e sociais do Banco.
(c) Função de Acesso à informação. O SIMS fornece um mecanismo por meio do qual o público pode
acessar informações de avaliação ambiental e social. Ele contém links para os documentos
ambientais e sociais ao longo do ciclo do projeto, incluindo todos os relatórios revistos e aprovados
durante a implementação do projeto. Os documentos de avaliação ambiental e social são tornados
públicos em alturas apropriadas do ciclo do projeto através do SIMS, que é divulgado nos sites do
BAD.
III.3. Consulta e participação
61. O Banco reconhece a importância de um envolvimento precoce e contínuo e de uma consulta
significativa às partes interessadas. O Banco exigirá que o Mutuário se envolva com as partes
interessadas, incluindo comunidades, grupos ou indivíduos afetados pelos projetos propostos, e com
outras partes interessadas, através da divulgação de informações, de consultas e da participação
informada, de forma proporcional aos riscos e impactos para as comunidades afetadas e sem retaliações.
O Mutuário fornecerá ao Banco provas documentais do cumprimento destes requisitos. O Banco terá o
direito de participar em atividades de consulta para compreender as preocupações das pessoas afetadas
e de que forma essas preocupações serão abordadas pelo Mutuário no âmbito da conceção dos projetos
e das medidas de mitigação, em conformidade com a SO10. O Banco acompanhará, no âmbito da sua
diligência devida, a realização das consultas e do envolvimento das partes interessadas por parte do
Mutuário.
62. A fim de determinar a aplicabilidade da SO7, o Banco procederá a uma análise dos grupos vulneráveis,
em conformidade com a SO7. Sempre que haja a possibilidade de presença de “Minoridades Rurais
Altamente Vulneraveis”42, serão utilizados os critérios constantes dos pontos 8 e 9 da SO7 por forma a
determinar se os grupos ou povos em questão estão presentes na(s) área(s) de projeto proposta(s) ou se
têm uma ligação coletiva a essa(s) área(s). Na realização desta análise, o Banco poderá solicitar o
aconselhamento técnico de peritos especialistas nos grupos sociais e culturais da área do projeto. O
Banco consultará igualmente as pessoas envolvidas, e poderá acompanhar os processos nacionais do

42

- "Minorias rurais altamente vulneráveis" referem-se a grupos minoritários socioculturais específicos, nas áreas rurais, cuja cultura e vida são vital e sustentávelmente
dependentes de recursos naturais e/ou paisagens de seus ambientes vivos, e cujas culturas e qualidade de vida estão sob ameaça sempre que as características desses
recursos ou paisagens são substancialmente deterioradas. Isso inclui minorias qualificadas como indígenas sob legislação nacional, moradores da floresta, pastores
tradicionais, caçadores-coletores, grupos nômades, etc.
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país de acolhimento do Mutuário durante a sua análise com vista à identificação 43 das “minoridades
rurais altamente vulneraveis”, sempre que estes processos satisfaçam os requisitos da SO7. No caso de
presença das MRAV ou de vínculo coletivo destes à área de projeto proposta, o Banco exigirá que o
Mutuário empreenda um processo de consulta significativa à medida das “minoridades rurais altamente
vulneraveis”, em conformidade com a SO744. O resultado da consulta significativa será documentado.
O Banco tomará as devidas providências e apurará o resultado da consulta significativa, o que contribuirá
para a tomada de decisões do Banco quanto à oportunidade de prosseguir ou não o projeto proposto.
63. O Banco reconhece que as “minoridades rurais alta vulneraveis” (alguns reconhecidos como “povos
indígenas” por sua leis nacionas e sem represálias) podem ser particularmente vulneráveis à perda, à
alienação ou à exploração das suas terras e ao acesso aos recursos naturais e culturais. Em
reconhecimento dessa vulnerabilidade, o Banco exigirá que o Mutuário obtenha o Consentimento Livre,
Prévio e Informado 45 (CLPI) das “minoridades rurais altamente vulneraveis” afetadas, quando se
verificarem46 as circunstâncias descritas na SO7. Não existe uma definição universalmente aceite de
CLPI. O CLPI não exige unanimidade e pode ser alcançado mesmo quando indivíduos ou grupos dentro
ou entre as “minoridades rurais altamente vulneraveis” afetadas manifestem expressamente a sua
discordância. Para efeitos da SO7, o consentimento refere-se ao apoio coletivo das comunidades das
“minoridades rurais altamente vulneraveis”afetados às atividades de projeto que as afetam, obtido
através de um processo culturalmente adequado. O consentimento pode existir mesmo que alguns
indivíduos ou grupos se oponham a tais atividades de projeto. Quando o Banco não puder verificar que
o referido consentimento é obtido junto das “minoridades rurais altamente vulneraveis” afetados, não
prosseguirá com os aspetos do projeto, atividades e iniciativas que são relevantes para as “minoridades
rurais altamente vulneraveis”relativamente aos quais o CLPI não possa ser apurado. Nesses casos, o
Banco exigirá que o Mutuário assegure que o projeto ou atividades e iniciativas não causarão impactos
adversos aos referidos “minoridades rurais altamente vulneraveis”.
III.4. Apoio e Monitoramento na implementação
64. O Banco deverá providenciar apoio à implementação em relação ao desempenho ambiental e social do
projeto, que incluirá a revisão dos relatórios de monitoramento do Mutuário sobre a conformidade do
projeto com os requisitos do Acordo de financiamento e a realização de visitas de apoio à
implementação. O Banco monitorará o desempenho ambiental e social das operações de acordo com os
requisitos do Acordo de Financiamento , incluindo o SGAS e / ou o PGAS e alterações de projeto ou
circunstâncias imprevistas. A extensão e o modo de monitoramento do Banco com relação ao
desempenho ambiental e social serão proporcionais aos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais.
O Banco monitora a implementação por meio de (i) relatórios de implementação ambiental e social
mensais e trimestrais, preparados pelos mutuários, (ii) auditorias ambientais e sociais anuais preparadas
por um consultor independente do mutuário, (iii) e também durante suas próprias visitas de apoio à
implementação. O Banco realizará visitas de apoio à implementação com base no risco, mas pelo menos
duas vezes por ano para operações de risco alto e moderado.
65. Para projetos que apresentem altos riscos ambientais e sociais, o Banco exigirá que o Mutuário nomeie
uma equipe de monitoramento terceirizada independente para o projeto se houver um sério risco de não
conformidade com os requisitos ambientais e sociais do Banco, onde podem surgir conflitos ou em
outros casos que o Banco considere apropriados.
66. Para Planos de Ação de Reassentamento complexos ou de grande dimensão, o Banco exigirá que o
Mutuário retenha um especialista em reassentamento independente para monitorar e avaliar a
implementação do plano de ação de reassentamento, com a obrigação de informar ambas as partes.
67. Os projetos que incluem reassentamento em grande escala serão submetidos relatórios mensais e
análises anuais aprofundadas de uma maneira consistente com as atividades gerais de apoio à
43

Em conformidade com os pontos 18 e 19 da SO7.
Consultar o ponto 32 da SO7.
45
Livre: de intimidação ou coerção; Pré-requisito: em tempo hábil ao processo de avaliação, permitindo tempo suficiente para acessar e compreender as informações e
preparar as respostas; Informado: fornecimento antecipado de informações relevantes, compreensíveis e acessíveis, no idioma apropriado; O consentimento não significa
um “veto” ou “unanimidade” no projeto antes da consideração do Conselho.
46
Para mais informação, consultar a Secção B da SO7.
44
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implementação da operação. O apoio de monitoramento e implementação também considerará a eficácia
e o desempenho do mecanismo de reclamação do projeto e o progresso no cumprimento dos planos de
reassentamento do projeto.
68. O cumprimento das principais medidas e ações ambientais e sociais estabelecidas no Acordo de
Financiamento pode (i) constituir condições precedentes para a entrada em vigor ou desembolso, se tais
medidas tiverem de ser cumpridas antes ou durante o período de implementação, e (ii) dar origem a um
inadimplência ou a outros remédios, caso não tenham sido implementados e / ou cumpridos dentro do
(s) período (s) acordado (s).. Se o Banco, no momento da conclusão do projeto, decidir que as referidas
medidas e ações não foram plenamente postas em prática, o Banco determinará se serão necessárias
outras medidas e ações, incluindo a continuação do apoio ao acompanhamento e/ou execução por parte
do Banco.
69. Sempre que adequado e conforme estabelecido no PGAS, o Banco exigirá que o Mutuário envolva as
partes interessadas e terceiros, tais como peritos independentes, comunidades locais, organizações da
sociedade civil (OSC) ou organizações não governamentais (ONG), a fim de complementar ou verificar
a informação de acompanhamento recolhida sobre a operação. Sempre que outras agências ou terceiros
sejam responsáveis pela gestão de riscos e impactos específicos e pela execução de medidas de
mitigação, o Banco exigirá que o Mutuário colabore com essas agências e terceiros com vista a
estabelecer e acompanhar essas mesmas medidas de mitigação.
70. Sempre que o Banco tiver identificado e acordado com o Mutuário e, se for caso disso, com outras
agências47, medidas e ações corretivas ou preventivas, todas as medidas e ações materiais serão incluídas
no PGAS. Essas medidas e ações serão concretizadas nos termos do calendário estabelecido no PGAS
ou, se não forem incluídas no PGAS, num prazo razoável de acordo com a opinião do Banco. O Banco
terá o direito de aplicar as medidas corretivas do Banco se o Mutuário não aplicar as referidas medidas
e ações nos prazos especificados.
III.5. Mecanismo de Reclamações e Responsabilização
71. O Banco exigirá que o Mutuário esteja dotado de um mecanismo, processo ou procedimento de
reclamações a fim de receber e facilitar a resolução das preocupações e queixas, apresentadas pelas
partes afetadas pelo projeto, que surjam em conexão com o projeto, particularmente no que se refere ao
desempenho ambiental e social do Mutuário. O mecanismo de reclamações será proporcional aos riscos
e impactos do projeto, das atividades ou de outras iniciativas48.
72. As disposições do Banco em matéria de reclamações são compostas pelos seguintes elementos: (i) os
Mecanismos de Reclamações em nível de projeto do Mutuário que permitem rastrear e monitorar
reclamações e suas resoluções em nível de projeto; (ii) o Mecanismo de Recurso Independente (MRI)
do Banco que permite a investigação sobre o descumprimento por parte do Banco de suas próprias
políticas e procedimentos. Não há hierarquia entre os dois mecanismos, mas os reclamantes podem
escalar tanto com o mecanismo de reclamação em nível de projeto quanto com o mecanismo de
reparação independente, quando apropriado. No entanto, reclamações não resolvidas por meio dos
mecanismos de reclamações do projeto podem ser submetidas a qualquer momento ao Mecanismo de
Recurso Independente (MRI), após as preocupações terem sido levadas diretamente à atenção da
Administração do Banco, e a Administração tiver tido a oportunidade de responder.
73. Mecanismo de recurso independente (MRI). As atribuições do Mecanismo de recurso independente
(MRI) do Banco consistem em proporcionar às pessoas que sejam ou possam vir a ser afetadas
negativamente por um projeto financiado pelo Grupo do Banco, em resultado de uma violação das
políticas e procedimentos do Banco, uma forma de solicitar ao Banco que cumpra as suas próprias
políticas e procedimentos. Os requerentes procuram, em primeiro lugar, resolver as suas reclamações
47

Quando o Banco tiver acordado uma abordagem comum com outras agências de financiamento multilaterais ou bilaterais, o Banco procederá à revisão de quaisquer
medidas e ações corretivas ou preventivas acordadas com o Mutuário nos termos do ponto 8.
48
O mecanismo de reclamações ou o mecanismo de reparação de reclamações podem utilizar os mecanismos formais ou informais de reparação de reclamações existentes,
desde que sejam concebidos e aplicados corretamente e considerados adequados para efeitos dos projetos; estes mecanismos poderão ser complementados, se necessário,
com modalidades específicas para o projeto.
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junto da Direção do Banco; mas se, na opinião daqueles, a Direção do Banco não tiver tratado
adequadamente as suas reclamações, os requerentes poderão apresentar os seus pedidos ao MRI.
III.6. Reforço da capacidade dos mutuários sob riscos ambientais e sociais na gestão.
74. Para apoiar o uso crescente da Estrutura AS do Mutuário, o Banco pode, a pedido deste, e onde o Banco
considerar viável, realizar uma avaliação geral da política existente do Mutuário, quadro jurídico e
institucional para lidar com questões ambientais e riscos e impactos sociais e capacidade de
implementação relacionada. A avaliação geral identificará aspectos da estrutura existente que podem ser
fortalecidos e a capacitação necessária para apoiá-la. A avaliação geral não será um pré-requisito para o
uso de toda ou parte da Estrutura A&S do Mutuário para uma operação específica do Banco. No entanto,
quando a avaliação geral tiver sido concluída, ela informará a avaliação do Banco da estrutura ambiental
e social do Mutuário.

IV. Arranjos institucionais e modalidades de implementação
75. O Banco alocará responsabilidades e recursos apropriados para apoiar uma implementação eficaz desta
Política.
76. Os projetos que recebem a aprovação inicial da administração do Banco antes da entrada em vigor desta
Política estão sujeitos ao SIS 2013.
77. Sem prejuízo do parágrafo 76 acima, esta Política revoga a Política SIS 2013 e substitui quaisquer
disposições anteriores em contrário de todos os instrumentos anteriores.
78. O Banco desenvolverá e manterá diretrizes e ferramentas adequadas de orientação e informação para
auxiliar na implementação desta Política.
79. Esta Política será revista de maneira continua, a cada cinco anos, de acordo com o procedimento para a
revisão das políticas do Banco, e será alterada ou atualizada conforme apropriado, sujeita à aprovação
do Conselho de Administração do Banco.

V. Renúncia e deferido dos requisitos E&S do Banco
80. O Banco pode derrogar ou adiar os seus requisitos, sem prejuízo dos objetivos desta política, sujeito à
aprovação do Conselho de Administração:
(i) Quando um país ou cliente do Mutuário é considerado pelo Banco como: (a) necessita de assistência
urgente devido a um desastre natural ou causado pelo homem, epidemia em grande escala, pandemia
ou conflito; ou (b) sofrer restrições de capacidade devido a fragilidade ou vulnerabilidades
específicas,.

(ii) [Com base nas justificativas, razões e / ou circunstâncias fornecidas pelo Mutuário, e a serem
avaliados caso a caso]. (a ser considerado à luz dos resultatdos das consultas públicas).
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Salvaguardas Operacionais do Banco Africano de Desenvolvimento
para os seus Mutuários

26

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

Salvaguarda Operacional 1. Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos
Ambientais e Sociais
Introdução
1. O objetivo desta Salvaguarda Operacional (SO) ,abrangente, juntamente com as SO que a complementam,
consiste na integração de considerações ambientais e sociais, incluindo aquelas que se relacionam com
a vulnerabilidade às alterações climáticas, em operações do Banco, dessa forma contribuindo para o
desenvolvimento sustentável no continente.
2. O trabalho de avaliação ambiental e social realizado no âmbito desta SO facilita a determinação do âmbito
e da medida em que são abordadas outras Salvaguardas Operacionais. Define as responsabilidades do
Mutuário49 no respeitante à avaliação, gestão e acompanhamento dos riscos e impactos ambientais e
sociais associados a cada fase de uma operação apoiada pelo Grupo do Banco. O Banco analisa e divulga
toda a documentação relacionada com a avaliação ambiental e social de uma operação, em conformidade
com a presente SO, a SO10 e a Política de Divulgação e Acesso à Informação do Banco, antes de
apresentar uma operação ao Conselho de Administração do Banco.
3. As SO destinam-se a auxiliar os Mutuários a gerir os riscos e impactos dos seus projetos, atividades ou
outras empresas e a melhorar o seu desempenho ambiental e social, através de uma abordagem baseada
no risco e nos resultados. Os resultados desejados são descritos nos objetivos de cada SO, seguidos de
requisitos específicos para ajudar os Mutuários a alcançar esses objetivos através de meios adequados à
natureza e à escala do projeto, das atividades ou de outras empresas e proporcionais ao nível de riscos e
impactos ambientais e sociais.
4. Esta SO, juntamente com a SO10 (Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informação),
fornece o quadro geral do processo de avaliação ambiental e social e de gestão das operações financiadas
pelo Banco a nível do projeto, das atividades ou de outras empresas 50 apoiadas por meio do
financiamento do Banco.
Objetivos
5. Os objetivos da SO1 são os seguintes:
•

Identificar e avaliar os riscos e impactos ambientais e sociais tal como as opportunidades — incluindo
aqueles que se relacionam com o género, as alterações climáticas e a vulnerabilidade — das operações
de empréstimos, financiamentos ou de doações do Banco nas suas áreas de influência, de forma
coerente com as SO;

•

Proporcionar às partes interessadas a possibilidade de consultar e de participar no processo de
avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais;

•

Adotar uma abordagem de hierarquia de mitigação:
o

Antecipar e evitar riscos e impactos;

o

Quando não for possível evitar, minimizar ou reduzir os riscos e impactos para níveis aceitáveis;

o

Logo que os riscos e impactos tenham sido minimizados ou reduzidos, mitigá-los; e

49

Doravante designados "Mutuários".
As operações do Banco podem apoiar projetos, conjuntos de atividades ou outras empresas ao abrigo de vários instrumentos financeiros. Salvo indicação em contrário,
entende-se por "projeto" qualquer projeto, conjunto de subprojetos ou atividades e outras empresas apoiadas pelo Grupo do Banco através das suas operações.
50
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o

Se se mantiverem impactos residuais significativos, compensar ou compensar esses impactos,
sempre que seja técnica51 e financeiramente52 viável.

•

Adotar medidas diferenciadas para que os impactos adversos não recaiam desproporcionalmente nas
pessoas desfavorecidas ou vulneráveis e que estas não sejam prejudicadas na partilha de benefícios
e de oportunidades de desenvolvimento resultantes do projeto.

•

Utilizar as instituições, sistemas, leis, regulamentos e procedimentos nacionais em matéria ambiental
e social no contexto da avaliação, desenvolvimento e execução dos projetos, sempre que adequado.

•

Contribuir para o reforço dos sistemas de gestão dos riscos ambientais e sociais dos países-membros
regionais (PMR) através da avaliação e do reforço das suas capacidades para satisfazer os requisitos
do Grupo do Banco estabelecidos no Sistema Integrado de Salvaguardas (SIS).

Âmbito de Aplicação
6. Esta SO aplica-se a todas as operações apoiaas pelo Grupo do Banco — incluindo operações baseadas
em programas, empréstimos para programas que conduzam a subprojetos individuais, empréstimos a
intermediários financeiros e investimentos em intermediários financeiros — e atividades de projetos
financiadas através de outros instrumentos financeiros geridos pelo Banco, exceto em circunstâncias
excecionais de curto prazo e em operações de emergência, que estão especificamente isentas53.
7. Quando o Banco estiver a cofinanciar um projeto juntamente com outras agências multilaterais ou
bilaterais, o Mutuário cooperará com o Banco e com essas agências a fim de chegar a acordo sobre uma
abordagem comum para a avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais do projeto. Uma
abordagem comum será aceitável desde que a mesma permita que projeto atinja objetivos materialmente
consistentes com as SO54. O Mutuário terá de aplicar a abordagem comum ao projeto.
8. A SO1 também se aplica a todas as Instalações Associadas. As Instalações Associadas cumprirão os
requisitos das SO, na medida em que o Mutuário tenha controlo ou influência sobre essas Instalações
Associadas.55
9. Para efeitos desta SO, entende-se por "Instalações Associadas" as instalações ou atividades que não

sejam financiadas pelo Banco, mas que no julgamento do Banco sejam realizadas ou previstas
para serem realizadas como requisito necessário para que o projeto financiado pelo Banco seja viável.
(a) Quando uma abordagem comum tenha sido acordada para o projeto, essa abordagem será aplicável
às Instalações Associadas;
(b) Quando as Instalações Associadas estejam a ser financiadas por outras agências de financiamento
multilaterais ou bilaterais, o Mutuário poderá acordar com o Banco aplicar os requisitos dessas
outras agências às Instalações Associadas, desde que os referidos requisitos permitam ao projeto
alcançar objetivos materialmente consistentes com os objetivos das SO.
10. Sempre que o Banco financie um projeto que envolva um Intermediário Financeiro (IF) e outras agências
de financiamento multilaterais ou bilaterais já tenham concedido financiamento ao mesmo IF, o
Mutuário pode acordar com o Banco que aceite confiar nos requisitos dessas outras agências para efeitos
da avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais do projeto, atividades ou outras
empresas, incluindo os acordos institucionais já estabelecidos pelo IF, desde que os referidos requisitos
51

A viabilidade técnica baseia-se na possibilidade das medidas e ações propostas poderem ser postas em prática com as competências, equipamentos e materiais
disponíveis no mercado, tendo em conta os fatores locais predominantes, tais como o clima, a geografia, a demografia, as infraestruturas, a segurança, a governação, a
capacidade e a fiabilidade operacional.
52
A viabilidade financeira baseia-se em considerações financeiras relevantes, incluindo a magnitude relativa do custo adicional da adoção das referidas medidas e ações
em comparação com os custos de investimento, exploração e manutenção do projeto, e na possibilidade de esse custo adicional tornar o projeto inviável para o Mutuário.
53
- O memorando de categorização e as NOCES serão preparados e, se aplicável, as medidas ambientais e sociais propostas a serem levadas em consideração durante a
implementação. No entanto, a preparação de documentos ambientais e sociais pelo Mutuário não é necessária nessas circunstâncias excepcionais de curto prazo e situações
de alívio de emergência.
54
Ao determinar se a abordagem comum ou os requisitos referidos são aceitáveis, o Banco terá em conta as políticas, normas e procedimentos de execução das agências
de financiamento multilaterais ou bilaterais. As medidas e ações acordadas serão incluídas no PGAS.
55
O Mutuário deverá demonstrar em que medida não pode exercer controlo ou influência sobre as Instalações Associadas, através do fornecimento de pormenores sobre

considerações relevantes, que podem incluir fatores jurídicos, regulamentares e institucionais.
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permitam ao projeto/atividade ou outras empresas alcançar objetivos materialmente consistentes com os
objetivos das SO.
Requisitos

A- Geral
11. O Mutuário avaliará, gerirá e acompanhará os riscos e impactos ambientais e sociais do projeto ao longo
de todo o ciclo de vida do projeto, de modo a satisfazer os requisitos das SO de forma e dentro de um
prazo aceitável para o Banco56.
12. O Mutuário:
(a) Procederá a uma avaliação ambiental e social do projeto proposto, incluindo o envolvimento das
partes interessadas;
(b) Assumirá o compromisso das partes interessadas e divulgará informações adequadas em
conformidade com a SO10;
(c) Desenvolverá um PGAS e executará todas as medidas e ações previstas no Acordo de Financiamento,
incluindo o PGAS; e
(d) Levará a cabo o acompanhamento e a elaboração de relatórios sobre o desempenho ambiental e social
do projeto, tendo em conta as SO.
13. Quando o PGAS exigir que o Mutuário planeie ou tome medidas e ações específicas num determinado
prazo a fim de evitar, minimizar, reduzir ou atenuar riscos e impactos específicos do projeto, o Mutuário
não realizará quaisquer atividades relacionadas com o projeto que possam causar riscos ou impactos
ambientais ou sociais adversos materiais até que os planos, medidas ou ações correspondentes tenham
sido concluídos em conformidade com o PGAS.
14. Se o projeto compreender ou incluir instalações existentes ou atividades existentes que não satisfaçam
os requisitos das SO no momento da aprovação pelo Conselho de Administração, o Mutuário adotará e
executará medidas que sejam satisfatórias para o Banco por forma a que aspetos específicos dessas
instalações e atividades satisfaçam os requisitos das SO em conformidade com o PGAS.
15. O projeto, as atividades ou as iniciativas obedecerão aos requisitos relevantes das Orientações em
Matéria de Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Africano de Desenvolvimento (EHSG) ou, se for
caso disso, e conforme acordado com o Banco, das Orientações em Matéria de Ambiente, Saúde e
Segurança do Banco Mundial. Quando os requisitos do país de acolhimento diferirem dos níveis e das
medidas apresentados nas Orientações em Matéria de Ambiente, Saúde e Segurança, o Mutuário terá de
cumprir ou aplicar aqueles que forem mais rigorosos. Se forem adequados níveis ou medidas menos
rigorosos do que aqueles previstos nas Orientações em Matéria de Ambiente, Saúde e Segurança, tendo
em conta as restrições técnicas ou financeiras limitadas do Mutuário ou outras circunstâncias específicas
do projeto, o Mutuário apresentará uma justificação completa e pormenorizada para quaisquer
alternativas propostas através da avaliação ambiental e social. A referida justificação deve demonstrar,
a contento do Banco, que a escolha de qualquer nível de desempenho alternativo é coerente com os
objetivos das SO e das Orientações em Matéria de Ambiente, Saúde e Segurança aplicáveis, sendo pouco
provável que resulte em danos ambientais ou sociais significativos.

B- Utilização do Quadro Ambiental e Social do Mutuário

56

Ao estabelecer a forma e um prazo aceitável, o Banco terá em conta a natureza e a importância dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais, o calendário para
o desenvolvimento e a execução do projeto, a capacidade do Mutuário e de outras entidades envolvidas no respetivo desenvolvimento e execução, bem como as medidas
e ações específicas a pôr em prática ou a adotar pelo Mutuário para fazer face a esses riscos e impactos.
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16. Se o Mutuário e o Banco se propuserem utilizar a totalidade ou parte do Quadro AS do Mutuário, o
Banco procederá à revisão desse Quadro57 em conformidade com o requisito do ponto 19. O Mutuário
prestará informações ao Banco no âmbito da avaliação58.
17. Se a avaliação identificar lacunas no Quadro AS do Mutuário, este colaborará com o Banco com vista a
identificar medidas e ações destinadas a colmatar as referidas lacunas. Essas medidas e ações podem ser
aplicadas durante a preparação ou a execução dos projetos e incluirão, caso seja necessário, medidas e
ações destinadas a abordar quaisquer questões de desenvolvimento de capacidades relacionadas com o
Mutuário, qualquer instituição nacional, subnacional ou setorial de execução relevante e qualquer
agência de execução. As medidas e ações acordadas, juntamente com os prazos para a sua conclusão,
farão parte do PGAS.
18. O Mutuário tomará todas as medidas necessárias para manter o seu Quadro AS, bem como práticas de
execução aceitáveis, historial e capacidade, em conformidade com as medidas e ações identificadas no
PGAS, ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. O Mutuário notificará e discutirá com o Banco
quaisquer alterações significativas ao Quadro AS do Mutuário que possam afetar o projeto.59 Se o
Quadro AS for alterado de forma incompatível com o requisito do ponto 19 e com o PGAS, o Mutuário
realizará, se for caso disso, uma avaliação adicional e promoverá o envolvimento das partes interessadas
em conformidade com as SO, e proporá alterações ao PGAS, para aprovação pelo Banco.

C- Avaliação Ambiental e Social
19. O Mutuário procederá a uma avaliação 60 ambiental e social das atividades do projeto ou de outras
iniciativas propostas para efeitos do apoio do Banco com vista a avaliar os seus riscos e impactos
ambientais e sociais ao longo do ciclo de vida do projeto.61 A avaliação será proporcional aos potenciais
riscos e impactos e avaliará, de forma integrada, todos os riscos e impactos ambientais e sociais,
diretos62, indiretos63 e cumulativos64 relevantes ao longo do ciclo de vida do projeto, incluindo aqueles
especificamente identificados nas SO 2-10, bem como as questões contextuais, como a economia política
prevalecente, que podem afetar a forma como os riscos e impactos se manifestam.
20. A avaliação ambiental e social terá como base informações recentes e atuais, incluindo uma descrição e
delimitação precisas do projeto, das atividades ou de outras iniciativas e quaisquer aspetos associados,
bem como em dados de base ambientais e sociais, com um nível de pormenor adequado, suficientes para
serem tidos em conta na caracterização e identificação dos riscos e impactos e medidas de atenuação. A
avaliação incidirá sobre os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto, examinará as
alternativas do projeto e identificará formas de melhorar a seleção, localização, planeamento, conceção
e execução dos projetos a fim de aplicar a hierarquia de mitigação dos impactos ambientais e sociais
adversos e procurar oportunidades para melhorar os impactos positivos do projeto. A avaliação
57

O Quadro AS do Mutuário incluirá a aplicação dos aspetos da política e quadro jurídico e institucional do país de acolhimento, composto pelas suas instituições
nacionais, subnacionais ou setoriais de execução e as leis, regulamentos, regras e procedimentos aplicáveis, bem como a capacidade de execução relevantes para os riscos
e impactos ambientais e sociais do projeto. Caso existam incoerências ou falta de clareza no âmbito do Quadro AS do Mutuário relativamente às autoridades ou jurisdição
relevantes, estas serão identificadas e discutidas com o Mutuário. Os aspetos relevantes do atual Quadro AS do Mutuário variam de projeto para projeto, dependendo de
fatores como o tipo, a escala, a localização e os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto e o papel e a autoridade das diferentes instituições.
58
As informações fornecidas pelo Mutuário contribuirão para determinar se e em que medida o Quadro AS do Mutuário pode ser utilizado para permitir que o projeto
aborde os respetivos riscos e impactos e alcance objetivos materialmente coerentes com as SO. O Mutuário fornecerá ao Banco estudos e avaliações recentes levados a
cabo pelo Mutuário ou por terceiros reputados, incidindo, nomeadamente, sobre outros projetos desenvolvidos no país, na medida em que estes sejam relevantes para o
projeto proposto.
59
Se, na opinião do Banco, as referidas alterações contribuírem para melhorar o Quadro AS do Mutuário, este aplicará essas alterações ao projeto.
60
O Mutuário, em consulta com o Banco, identificará e utilizará métodos e instrumentos adequados, incluindo análises de âmbito, análises ambientais e sociais,
investigações, auditorias, inquéritos e estudos para identificar e avaliar os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto proposto. Estes métodos e
instrumentos refletirão a natureza e a escala do projeto e incluirão, se for caso disso, uma combinação (ou elementos) das medidas seguintes: avaliação do impacto
ambiental e social (AIAS), auditoria ambiental, avaliação do perigo ou do risco, análise social e de conflitos, plano de gestão ambiental e social (PGAS), AIAS regional
ou setorial, avaliação estratégica ambiental e social (AEAS). As características específicas de um projeto podem exigir que o Mutuário utilize métodos e instrumentos
especializados para efeitos da avaliação, por exemplo, um Plano de Gestão do Património Cultural. Se existir a probabilidade de um projeto vir a ter impactos setoriais
ou regionais significativos, poderá ser necessária uma AIAS setorial ou regional.
61
Essa AIAS pode compreender a pré-construção, construção, exploração, desativação, encerramento e o restabelecimento/restauração.
62
Um impacto direto é um impacto causado pelo projeto e que ocorre simultaneamente no local do projeto.
63
Um impacto indireto é um impacto que é causado pelo projeto e que ocorre posteriormente ou num local mais distante em relação a um impacto direto, mas que, ainda
assim, é razoavelmente previsível, e não incluirá impactos induzidos.
64
O impacto cumulativo do projeto é o impacto incremental do projeto quando adicionado aos impactos de outros desenvolvimentos relevantes anteriores, presentes e
razoavelmente previsíveis, bem como de atividades não planeadas mas previsíveis, permitidas pelo projeto, que possam ocorrer posteriormente ou em locais diferentes.
Os impactos cumulativos podem resultar de atividades individuais menores, mas coletivamente significativas, que têm lugar ao longo de um período de tempo. A avaliação
ambiental e social terá em conta os impactos cumulativos reconhecidos como importantes com base em preocupações científicas e/ou refletirá as preocupações das partes
afetadas pelos projetos. Os potenciais impactos cumulativos serão determinados o mais cedo possível, idealmente como parte do âmbito do projeto.
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ambiental e social incluirá o envolvimento das partes interessadas como parte integrante da avaliação,
em conformidade com a SO10.
21. A avaliação ambiental e social constituirá uma avaliação adequada, precisa e objetiva e uma
apresentação dos riscos e impactos, sendo levada a cabo por pessoas qualificadas e experientes. Para
projetos de Alto Risco, bem como para situações em que o Mutuário tem capacidade limitada, o
Mutuário manterá especialistas independentes para levar a cabo a avaliação ambiental e social.
22. O Mutuário assegurará que a avaliação ambiental e social tenha em devida conta todas as questões
relevantes para o projeto, incluindo: a) o enquadramento da política aplicável do país de acolhimento,
as disposições legislativas e regulamentares nacionais e as capacidades institucionais (incluindo a
execução) relacionadas com questões ambientais e sociais, as variações das condições do país e do
contexto do projeto, estudos ambientais ou sociais nacionais, planos nacionais de ação ambiental ou
social, e obrigações do país diretamente aplicáveis ao projeto ao abrigo de tratados e acordos
internacionais pertinentes; b) os requisitos aplicáveis ao abrigo das SO; e (c) as Orientações em Matéria
de Ambiente, Saúde e Segurança e outras Boas Práticas Internacionais da Indústria (BPII)65pertinentes.
A avaliação do projeto e todas as propostas contidas na avaliação serão coerentes com os requisitos do
presente ponto.
23. A avaliação ambiental e social aplicará uma hierarquia66 de mitigação que:
•
•
•
•

Antecipará e evitará riscos e impactos;
Quando não for possível evitar, minimizar ou reduzir os riscos e impactos para níveis aceitáveis;
Logo que forem minimizados ou reduzidos os riscos e impactos, os mesmos devem ser mitigados67;
e
Se se mantiverem impactos residuais significativos, compensar ou, no caso de impactos na
biodiversidade e nos habitats, compensá-los68, sempre que seja técnica e financeiramente viável69.

24. A avaliação ambiental e social, que considera a definição das questões, terá em conta todos os riscos e
impactos ambientais e sociais relevantes do projeto, incluindo:
•

Riscos e impactos ambientais, incluindo: i) aqueles definidos pelas Orientações em Matéria de
Ambiente, Saúde e Segurança (tais como o ruído, as vibrações, a integridade do solo, a
hidrogeologia, os impactos visuais e paisagísticos); ii) aqueles relacionados com a segurança
comunitária (incluindo a segurança das barragens e a utilização segura de pesticidas); iii) aqueles
relacionados com as alterações climáticas e outros riscos e impactos transfronteiriços ou globais; iv)
qualquer ameaça material à proteção, conservação, manutenção e restauração dos habitats naturais
e da biodiversidade; e v) aqueles relacionados com os serviços70 ecossistémicos e a utilização dos
recursos naturais vivos, tais como as pescas e as florestas;

•

Riscos e impactos sociais, incluindo: i) impacto nos modos de vida, na cultura, na estrutura social,
na comunidade ii) ameaças à segurança e à proteção humanas através da escalada de conflitos,
crimes e violência entre pessoas, comunidades ou Estados; iii) os riscos dos impactos dos projetos
recaírem desproporcionalmente nos indivíduos e grupos que, devido às suas circunstâncias

65

As Boas Práticas Internacionais da Indústria (BPII) definem-se como o exercício de competência profissional, diligência, prudência e previdência que seria razoável
esperar de profissionais qualificados e experientes envolvidos no mesmo tipo de empresa, em circunstâncias idênticas ou semelhantes, a nível mundial ou regional. O
resultado desse exercício deverá ser a utilização por parte do projeto das tecnologias mais adequadas às circunstâncias específicas do projeto.
66
A hierarquia de mitigação é discutida e especificada de forma mais detalhada no contexto das SOs 2-10, sempre que necessário.
67
O requisito de mitigação dos impactos pode incluir medidas para auxiliar as partes afetadas a melhorar ou, pelo menos, restaurar os seus meios de subsistência, na
medida em que tal seja relevante num determinado contexto de projeto.
68
O Banco tem reservas quanto ao sucesso a longo prazo das compensações e, uma vez que, durante a diligência devida, são frequentemente observadas incertezas
materiais, o Banco irá adotar uma abordagem de precaução no âmbito da consideração de compensações.
69
O Mutuário envidará esforços razoáveis para incorporar os custos de compensação e/ou anulação dos impactos residuais significativos como parte dos custos de projeto.
A avaliação ambiental e social terá em conta a importância desses impactos residuais, o seu efeito a longo prazo no ambiente e nas pessoas afetadas pelos projetos e a
medida em que são considerados razoáveis no contexto do projeto. Quando se determine que não é técnica ou financeiramente viável compensar ou anular esses impactos
residuais, a justificação para essa determinação (incluindo as opções consideradas) será apresentada na avaliação ambiental e social.
70
Os serviços ecossistémicos consistem nos benefícios que as pessoas retiram dos ecossistemas. Os serviços ecossistémicos são organizados em quatro tipos: i) serviços
de abastecimento, que são os produtos que as pessoas obtêm dos ecossistemas e que podem incluir alimentos, água doce, madeira, fibras, plantas medicinais; ii) serviços
de regulação, que são os benefícios que as pessoas obtêm da regulamentação dos processos dos ecossistemas e que podem incluir a purificação das águas superficiais, o
armazenamento e a sequestro de carbono, a regulação climática, a proteção contra riscos naturais; iii) serviços culturais, que são os benefícios não materiais que as pessoas
obtêm dos ecossistemas e que podem incluir áreas naturais que constituem locais sagrados e áreas de importância para fins de lazer e diversão estética; e iv) serviços de
apoio, que são os processos naturais que mantêm os outros serviços e que podem incluir a formação do solo, o ciclo de nutrientes e a produção primária.
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particulares, possam ser desfavorecidos ou vulneráveis;71 iv) qualquer preconceito ou discriminação
em relação a indivíduos ou grupos que permita o acesso a recursos de desenvolvimento e benefícios
de projetos, em especial no caso de pessoas que possam ser desfavorecidas ou vulneráveis; v)
impactos económicos e sociais negativos relacionados com a ocupação involuntária de terras ou
restrições à utilização dos solos; vi) riscos ou impactos associados à propriedade e à utilização72 dos
solos e dos recursos naturais, incluindo (se for caso disso) potenciais impactos dos projetos nos
padrões locais de utilização dos solos e nas disposições em matéria de posse, acesso e
disponibilidade dos solos, segurança alimentar e valores dos solos, bem como quaisquer riscos
correspondentes relacionados com conflitos ou contestação sobre os solos e os recursos naturais;
vii) impacto na saúde, na segurança e no bem-estar dos trabalhadores e das comunidades afetadas
por projetos; e viii) riscos para o património cultural.
25. Quando a avaliação ambiental e social do projeto identificar indivíduos ou grupos específicos, como
desfavorecidos ou vulneráveis, o Mutuário proporá e aplicará medidas diferenciadas com vista a evitar
que os impactos adversos não recaiam desproporcionalmente nesses indivíduos ou grupos
desfavorecidos ou vulneráveis e que estes não sejam prejudicados na partilha de quaisquer benefícios e
oportunidades de desenvolvimento resultantes do projeto.
26. O Banco pode auxiliar os Mutuários a detetar, identificar e avaliar a vulnerabilidade em áreas de projeto,
a pedido destes e dentro dos limites dos recursos disponíveis. Deve analisar-se a presença de fatores que
causam vulnerabilidade, bem como os potenciais impactos dos projetos, a capacidade para fazer face a
esses impactos ou para os adaptar e o potencial de mitigação desses impactos de forma a ter em conta as
vulnerabilidades específicas ou o estatuto de marginalização em questão.
27. No caso de projetos que envolvam vários pequenos subprojetos73, identificados, preparados e executados
durante o projeto, o Mutuário o Mutuário cumprirá o disposto nos parágrafos 48 e 49 desta SO.
28. A avaliação ambiental e social também identificará e avaliará, na medida do necessário, os potenciais
riscos e impactos ambientais e sociais das Instalações Associadas. O mutuário abordará os riscos e
impactos das Instalações Associadas de uma forma proporcional ao seu controlo ou influência sobre as
Instalações Associadas. No caso de o mutuário não poder controlar ou influenciar as Instalações
Associadas para satisfazer os requisitos das SO, a avaliação ambiental e social também identificará os
riscos e impactos que as Instalações Associadas podem colocar para o projeto.
29. No caso de projetos que sejam de Alto Risco (Categorio 1) ou controversos, ou que envolvam riscos ou
impactos ambientais ou sociais graves e de várias dimensões, o Mutuário pode ser obrigado a contratar
um ou mais peritos independentes reconhecidos internacionalmente. Esses peritos podem, em função do
projeto, fazer parte de um painel consultivo ou ser contratados pelo Mutuário, e prestarão
aconselhamento e supervisão independentes ao projeto74.
30. A avaliação ambiental e social terá igualmente em conta os riscos e impactos associados aos
fornecedores75 primários, conforme exigido pela SO2 e SO6. O Mutuário abordará esses riscos e
Consultar a SO7 para um tratamento completo. ‘Vulnerable’ refers to those who may be more likely to be adversely affected by the project impacts and/or more limited
than others in their ability to take advantage of a project’s benefits. Such an individual/group is also more likely to be excluded from or unable to participate fully in the
mainstream consultation process and as such may require specific measures and/or assistance to do so. Depending on the specific context of the project, vulnerable groups
may include, amongst others, female-headed households, the disadvantaged, the landless, the elderly, youth and children, the disabled, groups who are marginalized on
the basis of ethnicity, religion, language as well as sexual orientation and gender identity, and highly vulnerable rural minorities including groups referred to as indigenous
peoples in some contexts.
72
Devido à complexidade das questões de posse em muitos contextos, e à importância de uma propriedade segura para a subsistência, é necessária uma avaliação e
conceção cuidadosas que ajudem a garantir que os projetos não comprometam inadvertidamente os direitos legítimos existentes (incluindo os direitos coletivos, os direitos
subsidiários e os direitos das mulheres) ou tenham outras consequências não intencionais, especialmente quando o projeto apoia a titularização de terras e questões
conexas. Nessas circunstâncias, o Mutuário, no mínimo, demonstrará, a contento do Banco, que as leis e procedimentos aplicáveis, juntamente com as características de
conceção do projeto, a) preveem regras claras e adequadas para o reconhecimento dos direitos de propriedade fundiária relevantes; b) estabelecem critérios equitativos e
processos operacionais, transparentes e participativos para a resolução de pedidos de resolução de conflitos de direitos de propriedade fundiária; e c) expressam esforços
genuínos para informar as pessoas afetadas sobre os seus direitos e facultar o acesso a aconselhamento imparcial.
73
Os pontos 30 a 31 não aplicam-se a um projeto apoiado pelo Banco com vários pequenos subprojetos, como no caso de projetos de desenvolvimento liderados pela
comunidade, projetos que envolvam regimes de subvenção correspondentes ou projetos semelhantes designados pelo Banco.
74
Este requisito diz respeito ao aconselhamento e supervisão independentes dos referidos projetos e não está relacionado com circunstâncias em que o Mutuário esteja
obrigado a manter especialistas independentes para levar a cabo a avaliação ambiental e social, tal como previsto no ponto 25.
75
Os principais fornecedores são aqueles fornecedores que, de forma permanente, fornecem diretamente ao projeto bens ou materiais essenciais para as funções essenciais
do mesmo. As funções essenciais de um projeto correspondem aos processos de produção e/ou de serviços essenciais para uma atividade específica de projeto sem os
quais o projeto não pode prosseguir.
71
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impactos de uma forma proporcional ao controlo ou influência do Mutuário sobre os seus principais
fornecedores, tal como estabelecido na SO2 e SO6.
31. A avaliação ambiental e social terá em conta os riscos e impactos transfronteiriços e globais
potencialmente significativos relacionados com projetos, tais como os impactos de efluentes e emissões,
o aumento da utilização ou contaminação das vias navegáveis internacionais, as emissões de poluentes76
climáticos de curta e longa duração, as questões de mitigação das alterações climáticas, adaptação às
alterações climáticas e resiliência face às alterações climáticas, e os impactos nas espécies migratórias
ameaçadas ou empobrecidas e nos seus habitats. A avaliação ambiental e social também incorporará
avaliações de questões de mitigação, adaptação e resiliência às mudanças climáticas, conforme
apropriado.

D- Plano de Gestão Ambiental e Social
32. O Mutuário desenvolverá e executará um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)77, que definirá
as medidas e ações necessárias para que o projeto alcance a conformidade com as SO num
prazo78especificado. O PGAS será acordado com o Banco, será vinculativo e poderá fazer parte do
Aacordo de Financiamento.
33. O PGAS terá em conta as conclusões da avaliação ambiental e social, a diligência devida ambiental e
social do Banco, as alterações climáticas relacionadas com projetos e os riscos e impactos de género,
bem como os resultados do envolvimento com as partes interessadas. O PGAS constituirá um resumo
preciso das medidas e ]ações materiais necessárias para evitar, minimizar, reduzir ou, de outra forma,
mitigar os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto.79 O PGAS especificará uma data
de conclusão para cada ação.
34. Nos casos em que tenha sido acordada uma abordagem80 comum, o PGAS incluirá todas as medidas e
ações acordadas pelo Mutuário por forma a permitir que o projeto cumpra a abordagem comum.
35. No PGAS estará incluído um processo que permitirá a gestão adaptativa das alterações ao projeto
propostas ou das circunstâncias imprevistas. O processo definirá a forma em que essas alterações ou
circunstâncias serão geridas e comunicadas, sendo efetuadas quaisquer alterações necessárias ao PGAS
e aos instrumentos de gestão relevantes.
36. O Mutuário aplicará diligentemente as medidas e ações identificadas no PGAS, de acordo com os prazos
especificados, e procederá à revisão do estado de execução do PGAS no âmbito da sua função de
acompanhamento e elaboração de relatórios.81 Todos os Contratantes, subcontratantes e fornecedores
devem ser obrigados contratualmente a cumprir o PGAS. Os documentos de concurso e os anúncios de
concurso devem fornecer informações a este respeito, de modo a que os proponentes internalizem os
custos associados ao cumprimento das exigências do Banco.
37. O PGAS descreverá os diferentes instrumentos82 de gestão que o Mutuário utilizará para desenvolver e
executar as medidas e ações acordadas. Estes instrumentos de gestão incluirão, se for caso disso, planos
de gestão ambiental e social, quadros de gestão ambiental e social, políticas operacionais, manuais
operacionais, sistemas de gestão, procedimentos, práticas e investimentos de capital. Todos os
instrumentos de gestão aplicarão a hierarquia de mitigação e incorporarão medidas para que o projeto
76

Estão abrangidos todos os gases com efeito de estufa (GEE) e o carbono negro (CN).
Todos as IFI têm requisitos para um plano a nível do projeto destinado a fazer face aos riscos e impactos ambientais e sociais dos projetos. Podem ter diferentes
terminologia e títulos (PCAS, PAA, PAAS, PGAS, etc.), mas têm essencialmente o mesmo propósito e as mesmas partes constituintes. Consultar os anexos desta SO para
mais informações.
78
O Banco auxiliará o Mutuário a identificar métodos e instrumentos adequados para avaliar e gerir os potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto e
desenvolver o PGAS.
79
Estão abrangidas quaisquer medidas de mitigação e melhoria do desempenho e ações já desenvolvidas, ações que possam ser concluídas antes da aprovação pelo
Conselho de Administração do Banco, ações exigidas pela legislação e regulamentação nacionais que satisfaçam os requisitos das SO, ações destinadas a colmatar as
lacunas do Quadro AS do Mutuário, e quaisquer outras ações consideradas necessárias para que o projeto esteja em conformidade com as SO. As lacunas serão avaliadas
por referência ao que seria exigido na SO correspondente.
80
Ver ponto 7 e 9.
81
Ver Secção D.
82
O nível de pormenor e complexidade dos instrumentos de gestão será proporcional aos riscos e impactos do projeto, bem como às medidas e ações identificadas para
fazer face a esses riscos e impactos. Essas medidas e ações terão em conta a experiência e a capacidade das partes envolvidas no projeto, incluindo as agências de execução,
as comunidades afetadas por projetos e outras partes interessadas, e procurarão promover um melhor desempenho ambiental e social.
77
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satisfaça os requisitos das leis e regulamentos aplicáveis e das SO83, em conformidade com o PGAS
durante todo o ciclo de vida da operação.
38. Reconhecendo o caráter dinâmico do processo de desenvolvimento e execução do projeto, os
instrumentos de gestão assumirão uma abordagem faseada e a longo prazo, e serão concebidos para dar
resposta a alterações nas circunstâncias do projeto, a acontecimentos imprevistos, a alterações
regulamentares e aos resultados do acompanhamento e da revisão.
39. O Mutuário notificará prontamente o Banco de quaisquer alterações propostas ao âmbito, conceção,
execução ou funcionamento do projeto que possam causar alterações negativas aos riscos ou impactos
ambientais ou sociais do projeto. O Mutuário procederá, se for caso disso, a uma avaliação adicional e
à participação das partes interessadas, em conformidade com as SO, e proporá alterações, para aprovação
pelo Banco, ao PGAS e aos instrumentos de gestão relevantes, sempre que necessário, em conformidade
com os resultados dessas avaliações e consultas. Quaisquer alterações significativas serão objeto de
divulgação.

E- Apoio à Execução do Projeto e elaboração de relatórios
40. O Mutuário acompanhará o desempenho ambiental e social da operação em conformidade com o Acordo
de Financiamento (incluindo o PGAS e as SO). O âmbito e o modo de controlo serão acordados com o
Banco e proporcionais à natureza da operação, aos seus riscos e impactos ambientais e sociais e aos
requisitos de conformidade. O Mutuário assegurará a existência de disposições institucionais, sistemas,
recursos e pessoal adequados para efetuar o acompanhamento. Sempre que necessário e conforme
estabelecido no PGAS, o Mutuário envolverá as partes interessadas e terceiros, tais como peritos
independentes, comunidades locais ou ONG, para complementar ou verificar as suas próprias atividades
de acompanhamento. Sempre que outras agências ou terceiros sejam responsáveis pela gestão de riscos
e impactos específicos e pela aplicação de medidas de mitigação, o Mutuário colaborará com essas
agências e terceiros com vista a estabelecer e acompanhar as referidas medidas de mitigação.
41. O acompanhamento incluirá, por regra, o registo de informações para efeitos de controlo do desempenho
e o estabelecimento de controlos operacionais relevantes com o propósito de verificar e comparar a
conformidade e o progresso. O acompanhamento será ajustado de acordo com a experiência em matéria
de desempenho, bem como com as ações solicitadas pelas autoridades reguladoras competentes e as
reações das partes interessadas, como membros da comunidade. O Mutuário documentará os resultados
do acompanhamento.
42. O Mutuário apresentará regularmente ao Banco, tal como estabelecido no PGAS, relatórios sobre os
resultados do acompanhamento (em qualquer caso, com uma frequência não inferior a trimestral e, em
muitos casos, mensalmente). Esses relatórios proporcionarão um registo preciso e objetivo da execução
da operação, incluindo a conformidade com o PGAS e com os requisitos das SO. Os referidos relatórios
incluirão ainda informações sobre o envolvimento das partes interessadas durante a execução, em
conformidade com a SO10. O Mutuário e as agências que executam o projeto, atividades e outras
iniciativas nomearão altos funcionários para assumir a responsabilidade pela revisão dos relatórios.
Antes da apresentação ao Banco.
43. Com base nos resultados do acompanhamento, o Mutuário identificará as ações corretivas e preventivas
necessárias e integrá-las-á num PGAS alterado ou num instrumento de gestão relevante, de uma forma
aceitável para o Banco. O Mutuário executará as medidas corretivas e preventivas acordadas em
conformidade com o PGAS alterado ou com o instrumento de gestão relevante, e acompanhará e
apresentará relatórios sobre tais actividades.
44. O Mutuário facilitará visitas ao local por funcionários do Banco ou consultores que atuem em nome
deste.

83

Estão incluídas as BPII relevantes.
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45. O Mutuário notificará prontamente o Banco de qualquer incidente ou acidente relacionado com o projeto
que tenha ou possa vir a ter um efeito adverso significativo no ambiente, nas comunidades afetadas, no
público ou nos trabalhadores. A referida notificação incluirá informações suficientemente
pormenorizadas sobre o incidente ou acidente em questão, incluindo eventuais vítimas mortais ou feridos
graves. O Mutuário tomará medidas imediatas destinadas a fazer face ao incidente ou acidente e a evitar
que se o mesmo repita, em conformidade com a legislação nacional e as SO.

F- Considerações Especiais
46. As Operações Baseadas no Conhecimento incluem serviços consultivos e assistência técnica (AT). As
empresas de AT serão avaliadas em conformidade com a SO1. A diligência devida e os requisitos dos
Mutuários refletirão as atividades a apoiar pela assistência técnica e não a potencial futura empresa ou
operação de investimento do Mutuário que o Banco/Fundo possa apoiar.
47. Os termos de referência, os planos de trabalho ou outros documentos que definam o âmbito e os
resultados das atividades de assistência técnica serão elaborados de modo a que os pareceres e outros
apoios fornecidos sejam coerentes com as Sos . As atividades executadas pelo Mutuário na sequência
da conclusão do projeto que não são financiadas pelo Banco ou as atividades que não estão diretamente
relacionadas com a assistência técnica não estão sujeitas à Política Ambiental e Social do Banco.
Projetos Públicos envolvendo vários subprojetos
48. Para operações públicas envolvendo múltiplos subprojetos 84 , que são identificados, preparados e
implementados durante o curso da operação, o Mutuário preparará um PGAS85, que será divulgado
dentro do prazo exigido nesta SIS e refletido no contrato de Financiamento; este PGAS incluirá a devida
diligência necessária e as etapas apropriadas para o gerenciamento de riscos ambientais e sociais de cada
subprojeto e o envolvimento das partes interessadas antes do início dos trabalhos físicos. O Mutuário
realizará uma avaliação ambiental e social apropriada dos subprojetos de Alto Risco e Risco Moderado
e preparará e implementará esses subprojetos de acordo com as leis nacionais e as SOs.
49. Se a classificação de risco ambiental e social de um subprojeto aumentar para uma classificação de risco
mais alta, o Mutuário aplicará os requisitos relevantes das SOs86 da maneira acordada com o Banco. As
medidas e ações acordadas serão incluídas na ação ou plano de gestão apropriado e serão monitoradas
pelo Banco.
Desenvolvimento de um projeto único
Requisitos Gerais
50. Sempre que for solicitado o apoio87 do Banco a uma empresa do Mutuário que envolva um único projeto
ou uma utilização definida das receitas (incluindo a reestruturação, o refinanciamento ou o
financiamento retroativo), o Mutuário realizará estudos ambientais e sociais sobre a empresa, em
conformidade com a SO1 e respetivos anexos.
51. Se a empresa envolver novas atividades (como a construção de uma barragem ou instalação de
transformação), os estudos avaliarão as condições de base existentes e os potenciais riscos e impactos,
bem como os potenciais riscos e impactos (futuros) numa avaliação do impacto ambiental e social, tal
como descrito na SO1. A avaliação abordará todos os requisitos das SO1 a 10, conforme o caso.
84

Os parágrafos 48 a 49 aplicam-se a uma operação ou projeto público apoiado pelo Banco com vários subprojetos, como no caso de projetos de desenvolvimento
comunitários, projetos que envolvam esquemas de doação equiparada ou atividades semelhantes cujas localizações não serão conhecidas até a data de aprovação da
Diretoria do Banco.
85
O ESMP conforme definido na seção D deste OS1 e que incluirá no mínimo as conclusões dos documentos do ESA para os primeiros investimentos programados que
envolvam trabalhos físicos.
86
Os “requisitos relevantes das OSs” estarão relacionados às razões pelas quais a classificação de risco aumentou.
87
O Banco pode financiar projetos específicos de empresas elegíveis do setor privado ou público com dívidas privilegiadas ou subordinadas, linhas de crédito, linhas de
agência, garantias de crédito parciais, garantias de risco parcial, instrumentos financeiros para o comércio, participações no capital e instrumentos equiparáveis a capital
(tais como instrumentos subordinados, instrumentos do tipo mezzanine e instrumentos de dívida convertível).
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52. Se o apoio do Banco fora solicitado para uma empresa do Mutuário que envolva instalações ou atividades
empresariais existentes e/ou instalações associadas, a avaliação terá em conta os riscos e impactos
ambientais e sociais associados a essas instalações e atividades. A avaliação em questão pode assumir
a forma de uma auditoria ambiental e social.
Requisitos Específicos
53. Para o financiamento das empresas, em que a utilização das receitas pelo Banco é de natureza fungível
(como o fundo de maneio, o crédito de balanço e alguns tipos de investimento de capital), o Mutuário
fornecerá (i) uma avaliação dos riscos e impactos típicos do setor específico e do contexto da atividade
empresarial e (ii) um plano sobre a forma como o Mutuário irá desenvolver a capacidade e o
compromisso para com o cumprimento das obrigações e requisitos derivados das SO.
54. Sempre que for solicitado apoio do Banco para um financiamento geral de uma empresa multinacional
e a utilização de receitas não se destinar a ativos físicos específicos, o Mutuário deverá alinhar os seus
sistemas sociais e ambientais com as SO e desenvolver medidas a nível empresarial (como um SGAS,
caso ainda não exista) a fim de gerir os riscos e impactos ambientais e sociais da atividade empresarial
de forma coerente com as SO.
55. Um Mutuário que pretenda obter apoio para financiamento retroativo, refinanciamento ou reestruturação
terá de prestar informações e/ou avaliar i) o seu SGAS e a capacidade a ele associada; ii) os riscos,
impactos e responsabilidades ambientais e sociais associados ao projeto e novos elementos associados
à reestruturação; iii) o seu estatuto de conformidade regulamentar; iv) a evolução verificada no que
respeita aos requisitos das agências de aprovação e autorização de projetos ou outros financiadores; e v)
uma análise das lacunas do desempenho ambiental e social do projeto com base nas SO 1-10.
Empreendidos que envolvem Múltiplos Projetos, Subprojetos ou Empreendidos Programáticas
Requisitos Gerais
56. Para as empresas que envolvem iniciativas destinadas a alcançar objetivos específicos bem definidos,
com base na execução de um conjunto de atividades, o Mutuário:

88

•

Desenvolverá e aplicará um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) que seja satisfatório para
o Banco em termos de forma e substância.

•

Assegurará que todas as atividades, subprojetos e outras iniciativas da empresa, cofinanciaas pelo
Banco, respeitem a Lista de Exclusão Ambiental e Social complementar a lista negativa do Grupo do
Banco.

•

No âmbito do SGAS, levará a cabo a Diligência Devida Ambiental e Social (DDAS) em projetos,
subprojetos e outras atividades que levem o Mutuário a considerar apoiar ou investir.

•

Exigirá que os subprojetos, as sociedades beneficiárias e outras atividades, cofinanciadas pelo Banco;
cumpram os requisitos locais e nacionais e os requisitos pertinentes das Salvaguardas Operacionais 110, conforme determinado durante a diligência devida ambiental e socialrazoave ou especificado pelo
Banco/Fundo.

•

Acompanhará e fará a gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais associados aos empréstimos,
investimentos e outras atividades apoiadas pelo Mutuário.

•

Disponibilizará ao Banco/Fundo um Relatório Anual Ambiental e Social (RAAS) que compreenda as
atividades da empresa. O relatório será satisfatório para o Banco na sua forma e conteúdo88.

Sem prejuízo dos relatórios ambientais e sociais mensais ou trimestrais.

36

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

•

Comunicará prontamente89 ao Banco quaisquer Acontecimentos Adversos Significativos que surjam
(como acidentes, incidentes, emergências, derrames, ações judiciais, agitação civil, violações dos
direitos humanos) em relação a quaisquer projetos, subprojetos, investimentos de outras atividades
apoiados pelo Grupo do Banco.

Requisitos Específicos
57. As transações no mercado de capitais, como o apoio a emissões obrigacionistas, à privatização ou à
privatização em massa, caracterizam-se frequentemente por uma escassez de informação num momento
prévio à conclusão do processo devido às regras e regulamentos do mercado de capitais. O Mutuário
avaliará os potenciais riscos e impactos da transação com base em informações e conhecimentos
disponíveis ao público sobre os riscos, impactos e responsabilidades ambientais e sociais inerentes à
atividade empresarial ou ao setor económico em causa, bem como sobre a capacidade das agências de
regulação para exercerem as suas responsabilidades. Uma vez concluída a transação, o Mutuário
realizará estudos (tais como avaliação, auditorias ou avaliações de riscos) com vista a caracterizar o
risco, impactos e responsabilidades de natureza ambiental e social, e elaborará um plano de ação para os
abordar, em conformidade com as partes relevantes das SOs.
58. As operações de financiamento comercial proporcionam três instrumentos; (i) Acordos de Participação
no Risco (ii) Linhas de crédito de Financiamento do Comércio e (iii) o Mecanismo de Financiamento de
Matérias Primas Agrícolas. O Mutuário/Banco(s) Participante(s) (BP) devem:
•

Desenvolver e pôr em prática um SGAS que seja satisfatório para o Banco.

•

Avaliar todas as transações a financiar (direta ou indiretamente, no todo ou em parte) ou garantida
ou por investimento do Banco) com base nao são na Lista de Exclusão Ambiental e Social.

•

Classificar o risco das transações com base numa avaliação dos riscos e impactos ambientais e
sociais, do montante da transação e da duração/período remanescente da transação:
(i)

para transações de curto prazo (<2 anos) e de baixo risco, conformidade com os requisitos
nacionais e com a lista de exclusão ambiental e social
(ii) para riscos médios e altos e transações superiores a 2 anos, cumprimento dos aspectos
relevantes do OSS para além dos requisitos nacionais e utilização da lista de exclusão
ambiental e social
(iii) o mutuário não renovará uma transação de curto prazo de forma que seja um empréstimo de
projeto oculto ou de outra forma.
•

Comunicar prontamente90 ao Banco quaisquer Acontecimentos Adversos Significativos que surjam
(como acidentes, incidentes, emergências, derrames, ações judiciais, agitação civil, violações dos
direitos humanos) em relação a quaisquer projetos, subprojetos, investimentos de outras atividades
apoiados pelo Banco.

•

Disponibilizar ao Banco um Relatório Anual Ambiental e Social (RAAS) que compreenda as
atividades da empresa. O relatório será satisfatório para o Banco na sua forma e conteúdo.91.

59. As companhias de seguros e os seus produtos variam significativamente em termos dos riscos
ambientais e sociais e das oportunidades que lhes estão associadas. Os produtos de seguro de vida estão
isentos do preenchimento dos requisitos ambientais ou sociais. Em todos os outros aspetos, os Mutuários
do setor dos seguros devem cumprir os seguintes requisitos.
•

Desenvolver e pôr em prática um SGAS que seja satisfatório para o Banco.

89

A especificar nos acordos jurídicos entre o Banco e o Mutuário, mas não inferior a tres dias consecutivos.
A especificar nos Acordos de Financiamento jurídicos entre o Banco e o Mutuário, mas não inferior a cinco dias consecutivos.
91
Poderão existir outros requisitos ambientais e sociais em matéria de informação.
90
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•

Avaliar todas as transações a financiar (direta ou indiretamente, no todo ou em parte) ou garantida
ou por investimento do Banco) com base não são na Lista de Exclusão Ambiental e Social.

•

A cobertura da taxa de risco proposta baseia-se no risco ambiental e social associado i) às atividades
comerciais do requerente, e ii) ao tipo do produto de seguro.

•

Efetuar diligências adequadas em matéria ambiental e social relativamente à cobertura de seguro
proposta, em conformidade com os requisitos da SO192 e da presente SO, e tomar decisões sobre
uma oferta de cobertura que compreenda uma gestão de risco adequada (por exemplo, limitações e
exclusões).

•

Comunicar prontamente ao Banco93 quaisquer Acontecimentos Adversos Significativos que surjam
(como acidentes, incidentes, emergências, derrames, ações judiciais, agitação civil, violações dos
direitos humanos) em relação a quaisquer projetos, subprojetos, investimentos de outras atividades
apoiados pelo Grupo do Banco.

•

Disponibilizar ao Banco/Fundo um Relatório Anual Ambiental e Social (RAAS) que compreenda
as atividades da empresa. O relatório será satisfatório para o Banco na sua forma e conteúdo94.

Entidades de Investimento Passivo
60. Os fundos de investimento passivo são aqueles em que i) o investidor assume uma pequena participação
numa (<5%) sociedade empresa investida; ii) é improvável que o investidor tenha influência sobre a
sociedade investida; iii) o montante das informações ambientais e sociais de que o investidor dispõe está
normalmente limitado às informações disponíveis ao público e iv) o fundo não desempenha qualquer
papel executivo ou ativo na gestão da sociedade investida seja a que nível for. Entre os exemplos de
fundos de investimento passivo contam-se os fundos de pensões, fundos de investimento e fundos que
investem em títulos cotados. Para esses fundos, o Gestor do Fundo deve:Realizar uma pesquisa na
Internet a finmmmmm nos meios de comunicação para determinar se existem questões ambientais ou
sociais relevantes associadas ao investimento.
•
•
•
•

Nos casos em que tenham sido identificadas questões, tomar as diligências adequadas relativamente
às questões em causa.
Decidir sobre se deve investir.
Supervisionar as sociedades investidas através da Internet e de outros meios de comunicação social
e alienar caso surjam impactos adversos significativos de uma perspetiva de risco financeiro ou de
reputação.
O Fundo está obrigado a apresentar anualmente ao Banco um relatório sobre a sua carteira e o
desempenho ambiental e social das suas sociedades investidas.

Entidades de Bolsa de Mercadorias
61. Os riscos e impactos ambientais e sociais associados às entidades de bolsas de mercadorias e de câmaras
de compensação (CCP) dependem i) da natureza das mercadorias que estão a ser negociadas e ii) do
papel da própria entidade na negociação de mercadorias (a possibilidade de estar envolvida no
investimento e na especulação, por exemplo). A maioria das atuais bolsas de mercadorias em África
negoceiam em produtos agrícolas (café, cacau, óleo de palma, castanha, etc.), com algumas a facilitar
o comércio de metais, petróleo, gás, minerais e divisas. Existem riscos e impactos ambientais associados
à produção, transformação, transporte e negociação da maior parte dessas mercadorias. Muitas destas
cadeias de abastecimento de mercadorias podem também apresentar um risco significativo de reputação
associado.

92

No caso de atividades de alto risco, isso pode implicar uma avaliação ambiental e social, auditoria e avaliação do risco.
A especificar nos cordos jurídicos entre o Banco e o Mutuário, mas não inferior a cinco dias consecutivos.
94
Poderão existir outros requisitos ambientais e sociais em matéria de informação.
93
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62. A Bolsas de Mercadorias estabelecerá uma governação interna e processos e políticas operacionais
eficazes a fim de integrar as questões de sustentabilidade na bolsa (construção) e nas suas atividades
operacionais, como as atividades abrangidas pelos Cinco Princípios de Sustentabilidade da Federação
Mundial de Bolsas.
•
•

Promover a adoção de uma Boa Governação Ambiental e Social por parte das sociedades de
mercadorias que operam no Centro.95
Preparar um Relatório Anual de Sustentabilidade satisfatório para o Banco.

Mercados de Capitais e Instituições de Apoio aos Mercados de Capitais
63. Os mercados de capitais negoceiam numa série de ativos transacionáveis, tais como obrigações,
derivados96, mercadorias e ações, através de entidades como os mercados de ações (que negoceiam ações
de empresas) e outros fóruns de negociação. Alguns mercados de capitais estão abertos a todos os
investidores (tais como o investimento a retalho em bolsas de valores e fundos de investimento),
enquanto outros se destinam apenas a grandes investidores institucionais (denominados mercados
primários), tais como fundos de pensões, fundos de cobertura, fundos de investimento e companhias
seguradoras; por exemplo, para a compra de ações diretamente de empresas que tenham uma oferta
pública.
64. Sempre que uma empresa se destine à criação de um fundo de investimento, os objetivos de investimento
devem incluir considerações ambientais e sociais, tais como:
•
•
•
•
•

Critérios de exclusão dos investimentos baseados, no mínimo, na lista de exclusão ambiental e social
do Grupo do Banco.
A inclusão de critérios de investimento positivos deve igualmente ser considerada como um
incentivo ao investimento ético, ao investimento de impacto, ao Investimento Socialmente
Responsável ou ao Crescimento Verde.
Os critérios de alienação devem ser acordados e incorporados nos Acordos de Financiamento do
Fundo e do Gestor do Fundo, na eventualidade do desempenho ambiental e social de uma investida
se tornar inaceitável.
O Fundo estabelecerá uma governação interna e processos e políticas operacionais eficazes a fim de
integrar as questões de sustentabilidade nas suas atividades de construção e operacionais.
A preparação de um Relatório Anual sobre a sustentabilidade do Fundo que seja satisfatório para o
Banco.

65. Nos casos em que as transações comerciais são efetuadas eletronicamente, com base na informação
disponível publicamente (e por norma limitada) através de sistemas informáticos de alta velocidade, os
riscos e impactos ambientais e sociais associados às transações propriamente ditas não são passíveis de
uma gestão dos riscos ambientais e sociais. As questões de desempenho ambiental e social nessas
empresas limitam-se, por conseguinte, a questões de desempenho interno, como a eficiência energética,
a conceção dos edifícios, a manutenção das habitações, a saúde e segurança no trabalho e as normas
laborais. Assim:

95
96

•

As Bolsas estabelecerão uma governação interna e processos e políticas operacionais eficazes a fim
de integrar as questões de sustentabilidade na bolsa (construção) e nas suas atividades operacionais,
como as atividades abrangidas pelos Cinco Princípios de Sustentabilidade da Federação Mundial de
Bolsas.

•

A preparação de um Relatório Anual sobre a sustentabilidade da instituição de mercado de capitais
que seja satisfatório para o Banco.

Por exemplo, o Manual de Boas Práticas da IFC sobre a Avaliação e Gestão dos Riscos Ambientais e Sociais numa Cadeia de Abastecimento de Mercadorias Agrícolas.
A negociação de derivados implica o comércio de contratos financeiros, tais como opções sobre ações, empréstimos e outros instrumentos de dívida.
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SO1 ANEXO 1: AVALIAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL E
SOCIAL
A. Considerações Gerais
1. O Mutuário realizará uma avaliação ambiental e social (AAS) por forma a avaliar os riscos e impactos
ambientais e sociais, tal como as opportunidades dum projeto ao longo do seu ciclo de vida. O termo
"avaliação ambiental e social" consiste num termo genérico que descreve o processo de análise e
planeamento utilizado pelo Mutuário, de accordo com as Oss e a legislação nacional em vigor, para
garantir que os impactos e riscos ambientais e sociais dum projeto, atividades ou outras iniciativas sejam
identificados, evitados, minimizados, reduzidos ou mitigados.

2. A avaliação ambiental e social constitui o principal meio de garantir que os projetos sejam ambiental e
socialmente sãos e sustentáveis e que serão utilizados a fim de serem levados em linha de conta para
efeitos da tomada de decisões. A avaliação ambiental e social é um processo flexível, que pode servirse de diferentes instrumentos e métodos em função dos pormenores do projeto e das circunstâncias do
Mutuário (ver ponto 5 infra).

3. A avaliação ambiental e social será realizada em conformidade com a SO1 e considerará, de forma
integrada, todos os riscos e impactos ambientais e sociais diretos, indiretos e cumulativos relevantes do
projeto, atividades e outras iniciativas, incluindo aqueles especificamente identificados nas SO1-12. A
amplitude, profundidade e tipo de análise realizada no âmbito da avaliação ambiental e social
dependerão da natureza e da escala do projeto, bem como dos potenciais riscos e impactos ambientais e
sociais que daí possam resultar. O Mutuário procederá à avaliação ambiental e social à escala e com o
nível de pormenor adequados aos potenciais riscos e impactos97.

4. O modo como será realizada a avaliação ambiental e social e as questões a abordar variam em função
de cada projeto, conjunto de atividades ou outras iniciativas. O Mutuário consultará o Banco/Fundo de
modo a determinar o processo a utilizar, tendo em conta uma série de atividades, incluindo o âmbito de
aplicação, o envolvimento das partes interessadas, as potenciais questões ambientais e sociais e
quaisquer questões específicas levantadas entre o Banco e o Mutuário. A avaliação ambiental e social
incluirá e terá em conta a coordenação e a consulta junto das pessoas afetadas e outras partes
interessadas, especialmente numa fase inicial, a fim de assegurar que todos os riscos e impactos
ambientais e sociais potencialmente significativos são identificados e abordados.
5. Os diferentes métodos e instrumentos utilizados pelo Mutuário para efetuar a avaliação ambiental e
social e documentar os resultados dessa avaliação, incluindo as medidas de mitigação a aplicar, refletirão
a natureza e a escala do projeto 98 . Conforme especificado na SO199 , esses métodos e instrumentos
incluirão, conforme o caso, uma combinação ou elementos da lista seguinte:
B.

Avaliação do Impacto Ambiental e Social (AIAS)
A avaliação do impacto ambiental e social (AIAS) consiste num instrumento destinado a identificar e
avaliar os potenciais impactos ambientais e sociais dum projeto, conjunto de atividades ou outras
iniciativas propostas, avaliar alternativas e conceber medidas adequadas de mitigação, gestão e
acompanhamento.
Conteúdo Indicativo de uma AIAS
(A) Sumário Executivo
•

Aborda, de forma concisa, conclusões significativas e ações recomendadas.

97

Consultar a Secção B da SO1.
Refletirão ainda os requisitos regulamentares nacionais, que podem ser invocados pelo Mutuário na medida em que cumpram os requisitos das SO.
99
Ver SO1, ponto 24.
98
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(B) Enquadramento legal e institucional
•

Analisa o quadro legal e institucional do projeto, no âmbito do qual a avaliação ambiental e
social é levada a cabo, incluindo:
✓ Quadro da política aplicável no país de acolhimento, legislação e regulamentação
nacionais e locais e capacidades institucionais conexas (incluindo a execução) em
matéria de ambiente e de questões sociais.
✓ Planos ou estratégias nacionais de ação ambiental ou social; e obrigações do país
diretamente aplicáveis ao projeto ao abrigo de tratados e acordos internacionais
relevantes.
✓ Requisitos aplicáveis ao abrigo das SO; e (c) os Guiões de Saúde e Segurança Ambiental
do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento e/ou do Grupo do Banco Mundial e
outros BPII relevantes.
✓ Identificação das diferenças entre o quadro ambiental e social existente do Mutuário e os
requisitos relativos ao projeto que possam afetar o modo como o projeto é executado de
forma coerente com as SO.
✓ Descrição do modo como as eventuais deficiências do quadro de acolhimento podem ser
corrigidas através de alterações administrativas, legislativas ou regulamentares, do
reforço institucional e do reforço das capacidades.

(C) Analise das alternativas
•
•

•

Compara sistematicamente alternativas viáveis para o local do projeto proposto, tecnologia,
desenho e operação - incluindo a situação "sem projeto" - em termos de seus potenciais
impactos ambientais e sociais;
Avalia a viabilidade das alternativas de mitigar os impactos ambientais e sociais; os custos
de capital e recorrentes de medidas alternativas de mitigação e sua adequação às condições
locais; os requisitos institucionais, de treinamento e de monitoramento para as medidas
alternativas de mitigação.
Para cada uma das alternativas, quantifica os impactos ambientais e sociais na medida do
possível e associa valores econômicos quando viável.

D)Medidas para Elaboração

•

Apresenta a base para a seleção do desenho do projeto particular proposto e especifica os
GSSAs/EHSGs do BAD e WB aplicáveis ou se os GSSAs/ESHGs forem considerados inaplicáveis,
justifica os níveis de emissão recomendados e as abordagens para a prevenção e redução da poluição
que são consistentes com o GIIP.

E) Descrição do projecto
•

•

Descreve de forma concisa o projeto proposto e seu contexto geográfico, ambiental, social e
temporal, incluindo instalações associadas, terceiros e quaisquer investimentos externos que possam
ser necessários (por exemplo, dutos dedicados, estradas de acesso, abastecimento de energia,
abastecimento de água, habitações e instalações de armazenamento de matéria-prima e produto),
bem como os principais fornecedores do projeto.
Inclui um mapa com detalhes suficientes, mostrando o local do projeto e a área que pode ser afetada
pelos impactos diretos, indiretos e/ou cumulativos do projeto.

F) Dados de base
•

Define com pormenor os dados de base relevantes para as decisões sobre localização, conceção,
funcionamento ou medidas de mitigação do projeto. Deverão estar incluídas uma discussão sobre a
exatidão, a fiabilidade e as fontes dos dados, bem como informações sobre as datas em torno da
identificação, planeamento e execução do projeto.
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•

Identifica e estima a extensão e a qualidade dos dados disponíveis, as principais lacunas de dados e
as incertezas associadas às previsões. Avalia a importância das lacunas de dados na caracterização
dos riscos e impactos ambientais e sociais esperados.

•

Descreve as questões e condições físicas, biológicas, sanitárias, de segurança, de proteção, sociais
(incluindo o género), culturais e socioeconómicas relevantes e as pessoas sujeitas ao impacto,
incluindo quaisquer alterações previstas antes do início do projeto.

•

Descreve o modo como as alterações climáticas afetam ou estarão provavelmente a afetar a área do
projeto e o modo como isso pode influenciar a natureza dos riscos e impactos do projeto. Descreve
o modo como o projeto poderá estar a afetar ou a contribuir para as alterações climáticas e respetivos
riscos e impactos associados.

•

Identifica e caracteriza indivíduos e grupos que sejam desfavorecidos, vulneráveis, marginalizados,
discriminados, desamparados ou excluídos em relação à sociedade em geral. Devem ser fornecidos
dados desagregados sobre todos os referidos grupos sociais, desde que a segurança pessoal e de
grupo não esteja em perigo.

•

Descreve riscos contextuais (como a economia política) que possam afetar a capacidade do projeto
de ser executado de forma coerente com as SO e outros requisitos, tais como as obrigações
internacionais em matéria de direitos humanos.

•

Ser informado as atividades de desenvolvimento atuais e propostas relativas à área do projeto mas
que não apresentam uma relação direta com o projeto mas isso pode ter um efeito cumulativo no
impacto do projeto.

G) Riscos e impactos ambientais e sociais
•

Tem em conta todos os riscos e impactos ambientais e sociais relevantes do projeto. Estão incluídos
os riscos e impactos ambientais e sociais especificamente identificados nas SO, bem como quaisquer
outros riscos e impactos ambientais e sociais decorrentes da natureza e do contexto específicos do
projeto, incluindo os riscos e impactos identificados na SO1.

•

Os impactos previstos (incluindo os impactos diretos, indiretos e residuais) devem ser caracterizados
em termos de magnitude, extensão, duração, reversibilidade e significado.

(H) Medidas de mitigação
•

Identifica as medidas de mitigação e os impactos negativos residuais significativos que não podem
ser mitigados e, na medida do possível, avalia a aceitabilidade desses impactos negativos residuais.

•

Identifica medidas diferenciadas para que os impactos adversos não se repercutam
desproporcionalmente nas pessoas desfavorecidas ou vulneráveis.

•

Avalia a viabilidade de mitigar os impactos ambientais e sociais, os custos de capital e custos
recorrentes das medidas de mitigação propostas e a sua adequação face às condições locais, os
requisitos institucionais, de formação e de acompanhamento das medidas de atenuação propostas.

•

Especifica questões que não exigem mais atenção, fornecendo a base para esta determinação.

I) Medidas e ações-chave para o Plano de Ação Ambiental e Social (PAAS)
•

Resume as medidas e ações-chave e o calendário necessário para que o projeto atenda aos requisitos
das SO. Este resumo será utilizado no desenvolvimento do Plano de Ação Ambiental e Social
(PAAS).
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(J) Apêndices
•
•
•

•
•
C.

Lista dos indivíduos ou organizações que prepararam ou contribuíram para a avaliação ambiental e
social.
Referências contendo os materiais escritos, tanto publicados como não publicados, que foram
utilizados.
Registos das reuniões, consultas e inquéritos com as partes interessadas, nomeadamente com as
pessoas afetadas e outras partes envolvidas. O registo especifica os meios utilizados no âmbito do
envolvimento das partes interessadas utilizados para obter os pontos de vista das pessoas afetadas e
de outras partes envolvidas.
Quadros contendo os dados relevantes referidos ou resumidos no texto principal.
Lista de relatórios ou planos associados.
Auditoria Ambiental e Social (AAS)

Uma Auditoria Ambiental e Social (AAS) permite determinar a natureza e a extensão de todas as áreas
ambientais e sociais de preocupação para um projeto ou conjunto de atividades em execução. A auditoria
identifica e justifica a conformidade e não conformidade com os regulamentos aplicáveis (PGAS, SGAS,
regulamentos e normas nacionais, etc.), avalia os riscos (ambientais e sociais, reputacionais, econômicos e
financeiros) de não conformidade, propõe medidas corretivas100, estima o custo e recomenda um calendário
para a sua implementação. Para certos projetos, a avaliação ambiental e social pode consistir apenas numa
auditoria ambiental ou social; noutros casos, a auditoria faz parte da avaliação ambiental e social.
Descrição Indicativa da Auditoria Ambiental e Social
O objetivo de uma auditoria é identificar riscos, impactos e questões ambientais e sociais importantes no
projeto ou atividades existentes e avaliar o seu estado atual, nomeadamente em termos de cumprimento dos
requisitos das SO.
(A) Sumário Executivo
•

Aborda, de forma concisa, as conclusões significativas e define medidas e ações e calendários
recomendados.

(B) Enquadramento Legal e Institucional
•

Analisa o quadro legal e institucional para o projeto ou atividades existentes, incluindo as
questões estabelecidas na SO1, e (se for caso disso) quaisquer requisitos ambientais e sociais
aplicáveis dos financiadores existentes.

(C) Descrição do Projeto
•

Descreve, de forma concisa, o projeto, as atividades ou outras iniciativas existentes, bem como
o contexto geográfico, ambiental, social e temporal e quaisquer Instalações Associadas.

•

Identifica a existência de quaisquer planos já desenvolvidos para fazer face a riscos e impactos
ambientais e sociais específicos (por exemplo, plano de aquisição de terrenos ou plano de acção
de reassentamento, plano do património cultural, plano de biodiversidade).

•

Inclui um mapa suficientemente detalhado, mostrando o local do projeto ou atividades
existentes, bem como o local proposto para o projeto proposto.

D) Questões Ambientais e Sociais associadas ao projeto ou atividades existentes

100

Viável técnica, financeira e economicamente.
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•

A revisão terá em conta os principais riscos e impactos relacionados com o projeto, atividades
ou outras iniciativas existentes. Estarão abrangidos os riscos e impactos identificados nas SO,
conforme sejam relevantes para o projeto, atividades ou iniciativas existentes. A auditoria
analisará igualmente questões não abrangidas pelas SO, caso representem riscos e impactos
fundamentais nas circunstâncias da operação.

E) Análise dos riscos e impactos ambientais e sociais
•

A auditoria avaliará igualmente não so os riscos, mas tambem os impactos, nomeadamente (i)
os potenciais impactos do projeto, atividades ou iniciativas propostas (tendo em conta os
resultados da auditoria no que respeita às atividades ou iniciativas de projeto existentes); e (ii) a
capacidade do projeto, atividades ou iniciativas propostas para satisfazer os requisitos das SO.

(F) Medidas ambientais e sociais propostas
Com base nos resultados da auditoria, esta secção definirá as medidas sugeridas para fazer face a
esses resultados. Estas medidas serão incluídas no Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para
o projeto proposto. As medidas tipicamente abrangidas por esta secção incluem o seguinte:

D.

•

Ações específicas necessárias para satisfazer os requisitos das SO.

•

Medidas corretivas e ações destinadas a mitigar riscos e impactos ambientais e/ou sociais
potencialmente significativos associados ao projeto ou atividades existentes.

•

Medidas destinadas a evitar ou mitigar eventuais riscos ou impactos ambientais e sociais
adversos associados ao projeto proposto.

Avaliação de Perigos ou Riscos

A Avaliação de Perigos ou Riscos constitui um instrumento que visa identificar, analisar e controlar os
perigos associados à presença de materiais e condições perigosos num local de projeto. O Banco exige uma
avaliação de perigos ou riscos no caso de projetos que envolvam determinados materiais inflamáveis,
explosivos, reativos e tóxicos, quando estes estiverem presentes em quantidades superiores a um
determinado limiar. Para certos projetos, a avaliação ambiental e social pode consistir apenas na avaliação
de perigos ou riscos; noutros casos, a avaliação de perigos ou riscos faz parte da avaliação ambiental e social.
E.

Avaliação de Impacto Cumulativo

A Avaliação de Impacto Cumulativo consiste num instrumento destinado a considerar os impactos
cumulativos do projeto, das atividades ou de outras iniciativas em conjugação com os impactos de outros
desenvolvimentos relevantes anteriores, presentes e razoavelmente previsíveis, bem como das atividades
não planeadas mas previsíveis, permitidas pelo projeto, que possam ocorrer posteriormente ou noutro local.
F.

Análise Social e de Conflitos

A Análise Social e de Conflitos consiste num instrumento que avalia em que medida o projeto pode (a) vir
a exacerbar tensões e desigualdades existentes na sociedade (tanto no interior das comunidades afetadas pelo
projeto como entre estas e outras); b) vir a ter um efeito negativo na estabilidade e na segurança humana; c)
vir a ser negativamente afetado pelas tensões, conflitos e instabilidade existentes, nomeadamente em
contexto de guerra, insurreição e agitação civil.
G. Avaliação Contextual do Risco
A Avaliação Contextual do Risco pode ser utilizada para compreender a amplitude da economia política e
as dinâmicas das interações humanas no âmbito da área de influência dos projetos, bem como as
preocupações regionais ou nacionais. Procede à recolha de informações sobre fatores sociais, culturais,
políticos e económicos que possam ter influência nos conflitos sociais, inclusão, discriminação, intimidação,
violência, incluindo a violência sexual e baseada no género, limitações à consulta significativa e à liberdade
de expressão, limitações ao exercício dos direitos humanos, violações dos direitos humanos, estruturas de
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poder e influência formais e informais, corrupção e Estado de direito. Fornece informações sobre a
possibilidade de essas forças negativas distorcerem o envolvimento das partes interessadas, agravarem as
desigualdades sociais e comprometerem o potencial da repartição equitativa dos benefícios do projeto pelas
pessoas afetadas pelo projeto. A avaliação contextual do risco tem início com a recolha de informações
disponíveis ao público, a fim de dar resposta a possíveis questões preocupantes. Entre as fontes de
informação úteis, incluem-se os relatórios e atividades de agências envolvidas na defesa dos direitos
humanos, relatórios de terceiros sobre o governo anfitrião, a imprensa internacional, ONG e organizações
da sociedade civil, a Comissão Europeia, o sítio Web do Departamento de Estado dos EUA, as agências das
Nações Unidas e a jurisprudência do Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos. Com base na
informação recolhida, podem ser desenvolvidas abordagens destinadas a prevenir ou minimizar os potenciais
efeitos negativos nos resultados dos projetos.
H. Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)
Um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)101 consiste num instrumento que especifica (a) as medidas
a tomar durante a execução e funcionamento de um projeto com vista a eliminar ou compensar impactos
ambientais e sociais adversos, ou para os reduzir para níveis aceitáveis; e b) as ações necessárias à execução
dessas medidas.
Descrição Indicativa do PGAS
O conteúdo indicativo dum PGAS incluirá o seguinte:
A) Mitigação, compensação e maximização
O PGAS identifica medidas e ações em conformidade com a hierarquia de mitigação que reduzem
para níveis aceitáveis os impactos ambientais e sociais potencialmente adversos. O plano incluirá
medidas compensatórias, se for caso disso. Especificamente, o PGAS:
i)

Identifica e resume todos os impactos ambientais e sociais adversos previstos (incluindo
aqueles que envolvem povos indígenas ou implicam o realojamento involuntário);

ii) Descreve, com pormenores técnicos, cada medida de mitigação, incluindo o tipo de impacto
a que se refere e as condições que o tornam necessário (por exemplo, continuamente ou em
caso de contingências), juntamente com conceções, descrições de equipamentos e
procedimentos operacionais, conforme o caso;
iii) Estima os impactos ambientais e sociais potenciais dessas medidas; e
iv) Considera e é coerente com outros planos de mitigação necessários para o projeto (por
exemplo, para reassentamento involuntário, minoridades rurais alto vulneraveis ou património
cultural).
(B) Monitoramento e reportagem
O PGAS identifica os objetivos de acompanhamento e especifica o tipo de acompanhamento, com
ligações aos impactos avaliados na avaliação ambiental e social e às medidas de mitigação descritas
no PGAS 102 . Concretamente, a secção de acompanhamento do PGAS fornece (a) uma descrição
específica e pormenores técnicos sobre as medidas de acompanhamento, incluindo os parâmetros a
medir, os métodos a utilizar, os locais de amostragem, a frequência das medições, os limites de
deteção (quando adequado) e a definição de limiares que indiciem a necessidade de medidas
corretivas; e b) procedimentos de acompanhamento e comunicação com vista a i) garantir a deteção
101

Este PGAS refere-se a todas as medidas ambientais e sociais, conforme aprovado em todos os documentos ambientais e sociais publicados e conforme acordado
entre o Banco e o Mutuário. Consulte a Seção III.2.3. política.
102
O acompanhamento durante a execução de uma operação/projeto fornece informações sobre os seus principais aspetos ambientais e sociais, em particular os impactos
ambientais e sociais do projeto, atividades e outras iniciativas e a eficácia das medidas de mitigação. Estas informações permitem ao Mutuário e ao Banco avaliar o êxito
da mitigação no âmbito do apoio à execução da operação e permitem a adoção de medidas corretivas quando necessário.
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precoce de condições que exijam medidas especiais de mitigação, e ii) informar sobre os progressos
e os resultados da mitigação.
(C) Reforço de capacidades e formação:

•

•

•

Para apoiar a execução atempada e eficaz das componentes ambientais e sociais e das
medidas de mitigação, o PGAS parte da avaliação ambiental e social da existência, do
papel e da capacidade das partes responsáveis no local ou a nível da agência e do
ministério
Concretamente, o PGAS apresenta uma descrição específica das disposições institucionais,
identificando a parte responsável pela execução das medidas de mitigação e acompanhamento (por
exemplo, para a operação, o apoio à execução, a execução coerciva, o acompanhamento da
execução, as medidas corretivas, o financiamento, a apresentação de relatórios e a formação do
pessoal).
A fim de reforçar a capacidade de gestão ambiental e social das agências responsáveis pela
execução, o PGAS recomenda a criação ou o alargamento dos responsáveis, a formação do pessoal
e quaisquer medidas adicionais que possam ser necessárias para apoiar a execução de medidas de
mitigação e quaisquer outras recomendações da avaliação ambiental e social.

D) Calendário de execução e estimativas de custos
•

Para os três aspetos (mitigação, acompanhamento e desenvolvimento de capacidades), o PGAS
estabelece (a) um calendário de execução das medidas que devem ser executadas no âmbito do
projeto, mostrando um faseamento e coordenação com os planos globais de execução do projeto; e
b) as estimativas de custos de capital, custos recorrentes e as fontes de fundos para a execução do
PGAS. Estes valores são igualmente integrados nas tabelas de custos totais do projeto.

E) Integração do PGAS com o projeto
•

I.

A decisão do Mutuário de avançar com um projeto, conjunto de atividades ou outras iniciativas e a
decisão do Banco de o apoiar dependem em parte da expetativa de que o PGAS (quer seja
independente, quer integrado no PAS) seja executado de forma eficaz. Consequentemente, cada
uma das medidas e ações a executar estará claramente especificada, incluindo as medidas e ações
de mitigação e acompanhamento individuais e as responsabilidades institucionais relacionadas com
cada uma delas, sendo os custos dessa execução integrados no planeamento, conceção, orçamento
e execução globais do projeto.

Avaliação Ambiental e Social Estratégica (AASE)

A Avaliação Ambiental e Social Estratégica é um exame sistemático de riscos, impactos e questões
ambientais e sociais, associados a uma política, plano ou 88, normalmente em nível nacional, mas também
em áreas menores. O exame dos riscos ambientais e sociais incluirá a consideração de toda a gama de
riscos ambientais e sociais incorporados aos sistemas operacionais. Uma AASE pode ser regional ou
setorial da seguinte forma:
AASE regional: AASE regional examina os riscos e impactos ambientais e sociais, bem como as
questões associadas a uma estratégia, política, plano ou programa específicos ou a uma série de
projetos, atividades ou iniciativas para uma determinada região (por exemplo, uma zona urbana,
uma bacia hidrográfica ou uma zona costeira); avalia e compara os impactos com os impactos das
opções alternativas; avalia os aspetos jurídicos e institucionais relevantes em termos de riscos,
impactos e questões; e recomenda medidas de vasto alcance para reforçar a gestão ambiental e social
na região. A AIAS regional presta especial atenção aos potenciais riscos e impactos cumulativos de
atividades múltiplas numa região, mas pode não incluir as análises específicas do local de um projeto
específico, caso em que o Mutuário deve fornecer informações suplementares.
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AASE setorial: A AASE setorial examina os riscos e potenciais impactos ambientais e sociais
associados a um determinado plano de desenvolvimento setorial (eg. Agricultura, energia,
transportes, mineração, gestão dos recursos hídricos, florestas e areas de conservação, etc) numa
região ou em todo o país de acolhimento; avalia e compara os impactos com os impactos das opções
alternativas; avalia os aspetos legais e institucionais relevantes em termos de riscos e impactos, tal
como opportunidades; e recomenda medidas gerais para reforçar a gestão ambiental e social na
região/no setor. A AASE setorial também presta especial atenção aos potenciais riscos e impactos
cumulativos de múltiplas atividades no setor mais não inclui uma análise especifica do local de um
determinado projecto, em tais casos o mutuário deve desenvolver informação complementar.
AASE não são documentos obrigatórios para a consideração do projeto pelo Conselho dos Diretores
Executivos o Banco Quando necessário, eles são finalizados durante a implementação do projeto e em
conjunto com os estudos específicos do projeto e do local que avaliam os riscos e impactos de um projeto.
Capacidade Institucional
A Avaliação Ambiental e Social Estratégica pode proporcionar oportunidades de coordenação das
responsabilidades e ações ambientais e sociais no país de acolhimento de uma forma que vá além das
fronteiras/responsabilidades do projeto e, quando exequível, deve estar ligada a outras estratégias e planos
de ação ambientais e sociais, bem como a projetos autónomos. Desse modo, a avaliação ambiental e social
de um projeto específico pode contribuir para reforçar a capacidade de gestão ambiental e social no país de
acolhimento.
O Mutuário pode incluir componentes na operação por forma a reforçar a sua capacidade jurídica ou técnica
para desempenhar funções fundamentais de avaliação ambiental e social. Se o Banco concluir que o
Mutuário não tem capacidade jurídica ou técnica suficiente para desempenhar as referidas funções, o Banco
pode exigir a inclusão de programas de reforço como parte do projeto. Se a operação incluir um ou mais
elementos de reforço da capacidade, esses elementos serão sujeitos a acompanhamento e avaliação
periódicas, conforme exigido pela SO1.
J.- Conteúdo Indicativo para a Revisão de um Quadro Nacional Ambiental e Social
A seguinte estrutura é meramente indicativa. Deve ser adaptada, desde o início, ao contexto da operação
ou do projeto em questão.
(A) Politicas, Legislaçòes e Regulamentos
• Compromissos Nacionais
o Políticas e documentos que definem metas e orientação para o desenvolvimento e
proporcionam uma orientação estratégica relevante para o projeto e para as salvaguardas
ambientais e sociais.
• Compromissos internacionais
o Tratados, convenções, etc.
• Leis e outros instrumentos jurídicos
o Leis e outros instrumentos jurídicos que podem ser aplicados através dos tribunais (por
exemplo, para a AIAS/AEAS, compensação após a aquisição de terra/reassentamentos
involuntários).
o Regulamentos - que contêm disposições legais específicas em vigor (geralmente publicados no
Jornal Oficial).[Explicação geral das disposições/requisitos formais no que respeita às SO. Por
exemplo, para a AIAS: tipos/iniciativas de projetos que exigem AIAS ou ASA/AEAS, processos e
etapas, requisitos aplicáveis aos PGAS e ao acompanhamento, análise de alternativas, efeitos
cumulativos, requisitos de participação/consulta do público, comunicação dos
resultados/relatórios de avaliação.]
• Normas e Orientações Adotadas - para instrumentos e práticas específicos.
• Regras ou regulamentos locais utilizados para interpretar os compromissos nacionais no contexto
local
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(B) Capacidades - Arranjos institucionais
• Instituições responsáveis pela Gestão dos Riscos Ambientais e Sociais
o Responsabilidades, atribuições, funções
o Capacidades e competências
o Desempenho

•

•

Mecanismos de coordenação
o Coordenação entre instituições/ministérios/departamentos/agências
o Coordenação transversal
Funções das Instituições Académicas e de Investigação e dos organismos profissionais

o Foco, base de competências, principais produtos, potencial contribuição para o projeto
•

Organizações não governamentais e da sociedade civil (cujo trabalho incide em questões
relevantes para o projeto)
o Foco, base de competências, potencial contribuição para o projeto

(C) Capacidades – Sistemas de gestão
• Planeamento e outros procedimentos ou manuais procedimentais relevantes (por exemplo, de
âmbito nacional, setorial, de utilização do solo, etc.; funções e responsabilidades)
• Questões ambientais e sociais
o Examinação, definição do âmbito e preparação das Avaliações Ambientais e Sociais
o Abordagem de questões sensíveis (por exemplo, os direitos e interesses das minoridades
rurais alto vulneraveis, as necessidades/preocupações de grupos vulneráveis, litígios e
conflitos)
o Igualdade entre Homens e Mulheres e Violência Sexual e Baseada no Género
• Procedimentos de revisão e apuramento
o Consentimento e licenças
• Inspeções, acompanhamento, auditoria e avaliação
• Gestão de dados (registos de decisões, relatórios intercalares e de revisão, etc.
• Formação e sensibilização
• Envolvimento, participação ou consulta das partes interessadas, incluindo mecanismos de
reclamação
• Requisitos internos e externos em matéria de comunicação e divulgação de informaçõ
• Controlos de engenharia, incluindo Processos de Gestão de Alterações de Concepção
• Procedimentos e controlos sanitários e de segurança
• Processos de controlo ambiental (por exemplo, poluição, atividades de conservação, gestão de
pragas, produtos químicos perigosos/tóxicos)
• Planeamento de riscos e gestão da resposta de emergência
Procedimentos de gestão de aquisição de terrenos, planeamento de reassentamento e compensação
• Mecanismos de supervisão e de responsabilização (acordos de transparência, revisões
independentes).
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SO1 - ANEXO 3. GESTÃO DOS EMPREITEIROS
1. O Mutuário exigirá que todos os empreiteiros envolvidos no projeto, conjunto de atividades ou outras
iniciativas atuem de forma compatível com os requisitos das SO, incluindo os requisitos específicos
estabelecidos no PAS. O Mutuário encarregar-se-á da gestão eficaz de todos os empreiteiros, incluindo:
(a)

A avaliação dos riscos e impactos ambientais e sociais impactos associados a esses contratos;

(b)

A garantia de que os empreiteiros envolvidos no projeto são empresas legítimas e fiáveis e que
possuem conhecimentos e competências para executar as suas tarefas de projeto em
conformidade com os respetivos compromissos contratuais;

(c)

A incorporação de todos os aspetos relevantes do PGAS em documentos de concurso;

(d)

A exigência, por contrato, de que os empreiteiros apliquem os aspetos relevantes do PGAS e
dos instrumentos de gestão relevantes, incluindo medidas adequadas e eficazes de correção em
caso de incumprimento;

(e)

O controlo do cumprimento dos compromissos contratuais por parte dos empreiteiros; e

(f)

No caso de subcontratação, a exigência de que os empreiteiros tenham acordos equivalentes
com os respetivos subempreiteiros.

(g)

Garantir a proteção dos trabalhadores contra a violência sexual e de Gênero, is o trabalho
forçado e escravidão moderna.
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SO1 - ANEXO 4. LISTA DE EXCLUSÕES AMBIENTAIS E
SOCIAIS EN COMPLEMENTO DA LISTA NEGATIVA DU
GRUPO DO BANCO MUNDIAL103
•
•

Produção ou comércio de produtos com fibras de amianto não ligadas. Não estão abrangidas a compra
e a utilização de produtos de amianto ligados, como as placas de amianto, cujo teor de amianto seja
inferior a 20%.
Atividades ou materiais considerados ilegais nos termos da legislação ou regulamentação do país de
acolhimento ou de convenções e acordos internacionais, ou sujeitos a eliminação ou proibições
internacionais, tais como:
a) Substâncias que empobrecem a camada de ozono, PCB (BPC - bifenilos policlorados) e outros
produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas ou produtos químicos específicos e perigosos;
b)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

103
104

Produtos da Vida selvagem regulamentados pela Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES)

Métodos de pesca insustentáveis (por exemplo, pesca com explosivos e pesca com redes de emalhar de
deriva no meio marinho com redes de comprimento superior a 2,5 km).
Produção, utilização ou venda de produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas e substâncias que
empobrecem a camada de ozono que estejam proibidos ou que estejam a ser progressivamente
eliminados ao abrigo de acordos internacionais.
Extração e comercialização de diamantes quando o país de acolhimento não tenha aderido ao Processo
de Kimberley.
Produção artesanal de ouro através da utilização de mercúrio104 ou ouro não produzido em conformidade
com o Código Internacional de Gestão de Cianeto para o Fabrico, Transporte e Utilização de Cianeto na
Produção de Ouro, designado por Código de Cianeto (facultativo, mas as expectativas são elevadas para
as IFM).
Extração e transformação de Minérios de Conflito e respetivo comércio (3TG, estanho, tântalo,
tungsténio e ouro) (não extraído e transformado em conformidade com a Iniciativa de Minerais
Responsáveis).
Comércio transfronteiriço de resíduos, exceto os resíduos aceites pela Convenção de Basileia e pelos
regulamentos subjacentes.
Casas de jogo, casinos ou empresas equivalentes, tais como empresas em linha.
Qualquer atividade ou comércio por grosso relacionados com pornografia.
Prostituição, agências de acompanhantes e atividades semelhantes.
Utilização de equipamento de exploração florestal em florestas tropicais primárias não geridas.
O cultivo de óleo de palma e o processamento associado não estão em conformidade com (ou certificados
contra?) as normas da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Responsável.
Atividades que impliquem a utilização nociva de animais para fins científicos, como cosméticos e
ensaios de medicamentos.
Atividades com impacto significativo na segurança alimentar local ou nacional.

Esta lista de exclusão complementa o escopo de outras listas de exclusão de outras políticas do Banco, sob a Lista Negativa do Grupo do Banco.
A menos que o pedido/proposta tenha como objetivo mudar para métodos de produção sem mercúrio.
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Salvaguarda Operacional 2. Trabalho e Condições de Trabalho
Introdução
1. A SO2 reconhece a importância da criação de emprego e da geração de rendimentos na prossecução da
redução da pobreza e do crescimento económico inclusivo. Os Mutuários podem promover relações
sólidas entre a gestão e os trabalhadores e aumentar os benefícios de desenvolvimento de um projeto,
tratando os trabalhadores do projeto de forma justa e proporcionando condições de trabalho seguras e
saudáveis. A presente SO tem a consideração a Declaração da Organização Internacional do Trabalho
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho.
Objetivos
2. Os objetivos da SO2 são os seguintes:
•
•
•

•
•
•
•

Promover a segurança e a saúde no trabalho.
Promover um tratamento justo, a não discriminação e a igualdade de oportunidades dos trabalhadores
dos projetos.
Proteger os trabalhadores do projeto, incluindo trabalhadores vulneráveis como as mulheres1, pessoas
com deficiência, menores (em idade de trabalho, de acordo com a presente SO) e trabalhadores
migrantes, trabalhadores contratados, trabalhadores comunitários e trabalhadores do setor primário,
consoante o caso.
Evitar a utilização de todas as formas de trabalho forçado e de trabalho2infantil nocivo.
Apoiar os princípios da liberdade de associação e de negociação coletiva dos trabalhadores do projeto
de uma forma coerente com o Direito nacional.
Proporcionar aos trabalhadores do projeto meios acessíveis para comunicar as respetivas preocupações
sobre o local de trabalho.
Exigir que o Banco e as autoridades nacionais competentes, consoante o caso, sejam prontamente
informados de quaisquer impactos e acontecimentos adversos significativos relacionados com a
proteção do trabalho e a saúde e segurança no trabalho.3

Âmbito de Aplicação
3. A aplicabilidade da SO2 é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO14.
4. O âmbito de aplicação da SO2 depende do tipo de relação laboral entre o Mutuário e os trabalhadores
do projeto. O termo "trabalhador do projeto" refere-se:
•

1

Às pessoas empregadas ou contratadas diretamente pelo Mutuário (incluindo o(s) proponente(s) de
projetos/atividades e as agências de execução que executam projetos, atividades ou outras
iniciativas) para trabalhar especificamente no contexto do projeto (trabalhadores diretos);

O Banco e o Mutuário pautar-se-ão pela Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e pelas Diretrizes da Comissão
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre a Luta contra a Violência Sexual e as suas Consequências em África.
2
As crianças que ajudam no negócio familiar ou na exploração agrícola da família e os empregos a tempo parcial, como as rondas de distribuição de jornais, são
aceitáveis desde que não interfiram com os direitos das crianças à educação, à saúde e à qualidade de vida.
3
Constituem disso exemplos as lesões múltiplas, mortes ou ocorrência significativa de doenças no local de trabalho.
4
Na realização da avaliação ambiental e social e em função da importância das questões potenciais no projeto relacionadas com as condições de trabalho, podem ser
consultadas as organizações representativas dos trabalhadores e das entidades patronais com vista a obter os seus pareceres.
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•

Às pessoas empregadas ou contratadas por terceiros 5 para executar trabalhos relacionados com
funções 6 essenciais do projeto, independentemente da sua localização (trabalhadores
contratados);

•

Às pessoas empregadas ou contratadas pelos fornecedores7 principais do Mutuário (trabalhadores
de fornecimento principal);

•

Às pessoas empregadas ou contratadas para prestar trabalho 8
comunitários).

comunitário (trabalhadores

5. A SO2 aplica-se aos trabalhadores do projeto, incluindo trabalhadores a tempo inteiro, a tempo parcial,
temporários, sazonais e migrantes.9 Os empreiteiros, os fornecedores principais e outros prestadores de
serviços devem ser informados dos requisitos da SO2 nos concursos, contratos e outros documentos,
de modo a poderem internalizar os custos do cumprimento dos requisitos da SO2 nas suas propostas
técnicas e financeiras. Poderão surgir situações em que as pessoas não se enquadram facilmente nestas
categorias10. Nessas circunstâncias, o Banco/Fundo identificará os requisitos aplicáveis.
Trabalhadores Diretos
6. Os requisitos dos pontos 9 a 35 da presente SO aplicar-se-ão aos trabalhadores diretos.
Trabalhadores Contratados
7. Os requisitos dos pontos 9 a 38 da presente SO aplicar-se-ão aos trabalhadores contratados, conforme
especificado na Secção E.
Trabalhadores Comunitários (a ser considerado à luz das consultats públicas)
8. Os requisitos dos pontos 39 a 44 da presente SO aplicar-se-ão aos trabalhadores comunitários, conforme
especificado na Secção F.
Trabalhadores de Fornecimento Principal
9. Os requisitos dos pontos 45 a 48 da presente SO aplicar-se-ão aos trabalhadores de fornecimento
principal, conforme especificado na Secção G.
10. No caso de haver funcionários públicos a trabalhar no âmbito do projeto, seja a tempo inteiro ou a
tempo parcial, os mesmos continuarão sujeitos às condições do acordo ou convênio de emprego
existente no setor público, a menos que tenha havido uma transferência legal efetiva do seu emprego
ou ligação contratual para o projeto11. A SO2 não será aplicável a esses funcionários públicos, exceto
no que respeita às disposições dos pontos 23 a 25 (Proteção da Força de Trabalho) e 29 a 35 (Saúde e
Segurança no Trabalho).

5

Os "Terceiros" podem incluir empreiteiros, subempreiteiros, corretores, agentes ou intermediários.
As "Funções essenciais" de um projeto respeitam aos processos de produção e/ou de serviço essenciais para a atividade específica de um projeto sem os quais o projeto,
as atividades ou outras iniciativas não podem prosseguir.
7
Os "Fornecedores principais" são os fornecedores que permanentemente fornecem diretamente ao projeto bens ou materiais essenciais para as funções essenciais do
projeto, conjunto de atividades ou outras iniciativas.
8
Ver ponto 34.
9
Os "Trabalhadores migrantes" são trabalhadores que migraram de um país para outro ou de uma parte do país para outra por motivos de emprego.
10
A aplicação da SO2 aos migrantes depende do estatuto legal destes no país de acolhimento.
11
Essa transferência será realizada com o preenchimento de todos os requisitos legais e os trabalhadores transferidos estarão sujeitos a todos os requisitos desta SO.
6
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Requisitos
A.

Condições de Trabalho e Gestão das Relações Laborais

11. O Mutuário procederá ao desenvolvimento e execução de procedimentos escritos de gestão do trabalho
aplicáveis ao projeto. Esses procedimentos definirão a forma como os trabalhadores do projeto serão
geridos, em conformidade com os requisitos da legislação nacional e da presente SO. 12 Os
procedimentos abordarão a forma como a presente SO se aplicará a diferentes categorias de
trabalhadores do projeto, incluindo trabalhadores diretos, e a forma como o Mutuário exigirá de
terceiros que assumam a gestão dos seus trabalhadores em conformidade com os pontos 31-33.
Termos e Condições de Emprego
12. Os trabalhadores do projeto receberão informações e documentação claras e compreensíveis sobre as
suas condições de emprego. As informações e documentação definirão os seus direitos ao abrigo da
legislação laboral e de emprego (incluindo quaisquer acordos coletivos aplicáveis), incluindo os seus
direitos em matéria de horas de trabalho, salários, horas extraordinárias, compensação e benefícios,
bem como os direitos decorrentes dos requisitos desta SO. Estas informações e documentação serão
fornecidas no início da relação laboral e quando ocorrerem quaisquer alterações materiais às condições
de emprego.
13. Os trabalhadores do projeto serão pagos regularmente, em conformidade com a legislação nacional e
os procedimentos de gestão do trabalho. As deduções ao pagamento de salários só serão efetuadas na
medida em que sejam permitidas pela legislação nacional ou pelos procedimentos de gestão do trabalho,
e os trabalhadores do projeto serão informados das condições em que essas deduções serão efetuadas.
Os trabalhadores do projeto disporão de períodos de descanso adequados por dia e por semana, férias
anuais, baixa por doença, licença de maternidade e licença para assistência à família, em conformidade
com o Direito nacional e os procedimentos de gestão do trabalho. Quando o Mutuário ou o Cliente é
parte de um acordo coletivo13 com uma organização de trabalhadores, está em conformidade com este
acordo. Quando tais acordos não existirem ou não abordarem os termos e condições de emprego, o
Mutuário ou Cliente deverá fornecer termos e condições de emprego razoáveis 14 que, no mínimo,
cumpram a legislação nacional e sejam consistentes com este SO.
14. No caso da legislação nacional ou os procedimentos de gestão do trabalho o exigirem, os trabalhadores
do projeto receberão, por escrito e atempadamente, uma notificação de cessação do contrato de trabalho
e informações pormenorizadas sobre a indemnização resultante dessa cessação15. Todos os salários
auferidos, prestações de segurança social, contribuições para pensões e quaisquer outros direitos serão
pagos no momento da cessação da relação de trabalho, ou em momento anterior, quer diretamente aos
trabalhadores do projeto, quer, se for caso disso, em benefício dos mesmos. No caso de serem efetuados
pagamentos em benefício dos trabalhadores do projeto, serão apresentadas provas dos pagamentos aos
referidos trabalhadores.

12

Na medida em que as disposições do Direito nacional sejam relevantes para as atividades do projeto e satisfaçam os requisitos da presente SO, o Mutuário não será
obrigado a duplicar as referidas disposições nos procedimentos de gestão do trabalho.
13
O termo negociação coletiva aplica-se 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, para (a) determinar os termos e condições de emprego, e/ou (b) regular a relação
entre empregadores e trabalhadores, e/ou (c) regular a relação entre empregadores ou suas organizações e uma ou mais organizações de trabalhadores (Acordo Coletivo
da OIT, 1981).
14
Condições razoáveis de trabalho e emprego podem ser avaliadas por referência a (i) condições estabelecidas para trabalho similar no comércio ou indústria relevante
na área/região onde o trabalho é realizado; (ii) acordo coletivo ou outra negociação reconhecida entre outras organizações de empregadores e representantes de
trabalhadores do comércio ou indústria em questão; (iii) sentença arbitral; ou (iv) condições estabelecidas pela legislação nacional.
15
O direito a tais pagamentos dependerá da natureza da relação laboral, nomeadamente a circunstância de se saber se os trabalhadores do projeto estão vinculados por
contrato a termo ou se são trabalhadores a tempo inteiro, a tempo parcial, temporários ou sazonais.
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15. Quando o Mutuário ou terceiros, direta ou indiretamente, fornecerem alojamento residencial ou
temporário aos trabalhadores, as instalações deverão fornecer todos os serviços básicos, incluindo água
e saneamento; em alguns casos, cuidados médicos também devem ser fornecidos. Os serviços são
prestados de forma consistente com os princípios de não discriminação e igualdade de acesso. Os
arranjos de moradia dos trabalhadores não devem restringir a liberdade de movimento ou associação
dos trabalhadores.
Não Discriminação e Igualdade de Oportunidades
16. As decisões relativas ao emprego ou ao tratamento dos trabalhadores do projeto não serão tomadas com
base em características pessoais não relacionadas com as necessidades inerentes ao posto de trabalho.
O emprego dos trabalhadores do projeto assentará no princípio da igualdade de oportunidades e do
tratamento equitativo, e não haverá qualquer discriminação em relação a quaisquer aspetos da relação
laboral, designadamente o recrutamento e a contratação, a compensação (incluindo salários e
benefícios), as condições de trabalho 16 , o acesso à formação, a afetação de postos de trabalho, a
promoção, a cessação do vínculo laboral, a reforma ou práticas disciplinares. As condições de não
discriminação também se aplicarão aos trabalhadores migrantes. Os procedimentos de gestão do
trabalho definirão medidas com vista a prevenir e combater o assédio17, intimidação e/ou exploração e
retaliação. No caso da legislação nacional não ser coerente com os standards deste SO e/ou OMT, o
Mutuário deve, na medida do possível, realizar atividades de projeto de forma coerente com os
requisitos deste SO e/ou OMT.
17. As medidas especiais de proteção e assistência destinadas a combater a discriminação ou a seleção para
um determinado posto de trabalho com base nas necessidades inerentes a esse posto de trabalho ou nos
objetivos do projeto 18 não serão consideradas discriminação, desde que sejam compatíveis com o
Direito nacional.
18. O Mutuário providenciará medidas adequadas de proteção e assistência para fazer face às
vulnerabilidades dos trabalhadores do projeto, incluindo grupos específicos de trabalhadores, como as
mulheres, pessoas com deficiência, trabalhadores migrantes e menores (em idade de trabalhar de acordo
com a presente SO). Estas medidas apenas poderão ser consideradas necessárias durante períodos
específicos, em função das circunstâncias do trabalhador do projeto e da natureza da vulnerabilidade.
Contenção
19. Antes de implementar evenesas demissões coletivas 19 , o Mutuário realizará uma análise de
alternativas20 à retração. Se a análise não identificar alternativas viáveis ao ressarcimento, um plano de
retração será desenvolvido e implementado para reduzir os impactos adversos da retração sobre os
trabalhadores. O plano de retração será baseado no princípio da não discriminação e refletirá a consulta
do Mutuário com os trabalhadores, suas organizações e, quando for o caso, com outros órgãos
governamentais, e cumprirá acordos coletivos de negociação se eles existirem. O Mutuário cumpre
todos os requisitos legais e contratuais relacionados à notificação do poder público e fornecimento de

16

O Mutuário considerará, na medida em que tal seja técnica e financeiramente viável, medidas razoáveis destinadas a adaptar o local de trabalho aos trabalhadores do
projeto com deficiência.
17
Incluindo exploração, abuso sexual e assédio (EASH)
18
Por exemplo, no caso do projeto, uma componente do projeto ou um conjunto de atividades ou iniciativas se destinar a um grupo ou conjunto específico de indivíduos,
como são os casos de operações com obrigação de contratação local, projetos de segurança social ou trabalhos para projetos de paz. Essas medidas poderão igualmente
incluir medidas de ação positiva, tal como exigido pela legislação nacional.
19
Os despedimentos colectivos abrangem todos os despedimentos múltiplos resultantes de um motivo económico, técnico ou organizacional ou outros motivos alheios
ao desempenho ou outros motivos pessoais.
20
Exemplos de alternativas podem incluir programas de redução de tempo de trabalho negociados, programas de capacitação de funcionários, trabalho de manutenção
de longo prazo durante períodos de baixa produção, etc.
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informações e consulta com os trabalhadores e suas organizações. O mutuário cumpre as leis nacionais
em termos de fornecimento de indenizações e benefícios.
20. O Mutuário deve garantir que todos os trabalhadores recebam aviso prévio de indenização e
indenizações exigidas por lei e acordos coletivos em tempo hábil. Todos os salários e benefícios
previdenciários pendentes e contribuições previdenciárias e benefícios serão pagos (i) sobre ou antes
do término da relação de trabalho com os trabalhadores; (ii) quando for o caso, em benefício dos
trabalhadores; ou (iii) o pagamento será feito de acordo com um cronograma acordado por meio de
acordo coletivo. Quando os pagamentos forem feitos em benefício dos trabalhadores, os trabalhadores
serão fornecidos com a comprovação de tais pagamentos.
Organizações de Trabalhadores
21. O Mutuário cumprirá todas as leis e requisitos laborais nacionais. Nos países em que a legislação
nacional reconhece o direito dos trabalhadores a formar e a juntar-se a organizações de trabalhadores
da sua escolha e a negociar coletivamente sem interferências, o projeto será executado de acordo com
a legislação nacional. Nessas circunstâncias, será respeitado o papel das organizações de trabalhadores
legalmente estabelecidas e dos representantes legítimos dos trabalhadores, e ser-lhes-á fornecida, em
tempo útil, a informação necessária para uma negociação substancial. Nos casos em que a legislação
nacional restringe as organizações de trabalhadores, o projeto não colocará restrições à capacidade de
os trabalhadores do projeto desenvolverem mecanismos alternativos para expressar as suas queixas e
proteger os seus direitos em matéria de condições de trabalho. O Mutuário não deve influenciar ou
controlar estes mecanismos alternativos. O Mutuário não discriminará nem retaliará contra os
trabalhadores do projeto que participarem ou procurarem participar nas referidas organizações de
trabalhadores e em negociações coletivas ou mecanismos alternativos.

B. Proteção da Força de Trabalho
Trabalho Infantil e Idade Mínima
22. Um menor com idade inferior à idade mínima estabelecida nos termos do presente ponto não será
empregado ou contratado no âmbito do projeto. Os procedimentos de gestão do trabalho especificarão
a idade mínima de admissão ao emprego ou à contratação no âmbito do projeto, que será a idade de 14
anos, a menos que a legislação nacional especifique uma idade superior.
23. Um menor com idade superior à idade mínima mas com menos de 18 anos de idade só pode ser
empregado ou contratado no âmbito do projeto nas seguintes condições específicas:
•
•
•
•

O trabalho não é perigoso nos termos da nota de rodapé infra;
Antes do início dos trabalhos, é efetuada uma avaliação de risco adequada; e
O Mutuário desenvolve um acompanhamento frequente da saúde, das condições de trabalho, das
horas de trabalho e do outro requisito da presente SO.
Um menor com idade superior à idade mínima mas com menos de 18 anos de idade não será
empregado ou contratado no âmbito do projeto de um modo que possa ser perigoso21, que possa
interferir com a educação do menor ou que seja prejudicial para a saúde ou para o desenvolvimento
físico, mental, espiritual, moral ou social do menor.

21

O trabalho considerado perigoso para menores corresponde ao trabalho que, pela sua natureza ou pelas circunstâncias em que é realizado, é suscetível de pôr em risco
a saúde, a segurança ou a moral dos menores. Entre os exemplos de atividades de trabalho perigosas proibidas para menores, incluem-se o trabalho: a) com exposição
a abusos físicos, psicológicos ou sexuais; b) subterrâneo, subaquático, em altura ou em espaços confinados; c) com máquinas, equipamentos ou ferramentas perigosos,
ou que impliquem o manuseamento ou o transporte de cargas pesadas; d) em ambientes pouco saudáveis, que exponham os menores a substâncias, agentes ou processos
perigosos, ou a temperaturas, ruídos ou vibrações prejudiciais para a saúde; ou e) em condições difíceis, tais como trabalho durante longas horas, durante a noite ou em
confinamento nas instalações da entidade patronal.
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Trabalho Forçado e Escravatura Moderna
24. O trabalho forçado, que consiste em qualquer trabalho ou serviço não voluntariamente22 prestado que
é exigido de um indivíduo sob a ameaça de força ou de penalização, não será utilizado no âmbito do
projeto. Esta proibição abrange qualquer tipo de trabalho involuntário ou obrigatório, como o trabalho
assalariado, o trabalho forçado ou disposições semelhantes de contratação de trabalho. Não serão
contratadas quaisquer pessoas vítimas de tráfico no contexto do projeto.23
C.

Mecanismo de Reclamação

25. Será posto em prática um mecanismo de reclamação para todos os trabalhadores24 diretos e contratados
(e, se for caso disso, as suas organizações) para efeitos da apresentação de preocupações25relacionadas
com o local de trabalho. Esses trabalhadores serão informados do mecanismo de reclamação no
momento do recrutamento e das medidas adotadas para os proteger contra qualquer represália pela sua
utilização. Serão tomadas medidas para tornar o mecanismo de reclamação facilmente acessível a todos
esses trabalhadores do projeto.
26. O mecanismo de reclamação será proporcional à natureza e à escala e aos potenciais riscos e impactos
do projeto. Será concebido por forma a permitir dar uma resposta pronta às preocupações, por meio de
um processo compreensível e transparente que forneça reações atempadas aos interessados numa língua
que estes compreendam, sem qualquer retaliação, e funcionará de forma independente e objetiva. O
mecanismo de reclamação pode servir-se dos mecanismos de reclamação existentes, desde que estes
sejam adequadamente concebidos e aplicados, respondam prontamente às preocupações e sejam
facilmente acessíveis a esses trabalhadores do projeto. Os mecanismos de reclamação existentes podem
ser complementados, se necessário, com disposições específicas para o projeto.
27. O mecanismo de reclamação não impedirá o acesso a outras vias de recurso judiciais ou administrativas
que possam estar disponíveis ao abrigo da lei ou através de procedimentos de arbitragem existentes,
nem substituirá os mecanismos de reclamação previstos em convenções coletivas.
D.

Saúde e Segurança no Trabalho (SST)

28. Serão aplicadas ao projeto medidas relativas à saúde e segurança no trabalho. As medidas relativas à
SST incluirão os requisitos da presente Secção e terão em conta os Guiões em Saúde e Segurança
Ambiental, e, se for caso disso, os Guiões em Saúde e Segurança Ambiental (GSSA/EHSG)
específicas do setor e outras BPII. As medidas de SST aplicáveis ao projeto serão estabelecidas no
acordo jurídico e no PAS.26 Devem ser incorporadas ou estar refletidas em qualquer projeto SGAS e
no PGAS.

22

O trabalho considera-se voluntário quando é prestado com o consentimento livre e informado de um trabalhador. Esse consentimento deve existir durante toda a
relação de emprego e o trabalhador deve ter a possibilidade de revogar livremente o seu consentimento. Especificamente, não pode haver uma "oferta voluntária" sob
ameaça ou outras circunstâncias de restrição ou engano. Para avaliar a autenticidade de um consentimento livre e informado, é necessário assegurar que não existiu
qualquer restrição externa ou coerção indireta, quer por ato das autoridades, quer por prática de um empregador.
23
O tráfico de pessoas é definido como o recrutamento, transporte, transferência, acolhimento ou receção de pessoas por meio de ameaça ou do recurso à força ou a
outras formas de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder, ou de uma posição de vulnerabilidade, ou da concessão ou receção de pagamentos ou benefícios para
obter o consentimento de uma pessoa que tenha controlo sobre outra pessoa, para efeitos de exploração. As mulheres e as crianças são particularmente vulneráveis às
práticas de tráfico.
24
Para os trabalhadores comunitários, ver ponto 36.
25
O referido mecanismo de reclamação será providenciado separadamente do mecanismo de reclamação exigido pela SO10.
26
A secção 2 das Orientações Gerais em Matéria de Ambiente, Saúde e Segurança relativas à Saúde e Segurança no Trabalho aplica-se a todos os projetos e pode ser
consultada em: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES.
Cada uma das orientações específicas do setor aborda as questões de SST relevantes para o setor em questão. As hiperligações a cada uma destas orientações podem ser
encontradas em http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
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29. As medidas de SST serão concebidas e aplicadas de modo a abordar: a) a identificação dos perigos
potenciais para os trabalhadores do projeto, nomeadamente os perigos que possam pôr a vida em risco;
b) a elaboração de medidas preventivas e de proteção, incluindo a modificação, substituição ou
eliminação de condições ou substâncias perigosas; c) a formação dos trabalhadores do projeto e
manutenção dos registos de formação; d) a documentação e a comunicação de acidentes, doenças e
incidentes de trabalho; e) a prevenção, preparação e resposta a situações27 de emergência; e f) soluções
corretivas para os impactos adversos, tais como lesões no trabalho, mortes, incapacidade e doenças.28
30. Todas as partes que empregarem ou contratarem trabalhadores do projeto desenvolverão e aplicarão
procedimentos destinados a estabelecer e manter um ambiente de trabalho seguro, nomeadamente
garantindo que os locais de trabalho, as máquinas, os equipamentos e os processos sob o seu controlo
são seguros e não apresentam riscos para a saúde, designadamente através da aplicação de medidas
adequadas relativas a substâncias e agentes químicos, físicos e biológicos. Estas partes colaborarão e
consultarão ativamente os trabalhadores do projeto no sentido de promover a compreensão e os métodos
de aplicação dos requisitos de SST, bem como de fornecer informações aos trabalhadores do projeto,
formação sobre segurança e saúde no trabalho e equipamento de proteção individual sem custos para
os trabalhadores do projeto.
31. Serão postos em prática processos no local de trabalho para que os trabalhadores do projeto
comuniquem situações de trabalho que considerem não ser seguras ou saudáveis e para que se afastem,
em caso de ausência de atuação do projeto ou do empregador, de uma situação de trabalho que os
mesmos acreditem, com base numa justificação razoável, representar um perigo iminente e grave para
a sua vida ou saúde, sem preconceito, ação disciplinar ou recriminação. Os trabalhadores do projeto
que se afastem das situações indicadas não serão obrigados a regressar ao trabalho enquanto não forem
tomadas as medidas necessárias para corrigir a situação. Os trabalhadores do projeto não poderão sofrer
retaliação, represálias ou ações negativas pelas referidas notificações ou afastamentos.
32. Os trabalhadores do projeto disporão de instalações adequadas às circunstâncias do seu trabalho e ao
número de trabalhadores, nomeadamente o acesso a cantinas, instalações de higiene e áreas adequadas
para o repouso. Nos casos em que sejam prestados serviços29 de alojamento a trabalhadores do projeto,
serão postas em prática e aplicadas políticas relativas à gestão e à qualidade do alojamento a fim de
proteger e promover a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores do projeto e de prestar
serviços ou proporcionar acesso a serviços que respondam às suas necessidades físicas, sociais e
culturais.
33. No caso de os trabalhadores do projeto serem empregados ou contratados por mais de uma parte e
trabalharem em conjunto num único local, as partes que os empregam ou contratam colaborarão na
aplicação dos requisitos de SST, sem prejuízo da responsabilidade de cada parte pela saúde e segurança
dos seus próprios trabalhadores.
34. Será criado um sistema de revisão periódica do desempenho em matéria de segurança e saúde no
trabalho e do ambiente de trabalho, que incluirá a identificação dos perigos e riscos para a segurança e
a saúde, a adoção de métodos eficazes para responder aos perigos e riscos identificados, a definição de
prioridades para a tomada de medidas e a avaliação dos resultados.

27

Estas disposições serão coordenadas com as medidas de Preparação e Resposta a Situações de Emergência estabelecidas nos termos da SO4.
As soluções em questão devem ter em conta, se for caso disso, o nível salarial e a idade do trabalhador do projeto, o grau de impacto negativo e o número e a idade
das pessoas dependentes em causa.
29
Esses serviços podem ser prestados diretamente pelo Mutuário ou por terceiros.
28
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E.

Trabalhadores Contratados

35. O Mutuário envidará esforços razoáveis para verificar que os terceiros30 que recorrem a trabalhadores
contratados são entidades legítimas e fiáveis e que dispõem de procedimentos de gestão do trabalho
aplicáveis ao projeto que lhes permitirão operar em conformidade com os requisitos da presente SO,
exceto no que se refere aos pontos 34-42.
36. O Mutuário estabelecerá procedimentos para a gestão e acompanhamento do desempenho desses
terceiros relativamente aos requisitos desta SO. Além disso, o Mutuário incorporará os requisitos da
presente SO em acordos contratuais com esses terceiros, juntamente com soluções adequadas de
incumprimento. No caso da subcontratação, o Mutuário exigirá que esses terceiros incluam requisitos
e soluções de não conformidade equivalentes nos seus acordos contratuais com subempreiteiros.
37. Os trabalhadores contratados terão acesso a um mecanismo de reclamação. Nos casos em que o terceiro
que emprega ou contrata os trabalhadores não lhes possa proporcionar um mecanismo de reclamação,
o Mutuário disponibilizará aos trabalhadores contratados o mecanismo de reclamação previsto na
Secção C da presente SO.
F.

Trabalhadores Comunitários

38. Os projetos podem incluir a utilização de trabalhadores comunitários em diversas circunstâncias,
nomeadamente quando a comunidade fornece mão de obra como contribuição para o projeto, atividades
ou iniciativas ou quando os projetos são concebidos e conduzidos com o objetivo de promover o
desenvolvimento a nível comunitário, fornecer uma rede31 de segurança social ou prestar assistência
específica em situações de fragilidade e afetadas por conflitos. Dada a natureza e os objetivos desse
procedimento, a aplicação de todos os requisitos da SO2 poderá não ser adequada. Em todas estas
circunstâncias, o Mutuário/ exigirá a aplicação de medidas32 a fim de determinar se esse trabalho é ou
será fornecido voluntariamente em resultado de um acordo33individual ou comunitário.
39. Por conseguinte, quando o projeto incluir o fornecimento de mão de obra por trabalhadores
comunitários, o Mutuário aplicará as disposições pertinentes desta SO de uma forma que reflita e seja
proporcional:
•
•
•

À natureza e âmbito do projeto;
Às atividades específicas do projeto em que os trabalhadores comunitários estão envolvidos; e
À natureza dos riscos e impactos potenciais para os trabalhadores comunitários.

40. Os pontos 11 a 12 (Condições de Trabalho) e os pontos 29 a 35 (Saúde e Segurança no Trabalho) serão
avaliados em relação ao trabalho comunitário e aplicados de forma a refletir as alíneas a) a c) supra. A
forma como estes requisitos serão aplicados às circunstâncias do projeto será definida nos
procedimentos de gestão do trabalho.
41. Na preparação dos procedimentos de gestão do trabalho, o Mutuário identificará claramente os termos
e condições em que o trabalho comunitário será contratado, incluindo o montante e o método de
30

Ver nota de rodapé 3: nesses terceiros consideram-se incluídos empreiteiros, subempreiteiros, corretores, agentes ou intermediários.
Por exemplo, programas de alimentos por trabalho e obras públicas como programas de segurança social.
Estas medidas serão documentadas nos procedimentos de gestão do trabalho.
33
Condições razoáveis de trabalho e emprego podem ser avaliadas por referência a (i) condições estabelecidas para trabalho similar no comércio ou indústria relevante
na área/região onde o trabalho é realizado; (ii) acordo coletivo ou outra negociação reconhecida entre outras organizações de empregadores e representantes de
trabalhadores do comércio ou indústria em questão; (iii) sentença arbitral; ou (iv) condições estabelecidas pela legislação nacional.
31
32
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pagamento (se aplicável) e os horários de trabalho. Os procedimentos de gestão do trabalho
especificarão igualmente a forma como os trabalhadores comunitários podem apresentar reclamações
relativamente ao projeto, atividades ou outras iniciativas. O Mutuário avaliará os potenciais riscos e
impactos das atividades a realizar pelos trabalhadores comunitários e, no mínimo, aplicará os requisitos
relevantes dos Guiões gerais em Saúde e Segurança Ambiental e os Guiões em Saúde e Segurança
Ambiental específicas do setor.
42. O Mutuário avaliará se existe risco de trabalho infantil ou trabalho forçado no contexto do trabalho
comunitário, identificando esses riscos em conformidade com os pontos 23 a 24 supra. Os
procedimentos de gestão do trabalho definirão as funções e as responsabilidades do acompanhamento
dos trabalhadores comunitários. Se forem identificados casos de trabalho infantil ou trabalho forçado,
o Mutuário tomará as medidas adequadas para os corrigir.
43. O sistema de revisão estabelecido nos termos do ponto 43 terá em conta a oferta de mão de obra por
parte dos trabalhadores comunitários no projeto e a disponibilização de formação adequada a esses
trabalhadores, adaptada às suas necessidades específicas e aos potenciais riscos e impactos do projeto.
G.

Trabalhadores de Fornecimento Principal

44. No âmbito da avaliação ambiental e social, o Mutuário identificará os potenciais riscos do trabalho
infantil, trabalho forçado e as graves questões de segurança que possam surgir em relação aos
fornecedores principais.
45. Caso exista um risco significativo de trabalho infantil ou trabalho forçado relacionado com os
trabalhadores de fornecimento principal, o Mutuário exigirá que o fornecedor principal identifique
esses riscos em conformidade com os pontos 23 a 35. Os procedimentos de gestão do trabalho definirão
as funções e as responsabilidades do acompanhamento dos fornecedores principais. Se forem
encontrados casos de trabalho forçado, o Mutuário tomará medidas imediatas para retirar os
trabalhadores das condições de trabalho forçado; abordar e remediar os incidentes e práticas específicos
que levaram à situação do trabalhador; e abordar e remediar qualquer outra condição que represente
um risco de trabalho forçado. Se uma criança com idade inferior à idade mínima de emprego for
descoberta trabalhando no projeto, serão tomadas medidas para rescindir com responsabilidade o
emprego ou o compromisso da criança34.
46. Além disso, caso exista um risco significativo de problemas graves de segurança relacionados com os
trabalhadores de fornecimento principal, o Mutuário exigirá que o fornecedor principal em questão
adote procedimentos e medidas de mitigação com vista a resolver essas questões de segurança. Esses
procedimentos e medidas de atenuação serão revistos periodicamente por forma a verificar a sua
eficácia.
47. A capacidade do Mutuário para fazer face a estes riscos dependerá do nível de controlo ou influência
do Mutuário sobre os seus fornecedores principais. No caso de não ser possível uma solução corretiva,
o Mutuário transferirá, num prazo razoável, os fornecedores principais do projeto para fornecedores
que possam demonstrar que cumprem os requisitos aplicáveis da presente SO.

34

Retirer immédiatement les enfants de leur travail peut aggraver leur situation de vulnérabilité. Au minimum, les mesures immédiates devraient inclure le retrait des
enfants de tâches dangereuses, nuisibles ou inappropriées compte tenu de leur âge et qui entravent leur éducation. Un enfant retiré d'une situation de travail des enfants
devrait recevoir une aide à la remédiation et se voir proposer des alternatives au travail des enfants, par exemple en garantissant l'accès à l'éducation ou à la formation
professionnelle.
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H. Notificação Imediata de Acontecimentos de Mão de Obra e Saúde e Segurança Materialmente
Adversas
48. Não obstante os requisitos de prestação regular de informação impostos pelo Banco ou requisitos
nacionais, o Mutuário notificará prontamente o Banco (com 5 dias úteis) de qualquer acontecimento
materialmente adverso, como acidentes graves, mortes, conflitos laborais, questões significativas de
segurança ou quaisquer outras questões abordadas no âmbito da presente SO. O Mutuário prestará
assistência ao Banco em quaisquer ações de acompanhamento do Banco.
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Salvaguarda Operacional 3. Prevenção e controle da poluição,
materiais perigosos e utilização eficiente dos recursos
Introdução
1. A OS3 reconhece que as atividades económicas geram frequentemente poluição para o ar, para a água
e para a terra, e consomem recursos finitos que podem ameaçar as pessoas, os serviços ecossistémicos
e o ambiente a nível local, regional e global. A concentração atmosférica atual e prevista de Gases com
Efeito de Exstufa (GEE) ameaça o bem-estar das gerações atuais e futuras. Ao mesmo tempo, uma
utilização mais eficiente e eficaz dos recursos, a prevenção da poluição, a prevenção das emissões de
GEE e as tecnologias e práticas de mitigação tornaram-se mais acessíveis e viáveis.
2. A presente SO define os requisitos de abordagem à eficiência dos recursos e à prevenção e gestão35 da
poluição 36 ao longo do ciclo de vida do projeto de uma forma compatível com as Boas Práticas
Internacionais da Indústria (BPII).
3. Ao longo das diferentes fases do ciclo de vida do projeto — planeamento e conceção, construção,
entrada em funcionamento, operações e desativação — o Mutuário deve avaliar e analisar as técnicas
de eficiência dos recursos e de prevenção da poluição e pô-las em prática, tendo em conta a sua
viabilidade técnica e financeira e a sua relação custo-eficácia.
4. No âmbito da preparação do projeto, na avaliação ambiental e social, o Mutuário/ avalia os potenciais
impactos das descargas poluentes e das concentrações ambientais daí resultantes para o ambiente,
tendo em conta os potenciais recetores, e avalia os riscos e impactos relacionados com:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A capacidade de carga ambiental;
Servicos do Ecossistema
A utilização das terras (atuais e futuras), solos e agricultura;
As comunidades circundantes e as condições de pobreza;
Os potenciais impactos locais, regionais e transfronteiriços;
A proximidade a zonas e populações ecologicamente sensíveis;
A proximidade às fontes de água à superfície e subterrâneas;
A utilização atual e futura da massa de água;
Os potenciais impactos cumulativos.

Objetivos
5. Os objetivos da SO3 são os seguintes:
•
•

Promover a utilização sustentável dos recursos, incluindo a energia, a água e as matérias-primas.
Evitar ou minimizar os impactos adversos na saúde humana e no ambiente, evitando ou
minimizando a poluição37 decorrente das atividades do projeto.

35

O termo "poluição" refere-se a poluentes químicos perigosos e não perigosos nas fases sólida, líquida ou gasosa, e abrange outros componentes como a descarga
térmica para a água, as emissões de poluentes climáticos de curta e longa duração, odores nocivos, ruído, vibrações, radiação, energia eletromagnética e a criação de
potenciais impactos visuais, incluindo a luz.
36
Salvo indicação em contrário nesta SO, a "gestão da poluição" inclui medidas destinadas a evitar ou minimizar as emissões de poluentes, incluindo os poluentes
climáticos de curta e longa duração, uma vez que as medidas que tendem a incentivar a redução da utilização de energia e matérias-primas, bem como as emissões de
poluentes locais, também geram habitualmente um incentivo à redução das emissões de poluentes climáticos de curta e longa duração.
37
O termo "Poluição" compreende introduções significativas feitas pelo homem no ambiente e inclui a luz, o som, as vibrações e as matérias líquidas e gasosas,
perigosas ou não. Estão, por conseguinte, incluídos os resíduos de papel e de plástico.
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•
•
•

Evitar ou minimizar as emissões relacionadas com o projeto de poluentes38climáticos de curta e
longa duração.
Evitar ou minimizar a produção de resíduos perigosos e não perigosos.
Minimizar e gerir os riscos e impactos associados à utilização de pesticidas.

Âmbito de Aplicação
6. A aplicabilidade desta SO é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO1.
Requisitos
7. O Mutuário/ incluirá princípios de eficiência dos recursos e de prevenção da poluição nas atividades
ou iniciativas do projeto, em conformidade com os princípios de uma produção mais limpa.39
8. O Mutuário considerará as condições ambientais e aplicará medidas em matéria de eficiência de
recursos e de prevenção da poluição técnica e financeiramente viáveis, em conformidade com a
hierarquia de mitigação. As medidas serão proporcionais aos riscos e impactos associados ao projeto e
coerentes com as BPII, em primeira instância as as notas de orientação do SIS.

A. Uso eficiente de recursos
9. O Mutuário aplicará medidas técnica e financeiramente viáveis para melhorar o consumo eficiente de
energia, água e matérias-primas, bem como outros recursos. Essas medidas integrarão os princípios de
uma produção mais limpa na conceção dos produtos e nos processos de produção com vista a conservar
as matérias-primas, energia e água, bem como outros recursos. Na concepção dos produtos, o ciclo de
vida será tido em consideração para incorporar técnicas que visem evitar ou minimizar desperdícios,
aplicando os princípios e práticas da economia circular sempre que técnica e financeiramente possível.
Quando estiverem disponíveis dados de aferição comparativa, o Mutuário levará a cabo uma comparação
a fim de estabelecer o nível relativo de eficiência.
Uso de Energia
10. A utilização eficiente da energia constitui uma forma importante de o Mutuário poder contribuir para
o desenvolvimento sustentável. Quando o projeto corresponder a um utilizador de energia
potencialmente significativo, para além de aplicar os requisitos da eficiência de recursos da presente
SO, o Mutuário adotará medidas especificadas nas Guiões em Saúde e Segurança Ambiental para
otimizar a utilização de energia, tanto quanto seja técnica e financeiramente viável.
Utilização de Água
11. Quando o projeto for um utilizador de água potencialmente significativo 40 ou tiver impactos
potencialmente significativos na qualidade da água, o Mutuário, além de aplicar os requisitos da
eficiência de recursos desta SO, adotará, desde que seja técnica e financeiramente viável, medidas que
evitem ou minimizem a utilização da água de modo a que a utilização da água do projeto não tenha
impactos adversos significativos nas comunidades, noutros utilizadores e no ambiente. Estas medidas
38

Estão abrangidos todos os GEE e o carbono negro (CN).
Produção mais limpa refere-se ao conceito de integração da redução da poluição no processo de produção e na conceção de um produto. Essa integração implica a
aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos, produtos e serviços com vista a aumentar a eficiência global e reduzir os riscos para
o ser humano e o ambiente através da conservação de matérias-primas, água e energia e através da redução ou eliminação da utilização de matérias-primas tóxicas e
perigosas. Uma produção mais limpa pode também significar que se tire partido das fontes de energia renováveis (Orientações em Matéria de Ambiente, Saúde e
Segurança da IFC (Nota de Orientação n.º 3) e PNUA).
40
Embora o significado da quantidade de água utilizada seja contextual, o limiar de 5.000 litros por dia é um parâmetro de referência geralmente utilizado.
39
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incluem, nomeadamente, a utilização de medidas adicionais, tecnicamente viáveis, de conservação da
água no âmbito das operações dos Mutuários, a utilização de fontes alternativas de abastecimento de
água, compensações do consumo de água com vista a manter a procura total de recursos hídricos aquém
da oferta disponível e a avaliação de localizações alternativas para o projeto.
12. Para projetos com uma elevada procura de água que tenham impactos adversos potencialmente
significativos nas comunidades, noutros utilizadores ou no ambiente, aplicar-se-á o seguinte:
•
•
•
•
•

Será desenvolvido, mantido, controlado e comunicado periodicamente um balanço pormenorizado
da água;
Serão identificadas e executadas oportunidades para melhorar a eficiência da utilização da água;
Será avaliada a utilização específica de água (medida em volume de água utilizada por unidade de
produção); e
As operações devem ser aferidas de acordo com os padrões disponíveis do setor em matéria de
eficiência da utilização da água.
O Mutuário avaliará, no âmbito da avaliação ambiental e social, os potenciais impactos cumulativos
da utilização da água nas comunidades, noutros utilizadores e no ambiente, identificando e
aplicando medidas de atenuação adequadas.

Fluxo Ambiental41
13. Para projetos que afetam os recursos hídricos, o mutuário evita alterar significativamente os regimes
de fluxo de forma a impedir que os recursos hídricos cumpram suas funções para importantes
ecossistemas a montante e a jusante e seus serviços às comunidades locais. O mutuário, portanto, avalia
e gere os fluxos ambientais para a conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos serviços
ecossistêmicos. Além dos fluxos ambientais, a avaliação precisa dar igual atenção a outros aspectos do
ecossistema aquático, como a sedimentação e a viabilidade da pesca.
14. O mutuário garante que os fluxos sejam mantidos para que sejam geridos de forma otimizada para
permitir o uso polivalente da água, incluindo as suas funções ecológicas e a integridade dos sistemas
fluviais e zonas húmidas. O país membro (ou grupo de países) no qual o projeto ocorre é responsável
por garantir o cumprimento por meio de sua agência de gestão de recursos hídricos apropriada.
15. O mutuário garante que a avaliação ambiental e social use metodologias apropriadas para abordar a
questão dos fluxos ambientais de acordo com as melhores práticas, incluindo as recomendações da
Comissão Mundial de Barragens. Antes de iniciar qualquer projeto de fluxo de água, o mutuário realiza
uma auditoria participativa das necessidades de água para determinar, em consulta com as partes
interessadas relevantes que dependem dos fluxos do rio para várias necessidades, os requisitos mínimos
de fluxo ecológico da linha de base.
16. A análise e gestão dos fluxos ambientais são realizadas na medida do possível no contexto do
planeamento da bacia hidrográfica, de modo que todo o balanço hídrico actual e futuro da bacia, seja a
estrutura na qual os fluxos ambientais são determinados. Se não houver um plano de bacia hidrográfica,
é especialmente importante que a análise baseada em projetos considere o valor da água entre os
objetivos sociais, econômicos e ambientais para que esses objetivos não sejam prejudicados por um
projeto individual ou pelos impactos cumulativos de vários projetos. O mutuário enviará notificação,
mencionando os riscos e impactos e as medidas a serem tomadas, aos países ribeirinhos cujos territórios
e necessidades serão afetados pelo projeto, conforme evidenciado pela avaliação ambiental e social.
41

O fluxo ambiental inclui o fluxo ecológico clássico e as necessidades ótimas das comunidades a jusante, inclusive para suas atividades econômicas e consumo
doméstico.
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Uso de Matérias-Primas
17. Quando o projeto corresponde a um utilizador de matérias-primas potencialmente significativo, para
além de aplicar os requisitos da eficiência de recursos da presente SO, o Mutuário adotará medidas 42
especificadas nos Guiõe em Saúde e Segurança Ambiental e noutras BPII com vista a promover uma
utilização eficiente de matérias primas, tanto quanto seja técnica e financeiramente viável.

B. Prevenção e Gestão da Poluição
18. O Mutuário aplicará medidas de prevenção e controlo da poluição compatíveis com a legislação e as
normas nacionais, as convenções internacionais aplicáveis e as normas e boas práticas
internacionalmente reconhecidas, em especial os Guiões em Saúde e Segurança Ambiental.
19. Quando a legislação e a regulamentação nacionais divergem das normas e medidas contidas nos Guiões
em Saúde e Segurança Ambiental , o Mutuário deve cumprir as regras que forem mais rigorosas. No
entanto, se se verificar que há níveis ou medidas menos rigorosos que são adequados a circunstâncias
específicas do projeto, o Mutuário apresentará uma justificação completa e pormenorizada para
quaisquer alternativas propostas através do processo de avaliação ambiental e social. A referida
justificação deve demonstrar que a escolha de qualquer nível de desempenho alternativo é consistente
com os requisitos gerais da presente SO e das BPII.
20. O Mutuário evitará a libertação de poluentes ou, quando não for possível evitar esse tipo de poluição,
minimizará e controlará a concentração e o fluxo mássico da sua libertação, utilizando os níveis e as
medidas de desempenho especificados na legislação nacional ou nos Guiões em Saúde e Segurança
Ambiental, consoante os que forem mais rigorosos. Isto aplica-se à libertação de poluentes para o ar,
para a água e para o solo devido a circunstâncias rotineiras, não rotineiras e acidentais e com o potencial
de causar impactos locais, regionais e transfronteiriços.
21. No caso dasatividades do projeto serem apoiadas por um Banco envolverem uma poluição histórica,43
o Mutuário elaborará um processo destinado a identificar a parte responsável. Se a poluição histórica
colocar um risco significativo para a saúde humana ou para o ambiente, o Mutuário procederá a uma
avaliação44 dos riscos para a saúde e a segurança incidente sobre a poluição existente que possa afetar
as comunidades, os trabalhadores e o ambiente. Qualquer reparação do local será efetuada em
conformidade com a legislação nacional e as BPII, consoante as que forem mais rigorosas.45
22. Para fazer face aos potenciais impactos adversos na saúde humana e no ambiente,46 o Mutuário terá em
conta fatores relevantes, incluindo, nomeadamente: a) as condições ambientais existentes; b) nas zonas
já afetadas pela poluição, a capacidade47 assimilativa remanescente do ambiente; c) a utilização atual e
futura dos solos; d) a proximidade do projeto a zonas de importância para a biodiversidade; e) o
potencial dos impactos cumulativos com consequências incertas e/ou irreversíveis; e f) os impactos das
questões das alterações climáticas relacionadas com os projetos.

42

Essas medidas podem incluir a reutilização ou a reciclagem de materiais. O Mutuário reduzir ou eliminar a utilização de matérias-primas tóxicas ou perigosas.
36 Fluxos ambientais incluem os fluxos ecológicos clássicos e as condições das comunidades a jusante, incluindo as suas necessidades económicas e consumo doméstico
43
Neste contexto, a poluição histórica é definida como a poluição causada por atividades passadas que afetavam os recursos hídricos e terrestres, relativamente à qual
nenhuma das partes assumiu ou teve de suportar a responsabilidade de dar resposta ou realizar a reparação exigida.
44
A referida avaliação seguirá uma abordagem baseada no risco coerente com os BPII, em primeiro lugar os Guiões em Saúde e Segurança Ambiental .
45
No caso de um ou mais terceiros serem responsáveis pela poluição histórica, o Mutuário considerará a possibilidade de recorrer a essas partes para que a referida
poluição seja adequadamente sanada. O Mutuário aplicará medidas adequadas para que a poluição histórica no local não constitua um risco significativo para a saúde e
a segurança dos trabalhadores e das comunidades.
46
São os casos do ar, das águas superficiais e subterrâneas e dos solos.
47
A capacidade assimilativa refere-se à capacidade do ambiente para absorver uma carga incremental de poluentes, mantendo-se simultaneamente abaixo de um limiar
de risco inaceitável para a saúde humana e o ambiente.
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23. Para além de aplicar as medidas de eficiência dos recursos e de controlo da poluição, conforme exigido
nesta SO, quando o projeto/atividades tiverem potencial para constituir uma fonte significativa de
emissões numa área já degradada, o Mutuário considerará estratégias adicionais e adotará medidas que
evitem ou minimizem os efeitos negativos. Estas estratégias incluem, nomeadamente, a avaliação de
locais alternativos para o projeto ou atividades.
Gestão da Poluição Atmosférica48
24. Para além das medidas de eficiência de recursos acima descritas, o Mutuário considerará alternativas e
aplicará opções49 técnica e financeiramente viáveis e económicas50 destinadas a evitar ou minimizar as
emissões atmosféricas durante a conceção, construção e funcionamento do projeto ou atividades.
25. No âmbito da avaliação ambiental e social, o Mutuário caracterizará e fará uma estimativa das fontes
de poluição atmosférica relacionadas com o projeto ou atividades51.
Avaliação dos Impactos e Efeitos das mudanças climáticas
26. No âmbito da avaliação ambiental e social, o Mutuário caracterizará e fará uma estimativa das fontes
de de GEE resultantes do projeto ao atividades52. Isso inclui uma estimativa das emissões brutas de
GEE, se tal estimativa for técnica e financeiramente viável. Caso o mutuário não consiga fazer tal
estimativa, o Banco pode fornecer apoio nesse sentido. No caso de projetos com fontes de emissões
diversas e pequenas (por exemplo, projetos de desenvolvimento liderados pela comunidade) ou em que
as emissões não são suscetíveis de ser significativas (por exemplo, projetos no domínio da educação e
da proteção social), não serão necessárias estimativas de GEE.
27. O Mutuário considerará alternativas de projeto e implementará opções técnica e financeiramente
viáveis e econômicas53 para evitar ou minimizar as emissões de GEE durante o projeto, construção e
operação do projeto ou atividades.
Gestão de Resíduos Perigosos e Não Perigosos
28. Desde os estágios iniciais do projeto e de acordo com os tratados internacionais aplicáveis e as melhores
práticas, o mutuário identificará os resíduos potencialmente perigosos que serão gerados ao longo do
ciclo de vida do projeto, para determinar alternativas econômicas para sua disposição ambientalmente
correta . racional.
29. O Mutuário evitará a produção de resíduos perigosos e não perigosos. Quando a produção de resíduos
não puder ser evitada, o Mutuário minimizará a produção de resíduos e reutilizará, reciclará e valorizará
os resíduos de uma forma segura para a saúde humana e o ambiente. Quando os resíduos não puderem
ser reutilizados, reciclados ou valorizados, o Mutuário tratará, destruirá ou eliminará esses resíduos de
48

A "Poluição atmosférica" refere-se à libertação de poluentes atmosféricos (muitas vezes associados à queima de combustíveis fósseis), tais como óxidos de azoto
(NOx), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), partículas (PM), bem como outros contaminantes, incluindo GEE.
49
As opções para reduzir ou prevenir a poluição do ar podem incluir uma combinação de abordagens, como aumentar a eficiência energética, modificar processos,
selecionar combustíveis ou outros materiais menos poluentes e aplicar técnicas de controle de emissões. As opções para reduzir as emissões de gases de efeito estufa
podem incluir a mudança dos locais do projeto; adoção de fontes de energia renováveis ou de baixo carbono, substituição de refrigerantes com alto potencial de
aquecimento; práticas de manejo agrícola, florestal e pecuário mais sustentáveis; redução de emissões fugitivas e queima de gás; e sequestro e armazenamento de
carbono; modos de transporte sustentáveis; e práticas adequadas de gestão de resíduos.
50
A rentabilidade é determinada de acordo com o custo de investimento e o custo operacional, bem como as vantagens financeiras das opções consideradas durante a
vida do projeto.
51
Para efeitos dessa estimativa, o Mutuário pode utilizar metodologias nacionais aceites no contexto de acordos internacionais sobre alterações climáticas, com o acordo
do Banco.
52
Para fins dessa estimativa, o mutuário poderá utilizar metodologias nacionais aceitas no contexto de acordos internacionais sobre mudanças climáticas, com o
consentimento do Banco.
53
Les options pour réduire les émissions de GES peuvent inclure des emplacements de projet alternatifs; l'adoption de sources d'énergie renouvelables ou à faible
émission de carbone ; les alternatives aux réfrigérants à fort potentiel de réchauffement climatique ; des pratiques de gestion agricole, forestière et d'élevage plus durables;
la réduction des émissions fugitives et du torchage du gaz ; et la séquestration et le stockage du carbone ; alternatives de transport durables; et les bonnes pratiques de
gestion des déchets.
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uma forma ambientalmente correta e segura que inclua o controlo adequado das emissões e dos resíduos
resultantes do manuseamento e do processamento dos resíduos.
30. Se os resíduos gerados forem considerados perigosos,54 o Mutuário cumprirá os requisitos existentes
em matéria de gestão (incluindo o armazenamento, transporte e eliminação) de resíduos perigosos,
incluindo a legislação nacional e as convenções internacionais aplicáveis, designadamente aquelas
relativas aos movimentos transfronteiriços. Na ausência de tais requisitos, o Mutuário adotará
alternativas em termos de BPII com vista a uma gestão e eliminação ambientalmente corretas e seguras.
Quando a gestão de resíduos perigosos seja conduzida por terceiros, o Mutuário recorrerá a empreiteiros
que sejam empresas reputadas e legítimas licenciadas pelas agências de regulamentação
governamentais relevantes e, no que se refere ao transporte e à eliminação, obterá a documentação da
cadeia de custódia até ao destino final. O Mutuário verificará se os locais de eliminação licenciados são
explorados de acordo com normas aceitáveis e, quando o forem, o Mutuário utilizará esses locais. Se
os locais licenciados não forem explorados de acordo com normas aceitáveis, o Mutuário minimizará
os resíduos enviados para esses locais e considerará opções alternativas de eliminação, incluindo a
possibilidade de desenvolver as suas próprias instalações de valorização ou eliminação no seu próprio
local ou noutro local.
Gestão de Produtos Químicos e Materiais Perigosos
31. Se não for possível evitar uma produção, utilização ou produção significativas de materiais ou resíduos
perigosos, o Mutuário, em consulta com os trabalhadores e as comunidades potencialmente afetados,
elaborará um plano de gestão que seguirá uma abordagem global do ciclo de vida (transporte,
manuseamento, armazenamento, reciclagem e eliminação) e integrará, se for caso disso, medidas
preventivas e de contingência e práticas de gestão e de comunicação de informação. Concretamente, o
Mutuário deverá estudar as oportunidades de reciclagem e reutilização de resíduos, preparando um
plano de reciclagem e reutilização que identifique os materiais recicláveis e avalie o potencial de
reinjecção de resíduos no processo. Se forem utilizados terceiros para assumir a gestão e eliminação de
resíduos perigosos, o Mutuário avalia a sua legitimidade e legalidade para a realização de atividades de
gestão de resíduos perigosos e obtém a documentação da cadeia de custódia. Por conseguinte, o
Mutuário é responsável por garantir que o terceiro cumpre as regras da Convenção de Basileia.
32. De acordo com os compromissos do país anfitrião sob todos os acordos internacionais aplicáveis, o
Mutuário evitará a fabricação, comércio e uso de produtos químicos e materiais perigosos sujeitos a
proibições internacionais, restrições ou eliminação progressiva, exceto em uma finalidade aceitável
conforme definido pelo acordos ou protocolos ou se uma isenção foi obtida pelo Mutuário.
33. O Mutuário minimizará e controlará a libertação e utilização dos materiais perigosos55. A produção,
transporte, manuseamento, armazenamento e utilização de materiais perigosos em atividades do projeto
serão avaliadas por meio da avaliação ambiental e social. O Mutuário considerará substitutos menos
perigosos sempre que as matérias perigosas se destinem a ser utilizadas em processos de fabrico ou
noutras operações.

C. Gestão de vetores e pragas
34. Nos casos em que os projetos impliquem o recurso a medidas de gestão de pragas, o Mutuário dará
preferência a abordagens de gestão integrada de pragas (GIP) 56 ou de gestão integrada de vetores
54

Conforme definido nos Guiões em Saúde e Segurança Ambientale legislação nacional aplicáveis.
Estes materiais podem incluir fertilizantes químicos, alterações do solo e outros produtos químicos para além dos pesticidas.
A GIP refere-se a uma combinação de práticas de controlo de pragas, orientadas pelos agricultores e baseadas no ambiente, que procura reduzir a dependência dos
pesticidas químicos sintéticos. Implica: a) a gestão de pragas (mantendo-as abaixo de níveis economicamente prejudiciais) em substituição da tentativa da sua
erradicação; b) a integração de múltiplos métodos (apoiando-se, na medida do possível, em medidas não químicas) com vista a manter baixas as populações de pragas;
55
56
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(GIV)57, utilizando métodos combinados ou múltiplos. As aquisições, distribuição, armazenamento,
utilização e eliminação de pesticidas e as respetivas embalagens, em condições de segurança ambiental,
devem ser consideradas no que respeita a esta SO, bem como às SO1, 2 e 4.
35. Na aquisição de qualquer pesticida, o Mutuário avaliará a natureza e o grau dos riscos associados, tendo
em conta a utilização proposta e os utilizadores previstos 58 . O Mutuário não utilizará pesticidas,
produtos pesticidas ou formulações, a menos que essa utilização esteja em conformidade com nos
Guiões em Saúde e Segurança Ambiental. Além disso, o mutuário também não utilizará produtos
pesticidas que contenham ingredientes ativos que estejam sujeitos a restrições ao abrigo do Direito
nacional, das convenções internacionais aplicáveis ou dos respetivos protocolos, ou que sejam
abrangidos pelos respetivos anexos ou preencham os respetivos critérios, exceto se for para um fim
aceitável definido por essas convenções, protocolos ou anexos, ou caso tenha sido obtida uma isenção
por parte do Mutuário ao abrigo dessas convenções, respetivos protocolos ou anexos, em conformidade
com os compromissos assumidos pelos Mutuários ao abrigo daqueles e de outros acordos internacionais
aplicáveis. O Mutuário também não utilizará quaisquer produtos pesticidas formulados que preencham
os critérios de carcinogenicidade, mutagenicidade ou toxicidade reprodutiva estabelecidos por
organismosinternacionais relevantes 59 . Para quaisquer outros produtos pesticidas que representem
outros riscos potencialmente graves para a saúde humana ou o ambiente e que sejam identificados em
sistemas de classificação e rotulagem internacionalmente reconhecidos, o Mutuário não utilizará
formulações de pesticidas para produtos se: a) se verificar no país uma ausência de restrições à sua
distribuição, gestão e utilização; ou b) forem suscetíveis de serem acessíveis e utilizadas por pessoal
leigo, agricultores ou outras pessoas sem formação, equipamento e instalações para manusear,
armazenar e aplicar corretamente esses produtos.
36. São aplicáveis os seguintes critérios adicionais à seleção e utilização desses pesticidas: (a) terem efeitos
adversos insignificantes na saúde humana; (b) revelarem-se eficazes contra as espécies visadas; (c)
terem um efeito mínimo nas espécies não visadas e no ambiente natural. Os métodos, calendário e
frequência de aplicação de pesticidas têm por objetivo minimizar os danos causados nos inimigos
naturais. Os pesticidas utilizados em programas de saúde pública serão comprovadamente seguros para
os habitantes e animais domésticos das zonas tratadas, bem como para o pessoal que os aplica; d) a sua
utilização terá em conta a necessidade de evitar o desenvolvimento de resistência nas pragas; e) no caso
de se exigir o registo, todos os pesticidas serão registados ou de outra forma autorizados para utilização
nas culturas e nos animais ou para os padrões de utilização a que se destinam no âmbito do projeto.
37. O Mutuário assegurará que todos os pesticidas utilizados são fabricados, formulados, embalados,
rotulados, manuseados, armazenados, eliminados e aplicados de acordo com as normas e códigos de
conduta internacionais pertinentes [como o Código Internacional de Conduta sobre a Distribuição e a
Utilização de Pesticidas da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)],
bem como as matérais tecnicas de Ambiente, Saúde e Segurança gerais.
38. Para qualquer projeto que envolva questões60 significativas de gestão de pragas ou qualquer projeto que
preveja atividades que possam conduzir a problemas significativos de gestão de pragas e pesticidas, 61
e c) a seleção e aplicação de pesticidas, quando for necessário utilizá-los, de forma a minimizar os efeitos adversos nos organismos benéficos, nos seres humanos e no
ambiente.
57
A GIV ”consiste num processo de decisão racional para uma utilização ótima dos recursos para o controlo dos vetores. A abordagem procura melhorar a eficácia, a
rentabilidade, a solidez ecológica e a sustentabilidade do controlo dos vetores de doenças.”
58
Essa avaliação é levada a cabo no contexto da avaliação do impacto ambiental e social.
59
Estão incluídos os pesticidas classificados como de Classe Ia (extremamente perigosos), Ib (altamente perigosos) ou II (moderadamente perigosos).
60
Essas questões incluem: (a) controlo migratório do gafanhoto-migrador; b) controlo do mosquito ou de outros vetores de doenças; c) controlo de aves; d) controlo dos
roedores, etc.
61
Tais como: (a) novo desenvolvimento do uso do solo ou alteração das práticas de cultivo numa zona; b) ampliação significativa em novas zonas; c) diversificação
tendo em vista novas culturas agrícolas; d) intensificação dos sistemas de baixa tecnologia existentes; e) proposta de aquisição de produtos ou métodos relativamente
perigosos de controlo de pragas; ou f) preocupações ambientais ou sanitárias específicas (por exemplo, proximidade de zonas protegidas ou recursos aquáticos
importantes; segurança dos trabalhadores).
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o Mutuário elaborará um plano de gestão de pragas (PGP)62. Será também elaborado um plano de gestão
de pragas quando o financiamento proposto dos produtos de controlo de pragas representar uma grande
componente do projeto ou das atividades do Mutuário63.

62

Dependendo da natureza e da escala dos riscos e impactos do projeto, os elementos de um PGP podem ser incluídos no âmbito do PGAS e a elaboração de um PGP
autónomo pode não ser necessária. Ver Anexo xx para mais informações.
63
É neste contexto que se prevê o financiamento de quantidades substanciais de pesticidas. Não se exige um plano de gestão de pragas para a aquisição ou utilização de
mosquiteiros impregnados ou de inseticidas para pulverização intradomiciliária, ambos para o controlo da malária, identificados em sistemas de classificação
internacionalmente reconhecidos.
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Salvaguarda Operacional 4. Saúde, Segurança e Proteção
Comunitárias
Introdução
1. A SO4 reconhece que projetos, atividades, equipamentos e infraestruturas podem aumentar a exposição
da comunidade a riscos e impactos. Além disso, as comunidades que já estão sujeitas aos impactos das
alterações climáticas podem também sentir uma aceleração ou intensificação dos impactos devidos a
um projeto ou atividades.
2. A SO4 aborda os riscos e impactos em termos de saúde, segurança e proteção sentidos pelas
comunidades afetadas pelos projetos e a responsabilidade correspondente do Mutuário de evitar ou
minimizar esses riscos e impactos, com especial atenção para as pessoas que, devido às suas
circunstâncias particulares, podem ser vulneráveis.
Objetivos
3. Os objetivos da SO4 são os seguintes:
•
•
•
•
•
•

•

Antecipar e evitar impactos adversos na saúde e segurança das comunidades afetadas pelo projeto
durante o ciclo de vida do projeto ou da operação, em circunstâncias rotineiras e não rotineiras.
Contribuir para a promoção da saúde e da segurança públicas em toda a área de influência do projeto,
nomeadamente através da promoção e do apoio a programas destinados a evitar a propagação de
doenças transmissíveis importantes.
Promover a qualidade e a segurança, bem como considerações relacionadas com as alterações
climáticas, no âmbito da conceção e construção de infraestruturas, incluindo barragens.
Evitar ou minimizar a exposição da comunidade a riscos de tráfego e de segurança rodoviária
relacionados com projetos, doenças e materiais perigosos.
Adotar medidas eficazes para fazer face a situações de emergência.
Assegurar que a salvaguarda do pessoal e dos bens através da prestação de segurança pública ou
privada seja concretizada de forma a evitar ou minimizar os riscos para as comunidades afetadas
pelos projetos e de forma coerente com as normas e princípios internacionais em matéria de direitos
humanos64.
Ajudar a prevenir a Exploração Sexual, o Abuso e o Assédio Sexual (ESAA) de membros da
comunidade por parte dos trabalhadores do projeto.

Âmbito de Aplicação
4. A aplicabilidade desta SO é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO1.
5. A presente SO aborda riscos e impactos potenciais em comunidades que possam ser afetadas pelas
atividades do projeto. Os requisitos de saúde e segurança no trabalho (SST) para os trabalhadores do
projeto são estabelecidos na SO2, ao passo que as medidas para evitar ou minimizar os impactos na
saúde humana e no ambiente devido à poluição existente ou potencial são estabelecidas na SO3.

64

Tais como os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos, o Código de Conduta Internacional para Prestadores de Serviços de Segurança Privada e
os Princípios Básicos das Nações Unidas sobre a Utilização da Força e das Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei.
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Requisitos

A. Saúde e Segurança Comunitárias
6. O Mutuário/ avaliará os riscos e impactos do projeto na saúde e segurança das comunidades afetadas
durante o ciclo de vida do projeto, incluindo aquelas que, devido às suas circunstâncias particulares,
possam ser vulneráveis. Para esse efeito, o Mutuário/ desenvolverá e porá em prática um plano de
gestão da saúde e da segurança. Esse plano, no mínimo, (i) identificará os riscos e impactos e proporá
medidas de mitigação em conformidade com a hierarquia de mitigação (ii) abordará os requisitos de
prevenção, preparação e resposta a situações de emergência e do planeamento da prevenção e contenção
de doenças. O Plano interrelacionar-se-á funcionalmente com outros planos, tais como um Plano de
Gestão de Fluxo de Mão de Obra ou um plano contra a ESAA, conforme o caso.
7. O Mutuário/ assegurará a incorporação de todos os requisitos relevantes nos documentos de aquisição
e de concurso e nos contratos dos fornecedores principais, prestadores de serviços, empreiteiros e
subempreiteiros, conforme o caso. Todos os planos de gestão de saúde e segurança devem constituir
parte integrante do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) global do projeto, que deve ser revisto
e atualizado regularmente, conforme necessário.
Conceção e Segurança de Infraestruturas e Equipamentos
8. O Mutuário conceberá, construirá, operará e desativará os elementos estruturais do projeto em
conformidade com os requisitos legais nacionais, os Guiões em Saúde e Segurança Ambiental e outras
BPII, tendo em conta os riscos de segurança para terceiros e para comunidades afetadas. Os elementos
estruturais de um projeto serão concebidos e construídos por profissionais competentes e certificados
ou aprovados pelas autoridades competentes ou por profissionais65. A conceção estrutural terá em conta
questões relacionadas com as alterações climáticas, tais como a alteração dos padrões de vegetação, os
padrões climáticos locais, as alterações das condições hidrológicas e a frequência e intensidade dos
fenómenos meteorológicos extremos, conforme o caso. A conceção global terá em conta a
disponibilização de acesso universal às pessoas com deficiência.
9. No caso do projeto ou atividades apoiadas pelo Banco incluírem novos edifícios e estruturas acessíveis
ao público, o Mutuário considerará os riscos adicionais da exposição potencial do público a acidentes
operacionais ou perigos naturais, incluindo fenómenos meteorológicos extremos. No caso de ser técnica
e financeiramente viável, o Mutuário aplicará igualmente o conceito de acesso66 universal à conceção
e construção desses novos edifícios e estruturas.
10. Quando os elementos ou componentes estruturais de um projeto ou atividades estiverem situados em
locais de alto risco, designadamente aqueles que apresentam um risco de condições meteorológicas
extremas ou de evolução lenta, e a sua avaria ou mau funcionamento puderem ameaçar a segurança das
comunidades, o Mutuário contratará um ou mais peritos independentes com experiência substancial e
reconhecida em projetos semelhantes, distintos dos peritos responsáveis pela conceção e construção, a
fim de procederem, o mais cedo possível, a uma revisão do desenvolvimento do projeto, ao longo das
fases de conceção, construção, funcionamento e desativação do projeto. No caso da operação do Banco
implicar uma nova barragem ou uma barragem existente, o Mutuário fornecerá recursos suficientes
para cumprir os requisitos de segurança das barragens, conforme estabelecidos no Anexo 1.

65

Poderão estar incluídas, se for caso disso, auditorias de segurança e de proteção contra incêndios realizadas por terceiros em edifícios existentes que sejam utilizados
para fins coletivos e em edifícios novos antes da sua entrada em serviço ou utilização.
66
O conceito de acesso universal implica um acesso total a pessoas de todas as idades e capacidades em diferentes situações e em diferentes circunstâncias, tal como
estabelecido nas BPII.
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Segurança dos Serviços
11. Sempre que o projeto ou atividades impliquem a prestação de serviços às comunidades, o Mutuário
estabelecerá e porá em prática sistemas adequados de gestão da qualidade a fim de antecipar e
minimizar os riscos e impactos que esses serviços possam ter na saúde e na segurança comunitárias.
Nessas circunstâncias, o Mutuário aplicará igualmente o conceito de acesso universal, sempre que tal
seja técnica e financeiramente viável.
Tráfego e Segurança Rodoviária
12. O Mutuário identificará, avaliará e acompanhará os potenciais riscos de tráfego 67 e segurança
rodoviária para os trabalhadores, comunidades afetadas e utentes da estrada ao longo do ciclo de vida
da operação e, se for caso disso, desenvolverá medidas e planos para lhes dar resposta. O Mutuário
incorporará medidas de segurança rodoviária técnica e financeiramente viáveis nos projetos de
prevenção e redução de potenciais riscos para a segurança rodoviária dos utentes e das comunidades
afetadas.
13. Se for caso disso, o Mutuário realizará uma avaliação da segurança rodoviária para cada fase do projeto
ou atividades, acompanhando os incidentes e acidentes e elaborando relatórios regulares sobre esse
acompanhamento. O Mutuário utilizará os relatórios para identificar questões de segurança negativas e
estabelecer e pôr em prática medidas para as resolver.
14. Para os veículos ou frotas de veículos destinados ao projeto ou atividades (detidos em propriedade ou
em locação financeira), o Mutuário desenvolverá processos adequados, incluindo a formação dos
condutores, a fim de melhorar a segurança dos condutores e dos veículos, bem como sistemas de
controlo e de aplicação efetiva. O Mutuário terá em conta o registo de segurança ou a classificação dos
veículos nas decisões de compra ou de locação financeira e exigirá a manutenção regular de todos os
veículos do projeto.
15. No caso de projetos e atividades que envolvam a exploração de equipamento de construção e de outros
equipamentos nas estradas públicas ou em locais em que a utilização de equipamento do projeto possa
ter impacto nas estradas públicas ou noutras infraestruturas públicas, o Mutuário tomará as medidas de
segurança adequadas a fim de evitar a ocorrência de incidentes e lesões para o público associado à
exploração desse equipamento.
Serviços Ecossistémicos
16. Os impactos diretos nos serviços ecossistémicos podem originar riscos adversos para a saúde e a
segurança e em impactos adversos nas comunidades 68 afetadas. No que diz respeito a esta SO, os
serviços ecossistémicos estão limitados a serviços de provisionamento e regulamentação, conforme
definido na SO1. Caso seja adequado e viável, o Mutuário identificará os potenciais riscos e impactos
da operação ou do projeto nos serviços ecossistémicos que poderão ser exacerbados pelas alterações
climáticas. Os impactos adversos serão evitados, mas, se forem inevitáveis, o Mutuário procederá à
aplicação de medidas de mitigação adequadas.
Riscos para a Saúde Comunitária associados a Projetos e outras Atividades
17. Os riscos para a saúde e segurança públicas devem ser identificados na fase de definição de âmbito da
avaliação ambiental e social. Esses riscos podem ser abordados por peritos competentes e experientes
67

Poderão estar incluídos todos os transportes motorizados relevantes para o projeto.
Por exemplo, as alterações do uso da terra ou a perda de áreas-tampão naturais, como as zonas húmidas, os mangais e as florestas de regiões montanhosas, que atenuam
os efeitos de perigos naturais, como inundações, deslizamentos de terras e incêndios, podem resultar num aumento da vulnerabilidade e dos riscos e impactos
relacionados com a segurança na comunidade. A diminuição ou degradação dos recursos naturais, tais como impactos adversos na qualidade, quantidade e
disponibilidade de água doce, pode originar riscos e impactos relacionados com a saúde.
68
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durante a avaliação ambiental e social, embora, quando a natureza da operação acarrete riscos e
impactos significativos e/ou cumulativos para a saúde pública, possa ser mais adequado realizar uma
avaliação de impacto na saúde (AIS) separada.
18. Os potenciais impactos adversos que afetam a saúde e segurança das comunidades podem resultar dos
seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Libertação e exposição a materiais ou produtos químicos perigosos (por exemplo, descarga em
águas subterrâneas, contaminação das águas superficiais);
Eliminação de resíduos (por exemplo, aterros sanitários);
Impactos da atividade de construção, como o aumento do ruído, de poeiras e/ou dos níveis de luz
ao longo do dia e durante períodos prolongados;
Alterações induzidas pelos transportes (por exemplo, alterações na natureza e no volume do tráfego
que provocam um aumento dos níveis de ruído, poeiras e problemas respiratórios, poluição
ambiental, alterações na natureza, velocidades e volumes de tráfego e acidentes rodoviários, etc.);
Quando os cidadãos tiverem acesso a novos edifícios e estruturas, o promotor terá em conta os
riscos incrementais da exposição do público a acidentes operacionais e/ou perigos naturais e
assegurará a coerência com o princípio do acesso universal;
Alterações na composição da população através, por exemplo, da imigração da mão de obra, dos
requerentes de oportunidades ou de trabalhadoras do sexo, o que, por sua vez, provoca pressão
sobre os sistemas e infraestruturas de saúde, exposição a doenças sexualmente
transmissíveis/comunicáveis, pressão sobre os recursos naturais existentes e aumento da
vulnerabilidade das populações locais;
Impactos relacionados com a utilização dos recursos (por exemplo, através da modificação de
cursos de água, alterações dos movimentos de terras);
Impacto dos componentes estruturais (por exemplo, em caso de falha de estruturas como barragens,
conceção defeituosa, interrupção do acesso existente); e
Introdução de novas disposições de segurança (públicas ou privadas) ou alteração das mesmas.

19. Em conformidade com a SO2, no caso dos materiais e substâncias perigosos fazerem parte das
infraestruturas ou componentes do projeto existentes, o Mutuário zelará para que sejam transportados,
fiquem operacionais e sejam desativados de acordo com as boas práticas do setor internacional, de
forma a evitar ou minimizar a exposição do público, dentro dos limites do Direito nacional e das boas
práticas internacionais. Sempre que exista um risco para a saúde e a segurança públicas decorrente da
exposição a matérias e substâncias perigosas, especialmente aquelas que põem em risco a vida ou que
se sabe causarem riscos graves para a saúde humana e/ou para o ambiente, o promotor terá o cuidado
de identificar, eliminar e substituir em conformidade esses materiais e substâncias perigosos. O
desenvolvimento de um plano de preparação para emergências é necessário nessas circunstâncias.
20. O Mutuário evitará ou minimizará o potencial de exposição comunitária a doenças transmitidas pela
água, provenientes da água, relacionadas com a água e transmitidas por vetores, bem como doenças
transmissíveis e não transmissíveis que possam resultar das atividades do projeto, tendo em conta a
exposição diferenciada a grupos vulneráveis e a maior sensibilidade destes. Nos casos de doenças69
específicas endémicas em comunidades na zona da operação, o Mutuário é incentivado a explorar
oportunidades durante o ciclo de vida da operação de modo a melhorar as condições ambientais que
possam ajudar a minimizar a incidência das doenças.
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Riscos Associados ao Afluxo de Trabalhadores
21. Na medida do possível, o Mutuário tomará as medidas necessárias a fim de evitar, mitigar e gerir os
potenciais riscos e impactos adversos na saúde e segurança públicas decorrentes do afluxo de
trabalhadores para o projeto ou outras atividades apoiadas pelo Banco. Esses riscos e impactos podem
estar associados a alterações na composição da população, ao património cultural imaterial, às
implicações para a saúde, à exposição a doenças transmissíveis e à crescente vulnerabilidade das
comunidades na área de influência do projeto, devido ao aumento da pressão sobre as instalações de
saúde disponíveis. O Mutuário tomará medidas para evitar ou minimizar a transmissão de doenças
transmissíveis que possam estar associadas ao afluxo de mão de obra temporária ou permanente. Nas
zonas de conflito e pós-conflito, o Mutuário deve igualmente envidar esforços para atenuar a
exacerbação das rivalidades que a migração possa causar.
22. O Mutuário assegurar que mulheres, meninas e menores, em particular, sejam protegidos contra
exploração sexual, abuso e assédio (EAHS) e violência de gênero (VBG)a proteção das mulheres e
raparigas contra a violência sexual e baseada no género e o assédio sexual, e evitar e conter a
propagação de doenças associadas à imigração, especialmente doenças sexualmente transmissíveis
(incluindo o VIH/SIDA), tuberculose, COVID-19, ébola e malária. Para esse efeito, o Mutuário
organizará programas de formação e sensibilização e assegurará que os códigos de conduta (para os
trabalhadores e as pessoas que vivem em campos de trabalho, se for caso disso) estejam em
conformidade com as BPII70.
23. No caso dos riscos de migração induzidos pelo projeto serem considerados significativos, o Mutuário
elaborará um Plano de Gestão do Afluxo do Trabalho. Este plano constituirá um complemento ou
uma parte de estudos e planos de avaliação ambiental e social mais amplos. Identificará e avaliará os
riscos para a saúde associados ao projeto e proporá intervenções, como aquelas relacionadas com a
conceção e gestão do projeto.
Promoção da Saúde e Segurança Públicas
24. O Mutuário apoiará iniciativas que promovam a saúde, segurança e saúde públicas e comunitárias e
que visem reduzir a propagação de doenças e distúrbios transmissíveis e não transmissíveis, em especial
o ébola, a COVID-19, o VIH/SIDA, a tuberculose e a malária, nos casos em que uma maior incidência
das situações acima referidas está ligada ao projeto ou outras atividades apoiadas pelo Banco.
Essencialmente, o Mutuário colaborará com as autoridades públicas e outras partes interessadas (tais
como ONG, OCM), partindo das medidas existentes para pôr em prática programas e políticas públicos
que aumentem a sensibilização e a compreensão do público para as doenças transmissíveis e evitáveis
e combatam eficazmente a sua propagação. Essas medidas existentes podem assentar em programas
nacionais relevantes, como os programas de sensibilização e mecanismos de apoio comunitários, tendo
em conta as implicações a longo prazo em termos de recursos humanos (por exemplo, perda de tempo,
escassez de competências, necessidades de formação).
Gestão e Segurança de Materiais Perigosos
25. O Mutuário evitará ou minimizará o potencial de exposição comunitária a materiais e substâncias
perigosos que possam ser libertados pelo projeto. No caso do público (incluindo os trabalhadores e as
suas famílias) poder ser exposto a riscos, em especial aqueles que possam pôr a vida em risco, o Mutuário
70

É o caso da Nota de Boas Práticas do Banco Africano de Desenvolvimento sobre a Gestão do Risco de Impactos Adversos sobre as Comunidades decorrentes do
Afluxo Temporário de Mão de Obra Induzido por Projetos.
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terá especial cuidado a fim de evitar ou minimizar a sua exposição, modificando, substituindo ou
eliminando a condição ou o material que está na origem dos riscos potenciais. Quando os materiais
perigosos fazem parte das infraestruturas ou componentes do projeto existentes, o Mutuário terá o devido
cuidado durante a construção e a execução do projeto, incluindo a desativação, a fim de evitar a
exposição à comunidade a esses materiais perigosos.
26. O Mutuário aplicará medidas e ações destinadas a controlar a segurança das entregas de materiais
perigosos, bem como o armazenamento, o transporte e a eliminação de materiais e resíduos perigosos,
e adotará igualmente medidas que evitem ou controlem a exposição da comunidade a esses materiais
perigosos.
Prontidão e Resposta a Situações de Emergência
27. O Mutuário identificará e executará medidas para fazer face a situações de emergência relacionadas
com projetos que possam comprometer a saúde e a segurança comunitárias. Uma situação de
emergência é um incidente imprevisto, decorrente tanto de perigos naturais como de perigos
provocados pelo homem, normalmente sob a forma de incêndio, explosões, fugas ou derrames, que
pode ocorrer por diversas razões, incluindo a não aplicação dos procedimentos operacionais destinados
a prevenir a sua ocorrência, condições meteorológicas extremas ou falta de alerta precoce. As medidas
serão concebidas de forma coordenada e expedita para fazer face à situação de emergência, de modo a
evitar que esta prejudique a saúde e a segurança da comunidade e para minimizar, mitigar e compensar
os eventuais impactos que possam ocorrer.
28. Os Mutuários envolvidos em projetos ou atividades suscetíveis de gerar situações de emergência
efetuarão uma avaliação dos riscos e dos perigos (ARP), no âmbito da avaliação ambiental e social
realizada nos termos da SO1. Com base nos resultados da ARP, o Mutuário preparará um Plano de
Resposta a Situações de Emergência (PRSE) em coordenação com as autoridades locais competentes e
a comunidade afetada, e terá em conta as medidas de prevenção, preparação e resposta de emergência
executadas em conjunto com os trabalhadores dos projetos no âmbito da SO271.
29. Um PRSE incluirá, conforme adequado: a) controlos de engenharia (tais como sistemas de contenção,
alarmes automáticos e sistemas de paragem) proporcionais à natureza e à escala do perigo; b) a
identificação e acesso seguro ao equipamento de emergência disponível no local e nas proximidades;
c) procedimentos e protocolos de notificação, resposta e evacuação para operadores dos serviços de
emergência designados; d) diversos canais de comunicação social para a notificação da comunidade
afetada e de outras partes interessadas; e) um programa de formação para os operadores de serviços de
emergência, incluindo treinos a intervalos regulares; f) procedimentos de evacuação pública; g)
coordenador designado para a execução da ARP; e h) medidas de recuperação e limpeza do local após
a ocorrência de qualquer acidente grave.
30. O Mutuário documentará as suas atividades, recursos e responsabilidades em matéria de preparação e
resposta a situações de emergência e divulgará informações adequadas, bem como quaisquer alterações
materiais subsequentes, às comunidades afetadas, às agências governamentais competentes ou a outras
partes relevantes. O Mutuário prestará assistência e colaborará com as comunidades afetadas, as
agências governamentais competentes e outras partes relevantes nos seus preparativos para responder
eficazmente a uma situação de emergência, especialmente quando a sua participação e colaboração
forem uma parte importante de uma resposta eficaz.
31. O Mutuário procederá regularmente à revisão do PRE e confirmará que continua a ser capaz de fazer
face ao potencial leque de situações de emergência que possam surgir no âmbito do projeto ou das
atividades apoiadas pelo Banco. O Mutuário apoiará as comunidades afetadas, as agências
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governamentais competentes e outras partes relevantes por meio da formação e da colaboração, e levará
a cabo essa formação em conjunto com a formação prestada aos trabalhadores no âmbito dos requisitos
de SST previstos na SO2.

B. Pessoal de Segurança
32. Ao assegurar que os ativos e o pessoal do projeto são protegidos e salvaguardados de forma legítima,
o Mutuário/ avaliará os riscos e impactos para os trabalhadores e comunidades na área de influência do
projeto e em seu redor, resultantes da utilização de modalidades fornecidas pelo pessoal de segurança,
através de subcontratação privada ou do serviço público. Essas modalidades de segurança serão
definidas no PAS. O Banco pode exigir um plano de gestão da segurança, se tal for considerado
necessário.
33. Todas as modalidades de gestão da segurança introduzidas e proporcionadas quer pelas forças de ordem
e segurança públicas, quer pelos prestadores de serviços privados deverão respeitar os Princípios
Voluntários em Matéria de Segurança e de Direitos Humanos, os Princípios Básicos das Nações Unidas
sobre o Uso da Força e das Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, o
Código de Conduta das Nações Unidas para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei e o
Código de Conduta Internacional para Prestadores de Segurança Privada, preservando-se desse modo
a segurança e a proteção dos bens e das pessoas no projeto no âmbito de um quadro operacional que
garanta o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.
34. Essas modalidades refletirão, em especial, os princípios da proporcionalidade e das BPII, bem como a
legislação aplicável, no que se refere ao aluguer, às normas de conduta, à formação, ao equipamento e
ao acompanhamento do pessoal de segurança. O Mutuário não aprovará qualquer utilização de força
por parte dos trabalhadores diretos ou contratados no desempenho das funções de segurança, exceto
quando utilizada para fins preventivos e defensivos, proporcionalmente à natureza e à extensão da
ameaça.
35. O Mutuário assegurar que o pessoal de segurança do Estado destacado para prestar serviços de
segurança atua em conformidade com o precedente, e incentivará as autoridades competentes a divulgar
ao público as modalidades de segurança aplicáveis às instalações dos Mutuários, sob reserva de
preocupações imperativas de segurança.
36. O Mutuário (i) levará a cabo inquéritos razoáveis de forma a verificar se os trabalhadores diretos ou
contratados mantidos pelo Mutuário para prestar serviços de segurança não estiveram envolvidos em
abusos anteriores; (ii) proporcionará aos referidos trabalhadores uma formação adequada (ou decidirá
que os mesmos já possuem uma formação adequada) na utilização da força (e, se for caso disso, das
armas de fogo) e nos comportamentos adequados em relação aos trabalhadores e às comunidades
afetadas, inclusive contra EAHS e GBV; e (iii) exigirá que os referidos trabalhadores atuem de acordo
com a lei aplicável e com quaisquer requisitos estabelecidos no PAS.
37. O Mutuário examinará todas as alegações de atos ilegais ou abusivos do pessoal de segurança, tomará
medidas (ou instará as partes em questão a tomar medidas) para evitar que se repitam e, se necessário,
comunicará os referidos atos ilegais e abusivos às autoridades competentes.
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SO4 - ANEXO 1. SEGURANÇA DAS BARRAGENS
A.

Novas Barragens

38. O Mutuário contratará profissionais experientes e competentes para a supervisão da conceção e
construção de novas barragens1, e exigirá que o proprietário da barragem adote e aplique medidas de
segurança das barragens durante a conceção, concurso, construção, exploração e manutenção da
barragem e obras associadas.
39. Os requisitos de segurança das barragens estabelecidos no presente anexo aplicam-se:
(a) Às "grandes barragens", definidas como barragens com uma altura igual ou superior a 15 metros a
contar da fundação mais baixa até à crista ou barragens entre 5 metros e 15 metros, com uma retenção
de mais de 3 milhões de metros cúbicos;
(b) A todas as outras barragens, independentemente da dimensão ou da capacidade de retenção
(designadas por "pequenas barragens"), que i) possam causar riscos de segurança, tais como uma
exigência particularmente elevada de tratamento de inundações, a localização numa zona de elevada
sismicidade, fundações complexas e difíceis de preparar, a retenção de materiais tóxicos ou potenciais
impactos significativos a jusante, ou ii) se espera que se venham a tornar grandes barragens durante a
sua vida operacional.
40. Essas barragens exigem:
(a) Análises efetuadas por um painel de peritos independente (o Painel) à investigação, conceção e
construção da barragem e ao início das operações;
(b) A preparação e execução dos planos pormenorizados a seguir indicados, conforme descrito na
Secção C 2 : Um plano de supervisão da construção e de garantia da qualidade, um plano de
instrumentação, um plano de exploração e manutenção e um plano de preparação para situações de
emergência.;
(c) Pré-qualificação dos proponentes durante a aquisição e a apresentação de propostas; e
(d) Inspeções periódicas de segurança da barragem após a sua conclusão e aplicação das medidas
necessárias para corrigir as deficiências de segurança.
41. Os riscos associados a uma barragem são específicos da conceção e da situação e variam em função
dos componentes estruturais, dos fatores socioeconómicos e do ambiente em que a barragem está a ser
construída e irá funcionar. A aplicação dos requisitos estabelecidos no ponto 40 refletirá estas
considerações e será proporcional à dimensão, complexidade e risco potencial da barragem.
42. Se uma barragem não se enquadrar nas categorias previstas no ponto 39, serão adotadas e aplicadas
medidas de segurança da barragem concebidas por engenheiros qualificados em conformidade com as
BPII3.

1

As barragens incluem, por exemplo, uma barragem de armazenamento de água para um projeto de energia hidroelétrica, de abastecimento de água, de irrigação, de
controlo de inundações ou um projeto multifuncional, uma barragem de rejeitos ou de lodos, ou uma barragem de represamento de cinzas.
2
Como parte das práticas de segurança das barragens estabelecidas em determinados países, o Plano de Operação e Manutenção (OM) inclui o Plano de
Instrumentação e o Plano de Preparação para Situações de Emergência como secções específicas do Plano OM. Este método será aceitável desde que as secções
pertinentes do Plano OM contenham os pormenores e sejam preparadas de acordo com o calendário estabelecido na Secção C infra.
3
Em tais circunstâncias, o Mutuário confirmará, através da avaliação ambiental e social, que o risco de efeitos adversos significativos devido a uma potencial falha da
estrutura das barragens para as comunidades e ativos locais, incluindo os ativos a financiar no âmbito do projeto proposto, é inexistente ou insignificante. Essas barragens
poderiam incluir pequenos lagos, barragens locais de retenção de lodo e tanques de diques baixos.
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43. O painel referido no ponto 3 supra é constituído por peritos competentes qualificados e experientes,
nomeados pelo Mutuário e aceitáveis pelo Banco, e que devem apresentar conhecimentos
especializados nos vários domínios técnicos relevantes para os aspetos de segurança da barragem em
questão.4 O painel reexaminará e aconselhará o Mutuário sobre questões relacionadas com a segurança
das barragens e outros aspetos críticos da barragem, as estruturas conexas, a bacia hidrográfica, a zona
circundante da barragem e as zonas a jusante. Por norma, o Mutuário alargará a composição e o mandato
do Painel para além da segurança das barragens, a fim de abranger áreas como a formulação de projetos,
a conceção técnica, os procedimentos de construção e, no caso das barragens de armazenamento de
água, obras conexas, tais como centrais elétricas, desvio de rios durante a construção, elevadores de
navios e eclusas para peixes.
44. O Mutuário contratará os serviços do Painel e prestará apoio administrativo às suas atividades.
Começando o mais cedo possível na preparação do projeto, o Mutuário organizará reuniões e revisões
periódicas do Painel, que prosseguirão durante as fases de investigação, conceção, construção e
enchimento e arranque inicial da barragem. 5 O Mutuário informará previamente o Banco das
reuniões6do Painel. Após cada reunião, o Painel apresentará ao Mutuário um relatório escrito das suas
conclusões e recomendações, assinado por cada membro participante; Posteriormente, o Mutuário
fornecerá uma cópia desse relatório do Painel ao Banco. Após o enchimento do reservatório e o
arranque da barragem, o Banco procederá à revisão das conclusões e recomendações do Painel. Se não
forem encontradas dificuldades significativas no enchimento e arranque da barragem, o Mutuário pode
dissolver o painel.

B.

Barragens Existentes (BE) e Barragens em Construção (BC)

45. Sempre que um projeto ou atividades se baseiem ou possam basear no desempenho de uma barragem
existente ou de uma barragem em construção (BC) no território do país de acolhimento, o Mutuário
providenciará para que um ou mais especialistas independentes em barragens: a) inspecionem e avaliem
o estado de segurança da barragem existente ou da BC, as instalações conexas e o seu historial de
desempenho; b) revejam e avaliem os procedimentos operacionais e de manutenção do proprietário; e
c) apresentem um relatório escrito com as constatações e recomendações relativas a quaisquer trabalhos
de reparação ou medidas relacionadas com a segurança necessários para elevar a barragem existente ou
a BEC a um nível de segurança aceitável.
46. Esses projetos incluem, nomeadamente, centrais elétricas ou sistemas de abastecimento de água que se
abastecem diretamente de um reservatório controlado por uma barragem existente ou por uma BC,
barragens de desvio ou estruturas hidráulicas a jusante de uma barragem existente ou de uma BC, em
que a avaria da barragem a montante possa causar danos consideráveis ou avarias nas instalações do
projeto, e projetos de irrigação ou de abastecimento de água que dependerão do armazenamento e
funcionamento de uma barragem existente ou de uma BC para o seu abastecimento de água e que não
poderão funcionar se a barragem falhar. Estão também incluídos projetos que exijam um aumento da
capacidade de uma barragem existente ou alterações nas características dos materiais apreendidos, no
caso da falha da barragem existente poder causar danos consideráveis ou avarias nas instalações do
projeto.

4

O número, a amplitude profissional, a especialização técnica e a experiência dos membros do Painel devem ser adequados à dimensão, à complexidade e ao potencial
de perigo da barragem em questão. No que se refere concretamente às barragens de alto risco, os membros do Painel disporão de conhecimentos especializados
internacionalmente reconhecidos no seu domínio.
5
Se o envolvimento do Banco tiver início numa fase posterior à preparação do projeto, o Painel é constituído o mais rapidamente possível e analisará todos os aspetos
do projeto já realizados.
6
O Banco, por norma, enviará um observador a estas reuniões.
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47. O Mutuário pode utilizar uma avaliação de segurança da barragem previamente realizada ou seguir
recomendações para melhorias necessárias numa barragem existente ou numa BEC, se: a) um programa
eficaz de segurança das barragens já estiver em funcionamento; e b) já tiverem sido realizadas e
documentadas inspeções de nível integral e avaliações de segurança das barragens existentes ou das
BEC que sejam satisfatórias para o Banco.
48. Para os projetos que incluam medidas adicionais de segurança das barragens ou requeiram trabalhos de
reparação, o Mutuário exigirá: a) que a concepção e a construção da barragem seja supervisionada por
profissionais competentes; e b) que sejam elaborados e aplicados os relatórios e planos necessários para
uma nova barragem [especificados na alínea b) do ponto 40]. No caso de situações de alto risco que
envolvam trabalhos de reparação substanciais e complexos, o Mutuário recorrerá igualmente a um
painel de peritos independentes, nos mesmos termos em que procede para uma nova barragem [ver
alínea a) do ponto 40 e ponto 43 do presente anexo].
49. Quando o proprietário da barragem existente ou da BEC for outra entidade que não o Mutuário, este
celebrará acordos ou convênios que prevejam que as medidas estabelecidas nos pontos 45 a 48 do
presente anexo sejam tomadas pelo proprietário.
50. Se for caso disso, o Mutuário poderá discutir com o Banco quaisquer medidas necessárias para reforçar
os quadros institucionais, legislativos e regulamentares dos programas de segurança das barragens no
país.

C. Relatórios de Segurança das Barragens
51. Os relatórios de segurança das barragens incluirão as informações a seguir indicadas e serão preparados
do seguinte modo:
(a) Plano de supervisão da construção e de garantia da qualidade. Este plano definirá de forma
pormenorizada a organização, níveis de pessoal, procedimentos, equipamentos e qualificações
necessários para a supervisão da construção de uma nova barragem ou dos trabalhos de reparação de
uma barragem existente. Para uma barragem que não seja uma barragem7 de armazenamento de água,
este plano tem em conta o longo período habitual de construção, que abrange os requisitos de
supervisão à medida que a barragem cresce em altura — com quaisquer alterações nos materiais de
construção ou nas características do material captado — ao longo dos anos. Este plano será preparado
e apresentado ao Banco durante a preparação do projeto.
(b) Plano de instrumentação. Trata-se de um plano detalhado que visa a instalação de instrumentos para
acompanhar e registar o comportamento das barragens e os fatores hidrometeorológicos, estruturais
e sísmicos relacionados. Este plano será preparado e apresentado ao Painel e ao Banco antes da
apresentação de propostas.
(c) Plano de operação e manutenção (OM). Este plano especificará a estrutura organizativa, pessoal,
competências técnicas e formação necessários, os equipamentos e instalações necessários para a
exploração e manutenção da barragem, os procedimentos OM e as modalidades de financiamento de
OM, incluindo inspeções de manutenção e segurança a longo prazo. O plano OM para outra barragem
que não uma barragem de armazenamento de água refletirá, em particular, as alterações na estrutura
da barragem ou na natureza do material captado que se prevê que venham a ocorrer ao longo de um
período de anos. Os elementos necessários para finalizar o plano e iniciar as operações são
7

Por exemplo, barragem de rejeitos ou barragem de represamento de cinzas.
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normalmente financiados no âmbito do projeto. Durante a preparação do projeto será elaborado e
apresentado ao Banco um plano preliminar. O plano será aperfeiçoado e completado durante a
execução do projeto. O plano final será concluído pelo menos seis meses antes do início do
enchimento inicial do reservatório. Os elementos necessários para finalizar o plano e iniciar as
operações são normalmente financiados no âmbito do projeto.
(d) Plano de preparação e de resposta para situações de emergência. Este plano especificará as funções
das partes responsáveis quando se considerar que a falha da barragem é iminente ou quando o fluxo
operacional esperado ameaçar a vida a jusante, a propriedade ou as operações económicas que
dependem dos níveis de vazão dos rios. Estarão incluídas as declarações inequívocas sobre a
responsabilidade pela tomada de decisões relativas às operações de barragens e às comunicações de
emergência conexas, os mapas que descrevam os níveis de inundação para várias condições de
emergência, as características do sistema de aviso de inundações e os procedimentos de evacuação
das zonas ameaçadas e de mobilização das forças e equipamentos de emergência. O plano de
comunicação de emergência incluirá o mecanismo através do qual as comunidades a jusante
potencialmente afetadas serão informadas. O plano-quadro geral e uma estimativa dos fundos
necessários para preparar o plano em pormenor serão elaborados e fornecidos ao Banco durante a
preparação do projeto. O plano propriamente dito será preparado durante a execução e apresentado
ao Painel e ao Banco para análise, o mais tardar um ano antes da data prevista para o enchimento
inicial do reservatório.
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Salvaguarda Operacional 5. Aquisição de Terras, Restrições ao
Acesso a Terras e Reassentamento Involuntário
Introdução
1. A SO5 reconhece que a aquisição de terrenos, as restrições à utilização dos solos e a perda de bens/ativos
relacionadas com o projeto podem ter impactos adversos nas comunidades e pessoas. A aquisição de
terrenos8 ou as restrições à utilização de terrenos relacionadas com o projeto9 podem obrigar a uma
deslocação física (deslocalização, perda dos terrenos de residência ou perda de abrigo), deslocação
económica (perda de terrenos, ativos ou acesso a ativos que conduza à perda de fontes de rendimento ou
de outros meios de subsistência10), ou ambas. O termo "reassentamento involuntário" refere-se a estes
impactos. O reassentamento é considerado involuntário quando as pessoas ou comunidades afetadas não
têm o direito de recusar a aquisição das terras ou as restrições à utilização das terras que resultem em
perda de ativos ou em deslocação.
2. A deslocação física e económica, se não for mitigada, pode dar origem a graves riscos económicos,
sociais e ambientais. Por examplo, os sistemas de produção podem ser desmantelados, as pessoas
enfrentarão o empobrecimento se os seus recursos produtivos ou outras fontes de rendimento se
perderem, as pessoas podem ser deslocalizadas para ambientes em que as suas capacidades produtivas
têm menos aplicação e onde a concorrência de recursos é maior, as instituições comunitárias e as redes
sociais podem ficar enfraquecidas, os grupos familiares podem dispersar-se, e a identidade cultural, a
autoridade tradicional e o potencial de ajuda mútua podem reduzir-se ou perder-se. Por estas razões,
deve ser evitado o reassentamento involuntário.11 No caso do reassentamento involuntário ser inevitável,
procurar-se-á a sua minimização e serão cuidadosamente planeadas e postas em prática medidas
adequadas para mitigar os impactos adversos sobre as pessoas deslocadas (e sobre as comunidades de
acolhimento que recebem pessoas deslocadas).
Objetivos
3. Os objetivos da SO5 são os seguintes:
•

Evitar o reassentamento involuntário, sempre que possível, ou minimizar os impactos no
reassentamento quando o reassentamento involuntário for considerado inevitável após a exploração
de todos os projetos alternativos;

•

Evitar o despejo.12

8

A "Aquisição de terrenos" refere-se a todos os métodos de obtenção de terrenos para efeitos do projeto, que podem incluir a compra definitiva, a expropriação da
propriedade e a aquisição de direitos de acesso, tais como servidões ou direitos de passagem. A aquisição de terrenos pode também incluir: a) a aquisição de terras não
ocupadas ou não utilizadas, independentemente do proprietário depender ou não desses terrenos para fins de rendimento ou de subsistência; b) retoma da posse de
terrenos públicos utilizados ou ocupados por particulares ou agregados familiares; e c) impactos de projetos que resultem na submersão de terras ou na sua inutilização
ou inacessibilidade. O termo "terrenos" inclui qualquer terreno que cresça ou seja permanentemente afixado a terras, tais como culturas, edifícios e outros benfeitorias,
e massas de água adequadas.
9
As "Restrições à utilização dos solos" referem-se a limitações ou proibições ao uso de terras agrícolas, residenciais, comerciais ou outras que sejam diretamente
definidas e executadas no âmbito do projeto. Essas limitações ou proibições podem incluir restrições ao acesso a parques e áreas protegidas legalmente designados,
restrições ao acesso a outros recursos imobiliários comuns, restrições à utilização dos solos no âmbito das servidões de serviços públicos ou zonas de segurança.
10
Os "Meios de subsistência" referem-se a toda a gama de meios que os indivíduos, as famílias e as comunidades utilizam para ganhar a vida, como o rendimento
baseado nos salários, a agricultura, a pesca, a procura de alimentos, outros meios de subsistência baseados em recursos naturais, o pequeno comércio e as trocas.
11
A prevenção é a abordagem preferencial de acordo com a hierarquia de mitigação na SO1. É particularmente importante evitar a deslocação física ou económica das
pessoas social ou economicamente vulneráveis às dificuldades que daí resultem. No entanto, evitar a deslocação pode não ser a abordagem preferencial em situações
em que a saúde ou a segurança públicas seriam negativamente afetadas em resultado disso. Poderão também ocorrer situações em que o reassentamento possa
proporcionar oportunidades de desenvolvimento direto aos agregados familiares ou comunidades, incluindo melhores condições de habitação e saúde pública, reforço
da segurança da posse ou outras melhorias do nível de vida local.
12
Ver ponto 40.

80

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

•

Mitigar os impactos sociais e económicos inevitáveis decorrentes da aquisição de terras ou das
restrições à utilização dos solos: a) prevendo uma compensação atempada pela perda dos ativos a
custos13 de substituição totais e b) prestando assistência suficiente ao reassentamento no âmbito do
projeto com vista a apoiar as pessoas deslocadas nos seus esforços para melhorar ou, pelo menos,
restaurar os seus meios de subsistência e os seus níveis de vida, em termos reais, para os níveis
prévios à deslocação ou para os níveis prevalecentes antes do início da execução do projeto,
consoante o que for mais elevado.

•

Melhorar as condições de vida das pessoas pobres ou vulneráveis que são fisicamente deslocadas
devido ao projeto, através da disponibilização de alojamento adequado, acesso a serviços e
instalações e segurança da posse.14

•

Estabelecer um mecanismo de acompanhamento do desempenho e da eficácia das atividades de
reassentamento involuntário resultantes das atividades de projeto e de resolução dos problemas à
medida que surgem.

•

Conceber e executar atividades de reassentamento como programas de desenvolvimento
sustentável, fornecendo recursos de investimento suficientes para permitir que as pessoas
deslocadas beneficiem diretamente do projeto, conforme a natureza do projeto o justifique.

•

Assegurar que as atividades de reassentamento são executadas com um nível adequado de
informação e consulta e participação informadas por parte das pessoas afetadas;

Âmbito de Aplicação
4. A presente SO aplica-se a todas as operações financiadas pelo Grupo do Banco, tanto públicas como
privadas, e às atividades de projeto financiadas através de todos instrumentos financeiros geridos pelo
Banco. A aplicabilidade da SO5 é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO1.
5. Esta SO aplica-se à deslocação física e económica permanente ou temporária resultante dos seguintes
tipos de aquisição de terrenos ou as restrições à utilização dos solos empreendidos ou impostos em
conexão com a execução do projeto:
(a) Direitos fundiários ou direitos de utilização do solo adquiridos ou limitados por expropriação ou
outros procedimentos obrigatórios nos termos do Direito nacional;
(b) Direitos fundiários ou direitos de utilização de terrenos adquiridos ou limitados por acordos
negociados com proprietários de imóveis ou pessoas com direitos legais sobre os terrenos, se a não
realização do acordo resultasse em expropriação ou noutros procedimentos obrigatórios;15
13

O "Custo Total de Substituição" (frequentemente designado "Custo de Substituição") define-se como um método de avaliação que gera uma compensação suficiente
para substituir ativos, mais os custos de transação necessários associados à substituição desses ativos. No caso de existirem mercados em funcionamento, o custo de
substituição é o valor de mercado estabelecido através de uma avaliação imobiliária independente e competente, acrescido dos custos de transação. No caso de não
existirem mercados em funcionamento, o custo total de substituição pode ser determinado por meios alternativos, tais como o cálculo do valor da produção para terrenos
ou ativos produtivos, ou o valor não amortizado do material de substituição e da mão de obra para a construção de estruturas ou outros ativos fixos, mais os custos de
transação. Em todos os casos em que a deslocação física resulte na perda de abrigo, o custo total de substituição deve, no mínimo, ser suficiente para permitir a compra
ou a construção de habitações que satisfaçam padrões comunitários mínimos aceitáveis em termos de qualidade e segurança. O método de avaliação para determinação
do custo total de substituição deve ser documentado e incluído nos documentos de planeamento de reassentamento pertinentes. Os custos de transação incluem encargos
administrativos, taxas de registo ou de propriedade, despesas de mudança razoáveis e quaisquer custos semelhantes impostos às pessoas afetadas. Para assegurar a
compensação a custos de substituição totais, as taxas de compensação previstas podem exigir uma atualização nas áreas de projeto em que a inflação é elevada ou em
que o período entre o cálculo das taxas de compensação e a entrega da compensação é elevado.
14
A "Segurança da Posse" significa que os indivíduos ou comunidades realojados são deslocados para um local que podem legalmente ocupar, onde estarão protegidos
contra o risco de despejo e onde os direitos de posse que lhes são conferidos são social e culturalmente adequados. Em caso algum serão concedidos às pessoas
reassentadas direitos de posse que, na realidade, são mais fracos do que os direitos que tinham à terra ou aos ativos de onde foram deslocadas.
15
Não obstante a aplicação desta SO às referidas situações, o Mutuário é encorajado a procurar alcançar acordos negociados com as pessoas afetadas de forma a cumprir
os requisitos desta SO para ajudar a evitar atrasos administrativos ou judiciais associados à expropriação formal e, na medida do possível, reduzir os impactos nas
pessoas afetadas associados à expropriação formal.
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(c) Restrições ao uso da terra e ao acesso a recursos naturais que fazem com que uma comunidade ou
grupos dentro de uma comunidade percam o acesso ao uso dos recursos no local onde aqueles
tenham uma posse tradicional ou habitual ou direitos de uso reconhecíveis. Poderão estar incluídas
situações em que sejam estabelecidas áreas protegidas, florestas, zonas de biodiversidade ou zonastampão legalmente designadas no âmbito do projeto;16
(d) A deslocalização de pessoas sem direitos de utilização formais, tradicionais ou reconhecíveis, que
estejam a usar como abrigo, a ocupar ou a utilizar terras antes de uma data limite 17 específica do
projeto;
(e) Deslocação de pessoas em resultado de impactos de projetos que tornem as suas terras inutilizáveis
ou inacessíveis;
(f) Restrição do acesso à terra ou à utilização de outros recursos, incluindo a propriedade e recursos
naturais comunitários, tais como os recursos marinhos e aquáticos, madeira e produtos florestais
não derivados da madeira, água doce, plantas medicinais, locais de caça e captura e áreas de
pastagem e colheita;
(g) Direitos fundiários ou pretensões a terras ou recursos abandonados por indivíduos ou comunidades
sem pagamento integral de indenizações;18 e
(h) Restrições à aquisição de terrenos ou à utilização dos solos que ocorreram antes do projeto, mas
que foram realizadas ou iniciadas em antecipação ou preparação do projeto.
6. A presente SO não se aplica aos impactos sobre os rendimentos ou meios de subsistência que não
resultem diretamente da aquisição de terrenos ou das restrições de utilização de solos impostas pelo
projeto. Esses impactos serão abordados de acordo com a SO1.
7. Esta SO não se aplica a transações de mercado voluntárias e legalmente registadas em que é concedida
ao vendedor uma verdadeira oportunidade de reter o terreno e de se recusar a vendê-lo, sendo plenamente
informado sobre as opções disponíveis e as suas implicações. No entanto, no caso dessas transações
voluntárias de terrenos poderem conduzir à deslocação de outras pessoas que não o vendedor que
ocupem, utilizem ou reivindiquem direitos sobre o terreno em questão, esta SO já será aplicável19.

16

Nessas situações, as pessoas afetadas não detêm frequentemente uma propriedade formal. Poderão estar incluídos ambientes marinhos e de água doce. Esta SO não
se aplica às restrições de acesso aos recursos naturais no âmbito de projetos comunitários de gestão de recursos naturais, ou seja, quando a comunidade que utiliza os
recursos decide coletivamente restringir o acesso a esses recursos, desde que haja uma avaliação satisfatória para o Banco que determine que o processo de decisão
comunitário é adequado e sustentado por um consenso voluntário e informado, e que foram acordadas e postas em prática medidas adequadas para atenuar os impactos
adversos, se for caso disso, sobre os membros vulneráveis da comunidade.
17
A data-limite será determinada projeto a projeto.
18
Nalguns casos, pode propor-se que parte ou a totalidade dos terrenos a utilizar pelo projeto sejam voluntariamente doados, sem pagamento de uma compensação total.
Sob reserva de aprovação prévia do Banco, essa doação pode ser aceitável desde que o Mutuário demonstre que: a) o(s) potencial(is) doador(es) foi(ram) devidamente
informado(s) e consultado(s) sobre o projeto e as opções de que dispõem; b) os potenciais doadores estejam cientes de que a recusa é uma opção e tenham confirmado
por escrito a sua vontade de prosseguir com a doação; c) a extensão de terreno doado seja pequena e não reduza a área terrestre remanescente do doador abaixo da área
necessária para manter a subsistência do doador de acordo com os níveis atuais; d) não esteja em causa qualquer deslocalização de habitações; e) o dador beneficie
diretamente do projeto; e f) para terrenos comunitários ou coletivos, a doação só possa ocorrer com o consentimento dos indivíduos que utilizem ou ocupem o terreno.
O Mutuário manterá um registo transparente de todas as consultas e acordos alcançados.
19
Poderão estar incluídas situações em que um projeto apoia transações voluntárias entre comunidades, governos e investidores que envolvam áreas significativas de
terrenos (por exemplo, quando um projeto implica o apoio a um investimento comercial em terrenos agrícolas). Nesses casos, ao aplicar as disposições pertinentes desta
SO, deve ser dada especial atenção para assegurar que: a) todos os direitos de posse e pretensões (incluindo os de utilizadores habituais e informais) que afetem o terreno
em questão sejam identificados de forma sistemática e imparcial; b) os indivíduos, grupos ou comunidades potencialmente afetados são ouvidos no âmbito de uma
consulta substancial, são informados dos seus direitos e lhes são divulgadas informações fiáveis sobre os impactos ambientais, económicos, sociais e de segurança
alimentar do investimento proposto; c) as partes interessadas da comunidade possam negociar o justo valor e as condições adequadas para a transferência; d) sejam
criados mecanismos adequados de compensação, de partilha de benefícios e de reclamação; e) os termos e condições da transferência sejam transparentes e f) sejam
criados mecanismos para controlar o cumprimento desses termos e condições.
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8. Quando um projeto exige a deslocalização temporária de pessoas, as atividades de reassentamento
devem ser coerentes com esta SO, tendo em conta o caráter temporário da deslocação. Os objetivos
visam minimizar as perturbações para as pessoas afetadas, evitar impactos negativos irreversíveis,
fornecer serviços temporários satisfatórios e, se for caso disso, compensar as dificuldades com a
transição.
9. No caso de um projeto apoiar a titulação de terras ou outras atividades destinadas a confirmar, regular
ou determinar os direitos fundiários, será exigida uma avaliação social, jurídica e institucional nos
termos da SO1. Essa avaliação visa identificar potenciais riscos e impactos, bem como medidas
adequadas de conceção a fim de minimizar e mitigar impactos económicos e sociais adversos,
especialmente aqueles que afetam grupospobres e vulneráveis20.
10. Esta SO não se aplica a litígios entre particulares sobre titulação de terras ou questões relacionadas. No
entanto, no caso de as pessoas serem obrigadas a abandonar o terreno em consequência direta da
determinação, apoiada por projeto, de que o terreno em questão é um terreno estatal, será aplicada a
presente SO (para além das disposições pertinentes da SO1 acima referidas).
11. Esta SO não se aplica ao ordenamento do território nem à regulamentação dos recursos naturais para
promover a sua sustentabilidade a nível regional, nacional ou subnacional (incluindo a gestão das bacias
hidrográficas, a gestão das águas subterrâneas, a gestão das pescas e a gestão das zonas costeiras). No
caso de um projeto apoiar essas atividades, o Mutuário deverá proceder a uma avaliação social, jurídica
e institucional no âmbito da SO1 a fim de identificar os potenciais riscos e impactos económicos e sociais
do planeamento ou da regulamentação, bem como as medidas adequadas para os minimizar e mitigar,
nomeadamente aquelas que afetam grupos pobres e vulneráveis.
12. Esta SO não se aplica à gestão dos refugiados em resultado de catástrofes naturais, epidemias,
pandemias, conflitos, crimes ou violência, nem a pessoas deslocadas no interior do país pelos mesmos
motivos.
Requisitos

A. Considerações Gerais
Classificação de Elegibilidade
13. As pessoas afetadas podem ser classificadas como:
(a) Aquelas que têm direitos legais formais sobre os terrenos ou outros ativos reconhecidos pelas leis do
país em questão. Esta categoria inclui geralmente pessoas que residem fisicamente no local de
implantação do projeto e aquelas que serão deslocadas ou poderão perder o acesso ou sofrer uma
perda do seu sustento em resultado das atividades do projeto.
(b) Aquelas que não têm direitos legais formais sobre os terrenos ou outros ativos no momento do
censo/avaliação mas que podem provar que têm uma pretensão que seria reconhecida nos termos das
leis consuetudinárias do país. Esta categoria inclui pessoas que podem não residir fisicamente no
local de implantação do projeto ou pessoas que podem não ter quaisquer ativos ou fontes de
subsistência diretamente decorrentes do local do projeto, mas que têm laços espirituais e/ou ancestrais
com a terra e são localmente reconhecidas pelas comunidades como herdeiros consuetudinários.
Dependendo dos direitos consuetudinários do país em matéria de utilização dos terrenos, também se
20

Ver SO 1, nota de rodapé 28.
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poderá reconhecer o direito dessas pessoas se estas forem meeiros, agricultores inquilinos, migrantes
sazonais ou famílias nómadas que tenham perdido direitos de uso.
(c) Aquelas que não têm qualquer direito legal reconhecido ou pretensão sobre o terreno que ocupam na
área de influência do projeto e que não se enquadram em nenhuma das duas categorias acima descritas.
Se os próprios ou testemunhas puderem demonstrar que exerciam atividades na zona de influência
do projeto durante, pelo menos, seis meses antes de uma data-limite estabelecida pelo Mutuário,
poderão ter direito a assistência de reassentamento, para além da compensação por terras com vista a
melhorar o seu antigo nível de vida (compensação pela perda de atividades de subsistência, recursos
imobiliários comuns,21 estruturas e culturas, etc.).
14. O censo descrito no ponto 20 estabelecerá o estatuto das pessoas afetadas.
Concepção do Projeto:
15. O Mutuário demonstrará que a aquisição involuntária de terrenos ou as restrições à utilização dos solos
se limitam aos requisitos diretos do projeto para fins claramente especificados dentro de um período de
tempo claramente especificado. O Mutuário considerará conceções de projeto alternativas e viáveis para
evitar ou minimizar a aquisição de terras ou restrições à utilização dos solos, especialmente no caso em
que isso resulte na deslocação física ou económica, equilibrando simultaneamente os custos e benefícios
ambientais, sociais e financeiros, e prestando especial atenção aos impactos de género22 e aos impactos
nos pobres e nos vulneráveis. No caso das implicações de reassentamento de um projeto parecerem
particularmente graves, o Mutuário considerará reduzir o projeto para reduzir o reassentamento ou
encontrará outras alternativas que possam razoavelmente substituir o projeto. O Banco pode recusar-se
a financiar um projeto se considerar que os riscos e impactos do reassentamento são inaceitáveis23.
Compensações e Prestações a Favor das Pessoas Afetadas
16. No caso de não ser possível evitar a aquisição de terras ou restrições à utilização dos solos (permanentes
ou temporárias), o Mutuário oferecerá às pessoas afetadas uma compensação a custos de substituição
totais e outra assistência que possa ser necessária para as ajudar a melhorar ou, pelo menos, a restabelecer
o seu nível de vida ou o seu meio de subsistência, sob reserva do disposto nos pontos 35 a 44 desta SO24.
17. As normas de compensação para categorias de terrenos e ativos imobilizados serão divulgadas e
aplicadas de forma coerente. As taxas de compensação podem ser objeto de ajustamentos ascendentes
sempre que sejam utilizadas estratégias de negociação. Em todos os casos, será documentada uma base
clara para o cálculo da compensação e a compensação será distribuída de acordo com procedimentos
transparentes.
18. No caso dos meios de subsistência das pessoas deslocadas estiverem baseados na terra25, ou da terra ser
propriedade coletiva, o Mutuário oferecerá às pessoas deslocadas uma opção para a substituição de
terras, em conformidade com o disposto no ponto 43(a), a menos que se demonstre, a contento do Banco,
que não estão disponíveis terrenos de substituição equivalentes. Na medida em que a natureza e os
objetivos do projeto o permitam, o Mutuário proporcionará igualmente oportunidades às comunidades
e pessoas deslocadas para que estas possam beneficiar adequadamente do projeto em matéria de
desenvolvimento. No caso das pessoas afetadas nos termos do ponto 13(c), a assistência ao
21

Os recursos de propriedade comum são aqueles que têm valor na sua totalidade, são utilizados em conjunto e são propriedade do governo ou de mais de um indivíduo
numa base partilhada ou comunitária.
22
Está incluído o acesso às mulheres que prestam cuidados de saúde e aos serviços como os cuidados de saúde reprodutiva e o aconselhamento adequado para abusos
sexuais e outros. A prestação de serviços de cuidados de saúde, em especial a mulheres grávidas e a bebés, pode ser importante durante e após a deslocalização, por
forma a evitar o aumento da morbilidade e da mortalidade devido à subnutrição, o stress psicológico do desenraizamento e o risco acrescido de doença.
23
Estão incluídas situações em que o reassentamento histórico, efetuado antes de um projeto, é considerado inaceitável para o Banco, e em que não são possíveis medidas
corretivas nem podem estas ser acordadas a contento do Banco. O Banco determinará até que ponto essas questões antigas podem ser consideradas.
24
A pedido das pessoas afetadas, poderá ser necessário adquirir parcelas de terreno inteiras se a aquisição parcial tornar o terreno restante economicamente inviável ou
tornar a parcela remanescente insegura ou inacessível para uso humano ou para ocupação.
25
O termo "baseado na terra" inclui atividades de subsistência, como a cultura rotativa e o pastoreio de animais, bem como a colheita de recursos naturais.
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reassentamento será prestada em vez da compensação por terras, conforme descrito nos pontos 38 e
43(c).
19. As pessoas afetadas devem ser indemnizadas por todas as suas perdas, a um custo de substituição total,
antes da sua deslocação efetiva, antes da aquisição de terrenos e ativos conexos e, se o projeto for
executado por fases, antes do início das atividades do projeto para cada fase específica. O Mutuário dará
preferência as estratégias de reassentamento baseadas na terra e, como questão prioritária, oferecerá uma
compensação por terra e/ou compensação em espécie em detrimento da compensação em dinheiro,
quando exequível. Se houver atrasos significativos que tornem os custos de substituição e compensação
previamente acordados materialmente inferiores aos custos de substituição e compensação atuais,
poderão ser exigidos os ajustes adequados.
20. O Mutuário só se apropriará dos terrenos adquiridos e dos ativos conexos depois de ter sido
disponibilizada uma compensação em conformidade com esta SO e, se for caso disso, de terem sido
reassentadas as pessoas deslocadas e de ter sido concedida assistência de reassentamento e/ou subsídios
de mudança a essas pessoas, para além da compensação. Além disso, os programas de restauração e
melhoria dos meios de subsistência terão início em tempo útil por forma a garantir que as pessoas
afetadas estejam suficientemente preparadas para tirar partido das oportunidades de meios de
subsistência alternativos à medida que se verifique essa necessidade.
21. Em certos casos, pode haver dificuldades significativas pode surgir a ser devido, (i) com o pagamento
de compensações a determinadas pessoas afetadas em situção particular, ( por exemplo, quando os
esforços reiterados para contactar os proprietários ausentes falharam, quando as pessoas afetadas pelo
projeto tenham rejeitado a compensação que lhes foi oferecida em conformidade com o plano aprovado,
ou quando as pretensões concorrentes sobre a propriedade de terrenos ou ativos estejam sujeitas a longos
processos judiciais); (ii) implementação de medidas adicionais identificadas no plano de reassentamento,
e/ou (iii) reassentamento efetivo de ptodas pessoas deslocadas, caso a caso . A título excecional, com o
acordo prévio do Banco, e sempre que o Mutuário demonstrar que foram envidados todos os esforços
razoáveis para resolver tais questões, o Mutuário pode depositar fundos de compensação nos termos
exigidos pelo plano (acrescido de um montante adicional razoável para quaisquer imprevistos) numa
conta de garantia bloqueada remunerada a juros ou noutra conta de depósito e prosseguir as atividades
de projeto relevantes. As compensações depositadas na conta de garantia serão disponibilizadas às
pessoas elegíveis em tempo útil, à medida que as questões forem resolvidas.
Envolvimento da Comunidade
22. O Mutuário entrará em contato com as comunidades afetadas, incluindo as comunidades de
acolhimento, através do processo de envolvimento das partes interessadas descrito na SO10. Os
processos de tomada de decisão relacionados com o reassentamento e a restauração dos meios de
subsistência incluirão opções de reassentamento técnica, económica e socialmente viáveis e alternativas
de entre as quais as pessoas afetadas possam escolher. A divulgação de informações relevantes e a
participação significativa das comunidades e pessoas afetadas terão lugar durante a análise das
conceções de projeto alternativas bem como das implicações associadas em matéria de reassentamento
e compensação, e, posteriormente, durante o planeamento, execução, acompanhamento e avaliação do
processo de compensação, atividades de restauração dos meios de subsistência e processo de
relocalização. Serão aplicáveis disposições adicionais às consultas aos minoridades rurais altamente
vulneraveis deslocados, em conformidade com a SO7.
23. O processo de consulta deverá garantir que as perspetivas das mulheres são obtidas e os seus interesses
são integrados em todos os aspetos do planeamento e execução do reassentamento. A resolução dos
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impactos sobre os meios de subsistência poderá exigir uma análise interna das famílias nos casos em
que os meios de subsistência das mulheres e dos homens são afetados de forma diferente. Devem ser
exploradas as preferências das mulheres e dos homens no que respeita aos mecanismos de
compensação, como a substituição de terras ou o acesso alternativo aos recursos naturais, em detrimento
do dinheiro.
24. As medidas diferenciadas focadas nos grupos vulneráveis incluem o desenvolvimento de mecanismos
de consulta, de participação e de engajamento que garantam que está previsto tempo suficiente para os
processos tradicionais de tomada de decisões e para o emprego de intermediários, como organizações
não governamentais especializadas com experiência no trabalho com grupos vulneráveis, em elucidar
as preocupações e necessidades destes e em desenvolver medidas para dar resposta a essas
preocupações e necessidades.
Comunidades de Acolhimento
25. O Mutuário efetuará uma análise pormenorizada das comunidades 26 de acolhimento com vista a
identificar e resolver eventuais problemas associados ao acolhimento de pessoas deslocadas, de modo
a minimizar os impactos adversos nas comunidades de acolhimento e a permitir às comunidades de
acolhimento partilhar as oportunidades de desenvolvimento proporcionadas através do projeto e do
processo de realojamento. A avaliação das comunidades de acolhimento deve basear-se numa
informação transparente e numa consulta eficaz, e deve dar origem a um acordo consensual que deve
ser transmitido ao mutuário pelos líderes representativos da comunidade e registado em procedimentos
de consulta pública.
26. Quaisquer pagamentos devidos às pessoas da comunidade de acolhimento por terrenos ou outros ativos
fornecidos à população afetada são prontamente efetuados em conformidade com os acordos celebrados
com as comunidades de acolhimento.
27. Os conflitos entre as pessoas da comunidade de acolhimento e a população afetada podem desenvolverse à medida que são reivindicadas mais exigências relativamente à terra, água, florestas, serviços, etc.,
ou se as pessoas afetadas pelo projeto receberem serviços e habitações superiores aos das pessoas da
comunidade de acolhimento. O Mutuário considerará cuidadosamente esses impactos ao avaliar a
viabilidade e os custos de qualquer projeto proposto que envolva deslocação, e os recursos adequados
serão representados no orçamento a fim de mitigar esses impactos ambientais e sociais adicionais. Os
procedimentos de resolução de litígios devem ser suficientemente ágeis para resolver de forma célere
os conflitos entre as pessoas da comunidade de acolhimento e a população afetada.
Mecanismo de Reclamação
28. O mutuário assegurará, o mais cedo possível, a existência de um mecanismo27 de reclamação para o
projeto, em conformidade com a SO10, no desenvolvimento do projeto, a fim de dar resposta em tempo
útil a preocupações específicas sobre as medidas de compensação, de relocalização ou de restauração
dos meios de subsistência levantadas por pessoas deslocadas (ou outras). Sempre que possível, os
referidos mecanismos de reclamação utilizarão os mecanismos de reclamação formais ou informais
existentes que sejam adequados para efeitos do projeto, complementados, se necessário, com
modalidades específicas do projeto destinadas a resolver litígios de forma imparcial.

26

Nas situações em que as pessoas escolhem uma compensação em dinheiro ou em que as pessoas deslocadas se dispersam de forma ampla no país, pode não haver
comunidades de acolhimento discretas.
27
Os Mecanismos de Reclamação são por vezes referidos como Mecanismos de Resolução de Reclamação. Correspondem essencialmente ao mesmo mecanismo.
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Planeamento e Execução
29. Nos casos em que a aquisição de terrenos ou as restrições à utilização dos solos são inevitáveis, o
Mutuário realizará, no âmbito da avaliação ambiental e social, um censo destinado a identificar as
pessoas que serão afetadas pelo projeto, a estabelecer um inventário dos terrenos e ativos que serão
afetados28, a determinar quem será elegível para efeitos de compensação e assistência29, e identificar e
desencorajar pessoas não elegíveis, como o caso de colonos oportunistas, de reivindicar benefícios. A
avaliação social incidirá também sobre as pretensões de comunidades ou grupos que, por razões válidas,
podem não estar presentes na área do projeto durante o censo, como é o dos utilizadores de recursos
sazonais. Em conjunto com o censo, o Mutuário estabelecerá uma data-limite para a elegibilidade. As
informações relativas à data-limite estarão bem documentadas e serão difundidas em toda a área do
projeto, a intervalos regulares, em formulários escritos e (se for caso disso) não escritos, e nas línguas
locais relevantes. Estarão incluídos avisos publicados de que as pessoas que se instalem na área do
projeto após a data-limite não serão elegíveis para efeitos de compensação e poderão estar sujeitas a
remoção.
30. Para resolver as questões de aquisição de terras, reassentamento e compensação identificadas na
avaliação ambiental e social, o Mutuário preparará um plano 30 proporcional aos riscos e impactos
associados ao projeto:
(a) No caso de projetos com uma pequena aquisição de terras ou restrições à utilização dos solos, que
não produzam um impacto significativo nos rendimentos ou nos meios de subsistência, o plano
estabelecerá critérios de elegibilidade para as pessoas afetadas, determinará procedimentos e
normas de compensação e integrará modalidades de consulta, acompanhamento e resolução das
reclamações;
(b) No caso de projetos que causem deslocação física, o plano definirá as medidas adicionais relevantes
para a deslocalização das pessoas afetadas;
(c) No caso de projetos que impliquem uma deslocação económica com impactos significativos nos
meios de subsistência ou na geração de rendimentos, o plano definirá as medidas adicionais
relativas à melhoria ou à restauração dos meios de subsistência; e
(d) Para projetos que possam impor alterações na utilização dos solos que restrinjam o acesso aos
recursos em parques ou áreas protegidas legalmente designados ou a outros recursos de propriedade
comum dos quais as populações locais possam depender para fins de subsistência, o plano
estabelecerá um processo participativo para determinação das restrições adequadas de utilização e
para definição das medidas de mitigação para combater os impactos adversos nos meios de
subsistência que possam resultar dessas restrições.
31. O plano do Mutuário definirá as funções e responsabilidades relacionadas com o financiamento e a
execução, e incluirá modalidades para o financiamento de emergência para fazer face a custos não
previstos, bem como modalidades para uma resposta atempada e coordenada a circunstâncias

28

Ver Anexo 1. O referido inventário deve incluir uma descrição pormenorizada, obtida através de um processo consultivo, imparcial e transparente, de todo o leque de
direitos detidos ou reivindicados pelas pessoas afetadas, incluindo os direitos baseados no costume ou na prática, direitos secundários, tais como direitos de acesso ou
de utilização para fins de subsistência, direitos detidos em conjunto, etc.
29
A documentação relativa à propriedade ou ocupação e os pagamentos da compensação devem ser emitidos em nome de ambos os cônjuges ou dos chefes individuais
de famílias, consoante o caso, e outra assistência ao reassentamento, como a formação em competências, o acesso ao crédito e as oportunidades de emprego, deve ser
igualmente disponibilizada às mulheres e adaptada às suas necessidades. Nos casos em que o Direito nacional e os sistemas de posse não reconhecem o direito das
mulheres a deter ou contratar bens, devem ser consideradas medidas que proporcionem às mulheres a maior proteção possível a fim de alcançar a igualdade com os
homens.
30
Ver Anexo 1.
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imprevistas que impeçam o progresso no sentido dos resultados desejados. 31 Os custos totais das
atividades de reassentamento necessários para concretizar os objetivos do projeto são incluídos nos
custos totais do projeto. Os custos de reassentamento, tal como os custos de outras atividades de projeto,
são tratados como um encargo contra os benefícios económicos do projeto; e quaisquer benefícios
líquidos para os colonos repetidos (em comparação com as circunstâncias "sem projeto") são
adicionados à corrente de benefícios do projeto.
32. O Mutuário estabelecerá procedimentos para acompanhar e avaliar a execução do plano e tomará as
medidas corretivas necessárias durante a execução por forma a alcançar os objetivos desta SO. O âmbito
das atividades de acompanhamento será proporcional aos riscos e impactos do projeto. Para todos os
projetos com impactos de reassentamento involuntário, complexos e/ou significativos em grande
escala, o Mutuário recorrerá a profissionais de reassentamento terceiros competentes para acompanhar
a execução dos planos de reassentamento, conceber as medidas corretivas necessárias, aconselhar a
conformidade com a presente SO e elaborar relatórios de acompanhamento periódicos. As pessoas
afetadas serão consultadas durante o processo de acompanhamento. Serão elaborados relatórios de
acompanhamento periódicos e as pessoas afetadas serão informadas sobre os resultados do
acompanhamento em tempo útil.
33. A execução do plano do Mutuário considerar-se-á concluída quando os impactos adversos do
reassentamento tiverem sido abordados de uma forma coerente com o plano aplicável, bem como com
os objetivos desta SO. Para todos os projetos com impactos significativos decorrentes do
reassentamento involuntário, o Mutuário solicitará uma auditoria externa à conclusão do plano quando
todas as medidas de mitigação tiverem sido substancialmente concluídas. A auditoria de conclusão será
realizada por profissionais competentes em matéria de reassentamento, avaliará se os meios de
subsistência e os níveis de qualidade de vida registaram uma melhoria ou, pelo menos, foram
restabelecidos e, se necessário, proporá medidas corretivas com vista à concretização dos objetivos
ainda não alcançados.
34. No caso da natureza ou magnitude provável da aquisição de terrenos ou das restrições ao accesso/à
utilização dos solos relacionada com um projeto suscetível de causar deslocação física e/ou económica
não serem conhecidas durante a preparação do projeto, o Mutuário desenvolverá um quadro que
estabeleça princípios e procedimentos gerais compatíveis com esta SO. Uma vez definidos os
componentes individuais do projeto e disponibilizadas as informações necessárias, esse quadro será
alargado a um ou mais planos específicos proporcionais aos potenciais riscos e impactos. Não ocorrerá
qualquer deslocação física e/ou económica até que os planos exigidos pela presente SO tenham sido
finalizados e aprovados pelo Banco.

B. Deslocação
Deslocação Física
35. Em caso de deslocação física, o mutuário desenvolverá um plano que abranja, no mínimo, os requisitos
aplicáveis desta SO, independentemente do número de pessoas afetadas. O plano será concebido para
mitigar os impactos negativos da deslocação e, se necessário, para identificar oportunidades de
desenvolvimento. Incluirá um orçamento de reassentamento e um calendário de execução e
estabelecerá os direitos de todas as categorias de pessoas afetadas (incluindo as comunidades de
acolhimento). Será prestada especial atenção aos aspetos relacionados com o género e com as
necessidades dos pobres e dos vulneráveis. O Mutuário documentará todas as transações destinadas à

31

Para projetos com impactos significativos no realojamento e medidas complexas de mitigação, o Mutuário pode considerar a preparação de um projeto de
reassentamento autónomo para apoio do Banco.

88

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

aquisição de direitos fundiários, compensação e outra assistência associada às atividades de
relocalização.
36. Se as pessoas que vivem na área do projeto forem obrigadas a mudar-se para outro local, o Mutuário:
a) oferecerá às pessoas deslocadas opções viáveis de reassentamento, incluindo alojamento de
substituição adequado ou compensação pecuniária; e b) prestará assistência à relocalização, adaptada
às necessidades de cada grupo de pessoas deslocadas. Os novos locais de reassentamento
proporcionarão condições de vida pelo menos equivalentes àquelas de que as pessoas gozavam
anteriormente, ou compatíveis com os códigos ou padrões mínimos vigentes, consoante o conjunto de
padrões que for mais elevado. Se forem preparados novos locais de reassentamento, as comunidades
de acolhimento serão consultadas quanto às opções de planeamento, e os planos de reassentamento
assegurarão o acesso continuado, pelo menos de acordo com os níveis e padrões existentes, das
comunidades de acolhimento às instalações e aos serviços. As preferências das pessoas deslocadas
quanto à deslocalização para comunidades e grupos pré-existentes serão respeitadas sempre que
possível. Serão ainda respeitadas as instituições sociais e culturais existentes das pessoas deslocadas e
de quaisquer comunidades de acolhimento.
37. No caso de pessoas fisicamente deslocadas nos termos dos pontos 13(a) ou (b), o Mutuário apresentará
a escolha entre uma propriedade de substituição de valor igual ou superior, com segurança de posse,
características equivalentes ou superiores e vantagens na localização, e uma compensação pecuniária a
um custo total de substituição. As compensações em espécie devem ser consideradas em vez de
numerário32.
38. No caso das pessoas fisicamente deslocadas nos termos do ponto 13(c), o Mutuário tomará providências
no sentido de lhes permitirem obter um alojamento adequado com segurança de posse. Nos casos de
estas pessoas deslocadas deterem estruturas próprias, o Mutuário compensá-las-á pela perda de outros
ativos que não terrenos, tais como habitações e outras benfeitorias no terreno, a custos de substituição
totais 33 . Com base na consulta a essas pessoas deslocadas, o Mutuário prestará assistência ao
reassentamento, em detrimento da compensação pelas terras, de forma suficiente para que aquelas
restabeleçam o seu nível de vida num local alternativo adequado34.
39. O Mutuário não é obrigado a compensar ou a auxiliar as pessoas que invadem a área do projeto após a
data-limite de elegibilidade se essa data tiver sido estabelecida inequivocamente e tornada pública.
40. O Mutuário não recorrerá a despejos forçados de pessoas afetadas. O termo "Despejo forçado" é
definido como a remoção permanente ou temporária de indivíduos, famílias e/ou comunidades, contra
a vontade destes, das casas e/ou terras que os mesmos ocupam sem o fornecimento e o acesso a formas
adequadas de proteção de natureza jurídica ou de outra natureza, incluindo todos os procedimentos e
princípios aplicáveis na presente SO. O exercício de domínio eminente, aquisição obrigatória ou
poderes semelhantes por parte de um Mutuário não será considerado um despejo forçado, desde que
cumpra os requisitos do Direito nacional e as disposições desta SO, e seja realizado em conformidade
com os princípios básicos de um processo justo (incluindo a disponibilização de um pré-aviso
32

O pagamento de uma compensação pecuniária pela perda de terrenos e outros ativos pode ser adequado quando: a) os meios de subsistência não são baseados na terra;
b) os meios de subsistência são baseados na terra, mas o terreno adquirido para efeitos do projeto é uma pequena fração do ativo afetado e o terreno remanescente é
economicamente viável; ou c) existam mercados ativos de terrenos, habitação e mão de obra, as pessoas deslocadas utilizam esses mercados, existe uma oferta suficiente
de terrenos e de habitação, e o Mutuário demonstrou, a contento do Banco, que não existem terrenos de substituição suficientes.
33
Sempre que o Mutuário demonstrar que uma pessoa afetada obtém rendimentos substanciais provenientes de múltiplas unidades de arrendamento ilegais, a
compensação e outra assistência que de outro modo estariam à disposição dessa pessoa por outros ativos que não terrenos e para efeitos do restabelecimento dos meios
de subsistência ao abrigo do presente ponto podem ser reduzidas com o acordo prévio do Banco, a fim de refletir de um modo mais adequado os objetivos desta SO.
34
A deslocalização de colonos informais em zonas urbanas pode implicar cedências. Por exemplo, as famílias realojadas poderão ganhar segurança de posse, mas com
o eventual custo de perderem vantagens em termos de localização que podem ser essenciais para a sua subsistência, o que se verificará particularmente entre os pobres
ou vulneráveis. As alterações de localização que possam afetar as oportunidades de subsistência devem ser abordadas de acordo com as disposições pertinentes desta
SO [ver especificamente o ponto 34(c)].
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adequado, oportunidades substanciais de apresentação de reclamações e recursos, e a prevenção da
utilização de força desnecessária, desproporcionada ou excessiva).
41. Em alternativa à deslocação, o Mutuário pode considerar a possibilidade de negociar no local
modalidades de ordenamento do território segundo as quais os interessados podem optar por aceitar
uma perda parcial de terras ou uma deslocalização em troca de benfeitorias que aumentem o valor dos
seus bens imóveis após o desenvolvimento. Qualquer pessoa que não deseje participar será autorizada
a optar por uma compensação completa e outro tipo de assistência, conforme exigido na presente SO.
A. Deslocação Económica:
42. No caso de projetos que afetam os meios de subsistência ou os rendimentos, o plano do Mutuário
incluirá medidas que permitam às pessoas afetadas melhorar ou, pelo menos, restabelecer os seus
rendimentos ou meios de subsistência. O plano estabelecerá os direitos das pessoas e/ou comunidades
afetadas, prestando particular atenção aos aspetos de género e às necessidades dos segmentos
vulneráveis das comunidades, e providenciará para que estes sejam fornecidos de forma transparente,
coerente e equitativa. O plano incluirá modalidades destinadas a controlar a eficácia das medidas
relativas aos meios de subsistência durante a execução, bem como uma avaliação após a respetiva
conclusão. A mitigação da deslocação económica considerar-se-á completa quando a auditoria de
conclusão determinar que as pessoas ou comunidades afetadas receberam toda a assistência para a qual
eram elegíveis e que lhes foi concedida uma oportunidade adequada de restabelecer os seus meios de
subsistência.
43. As pessoas deslocadas por razoes económicas que se deparam com perdas de bens ou do acesso aos
ativos serão compensadas por essas perdas a um custo total de substituição35:
(a) Nos casos em que a aquisição de terrenos ou as restrições à utilização dos solos afetam empresas
comerciais36, os proprietários de empresas afetados serão compensados pelo custo da identificação
de uma localização alternativa viável, pelo rendimento líquido perdido durante o período de
transição, pelas despesas de transferência e reinstalação das instalações, maquinaria ou outros
equipamentos e pelo restabelecimento das atividades comerciais. Os trabalhadores afetados
receberão assistência pela perda temporária de salários e, caso seja necessário, assistência na
identificação de oportunidades de emprego alternativas;
(b) Nos casos que afetam pessoas com direitos legais ou pretensões sobre terras reconhecidos ou
reconhecíveis ao abrigo do Direito nacional (ver pontos 13(a) e (b)], serão fornecidos bens imóveis
de substituição (por exemplo, locais destinados à agricultura ou ao comércio) de valor igual ou
superior ou, se for caso disso, uma compensação pecuniária a custos de substituição;
(c) As pessoas economicamente deslocadas que não possuam pretensões sobre terras legalmente
reconhecíveis (ver ponto 10 (c)) receberão compensação por outros bens perdidos que não terras
(como culturas, infraestruturas de irrigação e outras benfeitorias introduzidas no terreno) a custos
de substituição. Além disso, o Mutuário prestará assistência, em detrimento da compensação pelas
terras, de forma suficiente para proporcionar a essas pessoas a oportunidade de restabelecerem os
meios de subsistência noutro local. O Mutuário não é obrigado a compensar ou a auxiliar as pessoas
que invadam a área do projeto após a data-limite de elegibilidade.
44. Será concedida às pessoas economicamente deslocadas a oportunidade de melhorarem ou, pelo menos,
restabelecerem os seus meios de obtenção de rendimento, níveis de produção e padrões de qualidade
de vida:
35
36

O Banco interpreta o "Custo de Substituição" e o “Custo Total de Reassentamento” como sendo o mesmo.
Estão incluídas lojas, restaurantes, serviços, instalações de fabrico e outras empresas, independentemente da sua dimensão e da circunstância de terem ou não licença.

90

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

(a) Para as pessoas cujos meios de subsistência são baseados na terra, serão oferecidas, sempre que
possível, terras de substituição que apresentem uma combinação de potencial produtivo, vantagens
de localização e outros fatores no mínimo equivalentes aqueles que se perderam;
(b) Para as pessoas cujos meios de subsistência se baseiam em recursos naturais e em que se aplicam
restrições de acesso relacionadas com o projeto previstas no ponto 4, serão aplicadas medidas que
permitam o acesso contínuo aos recursos afetados ou que permitam o acesso a recursos alternativos
com potencial de subsistência e acessibilidade equivalentes. Quando os recursos imobiliários
comuns são afetados, as prestações e compensações associadas às restrições à utilização dos
recursos naturais podem ser de natureza coletiva; e
(c) Se for demonstrado que não existem terrenos ou recursos de substituição disponíveis, o Mutuário
oferecerá às pessoas economicamente deslocadas opções de oportunidades alternativas de
rendimento, tais como facilidades de crédito, formação de competências, assistência à criação de
empresas, oportunidades de emprego ou assistência pecuniária, para além da compensação por bens
imóveis comuns perdidos. No entanto, a assistência pecuniária por si só não proporciona
frequentemente às pessoas afetadas os meios produtivos ou as competências necessárias para
restabelecer os meios de subsistência.
(d) Será concedido apoio transitório, na medida do necessário, a todas as pessoas economicamente
deslocadas, com base numa estimativa razoável do tempo necessário para restabelecer a sua
capacidade de rendimento, os níveis produtivos e os padrões de qualidade de vida.

C. Colaboração com Outras Agências Responsáveis ou Jurisdições Subnacionais
45. O Mutuário estabelecerá meios de colaboração entre a agência ou entidade responsável pela execução
do projeto e quaisquer outras agências governamentais, jurisdições subnacionais ou entidades
responsáveis por quaisquer aspetos da aquisição de terrenos, do planeamento do reassentamento ou da
prestação da assistência necessária. Além disso, quando a capacidade de outras agências responsáveis
for limitada, o Mutuário apoiará ativamente o planeamento, execução e acompanhamento do
realojamento. Se os procedimentos ou normas de outras agências responsáveis não cumprirem os
requisitos relevantes da presente SO, o Mutuário preparará modalidades ou disposições suplementares
para inclusão no plano de reassentamento com vista a corrigir as deficiências identificadas. O plano
especificará igualmente as responsabilidades financeiras de cada uma das agências envolvidas, o
calendário e a sequência adequados para as fases de execução e as modalidades de coordenação para
fazer face a contingências financeiras ou dar resposta a circunstâncias imprevistas.

D. Assistência Técnica e Financeira
46. O Mutuário pode solicitar assistência técnica ao Banco por forma a reforçar a capacidade do Mutuário,
ou a capacidade de outras agências responsáveis, para efeitos do planeamento, execução e/ou
acompanhamento do reassentamento. Essas formas de assistência podem incluir a formação do pessoal,
a assistência na formulação de novos regulamentos ou políticas relativas à aquisição de terrenos ou a
outros aspetos do reassentamento, o financiamento de avaliações ou outros custos de investimento
associados a deslocações físicas ou económicas, ou outros fins.
47. O Mutuário pode solicitar que o Banco financie o custo do reassentamento, tanto commo uma
componente do investimento principal que provoque deslocações, e torne o reassentamento necessário,
seja como um projeto de reassentamento autónomo com condicionalidades cruzadas adequadas,
processado e executado paralelamente ao investimento que causa a deslocação. O Mutuário pode ainda
solicitar que o Banco financie o reassentamento, mesmo não estando a financiar o principal
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investimento que torna o reassentamento necessário. Neste caso, o Mutuário deverá apresentar ao
Banco um plano de reassentamento em conformidade com as exigências da presente SO (Anexo 1).
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SO5 - ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO
1. O presente anexo descreve os elementos dos planos relativos à deslocação física e/ou económica
descritos no ponto 30 da SO5. Para efeitos do presente anexo, esses planos são designados por "planos
de ação de reassentamento ". Os planos de reassentamento incluem medidas destinadas a fazer face à
deslocação física e/ou económica, em função da natureza dos impactos esperados de um projeto. Os
projetos podem recorrer a uma nomenclatura alternativa, em função do âmbito do plano de
reassentamento - por exemplo, quando um projeto implica apenas uma deslocação económica, o plano
de reassentamento pode ser designado de "plano de subsistência" ou, quando estão em causa restrições
ao acesso a parques e áreas protegidas legalmente designados, o plano pode assumir a forma de um
"quadro de processo". O presente Anexo descreve igualmente o quadro a que se refere o ponto 34 da
SO5.

A. Plano de Reassentamento
2. O âmbito dos requisitos e o nível de pormenor do plano37 de reassentamento variam em função da
magnitude e da complexidade do reassentamento. O plano baseia-se em informações atualizadas e
fiáveis sobre (a) o projeto proposto e os seus potenciais impactos nas pessoas deslocadas e noutros
grupos afetados de forma adversa, (b) medidas de mitigação adequadas e exequíveis e (c) as
modalidades jurídicas e institucionais necessárias para a aplicação efetiva das medidas de
reassentamento.
Elementos Mínimos de um Plano de Reassentamento

•

•
•

•

•

Sumário Executivo
Descrição do projeto. Descrição geral do projeto e identificação da área do projeto.
Potenciais impactos. Identificação de:
o Componentes ou atividades do projeto que deem origem a deslocações, explicando por que razão
o terreno selecionado deve ser adquirido para utilização dentro do prazo do projeto;
o Zona de impacto dos referidos componentes ou atividades;
o Âmbito e escala da aquisição de terrenos e impactos nas estruturas e noutros ativos fixos;
o Quaisquer restrições impostas pelo projeto à utilização ou ao acesso a terras ou recursos naturais;
o Alternativas consideradas com vista a evitar ou minimizar a deslocação e o motivo por que foram
rejeitadas; e
o Mecanismos estabelecidos para minimizar a deslocação, na medida do possível, durante a execução
do projeto.
Objetivos. Os principais objetivos do programa de reassentamento.
Inquérito do censo e estudos socioeconómicos de base. Os resultados de um censo a nível do agregado
familiar que identifique e enumere as pessoas afetadas e, com a participação das pessoas afetadas, que
proceda à topografia de terrenos, estruturas e outros ativos fixos a serem afetados pelo projeto. O
inquérito do censo também prossegue outras funções essenciais:
o Identificação das características socioeconómicas dos agregados familiares deslocados, incluindo
uma descrição dos sistemas de produção, da força de trabalho e da organização do agregado
familiar; e informação de base sobre os meios de subsistência (incluindo, se for caso disso, os níveis
produtivos e os rendimentos resultantes de atividades económicas formais e informais) e os padrões
de qualidade de vida (incluindo o estado de saúde) da população deslocada;

O Banco considera que os termos "Plano de Reassentamento" e "Plano de Ação de Reassentamento" essencialmente
correspondem ao mesmo.
37
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o Informações sobre grupos vulneráveis ou pessoas para as quais possam ser necessárias disposições
especiais;

o Identificação de infraestruturas, bens imóveis ou serviços públicos ou comunitários que possam ser
afetados;

o Disponibilização de uma base para a conceção e orçamentação do programa de realojamento;
o Em conjugação com o estabelecimento de uma data-limite, constituição de uma base para exclusão
de pessoas inelegíveis da compensação e da assistência ao reassentamento; e

o Estabelecimento de condições de base para efeitos de acompanhamento e avaliação.
Caso o Banco considere relevante, podem ser exigidos estudos adicionais sobre os seguintes assuntos, a
fim de complementarem ou serem tidos em linha de conta no inquérito do censo:
(a) Sistemas de posse e transferência de terras, incluindo um inventário dos recursos naturais de
propriedade comum a partir dos quais as pessoas obtêm os seus meios de subsistência e sustento,
sistemas de usufruto não baseados na propriedade (incluindo a pesca, o pastoreio ou a utilização de
zonas florestais) regidos por mecanismos locais reconhecidos de atribuição de terras, e quaisquer
questões suscitadas por diferentes sistemas de posse de terras na zona de projeto;
(b) Os padrões de interação social nas comunidades afetadas, incluindo as redes sociais e os sistemas
de apoio social, e a forma como serão afetados pelo projeto; e
(c) Características sociais e culturais das comunidades deslocadas, incluindo uma descrição das
instituições formais e informais [por exemplo, organizações comunitárias, grupos rituais,
organizações não governamentais (ONG)] que podem ser relevantes para a estratégia de consulta e
para a conceção e execução das atividades de reassentamento.

•

Enquadramento jurídico. As conclusões de uma análise do enquadramento jurídico, abrangendo:
o O âmbito do poder coercivo de aquisição e imposição da restrição do uso dos solos e a natureza da
compensação associada, tanto em termos de metodologia de avaliação, como de calendário de
pagamento;
o Os procedimentos jurídicos e administrativos aplicáveis, incluindo uma descrição das vias de
recurso à disposição das pessoas deslocadas/reassentadas no âmbito do processo judicial e o
calendário normal para esses procedimentos, bem como quaisquer mecanismos de reclamação
disponíveis que possam ser relevantes para o projeto;
o Disposições legislativas e regulamentares relativas às agências responsáveis pela execução das
atividades de reassentamento; e
o Eventuais lacunas entre as leis e práticas locais que abrangem a aquisição coerciva, a imposição de
restrições à utilização dos solos e a disponibilização de medidas de reassentamento e a SO 5, bem
como os mecanismos para colmatar essas lacunas.

•

Enquadramento Institucional. As conclusões de uma análise do enquadramento institucional que
abranja:
o A identificação das agências responsáveis pelas atividades de reassentamento e das ONG/OSC que
possam ter um papel na execução dos projetos, nomeadamente no apoio às pessoas
deslocadas/reassentadas;
o Uma avaliação da capacidade institucional dessas agências e ONG/OSC; e
o Quaisquer medidas propostas para reforçar a capacidade institucional das agências e das ONG/OSC
responsáveis pela execução do reassentamento.
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•

Elegibilidade. Definição das pessoas deslocadas/reassentadas e critérios para determinar a sua
elegibilidade para efeitos de compensação e de outra assistência no reassentamento, incluindo as dataslimite pertinentes.

•

Valorização e compensação de perdas. A metodologia a utilizar na avaliação das perdas a fim de
determinar o seu custo de substituição; e uma descrição dos tipos e níveis de compensação propostos
para os terrenos, recursos naturais e outros ativos ao abrigo do Direito local, bem como das medidas
suplementares que sejam necessárias para obter os respetivos custos de substituição.

•

Participações da comunidade. Envolvimento das pessoas deslocadas/reassentadas (incluindo as
comunidades de acolhimento, se for caso disso);
o Uma descrição da estratégia de consulta e participação das pessoas deslocadas/reassentadas na
conceção e execução das atividades de reassentamento;
o Um resumo das opiniões expressas e do modo como estas foram tidas em conta na preparação do
plano de reassentamento;
o Uma revisão das alternativas de reassentamento apresentadas e das escolhas feitas pelas pessoas
deslocadas/reassentadas no que respeita às opções de que dispõem; e
o Modalidades institucionalizadas através das quais as pessoas deslocadas/reassentadas podem
comunicar as suas preocupações às autoridades responsáveis pelo projeto ao longo do planeamento
e da execução, e medidas para garantir que grupos vulneráveis, como as minoriasétnicas, pessoas
sem terras, e as mulheres e minoridades rurais altamente vulneraveis, como os povos indigenas..

•

Calendário de execução. Um calendário de execução que indique as datas previstas para a
deslocação e as datas previstas de início e conclusão de todas as atividades do plano de
reassentamento. O calendário deve indicar de que forma as atividades de reassentamento estão
ligadas à execução do projeto global.

•

Custos e orçamento. Quadros que apresentam estimativas de custos categorizadas para todas
as atividades de reassentamento, incluindo subsídios para a inflação, crescimento da população
e outras contingências; calendários das despesas; fontes de fundos; e modalidades relativas ao
fluxo atempado de fundos e financiamento do reassentamento, caso exista, em áreas fora da
jurisdição das agências de execução.

•

Mecanismo de (Resolução) de Reclamação (MRR). O plano descreve procedimentos económicos e
acessíveis que visam a resolução por terceiros de litígios decorrentes de deslocações ou
reassentamentos; esses mecanismos de reclamação devem ter em conta a disponibilidade de recurso à
via judicial e de mecanismos comunitários e tradicionais de resolução de litígios.

•

Acompanhamento e avaliação. Disposições relativas ao acompanhamento das atividades de deslocação
e reassentamento por parte da agência de execução, completadas por observadores terceiros, caso o
Banco o considere adequado, a fim de assegurar uma informação completa e objetiva; indicadores de
acompanhamento do desempenho destinados a medir os dados, resultados e desfechos das atividades
de reassentamento; participação das pessoas deslocadas no processo de acompanhamento; avaliação
dos resultados durante um período razoável após a conclusão de todas as atividades de reassentamento;
utilização dos resultados do acompanhamento do reassentamento a fim de orientar a execução
subsequente.
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•

Modalidades para gestão adaptativa. O plano deve incluir disposições destinadas à adaptação da
execução do reassentamento em resposta a mudanças imprevistas nas condições do projeto ou
obstáculos imprevistos à obtenção de resultados satisfatórios de reassentamento.

Requisitos Adicionais de Planeamento nos casos em que o Reassentamento implica Deslocação Física

3. Quando as circunstâncias do projeto exigem a deslocalização física de residentes (ou empresas), os
planos de reassentamento requerem informações adicionais e elementos de planeamento. Os requisitos
adicionais incluem:

•

Assistência transitória. O plano descreve a assistência a prestar para efeitos da deslocalização de
membros do agregado familiar e dos seus pertences (ou equipamentos empresariais e inventário).
O plano descreve toda a assistência adicional a prestar aos agregados familiares que escolham a
compensação pecuniária e garantam a sua própria habitação de substituição, incluindo a construção
de novas habitações. Se os locais de relocalização planeados (para habitação ou empresas) não
estiverem prontos para serem ocupados no momento da deslocação física, o plano estabelece um
subsídio transitório suficiente para cobrir as despesas de arrendamento temporário e outros custos
até que a ocupação seja possível.

•

Seleção do local, preparação do local e deslocalização. Quando se preparam os locais de
deslocalização planeados, o plano do reassentamento descreve os locais de deslocalização
alternativos considerados e explica os locais selecionados, abrangendo:
o Disposições institucionais e técnicas para a identificação e preparação de locais de
deslocalização, rurais ou urbanos, relativamente aos quais uma combinação de potencial
produtivo, vantagens de localização e outros fatores seja melhor ou, pelo menos, comparável
às vantagens dos locais antigos, com uma estimativa do tempo necessário para adquirir e
transferir terrenos e recursos conexos;
o Identificação e consideração de oportunidades com vista a melhorar os padrões de qualidade
de vida local por meio de investimentos suplementares (ou através do estabelecimento de
acordos de partilha de benefícios do projeto) em infraestruturas, instalações ou serviços;
o Quaisquer medidas necessárias para evitar a especulação imobiliária ou o afluxo de pessoas
não elegíveis nos locais selecionados;
o Procedimentos para a deslocalização física no âmbito do projeto, incluindo calendários para a
preparação e transferência do local; e
o Modalidades jurídicas para regularizar a posse e transferir títulos para as pessoas que foram
realojadas, incluindo a garantia de segurança de posse para quem anteriormente não tinha
plenos direitos legais sobre a terra ou as estruturas.

•

Habitação, infraestruturas e serviços sociais. Planos para fornecer (ou financiar a disponibilização
por parte da comunidade local de) habitação, infraestruturas (por exemplo, abastecimento de água,
estradas afluentes) e serviços sociais (por exemplo, escolas, serviços de saúde); planos para manter
ou prestar um nível de serviços comparável ao das populações de acolhimento; quaisquer projetos
de desenvolvimento de locais, engenharia e arquitetura necessários para essas instalações.

•

Proteção e gestão ambiental. Uma descrição dos limites dos locais de deslocalização previstos; e
uma avaliação dos impactos ambientais do reassentamento proposto e das medidas para mitigar e
gerir esses impactos (em conjugação, se for caso disso, com a avaliação ambiental do investimento
principal que torna o reassentamento necessário).
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•

Consulta sobre as modalidades de deslocalização. O plano descreve métodos para consulta das
pessoas fisicamente deslocadas sobre as suas preferências no que respeita às alternativas de
deslocalização de que dispõem, incluindo, se for caso disso, opções relacionadas com formas de
compensação e assistência transitória, deslocalização enquanto agregados familiares individuais ou
juntamente com comunidades ou grupos de parentesco pré-existentes, a manutenção dos padrões
existentes de organização de grupo e a deslocalização ou a manutenção do acesso a bens culturais
(por exemplo, locais de culto, centros de peregrinação, cemitérios).

•

Integração com as populações de acolhimento. Medidas para mitigar o impacto dos locais de
deslocalização previstos em todas as comunidades de acolhimento, incluindo:
o Consultas com as comunidades de acolhimento e os governos locais;
o Modalidades destinadas a uma rápida apresentação de propostas de qualquer pagamento
devido à comunidade de acolhimento por terras ou outros ativos fornecidos em apoio aos
locais de reassentamento previstos;
o Modalidades para a identificação e resolução de eventuais conflitos entre as comunidades
realojadas e as comunidades de acolhimento; e
o Quaisquer medidas necessárias para reforçar os serviços (por exemplo, educação, água, saúde
e serviços produtivos) nas comunidades de acolhimento, a fim de satisfazer uma procura
crescente ou de os tornar pelo menos comparáveis aos serviços disponíveis nos locais de
deslocalização planeados.

Requisitos Adicionais de Planeamento nos casos em que o reassentamento implica Deslocação
Económica

4. Se a aquisição de terras ou as restrições à utilização ou acesso aos solos ou recursos naturais puderem
provocar deslocações económicas significativas, serão também incorporadas no plano de
reassentamento ou num plano separado de melhoria dos meios de subsistência as modalidades
destinadas a proporcionar às pessoas deslocadas oportunidades suficientes para melhorar ou, pelo
menos, restabelecer os seus meios de subsistência. Essas modalidades incluem:
•

Substituição direta de terras. Para quem dispõe de meios de subsistência agrícola, o plano de
reassentamento prevê a possibilidade de receber terreno de substituição de valor produtivo
equivalente ou, em contrapartida, demonstra que não estão disponíveis terrenos suficientes de valor
equivalente. Em caso de disponibilidade do terreno de substituição, o plano descreve os métodos e
o calendário para a sua atribuição às pessoas deslocadas.

•

Perda de acesso a terras ou recursos. Para aqueles cujo meio de subsistência é afetado pela perda
de terras ou da utilização ou acesso de recursos, incluindo recursos de propriedade comum, o plano
de reassentamento descreve os meios de obtenção de recursos substitutos ou alternativos, ou, em
contrapartida, dá assistência para meios de subsistência alternativos.

•

Apoio a meios alternativos de subsistência. Para todas as restantes categorias de pessoas
economicamente deslocadas, o plano de reassentamento descreve modalidades viáveis para
obtenção de emprego ou para criação de empresa, incluindo a prestação de assistência suplementar
relevante, incluindo formação em competências, crédito, licenças ou autorizações ou equipamento
especializado. Se for caso disso, o planeamento dos meios de subsistência presta uma assistência
especial às mulheres, minorias ou grupos vulneráveis que possam ser desfavorecidos quando se
trata de garantir meios de subsistência alternativos.

•

Consideração das oportunidades de desenvolvimento económico. O plano de reassentamento
identifica e avalia eventuais oportunidades viáveis para uma promoção de meios de subsistência
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aperfeiçoados em resultado dos processos de reassentamento. Poderão estar incluídos, por exemplo,
regimes preferenciais de emprego no âmbito do projeto, apoio ao desenvolvimento de produtos ou
mercados especializados, delimitação de zonas comerciais preferenciais e regimes de trocas
comerciais, ou outras medidas. Se for caso disso, o plano deverá também avaliar a viabilidade das
perspetivas de distribuição financeira às comunidades ou diretamente às pessoas
deslocadas/reassentadas, através do estabelecimento de acordos de partilha de benefícios baseados
em projetos.
•

Apoio transitório. O plano de reassentamento presta apoio transitório às pessoas cujos meios de
subsistência serão perturbados. Esse apoio pode compreender o pagamento por colheitas perdidas
e por recursos naturais perdidos, o pagamento por lucros perdidos para as empresas ou o pagamento
de salários perdidos para os trabalhadores afetados pela deslocalização das empresas. O plano prevê
a continuação do apoio transitório durante o período de transição.
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Salvaguarda Operacional 6. Conservação dos Habitats e da
Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos
Introdução
1. A presente Salvaguarda Operacional (SO) define os requisitos para que o Mutuário (i) identifique e
execute oportunidades para conservar e utilizar de forma sustentável a biodiversidade38 e os habitats
naturais, e (ii) observe, execute e dê resposta aos requisitos de conservação e gestão sustentável dos
serviços ecossistémicos prioritários.39
2. Reflete os objetivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica de preservar a diversidade biológica
e promover a gestão e utilização sustentáveis dos recursos naturais. Está igualmente harmonizada com
a Convenção de Ramsar sobre as Zonas Húmidas, a Convenção sobre a Conservação das Espécies
Migratórias de Animais Selvagens, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna
e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, a Convenção sobre o Património Mundial,40 a Convenção
das Nações Unidas de Combate à Desertificação e a Avaliação dos Ecossistemas do Milénio. As suas
recomendações também se coadunam com a Convenção Fitossanitária Internacional, que abrange a
circulação de espécies exóticas invasoras, pragas e análises de risco de pragas para as pragas de
quarentena, incluindo a análise dos riscos e impactos de organismos geneticamente modificados.
3. A SO6 reconhece que a proteção e conservação da biodiversidade e a gestão de forma sustentável dos
recursos naturais vivos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. "Biodiversidade" é
definida como a variabilidade entre organismos vivos de todas as fontes, incluindo, nomeadamente, os
ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que
fazem parte; está incluída a diversidade no interior das espécies, a diversidade entre as espécies e a
diversidade dos ecossistemas. A biodiversidade serve frequentemente de sustento a serviços
ecossistémicos valorizados pelos seres humanos. Por conseguinte, os impactos na biodiversidade
podem, muitas vezes, afetar negativamente a prestação de serviços ecossistémicos.41
4. A SO6 reconhece a importância de manter as funções ecológicas fundamentais dos habitats, incluindo
as florestas, e a biodiversidade que aqueles sustentam. "Habitat" é definido como uma unidade
geográfica terrestre, de água doce ou marinha ou um meio aéreo que sustenta conjuntos de organismos
vivos e as suas interações com o ambiente não vivo. Todos os habitats sustentam a complexidade dos
organismos vivos e variam em termos de diversidade, abundância e importância das espécies.
5. A presente SO aborda igualmente a gestão sustentável da produção42 primária e a recolha43 dos recursos
naturais vivos.
38

A biodiversidade corresponde "à variabilidade dos organismos vivos de todas as fontes, incluindo, nomeadamente, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; está incluída a diversidade no interior das espécies, a diversidade entre as espécies e a diversidade
dos ecossistemas" (Convenção sobre a Diversidade Biológica).
39

Os serviços ecossistémicos consistem nos benefícios que as pessoas retiram dos ecossistemas. Existem quatro tipos de serviços ecossistémicos: (i) serviços de
abastecimento, que são os produtos que as pessoas obtêm dos ecossistemas (alimentos, água doce, madeira e fibra, combustível), (ii) serviços de regulação, que são os
benefícios que as pessoas obtêm da regulação dos processos ecossistémicos (regulação do clima, regulação das inundações, regulação das doenças, purificação da água),
(iii) serviços culturais, que são os benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos ecossistemas (serviços estéticos, espirituais, educativos, recreativos), e (iv) serviços
de apoio, que são os processos naturais que mantêm os outros serviços (ciclo dos nutrientes, formação de solo, produção primária).
40
Para efeitos da presente Convenção, são considerados "património natural": as características naturais constituídas por formações físicas e biológicas ou por grupos
dessas formações, de valor universal excecional do ponto de vista estético ou científico; formações geológicas e fisiográficas e áreas delimitadas com precisão que
constituem o habitat de espécies ameaçadas de fauna e flora de valor universal excecional do ponto de vista da ciência ou conservação; e sítios naturais ou áreas naturais
delimitadas com precisão que têm um valor universal excecional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural.
41
Os requisitos relacionados com os serviços ecossistémicos são estabelecidos na SO1.
42
A produção primária de recursos naturais vivos é o cultivo ou a criação de plantas ou animais, incluindo a produção agrícola anual e perene, a pecuária (incluindo o
gado), a aquicultura, a plantação florestal, etc.
43
A exploração de recursos naturais vivos, como peixes e todos os outros tipos de organismos aquáticos e terrestres e ainda a madeira, refere-se a atividades produtivas
que incluem a extração desses recursos de ecossistemas e habitats naturais e modificados.
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6. A SO6 reconhece a necessidade de considerar o meio de subsistência das partes afetadas pelos projetos,
incluindo os grupos vulneráveis, cujo acesso ou utilização da biodiversidade ou dos recursos naturais
vivos possam ser afetados por um projeto. O papel potencial e positivo das partes afetadas pelos
projetos, incluindo os grupos vulneráveis, na conservação da biodiversidade e na gestão sustentável dos
recursos naturais vivos é igualmente considerado.
Objetivos
7. Os objetivos da SO6 são os seguintes:
•

Proteger e conservar a biodiversidade e os diferentes tipos de habitats.

•

Aplicar a hierarquia44 de mitigação e a abordagem de precaução na conceção e execução de projetos
que possam ter impacto na biodiversidade, com o objetivo de preservar a diversidade biológica e a
integridade dos ecossistemas.

•

Envidar esforços para restabelecer ou restaurar a biodiversidade com base na hierarquia de
mitigação, incluindo, nos casos em que alguns impactos sejam inevitáveis, através da aplicação de
compensações à biodiversidade por forma a alcançar "não uma perda líquida, mas um ganho
líquido" de biodiversidade.

•

Promover a gestão sustentável dos recursos naturais vivos.

•

Apoiar o meio de subsistência das comunidades locais, incluindo grupos vulneráveis, e o
desenvolvimento económico inclusivo, através da adoção de práticas que integrem as necessidades
de conservação e as prioridades de desenvolvimento.

•

Assegurar a disponibilidade e a produtividade dos serviços ecossistémicos de modo a manter os
benefícios para as comunidades afetadas e preservar o desempenho do projeto.

Âmbito de Aplicação
•

A aplicabilidade desta SO é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO1.

•

Com base na avaliação ambiental e social, os requisitos da presente SO são aplicados a todos os
projetos que possam afetar a biodiversidade ou habitats, de forma positiva ou negativa, direta ou
indireta, ou que dependem da biodiversidade para o seu sucesso.

•

Esta SO aplica-se igualmente a projetos que envolvam a produção primária e/ou a recolha de
recursos naturais vivos.

Requisitos

A. Considerações Gerais
8. A avaliação ambiental e social, tal como definida na SO1, terá em conta os impactos diretos, indiretos
e cumulativos dos projetos nos habitats e na biodiversidade neles contida. Esta avaliação terá em conta
44

Conforme estabelecido na SO1.

100

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

as ameaças à biodiversidade, por exemplo, perda, degradação e fragmentação de habitats, espécies
exóticas invasoras, sobre-exploração, alterações hidrológicas, carga de nutrientes, poluição e recolha
acidental, bem como os impactos previstos das alterações climáticas. Determinará a relevância da
biodiversidade ou dos habitats com base na respetiva vulnerabilidade e insubstituibilidade a nível
mundial, regional ou nacional e terá igualmente em conta os diferentes valores associados à
biodiversidade e aos habitats pelas partes afetadas pelos projetos e outras partes interessadas.
9. O Mutuário evitará impactos adversos na biodiversidade e nos habitats. Quando não for possível evitar
impactos adversos, o Mutuário adotará medidas com vista a minimizar impactos adversos e restaurar a
biodiversidade de acordo com a hierarquia de mitigação prevista na SO1 e com os requisitos da presente
SO. O Mutuário assegurará que são utilizados conhecimentos especializados competentes em matéria
de biodiversidade para efeitos da realização da avaliação ambiental e social e da verificação da eficácia
e viabilidade das medidas de atenuação. Nos casos em que tenham sido identificados riscos e impactos
significativos adversos na biodiversidade, o Mutuário desenvolverá e aplicará um Plano de Ação ou
Plano45de Gestão da Biodiversidade (PGB).
Avaliação dos Riscos e Impactos
10. Através da avaliação ambiental e social, o Mutuário identificará os potenciais riscos e impactos
relacionados com os projetos nos habitats e na biodiversidade que os mesmos promovem. Essa
avaliação incluirá a elaboração de listas de espécies que indiquem o seu estado de conservação da
UICN, bem como o seu estado local e regional. De acordo com a hierarquia de mitigação, o Mutuário
realizará a avaliação inicial dos riscos e impactos do projeto sem levar em linha de conta a possibilidade
de compensações pela biodiversidade.46 A avaliação efetuada pelo Mutuário incluirá a identificação
dos tipos de habitats potencialmente afetados e a consideração dos potenciais riscos e impactos para a
função ecológica dos habitats. A avaliação abrangerá quaisquer áreas de potencial importância para a
biodiversidade que possam ser afetadas pelo projeto, sejam ou não protegidas pela legislação nacional.
A extensão da avaliação será proporcional aos riscos e impactos, com base na respetiva probabilidade,
significado e gravidade, e refletirá as preocupações das partes afetadas pelo projeto e de outras partes
interessadas.
11. A avaliação do Mutuário incluirá a caracterização das condições de base a um nível específico e
proporcional ao risco e relevância previstos dos impactos. No planeamento e realização de avaliações
ambientais e sociais relacionadas com a linha de base da biodiversidade, o Mutuário seguirá os BPII
pertinentes, recorrendo à análise documental, à consulta de peritos e a abordagens baseadas no terreno,
conforme adequado. Quando forem necessárias novas investigações para avaliar a relevância dos
impactos potenciais, o Mutuário levará a cabo investigações e/ou controlos adicionais antes de
empreender quaisquer atividades ou iniciativas e antes de tomar decisões irrevogáveis sobre a conceção
de projetos que possa causar impactos adversos significativos nos habitats potencialmente afetados e
na biodiversidade neles contida.
12. Quando a avaliação ambiental e social tiver identificado riscos e impactos potenciais na biodiversidade
ou nos habitats, o Mutuário fará a gestão desses riscos e impactos em conformidade com a hierarquia
de mitigação e os BPII. O Mutuário adotará uma abordagem de precaução e aplicará práticas de gestão

45

Dependendo da natureza e da escala dos riscos e impactos do projeto, o Plano de Ação/Gestão da Biodiversidade pode ser um documento autónomo ou pode ser
incluído como parte do Plano de Gestão Ambiental e Social (PPAS) preparado no âmbito do SO1.
46
As compensações pela biodiversidade consistem em resultados mensuráveis de conservação resultantes de ações destinadas a compensar impactos adversos
significativos na biodiversidade gerados pelo desenvolvimento de projetos e que persistem após a tomada de medidas adequadas de prevenção, minimização e
recuperação. Por conseguinte, não devem ser consideradas potenciais compensações na determinação dos riscos inerentes ao projeto.
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adaptativas que configurem uma aplicação de medidas de mitigação e de gestão que dê resposta à
evolução das condições e aos resultados do acompanhamento dos projetos.
Conservação da Biodiversidade e dos Habitats
13. "Habitat" é definido como uma unidade geográfica terrestre, de água doce ou marinha ou um meio
aéreo que sustenta conjuntos de organismos vivos e as suas interações com o ambiente não vivo. Os
habitats têm uma relevância variável em termos de conservação da biodiversidade importante a nível
mundial, regional e nacional, da sua sensibilidade aos impactos e da importância que as diferentes
partes interessadas lhes atribuem. Uma vez que, na maioria dos casos, a perda, degradação ou
fragmentação dos habitats representa a maior ameaça à biodiversidade, grande parte do foco das ações
de conservação da biodiversidade recai na manutenção ou no restabelecimento de habitats adequados.
14. A presente SO exige uma abordagem de gestão de riscos diferenciada para os habitats com base na sua
sensibilidade e valores. Esta salvaguarda operacional aborda todos os habitats, que são classificados
como "habitat modificado", "habitat natural" e "habitat crítico", juntamente com "zonas de
biodiversidade e de valor ecológico legalmente protegidas e reconhecidas a nível internacional e
regional", que podem incluir o habitat em qualquer ou em todas as referidas categorias. A fim de
garantir a objetividade e a exatidão, a determinação de saber se um habitat é natural, modificado ou
crítico é feita em consulta com peritos reconhecidos em habitats e biodiversidade e tem em conta
designações das autoridades nacionais e locais.
15. Para efeitos de proteção e conservação dos habitats e da biodiversidade neles contida, a hierarquia de
mitigação inclui compensações47à biodiversidade. As compensações serão consideradas como último
recurso, apenas no caso de persistirem impactos adversos residuais significativos após terem sido
consideradas todas as medidas de prevenção, minimização e restauro técnica e financeiramente viáveis.
16. Será concebida e realizada uma compensação da biodiversidade por forma a alcançar resultados 48
mensuráveis, adicionais e a longo prazo em relação aos quais se possa razoavelmente esperar que não
resultem em perdas49 líquidas, gerando antes, de preferência, um ganho50 líquido da biodiversidade. No
caso de ser utilizada uma compensação para efeitos de mitigação dos impactos adversos residuais em
qualquer área de habitat crítico, é necessário um ganho líquido. A conceção de uma compensação da
biodiversidade respeitará o princípio51 de “uma base de igualdade ou melhoria" e será realizada em
conformidade com os BPII.
17. Quando um Mutuário pondera o desenvolvimento de uma compensação como parte da estratégia de
mitigação, serão envolvidas as partes interessadas e peritos qualificados com conhecimentos
comprovados em matéria de conceção e realização de compensações. O Mutuário demonstrará a
47

O Banco tem reservas quanto à utilização de compensações devido às incertezas inerentes à abordagem. As propostas para a sua utilização em projetos financiados
pelo Banco serão consideradas de forma cautelosa, com o Banco a reservar-se o direito de não apoiar a sua utilização numa base casuística.
48
Os resultados mensuráveis da conservação da biodiversidade serão demonstrados in situ (em condições naturais, não em cativeiro nem em depósito) e a uma escala
geográfica adequada (por exemplo, a nível local, nacional ou regional).
49
"Nenhuma perda líquida" é definida como o ponto em que as perdas de biodiversidade relacionadas com o projeto são equilibradas por ganhos resultantes de medidas
tomadas para evitar e minimizar esses impactos, para realizar a restauração no local e, finalmente, para compensar impactos residuais significativos, caso existam, a
uma escala geográfica adequada.
50
"Ganhos líquidos" são resultados de conservação adicionais que podem ser obtidos para efeitos dos valores de biodiversidade para os quais o habitat natural ou crítico
foi designado. Os ganhos líquidos podem ser alcançados através da aplicação integral da hierarquia de mitigação, que pode incluir o desenvolvimento de uma
compensação da biodiversidade e/ou, nos casos em que o Mutuário possa cumprir os requisitos do ponto 24 da presente SO sem compensação da biodiversidade, através
da execução de programas adicionais in situ a fim de melhorar o habitat e proteger e conservar a biodiversidade.
51
O princípio de "uma base de igualdade ou melhoria” significa que, na maioria dos casos, as compensações da biodiversidade devem ser concebidas com vista a
conservar os mesmos valores da biodiversidade que estão a ser afetados pelo projeto (compensação "em espécie"). Em determinadas situações, porém, as áreas de
biodiversidade a serem afetadas pelo projeto poderão não ser uma prioridade nacional ou local, e poderão existir outras áreas de biodiversidade com valores semelhantes
que constituam uma prioridade mais elevada para efeitos da conservação e utilização sustentável e sob ameaça iminente ou que necessitem de uma proteção ou de gestão
eficaz. Nestas situações, poderá ser adequado considerar uma compensação "fora de espécie" que envolva "trocas" (ou seja, quando a compensação vise uma
biodiversidade de prioridade mais elevada do que a biodiversidade afetada pelo projeto). Independentemente do tipo, quaisquer áreas consideradas como compensações
em relação a impactos adversos residuais em habitats críticos serão também habitats críticos, cumprindo os critérios do ponto 24 da presente SO.
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viabilidade técnica e financeira a longo prazo da realização da compensação. Quando forem propostas
compensações em relação a impactos adversos residuais sobre os habitats críticos, o Mutuário recorrerá
a um ou mais peritos independentes internacionalmente reconhecidos a fim de determinar se a
compensação proposta é exequível e se, na sua opinião profissional, é razoável esperar que resulte num
ganho líquido sustentável dos valores de biodiversidade para os quais foi designado o habitat crítico.
18. Há determinados impactos adversos residuais que não podem ser compensados, especialmente se a área
afetada for única e insubstituível do ponto de vista de biodiversidade. Nesses casos, o Mutuário não
empreenderá o projeto a menos que o mesmo seja redesenhado para evitar a necessidade da referida
compensação e para cumprir os requisitos desta SO.
Habitat Modificado
19. Habitats modificados são zonas que podem conter uma grande proporção de espécies vegetais e/ou
animais de origem não nativa e/ou onde a atividade humana modificou substancialmente as funções
ecológicas primárias de uma zona e a composição 52 das espécies. Os habitats modificados podem
incluir, por exemplo, zonas geridas para efeitos de agricultura, plantações florestais, zonas costeiras
recuperadas53 e zonas húmidas recuperadas.
20. A presente SO aplica-se às zonas de habitats modificados que incluam um valor de biodiversidade
significativo, conforme determinado pela avaliação ambiental e social exigida na SO1. O Mutuário
evitará ou minimizará os impactos sobre essa biodiversidade (através de uma maior degradação e
conversão de habitats) e aplicará medidas de mitigação, conforme adequado
Habitat natural
21. Habitats naturais são zonas compostas por conjuntos viáveis de espécies vegetais e/ou animais de
origem maioritariamente nativa e/ou onde a atividade humana não modificou essencialmente as funções
ecológicas primárias de uma zona e a composição das espécies.
22. Se os habitats naturais forem identificados no âmbito da avaliação, o Mutuário procurará evitar
impactos adversos sobre os mesmos, de acordo com a hierarquia de mitigação. No caso de os habitats
naturais terem potencial para serem negativamente afetados pelo projeto, o Mutuário não executará
quaisquer atividades relacionadas com o projeto, a menos que:
•
•

Não existam alternativas técnica e financeiramente viáveis; e
Sejam postas em prática medidas de mitigação adequadas, em conformidade com a hierarquia de
mitigação, para não se obterem perdas líquidas, gerando-se de preferência, sempre que possível,
um ganho líquido de biodiversidade a longo prazo.

23. Os pareceres e preocupações das comunidades afetadas, identificados através do processo de consulta,
devem ser tidos em conta na conceção das medidas de mitigação.
24. Quando os impactos residuais se mantêm, apesar dos melhores esforços para os evitar, minimizar e
atenuar, e quando adequado e apoiado pelas partes interessadas, as medidas de mitigação podem incluir
compensações de biodiversidade que respeitem o princípio “na base de igualdade ou melhoria”.

52
53

Um habitat não será considerado um habitat modificado quando tiver sido convertido em preparação do projeto.
A recuperação, conforme se utiliza neste contexto, é o processo de criação de novas terras a partir do mar ou de outras áreas aquáticas para uso produtivo.
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Habitat Crítico
25. Habitat crítico é definido como zonas com elevada importância ou valor em termos de biodiversidade,
incluindo:
(a) Habitat de importância significativa para as Espécies Criticamente Ameaçadas ou Ameaçadas de
Extinção, tal como enumeradas na Lista Vermelha da UICN de espécies ameaçadas ou abordagens
nacionais equivalentes;
(b) Habitat de importância significativa para as espécies endémicas ou de alcance restrito;
(c) Habitat que sustenta concentrações significativas, a nível mundial ou nacional, de espécies
migratórias ou gregárias;
(d) Ecossistemas altamente ameaçados ou únicos;
(e) Funções ou características ecológicas necessárias para manter a viabilidade dos valores da
biodiversidade descritos nas alíneas (a) a (d).
26. Nas zonas de habitat crítico, o Mutuário não executará quaisquer atividades de projeto que tenham
potenciais impactos adversos, a menos que estejam preenchidas todas as seguintes condições:
(a) Não existirem outras alternativas viáveis na região para o desenvolvimento do projeto em habitats
de menor valor de biodiversidade;
(b) Ter sido cumprido todo o processo devido nos termos das obrigações internacionais ou legislação
nacional que constitua uma condição prévia para um país que conceda a aprovação de atividades
de projeto num habitat crítico ou a ele adjacentes;
(c) Os potenciais impactos adversos, ou a respetiva probabilidade, no habitat não terem conduzido a
uma redução líquida mensurável ou a uma alteração negativa dos valores de biodiversidade para os
quais o habitat crítico foi designado;
(d) Não se prever que o projeto conduza a uma redução líquida da população54 de qualquer Espécie
Gravemente Ameaçada, Ameaçada de Extinção, ou de alcance restrito, durante um período de
tempo razoável55;
(e) O projeto não implicará uma conversão significativa ou uma degradação significativa dos habitats
críticos. Nos casos em que o projeto envolve plantações florestais ou agrícolas novas ou renovadas,
não ter convertido ou degradado qualquer habitat crítico;
(f) A estratégia de mitigação do projeto ter sido concebida com vista a alcançar ganhos líquidos dos
valores da biodiversidade para os quais foi designado o habitat crítico; e
(g) O programa de gestão do Mutuário integra um programa sólido e adequadamente concebido de
acompanhamento e avaliação da biodiversidade a longo prazo, destinado a avaliar o estado do
habitat crítico.
27. O Banco não financia projetos, atividades ou outras iniciativas em habitats críticos que sejam
desvalorizados unicamente para permitir que o projeto prossiga. Além disso, nos casos em que as
54

A redução líquida é uma perda singular ou cumulativa de indivíduos que afeta a capacidade da espécie de persistir à escala global e/ou regional/nacional durante
muitas gerações ou durante um longo período de tempo. A escala (ou seja, global e/ou regional/nacional) da potencial redução líquida é determinada com base na lista
das espécies na lista vermelha (global) da UICN e/ou em listas regionais/nacionais. Para as espécies elencadas tanto na lista vermelha (global) da UICN como nas
listas nacionais/regionais, a redução líquida basear-se-á na população nacional/regional.
55
O calendário durante o qual os Mutuários demonstrarão "ausência de redução líquida" das Espécies Gravemente Ameaçadas e Espécies Ameaçadas, endémicas e/ou
de alcance restrito será determinado caso a caso e, se for caso disso, em consulta com peritos qualificados e tendo em conta a biologia das espécies.
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implicações de um projeto em termos de habitat/biodiversidade pareçam ser particularmente graves, o
Banco pode decidir não financiar o projeto.
28. Sempre que um Mutuário preencha as condições estabelecidas no ponto 24, a estratégia de mitigação
do projeto será descrita num Plano de Gestão da Biodiversidade e refletida no projeto PGAS e no acordo
jurídico.
Áreas Legalmente Protegidas e Internacionalmente Reconhecidas de Elevado Valor de Biodiversidade
29. Sempre que o projeto ocorrer no interior de uma zona legalmente protegida56, designada para proteção,
ou reconhecida a nível regional ou internacional, ou possa afetar negativamente essa zona,57 o Mutuário
assegurará que as atividades empreendidas sejam compatíveis com o estatuto jurídico e os objetivos de
gestão da zona. O Mutuário identificará e avaliará igualmente os potenciais impactos adversos
relacionados com os projetos e aplicará a hierarquia de mitigação, a fim de prevenir ou mitigar os
impactos adversos de projetos que possam comprometer a integridade, os objetivos de conservação ou
a importância de uma zona desse tipo para a biodiversidade.
30. O Mutuário cumprirá os requisitos dos pontos 13 a 25 da presente SO, conforme aplicável. Além disso,
o Mutuário:
(a) Demonstrará que o desenvolvimento proposto nessas áreas é legalmente permitido;
(b) Assumirá uma conduta coerente com quaisquer planos de gestão reconhecidos pelo governo que
incidam sobre essas zonas;
(c) Consultará e promoverá a participação dos patrocinadores e gestores da zona protegida, as partes
afetadas pelos projetos, incluindo os Povos Indígenas, e outras partes interessadas no planeamento,
conceção, execução, acompanhamento e avaliação do projeto proposto, conforme adequado; e
(d) Executará programas adicionais, conforme adequado, para promover e reforçar os objetivos de
conservação e a gestão eficaz da zona.
31. O Mutuário não apoiará a remoção ou a desclassificação do estatuto de zonas protegidas e o Banco não
financiará projetos desenvolvidos em áreas a que tenha sido retirado removido ou desclassificado esse
estatuto com vista a incentivar ou facilitar o desenvolvimento.
Espécies Exóticas Invasoras
32. A introdução intencional ou acidental de espécies exóticas ou não nativas da flora e da fauna em zonas
onde não são normalmente encontradas pode constituir uma ameaça significativa para a biodiversidade,
uma vez que algumas espécies exóticas podem tornar-se invasoras, disseminando-se rapidamente,
destruindo ou ganhando a competição às espécies nativas.
33. O Mutuário não introduzirá intencionalmente novas espécies exóticas (atualmente não estabelecidas no
país ou região do projeto), a menos que tal seja efetuado em conformidade com o quadro regulamentar
existente para essa introdução. Não obstante o que precede, o Mutuário não introduzirá deliberadamente
quaisquer espécies exóticas com elevado risco de comportamento invasivo, independentemente de
essas introduções serem permitidas ao abrigo do quadro regulamentar existente. Todas as introduções
de espécies exóticas serão sujeitas a uma avaliação de riscos (no âmbito da avaliação ambiental e social
56

A presente SO reconhece áreas legalmente protegidas que atendem à seguinte definição: "Um espaço geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e
gerido, através de meios legais ou outros eficazes, que visa alcançar a conservação a longo prazo da natureza com os serviços ecossistémicos e valores culturais
associados." Para efeitos da presente SO, estão incluídas áreas propostas pelos governos para tal designação.
57
Entre as áreas internacionalmente reconhecidas de elevado valor de biodiversidade incluem-se os Locais Naturais do Património do Banco Africano de
Desenvolvimento, as Reservas da Biosfera, as Zonas Húmidas de Ramsar de Importância Internacional, as Zonas-Chave de Biodiversidade, as Zonas de Aves
Importantes e a Aliança para os Locais de Extinção Zero, entre outras.
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do Mutuário) para determinar o potencial de comportamento invasivo. O Mutuário aplicará medidas
para evitar o potencial de introduções acidentais ou não intencionais, incluindo o transporte de
substratos e vetores (como solo, lastro e materiais vegetais) que possam albergar espécies exóticas.
34. No caso de já se encontrarem estabelecidas espécies exóticas no país ou região do projeto proposto, o
Mutuário envidará esforços para não as disseminar em áreas em que ainda não se encontrem
estabelecidas ou desenvolverá atividades que possam aumentar a sua competitividade em relação às
espécies indígenas/indígenas
35. O Mutuário avalia a viabilidade e a relação custo-eficácia da erradicação das espécies exóticas
invasoras dos habitats naturais sobre os quais o mutuário tem controlo de gestão.
Gestão sustentável dos Recursos Naturais Vivos
36. Os mutuários com projetos, atividades ou iniciativas que envolvam a produção primária e a recolha de
recursos naturais vivos avaliarão a sustentabilidade global destas atividades, bem como os seus
potenciais impactos nos habitats, biodiversidade e comunidades locais próximos ou ecologicamente
ligados, incluindo os povos indígenas.
37. O Mutuário fará a gestão dos recursos naturais vivos de forma sustentável, através da aplicação de boas
práticas de gestão e das tecnologias disponíveis. Quando essas práticas de produção primária forem
codificadas em normas reconhecidas a nível mundial, regional ou nacional, em especial para operações
à escala industrial, o Mutuário e o Banco acordarão as normas a aplicar. Na ausência de normas
pertinentes que abarquem os recursos naturais vivos específicos no país em causa, o Mutuário aplicará
os BPII.
38. No caso de projetos que envolvam produtores de pequena escala58, o Mutuário exigirá que os produtores
operem de forma sustentável e melhorem gradualmente as suas práticas sempre que surjam tais
oportunidades. Quando o projeto for composto por um grande número de pequenos produtores na
mesma área geográfica, o Mutuário avaliará o potencial de riscos e impactos cumulativos.
39. No caso de o projeto incluir a agricultura comercial e as plantações florestais (nomeadamente projetos
de limpeza de terrenos ou de desflorestação), o Mutuário localizará esses projetos em terrenos já
convertidos ou altamente degradados (excluindo quaisquer terrenos que tenham sido convertidos em
preparação do projeto). Tendo em conta o potencial dos projetos de plantação introduzirem espécies
exóticas invasoras e ameaçarem a biodiversidade, esses projetos serão concebidos com vista a prevenir
e mitigar estas potenciais ameaças para os habitats naturais. Quando o Mutuário investe na produção
florestal em florestas naturais, estas florestas serão geridas de forma sustentável. No caso do Mutuário
investir em plantações de culturas comerciais, tais como óleo de palma, café, cacau e chá, estas
operações serão geridas de acordo com os códigos de boas práticas pertinentes.
40. No caso de os projetos envolverem a recolha de recursos naturais vivos, o Mutuário exigirá que esses
recursos sejam geridos de forma sustentável. Em especial, as florestas e os sistemas aquáticos são os
principais fornecedores destes recursos e devem ser geridos da forma a seguir especificada
•

No caso de projetos que envolvam operações comerciais de colheita de florestas em escala
industrial, o Mutuário assegurará que essas operações são certificadas ao abrigo de um sistema59

58

A pequena escala pode ser determinada pelo contexto nacional de um determinado país e é geralmente relativa à dimensão média das explorações residenciais.
Um sistema de certificação florestal independente exigirá uma avaliação independente efetuada por terceiros ao desempenho da gestão florestal. Esse sistema terá
uma boa relação custo-benefício e basear-se-á em normas de desempenho objetivas e mensuráveis, definidas a nível nacional e compatíveis com princípios e critérios
internacionalmente aceites de gestão sustentável das florestas.
59
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independente de certificação de florestas ou respeitam um plano de ação faseado, a prazo,
aceitável para o Banco e com vista à obtenção da certificação desse sistema.
•

No caso de projetos que envolvam operações de colheita florestal conduzidas por produtores de
pequena escala, por comunidades locais sob gestão florestal comunitária ou por essas entidades
no âmbito de acordos conjuntos de gestão florestal, quando tais operações não estiverem
diretamente associadas a uma operação à escala industrial, o Mutuário assegurará que: i)
alcançaram um padrão de gestão florestal sustentável, desenvolvido com a participação
significativa das partes afetadas pelos projetos, incluindo os povos indígenas, coerente com os
princípios e critérios de gestão florestal sustentável, mesmo que não formalmente certificados;
ou (ii) aderem a um plano de ação calendarizado que visa atingir esse padrão. O plano de ação
será desenvolvido com a participação significativa das partes afetadas pelos projetos e será
aceitável para o Banco. O Mutuário assegurará que todas essas operações são acompanhadas e
contarão com a participação significativa das partes afetadas pelos projetos.

•

No caso de projetos que envolvam a captura à escala industrial de populações de peixes e de
todos os outros tipos de organismos marinhos e de água doce, o Mutuário demonstrará que as
suas atividades estão a ser levadas a cabo de forma sustentável, em conformidade com os
princípios e critérios para uma recolha sustentável, como os princípios e normas estabelecidos no
Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO, e que cumpre todas as medidas de
conservação e de gestão pertinentes. As atividades de pesca à escala industrial não estão
necessariamente relacionadas com a pesca propriamente dita. O repovoamento ou a introdução
de diferentes populações ou espécies, especialmente em ambientes fechados, como os lagos, deve
garantir que a nova unidade populacional não destrói ou substitui as espécies endémicas/naturais
de peixes locais existentes.

41. No caso de projetos que não envolvam a produção primária ou a recolha de recursos naturais vivos e
que impliquem a extração de resíduos, por exemplo em zonas a inundar, o Mutuário limitará a
autorização ao que for justificado pelas exigências técnicas do projeto e assegurará que a legislação
nacional aplicável é respeitada.
42. O Mutuário envolvido na produção industrial de culturas e de criação de animais seguirá os BPII por
forma a evitar ou minimizar riscos ou impactos adversos. O Mutuário envolvido na agricultura
comercial em grande escala, incluindo a criação, o alojamento, o transporte e o abate de animais
destinados à carne ou a outros produtos animais (tais como leite, ovos, lã), empregará os BPII60 em
técnicas de criação animal, tendo devidamente em conta os princípios religiosos e culturais. Com vista
a minimizar a resistência antimicrobiana (RAM), o Mutuário só utilizará antibióticos em animais
saudáveis destinados à produção de alimentos, judiciosamente, para o tratamento de infeções e
conforme prescrito por um médico veterinário competente.
Organismos Geneticamente Modificados
43. A abordagem do Banco aos organismos geneticamente modificados (OGM) será coerente com a
legislação e as políticas dos PMR e das entidades sub-regionais. Caso não existam disposições
aplicáveis em matéria de avaliação dos riscos, o Banco seguirá, como orientação de referência, o
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança61.

60

É o caso da Nota de Boas Práticas da IFC sobre a Melhoria do Bem-Estar dos Animais nas Operações de Pecuária.
O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança à Convenção sobre Diversidade Biológica é um acordo internacional que visa assegurar a manipulação, transporte e
utilização seguros de organismos geneticamente modificados que resultem da biotecnologia moderna e que possam ter efeitos adversos na diversidade biológica, tendo
igualmente em conta os riscos para a saúde humana. Foi adotada em 29 de janeiro de 2000 e entrou em vigor em 11 de setembro de 2003.
61
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B. Fornecedores principais de Mercadorias de Recursos Naturais
44. No caso de um Mutuário comprar produtos de base de recursos naturais, incluindo alimentos, madeira
e fibras, que se sabe serem originários de zonas onde existe um risco de conversão significativo ou de
degradação significativa de habitats naturais ou críticos, a avaliação ambiental e social do Mutuário
incluirá uma avaliação dos sistemas e práticas de verificação utilizados pelos fornecedores primários.62
45. O Mutuário estabelecerá sistemas e práticas de verificação que irão:
(a) Identificar de onde provém o fornecimento e o tipo de habitat da área de origem;
(b) Sempre que possível, limitar a adjudicação de contratos aos fornecedores que possam demonstrar63
que não estão a contribuir para a conversão ou degradação significativas dos habitats naturais ou
críticos; e
(c) Sempre que possível e dentro de um prazo razoável, substituir os fornecedores primários do
Mutuário por fornecedores que possam demonstrar que não estão a produzir um impacto negativo
significativo nessas zonas.
46. A capacidade do Mutuário para fazer face a estes riscos dependerá do nível de controlo ou influência
do Mutuário sobre os seus fornecedores primários.

62

Os principais fornecedores são aqueles fornecedores que, de forma permanente, fornecem diretamente ao projeto bens ou materiais essenciais para as funções
fundamentais do mesmo. As funções fundamentais de um projeto correspondem aos processos de produção e/ou de serviços essenciais para uma atividade específica de
projeto sem as quais o projeto não pode prosseguir.
63
Essa demonstração pode ser feita por meio da entrega de produtos certificados ou do cumprimento de uma ou mais normas credíveis de gestão sustentável dos recursos
naturais vivos em relação a determinados produtos ou localizações. Estarão incluídos, se for caso disso, o cumprimento de sistemas de certificação independentes ou os
progressos realizados no sentido de alcançar esse cumprimento.
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Salvaguarda Operacional 7. Grupos Vulneráveis
Introdução
1. O Banco Africano de Desenvolvimento considera os direitos económicos e sociais como parte integrante
dos direitos humanos e respeita os princípios e valores dos direitos humanos consagrados na Carta das
Nações Unidas e na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Através dos requisitos desta
SO, o Banco incentiva os Mutuários a observarem as normas e melhores práticas internacionais em
matéria de direitos humanos e a refletirem nos projetos do Banco compromissos nacionais assumidos ao
abrigo, nomeadamente, dos pactos internacionais em matéria de direitos humanos e da Carta Africana
dos Direitos Humanos e dos Povos.
2. Alguns indivíduos ou grupos podem ser menos resistentes a riscos e impactos adversos do que outros.
No contexto das operações do Banco Africano de Desenvolvimento, aqueles indivíduos e/ou grupos que
correm maior risco de não serem capazes de antecipar, enfrentar, resistir e recuperar de riscos
relacionados com o projeto e/ou impactos adversos são considerados vulneráveis.
3. A vulnerabilidade não é uma característica inerente às pessoas e não ocorre no vazio. As mulheres, por
exemplo, não são inerentemente mais vulneráveis do que os homens; todavia, a discriminação, as funções
e atitudes sociais enraizadas, a pobreza e a falta de acesso ao processo de tomada de decisões podem
enfraquecer a sua resiliência e torná-las vulneráveis a riscos e impactos adversos dos projetos. A
vulnerabilidade é, por conseguinte, específica do contexto e deve ser entendida através da interação de
três fatores: i) exposição a riscos e impactos adversos; ii) sensibilidade a esses riscos e impactos; e iii)
capacidade adaptativa.
4. Os indivíduos e grupos vulneráveis (i) estão normalmente expostos a vários riscos e impactos adversos
de uma só vez; ii) são mais sensíveis a esses riscos e impactos quando tiverem sido sujeitos a
discriminação pré-existente, desigualdades financeiras, socioeconómicas, culturais e/ou de género, à sua
situação geográfica, à sua dependência do ambiente e/ou ao acesso limitado à justiça e ao processo de
tomada de decisão; e iii) têm uma capacidade adaptativa mais fraca para fazer face a esses riscos e
impactos e para recuperar dos mesmos devido ao acesso limitado ao apoio, aos ativos e/ou aos recursos
necessários. Em função disso, arriscam-se a ser afetados de forma desproporcionada pelos riscos e
impactos adversos afetados pelo projeto.
5. Dependendo do contexto específico do projeto e da sua área de influência, os grupos vulneráveis podem
incluir, entre outros, famílias de cabeça feminina, desfavorecidos, sem-terra, idosos, jovens e crianças,
deficientes, grupos marginalizados com base na etnia, religião, linguagem, orientação sexual e identidade
de gênero, e minorias rurais altamente vulneráveis, incluindo grupos chamados de povos indígenas em
alguns contextos. Os indivíduos ou grupos podem também ser vulneráveis por várias razões. Os
indivíduos e grupos vulneráveis podem também ser referidos como "pessoas desfavorecidas" ou "pessoas
historicamente com acesso insatisfatório a serviços".
6. Na presente SO, o termo "Minoridade rurais altamente vulneraveis" 64 aplica-se a grupos sociais e
culturais distintos identificados em conformidade com os pontos 8 e 9 desta SO.
7. A SO7 contribui para a redução da pobreza e para o desenvolvimento sustentável, assegurando que os
projetos apoiados pelo Banco aumentam as oportunidades de os grupos vulneráveis participarem e
“Minorias rurais altamente vulneráveis” refere-se a grupos minoritários socioculturais específicos em áreas rurais cuja cultura e vida são vital e sustentavelmente
dependentes dos recursos naturais e/ou paisagens de seu ambiente de vida, e cujas culturas e qualidade de vida estão ameaçadas sempre que as características desses
recursos ou paisagens se encontrem seriamente degradadas. Isso inclui minorias qualificadas como povos indígenas sob a lei nacional, moradores da floresta, pastores
tradicionais, caçadores-coletores, grupos nômades, etc.
64
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beneficiarem do processo de desenvolvimento de formas que não ameacem as suas identidades culturais
únicas e bem-estar.65
8. Esta SO reconhece que alguns grupos culturais, devido ao seu estilo de vida, cultura e forte dependência
do ambiente natural, possuem identidades e aspirações diferentes dos grupos convencionais nas
sociedades nacionais e são frequentemente prejudicados pelos modelos tradicionais de desenvolvimento.
Em muitos casos, estão entre os segmentos mais marginalizados e vulneráveis do ponto de vista
económico da população. O seu estatuto económico, social e jurídico limita frequentemente a sua
capacidade de defender os seus direitos e interesses relativamente a terras, territórios e recursos naturais
e culturais, e pode restringir a sua capacidade de participar e beneficiar de projetos de desenvolvimento.
Em muitos casos, não recebem acesso equitativo aos benefícios do projeto, ou os benefícios não são
concebidos ou concedidos de uma forma culturalmente adequada, e esses grupos culturais podem nem
sempre ser adequadamente consultados sobre a conceção ou a execução de projetos que afetariam
profundamente as suas vidas ou comunidades. Esta SO reconhece que os papéis de homens e mulheres
nas culturas indígenas são muitas vezes diferentes dos grupos convencionais e que as mulheres e crianças
têm sido frequentemente marginalizadas no seio das suas próprias comunidades e como resultado de
desenvolvimentos externos, podendo ter necessidades específicas.
9. As comunidades rurais tradicionais, bem como outros grupos vulneráveis, estão inextricavelmente
ligadas à terra em que vivem e aos recursos naturais de que dependem. Por conseguinte, são
particularmente vulneráveis se os seus terrenos e recursos forem transformados, invadidos ou
significativamente degradados. Os projetos, atividades e outras iniciativas podem igualmente prejudicar
o uso da língua, práticas culturais, acordos institucionais e crenças religiosas ou espirituais consideradas
essenciais para a sua identidade ou bem-estar. No entanto, poderão também constituir oportunidades
importantes para que esses grupos vulneráveis possam melhorar a sua qualidade de vida e bem-estar.
Um projeto ou conjunto de atividades e iniciativas pode dar origem a um melhor acesso a mercados,
escolas, clínicas e outros serviços que visem uma melhoria das condições de vida. Os projetos, atividades
e iniciativas podem criar oportunidades para os grupos vulneráveis participarem e beneficiarem de
atividades que possam ajudá-los a cumprir uma aspiração de desempenhar um papel ativo e significativo
enquanto cidadãos e parceiros no desenvolvimento. Além disso, esta SO reconhece que os grupos
vulneráveis desempenham um papel vital no desenvolvimento sustentável.
10. A SO7 reconhece que a situação dos grupos vulneráveis varia de região para região e de país para país.
Os contextos nacionais e regionais específicos e os diferentes antecedentes históricos e culturais serão
considerados no âmbito da avaliação ambiental e social do projeto. Desta forma, a avaliação visa apoiar
a identificação de medidas destinadas a dar resposta às preocupações de que as atividades de projeto
possam exacerbar tensões entre diferentes grupos vulneráveis.
Objetivos
11. Os objetivos da SO7 são os seguintes:
•

Assegurar que os indivíduos e grupos vulneráveis são devida e precocemente identificados nas
operações do Grupo do Banco e que o envolvimento seja significativo, tendo em conta as
especificidades dos indivíduos e das comunidades, e seja prestado de forma, modo e língua
adequados.

is 65 A presente SO reconhece que o bem-estar dos Minoridades rurais alto vulneraveis está relacionado com a sua relação intrínseca com as terras e as práticas
tradicionais e reflete o seu modo de vida. Essa relação capta os seus princípios e aspirações fundamentais de alcançar a harmonia com os seus arredores e de alcançar a
solidariedade, a complementaridade e a vida comunitária.

110

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

•
•

•

•

•
•
•

•

Afirmar, respeitar e proteger os direitos e interesses dos indivíduos e grupos66 vulneráveis ao longo
do ciclo de vida do projeto ou investimento.
Reconhecer, respeitar e preservar a cultura, o conhecimento e as práticas dos grupos culturais e das
minoridades rurais altamente vulneraveis, e dar-lhes a oportunidade de se adaptarem às condições
em mutação que possam surgir devido a atividades de projeto de uma forma e num prazo por eles
aceitáveis.
Adotar uma abordagem sensível ao género na gestão dos impactos ambientais e sociais, que tenha
em conta os direitos e interesses das mulheres e raparigas, dos homens e dos rapazes, reservando
particular atenção ao peso diferenciado dos impactos que as mulheres e as raparigas podem
enfrentar.
Identificar e evitar os impactos adversos das operações do Banco na vida e nos meios de
subsistência dos indivíduos e grupos vulneráveis, incluindo mulheres e raparigas, minorias rurais
altamente vulnerveis . Quando não for possível evitar, reduzir, minimizar, mitigar, compensar ou
remediar eficazmente os impactos.
Obter o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) 67 das minoridades rurais altamente
vulneraveis afetados nas três circunstâncias descritas na presente SO.
Promover os benefícios e oportunidades de desenvolvimento para grupos vulneráveis, incluindo
mulheres e raparigas, e minoridades rurais altamente vulneraveis (MRAV), de uma forma acessível,
culturalmente adequada e inclusiva.
Melhorar a conceção dos projetos e promover o apoio local através do estabelecimento e
manutenção de uma relação permanente com base numa consulta significativa aos grupos
vulneráveis afetados por um projeto, conjunto de atividades ou iniciativas ao longo do ciclo de vida
do projeto.
Integrar efetivamente os recursos naturais no desenvolvimento sustentável da economia e proteger
os serviços ambientais locais e globais vitais e os benefícios dos recursos naturais.

Âmbito de Aplicação
12. A aplicabilidade desta SO é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO1.
13. A presente SO aplica-se aos grupos vulneráveis, independentemente de serem afetados positiva ou
negativamente, e independentemente da relevância desses impactos68. A presente SO também se aplica
independentemente da presença ou ausência de vulnerabilidades económicas, políticas ou sociais
discerníveis, embora a natureza e a extensão da vulnerabilidade sejam uma variável fundamental na
conceção de planos para promover um acesso equitativo aos benefícios ou mitigar impactos adversos.
14. Neste SO, o termo minorias rurais altamente vulneráveis refere-se exclusivamente a um grupo social e
cultural distinto que possui todas as seguintes características em vários níveis:
(a) Auto identificação como membros de um grupo social e cultural indígena distinto e reconhecimento
dessa identidade por terceiros; e
(b) Ligação69 coletiva a habitats geograficamente distintos, territórios ancestrais ou zonas de utilização
ou ocupação sazonal, bem como aos recursos naturais nessas zonas; e

66

No contexto africano, incluem-se: a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que é o principal instrumento dos direitos humanos em África, a Carta
Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança (Carta Africana dos Direitos da Criança) e o Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos sobre os
Direitos das Mulheres em África (Protocolo de Maputo).
67
Para fins desta SO, o CLPI é definido nos pontos ....
68
O âmbito e a escala da consulta, bem como os subsequentes processos de planeamento e documentação dos projetos, serão proporcionais ao âmbito e à escala dos
potenciais riscos e impactos dos projetos, uma vez que podem afetar grupos vulneráveis.
69
"Ligação coletiva" significa que, durante gerações, o grupo em causa tem tido uma presença física e ligações económicas a terras e territórios tradicionalmente detidos
ou utilizados ou ocupados pelo costume, incluindo zonas que para o grupo têm especial significado, como os sítios sagrados.
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(c) Instituições culturais, económicas, sociais ou políticas habituais que sejam distintas ou separadas
das da sociedade ou cultura dominante; e
(d) Língua ou dialeto distinto, muitas vezes diferente da língua ou línguas mas faladas do país ou região
em que residem.
15. Esta SO aplica-se igualmente às comunidades ou grupos de MRAV que, durante a vida enquanto
membros da comunidade ou do grupo, perderam a ligação coletiva a habitats ou territórios ancestrais
distintos na zona do projeto, devido a despedimento forçado, conflitos, programas de reassentamento
governamental, desapropriação das suas terras, catástrofes naturais ou incorporação desses territórios
numa zona urbana70.
16. O Banco pode adotar processos nacionais durante a análise do projeto com vista à identificação, em
conformidade com os pontos 8 e 9, das MRAV quando esses processos satisfizerem os requisitos desta
SO71.
Requisitos
17. O Mutuário/ tomará as medidas necessárias para gerir adequadamente os riscos e os impactos adversos
do projeto em indivíduos e grupos vulneráveis, incluindo mulheres e raparigas, e MRAV,
particularmente os povos indígenas. Desse modo, o Mutuário evitara, minimizara, ou de outra forma
mitigara ou remediara a exposição das populações vulneráveis a riscos e impactos adversos
relacionados com o projeto. Como meio de promover esses resultados de projeto, o Mutuário abordará
adequadamente práticas discriminatórias, desigualdades e outros fatores que contribuem para a
vulnerabilidade e reforçará, conforme adequado, a capacidade adaptativa de indivíduos ou grupos
vulneráveis, promovendo o desenvolvimento inclusivo e a partilhade benefícios72.

A. Identificação Antecipada dos Grupos Vulneráveis
18. Logo que possível73, o Mutuário identificará os indivíduos e grupos que possam ser vulneráveis e em
risco de sofrer impactos adversos, agravados ou desproporcionados, discriminados, marginalizados,
com acesso insatisfatório a serviços ou excluídos dos benefícios previstos no contexto da
operação/projeto. O Mutuário verificará a presença de todo grupo de povos/pessoas com direitos
específicos que terão de ser respeitados, como, por exemplo, mulheres, minorias rurais altamente
vulneráveis incluindo os povos autochtones, os povos tribais e, grupos étnicos minoritários ou crianças.
Será efetuada uma análise de alto nível da natureza e do grau de discriminação e vulnerabilidade já
vivenciados pelos indivíduos, comunidades e/ou grupos no contexto do projeto. Se forem identificados
indivíduos ou grupos vulneráveis, a análise será efetuada no sentido de determinar, pelo menos:
•

As principais características dos indivíduos e grupos, a natureza da discriminação que sofrem e
a sua vulnerabilidade (incluindo eventuais desigualdades e práticas de exclusão existentes).

•

O quadro institucional e jurídico do país que determina a identificação dos povos indígenas, das
minorias e de outros grupos vulneráveis, de acordo com a presente SO.

70

É preciso ter cuidado na aplicação desta SO aos povos indígenas em zonas urbanas. Por regra, a presente SO não se aplica a indivíduos ou pequenos grupos que
migram para áreas urbanas em busca de oportunidades económicas. Pode, no entanto, aplicar-se nos casos em que os Povos Indígenas tenham estabelecido comunidades
distintas em zonas urbanas ou perto destas que ainda possuam as características referidas no ponto 8.
71
Na realização desta análise, o Banco poderá solicitar o aconselhamento técnico de peritos especialistas nos grupos sociais e culturais da área do projeto. O Banco
consultará igualmente as minorias rurais altamente vulneráveis em questão e o Mutuário.
72
A necessidade dessas medidas é particularmente crítica em situações em que a discriminação é sistémica e enraizada, a governação é deficiente ou a proteção dos
direitos dos grupos vulneráveis é fraca, como sucede em potenciais zonas de conflito ou de pós-conflito e em zonas que sofrem catástrofes naturais, epidemias e
pandemias.
73
“Logo que possível” significa durante a conceção, planeamento ou preparação do projeto e antes de quaisquer trabalhos preparatórios ou decisões que possam afetar
as pessoas.
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•

O atual estatuto jurídico relativo às relações de género e aos direitos e estatuto das mulheres e
raparigas, das minorias rurais altamente vulneráveis, bem como os parâmetros associados, tais
como o regime da posse de terras que indique a base para o reconhecimento, a utilização
consuetudinária da terra, quaisquer potenciais reivindicações/ações, conforme relevante na zona
de influência da operação.

•

O tipo, âmbito e extensão dos riscos e impactos relacionados com projetos, adversos ou não,
sobre esses indivíduos e grupos, no contexto do quadro institucional e jurídico do país e das
normas e práticas discriminatórias existentes ou previstas contra eles.

•

Quais as medidas especiais e ações específicas que devem ser tomadas, caso devam, por forma a
evitar, minimizar, ou de outro modo mitigar ou remediar impactos negativos em indivíduos e
grupos vulneráveis, e ainda por forma a reforçar os efeitos positivos, conforme adequado.

•

As potenciais deficiências do quadro institucional para alcançar os objetivos da presente Norma,
em especial no que se refere ao envolvimento e à execução.

•

A necessidade de assistência técnica ou de reforço das capacidades do Mutuário ou de outras
entidades que facilitem a gestão eficaz dos riscos e impactos abrangidos pela presente SO.

B. Avaliação Social
19. Quando o processo de pré-seleção determinar que: i) se verificam potenciais impactos adversos em
grupos vulneráveis ou ii) é necessária informação adicional relevante, deve ser efetuada uma avaliação
social mais aprofundada. A avaliação deve analisar especificamente os seguintes elementos,
designadamente através de uma análise cuidadosa do quadro jurídico e da recolha de dados de base,
desagregados por fatores como o género, a deficiência, a etnia e a idade.
•
•

Perfil de vulnerabilidade da população afetada.
Avaliação do contexto específico, incluindo os parâmetros jurídicos e institucionais.

•

Análise e avaliação da frequência e gravidade históricas da discriminação, da exclusão social,
económica ou política e da marginalização sofridas pela população identificada.

•

O âmbito e a natureza dos impactos adversos e o seu efeito na população identificada, quando
agravados pela respetiva vulnerabilidade pré-existente e pelo seu acesso aos recursos e ao
património cultural.
Ações específicas, passadas ou futuras, para evitar, minimizar ou de outro modo mitigar ou
remediar impactos negativos e, se for caso disso, reforçar os efeitos positivos, incluindo a
identificação de oportunidades e ações para promover modalidades de partilha de benefícios para
as comunidades.

•

•

Em conformidade com a SO10, um plano adequado de envolvimento, consulta e participação,
descrevendo os mecanismos de consulta relevantes.

Mitigação e Benefícios do Desenvolvimento
20. O Mutuário e os grupos vulneráveis afetados identificarão medidas de mitigação em conformidade com
a hierarquia de mitigação descrita na SO1, bem como oportunidades de benefícios de desenvolvimento
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culturalmente adequados e sustentáveis. O âmbito da avaliação e mitigação incluirá tanto impactos74
culturais, como impactos físicos. O Mutuário assegurará a aplicação em tempo útil das medidas
acordadas com os grupos vulneráveis afetados.
21. A determinação, a aplicação e a distribuição da compensação e dos benefícios partilhados às pessoas
vulneráveis afetadas terão em conta as suas instituições, regras e costumes, bem como o seu nível de
interação com a sociedade convencional. A elegibilidade para a compensação pode ser individual ou
coletiva ou uma combinação de ambos75. Quando a compensação ocorrer numa base coletiva, serão
definidos e aplicados, na medida do possível, mecanismos que promovam a distribuição efetiva da
compensação a todos os membros elegíveis, ou a utilização coletiva da compensação de uma forma que
beneficie todos os membros do grupo.
22. Vários fatores, incluindo, nomeadamente, a natureza do projeto, o contexto do projeto e a
vulnerabilidade específica dos grupos afetados e das minorias rurais altamente vulneráveis incluindo
os povos indígenas, determinarão o modo como estes beneficiarão do projeto. As oportunidades
identificadas destinam-se a concretizar os objetivos e preferências dos grupos afetados, incluindo a
melhoria do seu nível de vida e dos seus meios de subsistência de forma culturalmente adequada, e a
promover a sustentabilidade a longo prazo dos recursos naturais de que dependem.

C. Considerações especiais para MRAV
23. O Mutuário será guiado pela Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que aborda as
preocupações relacionadas com os direitos das pessoas e a proteção dos grupos vulneráveis em
particular.
24. Quando os projetos se destinam a proporcionar benefícios apenas as MRAV incluindoi os povos
indígenas, o Mutuário cooperará proativamente com as MRAV ígenas em questão a fim de assegurar a
sua apropriação e participação na conceção, execução, acompanhamento e avaliação dos projetos. O
Mutuário consultará as MRAV igualmente sobre a adequação cultural das atividades, serviços ou
instalações propostas e procurará identificara e abordar quaisquer condicionalismos económicos ou
sociais (incluindo aqueles relacionados com o género) que possam limitar as oportunidades de
beneficiar do projeto ou nele participar.
25. Quando os MRAV são os únicos ou a esmagadora maioria dos beneficiários dos projetos, os resultados
desse envolvimento podem ser incorporados na conceção global do projeto, não sendo necessária a
preparação de um Plano autónomo das MRAV.
26. Quando os povos indígenas não são os únicos beneficiários do projeto, o Mutuário levará a cabo a
conceção e execução do projeto de uma forma que proporcione as MRAV afetados e a outros grupos
vulneráveis acesso equitativo aos benefícios do projeto. As preocupações ou preferências das MRAV
serão abordadas por meio de consultas significativas e da conceção de projetos, e a documentação
resumirá os resultados da consulta e descreverá o modo como as questões das MRAV, bem como as de
outros grupos vulneráveis, foram abordadas na conceção de projetos. Os arranjos para consultas
contínuas com grupos vulneráveis, durante a implementação e monitoramento, também serão descritos.
27. O Mutuário deve incorporar os resultados deste envolvimento na conceção geral do projeto. O Banco
pode solicitar a elaboração de um plano76 de desenvolvimento comunitário integrado mais amplo, que
74

As considerações relacionadas com os impactos culturais podem incluir, por exemplo, a língua de ensino e o conteúdo curricular em projetos educativos, ou
procedimentos culturalmente sensíveis ou sensíveis ao género em projetos que incidam sobre a saúde, entre outros.
75
Sempre que o controlo dos recursos, dos ativos e da tomada de decisões for predominantemente coletivo, serão envidados esforços para assegurar que, sempre que
possível, os benefícios e as compensações sejam coletivos e tenham em conta as diferenças e necessidades intergeracionais.
76
Um plano de desenvolvimento comunitário poderá ser adequado nas circunstâncias em que outras pessoas, para além dos Povos Indígenas, sejam afetadas pelos riscos
e impactos do projeto; no caso de serem incluídos vários povos indígenas; ou no caso do âmbito regional ou nacional de um projeto programático incluir outros grupos
populacionais.
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abranja todos os beneficiários do projeto e inclua as informações necessárias relativas as MRAV
afetados.
28. Em algumas circunstâncias, o Banco pode solicitar o desenvolvimento de um Plano de Pessoas
Indígenas (PPP)/ Plano de minorias rurais altamente vulneráveis (PMRAV) autónomo. Este plano
temporal definirá as medidas ou ações propostas para fazer face aos riscos, impactos, potenciais
benefícios e direitos das minorias rurais altamente vulneráveis. O plano deve ter os seguintes
componentes.
•
•
•
•

•
•
•
•

Resumo da avaliação social realizada sobre as MRAV, incluindo o quadro legal e institucional
aplicável e os dados de base.
Um resumo dos resultados da consulta significativa adaptada as MRAV e, se o projeto envolver
as três circunstâncias especificadas no ponto 34 da SO7, o resultado do processo de CLPI levado
a cabo junto das populações afetadas durante a preparação do projeto.
Um quadro destinado à realização de consulta significativa, adaptada MRAV durante a execução
do projeto.
As medidas destinadas a garantir que as MRAV beneficiam de benefícios sociais e económicos
que são culturalmente adequados e sensíveis ao género, bem como as medidas para a sua
aplicação. Se necessário, poderão ser exigidas, neste contexto, medidas para reforçar a capacidade
do projeto e das agências governamentais.
Medidas para evitar, minimizar, mitigar ou compensar as MRAV por quaisquer potenciais
impactos adversos identificados na avaliação social e as ações para as pôr em prática.
As estimativas de custos, o plano de financiamento, o calendário e as funções e responsabilidades
de execução do PPP.
Procedimentos acessíveis adequados ao projeto para fazer face às queixas das MRAV incluindo
os povos indígenas afetados decorrentes da execução do projeto, tal como descrito no ponto 44 e
na SO10.
Mecanismos e indicadores adequados ao projeto de acompanhamento, avaliação e emissão de
relatórios sobre a execução do Plano, incluindo formas de considerar a contribuição de minorias
rurais altamente vulneráveis incluindo as MRAV afetados pelo projeto em tais mecanismos.

Impactos nas Terras e Recursos Naturais sujeitos à Apropriação Tradicional ou em Utilização ou
Ocupação Consuetudinárias.
29. Os povos tribais e minorias rurais altamente vulneráveis estão muitas vezes estreitamente ligados à sua
terra e aos recursos naturais conexos77. Frequentemente, as terras constituem propriedade daqueles ou
estão sujeitas a uma utilização ou ocupação consuetudinárias. Embora as MRAV possam não possuir
título legal sobre as terras, tal como definido na legislação nacional, a utilização dessas terras, incluindo
o uso sazonal ou cíclico, enquanto meio de subsistência daqueles povos, ou para fins culturais,
cerimoniais e espirituais, que definem a sua identidade e comunidade, pode muitas vezes ser
fundamentada e documentada. Quando os projetos envolvam: a) atividades subordinadas ao
estabelecimento de direitos legalmente reconhecidos sobre terras e territórios que as minorias rurais
altamente vulneráveis tradicionalmente detêm ou costumam utilizar ou ocupar78, ou b) a aquisição
dessas terras, o Mutuário preparará um plano com vista ao reconhecimento legal dessa propriedade,
ocupação ou utilização, com o devido respeito pelos costumes, tradições e sistemas de propriedade
fundiária das minorias rurais altamente vulneráveis em causa. O objetivo desses planos é o seguinte: a)
O pleno reconhecimento jurídico dos sistemas consuetudinários de propriedade fundiária das minorias
77

Contam-se entre os exemplos os recursos marinhos e aquáticos, a madeira e os produtos florestais não-madeireiros, as plantas medicinais, os locais de caça e de
recolha, bem como as zonas de pastagem e de colheita.
78
Por exemplo, as indústrias extrativas, a criação de zonas de conservação, os regimes de agrodesenvolvimento, o desenvolvimento de infraestruturas em espaços sem
ocupação prévia, a gestão dos solos ou os programas de titulação.
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rurais altamente vulneráveis; ou b) A conversão de direitos de utilização consuetudinária em
direitos79de propriedade coletiva e/ou individual. Se nenhuma das opções for possível ao abrigo da
legislação nacional, o plano inclui medidas para o reconhecimento legal dos direitos de custódia ou
utilização renováveis perpetuamente ou a longo prazo das minorias rurais altamente vulneráveis.
30. Se o Mutuário se propuser a localizar um projeto ou atividades, ou desenvolver comercialmente
recursos naturais, em terras tradicionalmente detidas par minorias rurais altamente vulneráveis as ou
sob o uso ou ocupação destes, e se puderem esperar impactos 80 adversos, o Mutuário tomará as
seguintes medidas e obterá o respetivo CLPI:
(a) Documentar esforços no sentido de evitar ou, de outra forma, minimizar a área de território proposta
para o projeto. Esses esforços poderão incluir a identificação e a consideração de projetos
alternativos viáveis que possam proteger a ocupação consuetudinária e o interesse no território por
parte das MRAV;
(b) Documentar os esforços no sentido de evitar ou, de outra forma, minimizar os impactos sobre os
recursos naturais sujeitos à propriedade tradicional ou à utilização ou ocupação consuetudinárias;
(c) Identificar e examinar todos os interesses imobiliários, acordos de posse e utilização tradicional de
recursos antes da compra, locação ou, em último recurso, aquisição de terrenos;
(d) Avaliar e documentar a utilização dos recursos das MRAV sem prejudicar as reivindicações destes
aos territórios. A avaliação da utilização dos solos e dos recursos naturais será inclusiva em relação
ao género e terá especificamente em conta o papel das mulheres na gestão e utilização desses
recursos;
(e) Assegurar que as MRAV afetados sejam informados: i) sobre os seus direitos fundiários ao abrigo
do Direito nacional, incluindo qualquer Direito nacional que reconheça direitos de utilização
consuetudinária; ii) sobre o âmbito e a natureza do projeto; e iii) sobre os impactos potenciais do
projeto; e
(f) No caso de um projeto promover o desenvolvimento comercial dos seus territórios ou recursos
naturais, proporcionar um processo adequado e oferecer compensações, juntamente com
oportunidades de desenvolvimento sustentável culturalmente adequadas as MRAV, que sejam pelo
menos equivalentes àquelas que qualquer proprietário com pleno direito ao terreno teria direito,
incluindo:
(i) Estabelecer acordos de locação equitativa ou, quando for necessária a aquisição de terrenos,
conceder uma compensação em terrenos ou uma compensação em espécie em vez de uma
compensação em dinheiro, se possível81;
(ii) Assegurar o acesso contínuo aos recursos naturais, identificando os recursos de substituição
equivalentes ou, como última opção, fornecendo compensação e identificando meios de
subsistência alternativos caso o desenvolvimento do projeto resultar na perda de acesso aos
recursos naturais e na perda desses recursos, independentemente da aquisição dos terrenos do
projeto;
iii)

Permitir que as MRAV partilhem equitativamente os benefícios decorrentes do
desenvolvimento comercial dos terrenos ou dos recursos naturais no caso de o Mutuário
tencionar utilizar terrenos ou recursos naturais que são fundamentais para a identidade e o

79

A conversão dos direitos de utilização consuetudinária em direitos de propriedade individual só constituirá um objetivo após a consulta junto dos minorias rurais
altamente vulneráveis em questão e a avaliação do impacto dessa conversão nas comunidades e nos seus meios de subsistência.
80
Esses impactos adversos podem incluir impactos decorrentes da perda de acesso a ativos ou recursos ou restrições ao uso dos solos resultantes de atividades de projeto.
81
Se as circunstâncias impedirem o Mutuário de oferecer terrenos de substituição adequados, o Mutuário deve fornecer um comprovativo dessas circunstâncias. Nessas
circunstâncias, o Mutuário proporcionará oportunidades de rendimento não baseadas em territórios, para além da compensação pecuniária, as minorias rurais altamente
vulneráveis afetados.
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meio de subsistência das MRAV afetadas e da sua utilização exacerbar o risco de subsistência;
e
(iv)

Proporcionar as MRAV afetadas acesso, utilização e trânsito em terrenos que o Mutuário
esteja a desenvolver, sob reserva de considerações imperativas de saúde, segurança e proteção.

Deslocalização de minorias rurais altamente vulneráveis de Terras e Recursos Naturais Sujeitos a
Propriedade Tradicional ou Sob Utilização ou Ocupação Consuetudinárias
31. O Mutuário terá em consideração conceções de projetos alternativos viáveis a fim de evitar a
deslocalização de minorias rurais altamente vulneráveis das terras e recursos naturais de propriedade
tradicional ou de utilização ou ocupação consuetudinárias por estes, pertencentes 82 a comunidades
locais ou associadas. Se tal deslocalização for inevitável, o Mutuário não prosseguirá com o projeto,
conjunto de atividades ou outras iniciativas, a menos que o CPLI tenha sido obtido conforme acima
descrito; o Mutuário não recorrerá ao despejo forçado83, e qualquer deslocalização de minorias rurais
altamente vulneráveis preencherá os requisitos da SO5. Sempre que exequível, as minorias rurais
altamente vulneráveis deslocalizados poderão regressar às suas terras tradicionais ou consuetudinárias,
caso a causa da sua deslocalização deixe de existir.

D. Consultas Públicas e Participação
32. Tal como estabelecido na SO10, os princípios da participação, da não discriminação e da transparência
no envolvimento e consulta baseados nos direitos serão abordados pelo Mutuário, que, logo que
possível, fornecerá aos grupos vulneráveis identificados todas as informações relevantes sobre o projeto
(incluindo uma avaliação dos potenciais efeitos adversos e dos benefícios previstos do projeto). Esse
fornecimento deverá ser feito de forma culturalmente adequada. Os grupos sub-representados, devido
ao género, à pobreza ou a outros elementos de vulnerabilidade social, devem ter a mesma oportunidade
de expressar as suas opiniões e preocupações, que devem ser tidas em conta na tomada de decisões
sobre projetos.
33. A informação será divulgada nas línguas84 adequadas e de forma oportuna, acessível e culturalmente
adequada, tendo em conta quaisquer grupos vulneráveis ou minoritários e o direito destes a uma
representação equitativa e consideração pelos seus direitos, opiniões e interesses. Poderá ser apropriado
e útil incluir outros participantes, tais como agências/instituições relevantes, Organizações da
Sociedade Civil/Organizações com Base na Comunidade (OSC/OBC), grupos internacionais e locais
de defesa e peritos académicos, a fim de facilitar uma melhor compreensão do contexto e uma
identificação das soluções adequadas durante o processo de consulta. O Mutuário pode prestar
assistência específica ao reforço das capacidades ou outro tipo de assistência, de modo a permitir que
os indivíduos ou grupos vulneráveis afetados pelo projeto participem plena e eficazmente nos processos
de envolvimento e consulta.
Consulta Significativa Adaptada para Grupos Vulneráveis
34. Com vista a promover uma conceção eficaz dos projetos, consolidar o apoio ou a apropriação local dos
projetos e reduzir o risco de atrasos ou controvérsias relacionados com os projetos, o Mutuário levará
a cabo um processo de compromisso com os grupos vulneráveis afetados, conforme exigido na SO10.
O referido processo de envolvimento incluirá o planeamento da análise e envolvimento das partes

82

Por regra, os MRAV reivindicam direitos, acesso e utilização de terras e recursos através de sistemas tradicionais ou consuetudinários, muitos dos quais implicam
direitos de propriedade comunal. Estas reivindicações tradicionais sobre terras e recursos podem não ser reconhecidas pela legislação nacional. No caso das MRAV
possuírem individualmente título legal ou da legislação nacional aplicável reconhecer direitos consuetudinários aos indivíduos, aplicar-se-ão os requisitos da SO5, para
além dos requisitos previstos no ponto 29 da presente SO.
83
Ver ponto 40 da SO5.
84
Para além das antigas línguas coloniais que possam ser comumente utilizadas e oficialmente reconhecidas num país, poderão existir muitas línguas e dialetos utilizados
por povos étnicos, tribais ou as minorias rurais altamente vulneráveis nas áreas afetadas pelo projeto. O Mutuário terá de determinar qual (se for caso disso) destas
línguas será utilizada para a comunicação escrita e verbal com as pessoas potencialmente afetadas, de modo a facilitar uma consulta significativa.
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interessadas, a divulgação de informações e uma consulta significativa, de uma forma culturalmente
adequada e inclusiva entre géneros e entre gerações. Além disso:
(a) Implicará os órgãos e organizações85 representativos dos povos tribais e minorias rurais altamente
vulneráveis (por exemplo, conselhos de anciãos ou conselhos de aldeia, ou caciques) e, se for caso
disso, outros membros da comunidade;
(b) Dará tempo suficiente aos processos de decisão dos grupos;86 e
(c) Permitir a participação efetiva dos grupos vulneráveis na conceção de atividades de projeto ou de
medidas de mitigação que possam potencialmente afetar aqueles de forma positiva ou negativa.
Circunstâncias que Requerem Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI)
35. O princípio do consentimento livre, prévio e informado (CLPI) refere-se ao processo pelo qual a
comunidade afetada de minorias rurais altamente vulneráveis chega a uma decisão em conformidade
com as suas disposições legais, tradições e práticas culturais.
36. O Banco reconhece que os povos indígenas poderão ser particularmente vulneráveis à perda, à
alienação ou à exploração das suas terras e ao acesso aos recursos naturais e culturais. Em
reconhecimento desta vulnerabilidade, para além dos requisitos gerais da presente SO (Secção A) e dos
requisitos estabelecidos nas SO 1 e 10, o Mutuário obterá o CLPI das MRAV afetados em conformidade
com os pontos 35 e 36, em circunstâncias em que o projeto:
•

Tenha impactos adversos nos solos e recursos naturais sujeitos à propriedade tradicional ou a uma
utilização ou ocupação consuetudinárias;

•

Provoque a deslocalização de minorias rurais altamente vulneráveis de terras e recursos naturais
sujeitos à propriedade tradicional ou a uma utilização ou ocupação consuetudinárias; ou

•

Tenha um impacto significativo no património cultural das minorias rurais altamente vulneráveis
que seja substancial para a identidade e/ou para os aspetos culturais, cerimoniais ou espirituais da
vida das minorias rurais altamente vulneráveis afetados.

37. Nestas circunstâncias, o Mutuário contratará peritos independentes para auxiliar na identificação dos
riscos e impactos do projeto.
38. Não existe uma definição universalmente aceite de CLPI. Para efeitos desta SO, o CLPI é estabelecido
do seguinte modo:
(a) O âmbito de aplicação do CLPI aplica-se à conceção dos projetos, às disposições de execução e aos
resultados esperados relacionados com riscos e impactos nas minorias rurais altamente vulneráveis
afetados;
(b) O CLPI baseia-se e alarga o processo de consulta significativa descrito na SO10 e no ponto 34, e será
estabelecido através de negociações de boa fé entre o Mutuário e as MRAV afetados;
(c) O Mutuário documentará: i) o processo mutuamente aceite a fim de levar a cabo negociações de boafé, acordado entre o Mutuário e as minorias rurais altamente vulneráveis; e (ii) o resultado das

85

No caso de projetos de âmbito regional ou nacional, a consulta significativa poderá ser realizada junto de organizações de minorias rurais altamente vulneráveis ou
representantes a nível nacional ou regional relevante. Essas organizações ou representantes serão identificados no processo de envolvimento das partes interessadas
descrito na SO10.
86
Os processos internos de tomada de decisão são geralmente, embora nem sempre, de natureza coletiva. Podem ocorrer dissensões internas ou impugnação de decisões
por membros da comunidade. O processo de consulta deve ser sensível a essa dinâmica e permitir tempo suficiente para que os processos internos de tomada de decisão
cheguem a conclusões que a maioria dos participantes em causa considera legítimas.

118

Esboço do Sistema Integrado de Salvaguardas Atualizado__ CONSULTAS EXTERNAS

negociações de boa-fé entre o Mutuário e as minorias rurais altamente vulneráveis, incluindo todos
os acordos alcançados, bem como opiniões divergentes; e
(d) O CLPI não requer unanimidade e pode ser alcançado mesmo quando indivíduos ou grupos entre ou
no seio de minorias rurais altamente vulneráveis 9jxzafetados manifestem expressamente a sua
discordância.
39. Para efeitos desta SO, o consentimento refere-se ao apoio coletivo das comunidades das minorias
rurais altamente vulneráveis afetados às atividades de projeto que as afetam, obtido através de um
processo culturalmente adequado. O consentimento pode existir mesmo que alguns indivíduos ou
grupos se oponham a essas atividades de projeto, tal como previsto no ponto 38(d).
40. Quando o Banco não puder determinar o CLPI das MRAV afetados, os aspetos do projeto, das
atividades ou das iniciativas relevantes para as MRAV afetados relativamente aos quais o CLPI não
possa ser apurado não serão tratados posteriormente. No caso de o Banco decidir continuar a tratar o
projeto para além dos aspetos relativamente aos quais não é possível determinar o CLPI das MRAV
afetados, o Mutuário assegurará que os impactos adversos não serão sentidos por essas minorias rurais
altamente vulneráveis durante a execução do projeto, atividades ou outras iniciativas.
41. Serão descritos os acordos entre o Mutuário e as MRAV afetados, e serão incluídas na PAS as ações
necessárias à realização de acordos. Durante a execução, o Mutuário assegurará que são tomadas as
medidas necessárias e proporcionados os benefícios ou melhorias acordados aos serviços, de modo a
manter o apoio das MRAV ao projeto.

E. Património Cultural
42. No caso de um projeto poder ter um impacto significativo no património87 cultural que seja substancial
para a identidade e/ou para os aspetos culturais, cerimoniais ou espirituais da vida das MRAV, será
dada prioridade à prevenção desses impactos. No caso de serem inevitáveis impactos significativos nos
projetos, o Mutuário obterá o CLPI das MRAV afetados.
43. No caso de um projeto se propuser a utilizar o património cultural das MRAV para fins comerciais, o
Mutuário informará as MRAV afetados sobre: (a) os seus direitos ao abrigo do Direito nacional; (b) o
âmbito e a natureza do desenvolvimento comercial proposto; e (c) as potenciais consequências dessa
evolução; e obterá o respetivo CLPI. O Mutuário permitirá igualmente que as minorias rurais altamente
vulneráveis partilhem equitativamente os benefícios que decorrem do desenvolvimento comercial desse
património cultural, em conformidade com os costumes e tradições das MRAV.

F. Mecanismo de Reclamação
44. O Mutuário assegurará a criação de um mecanismo de reclamação no âmbito do projeto, tal como
descrito na SO10, que seja culturalmente adequado e acessível aos grupos vulneráveis afetados, e terá
em conta a disponibilidade de recursos judiciais e mecanismos de resolução de litígios consuetudinários
entre, por exemplo, povos tribais e MRAV.

G. Grupos Vulneráveis e Planeamento de Desenvolvimento mais Amplo
45. O Mutuário pode solicitar o apoio técnico ou financeiro do Banco, no contexto de um projeto específico
ou como atividade separada, para efeitos da preparação de planos, estratégias ou outras atividades
destinadas a reforçar a consideração e a participação de grupos vulneráveis no processo de
desenvolvimento. Esse apoio poderá incluir uma série de iniciativas destinadas, por exemplo, a: a)
87

O "Património cultural" é definido na SO8. Inclui zonas naturais com valor cultural e/ou espiritual, como os bosques sagrados, massas de água e cursos de água
sagrados, montanhas sagradas, árvores sagradas, rochas sagradas, cemitérios e locais de enterro.
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reforçar a legislação local no sentido de estabelecer o reconhecimento dos regimes consuetudinários ou
tradicionais de propriedade fundiária; b) abordar as questões de género e de intergeração que existam
entre os povos tribais e MRAV; c) proteger os conhecimentos tribais e MRAV, incluindo os direitos de
propriedade intelectual; d) reforçar a capacidade dos povos tribais e MRAV de participarem no
planeamento ou programas de desenvolvimento; e e) reforçar a capacidade das agências
governamentais que prestam serviços a grupos vulneráveis.
46. Os povos tribais e minorias rurais altamente vulneráveis/ MRAV afetados podem, por sua própria
iniciativa, requerer apoio para várias iniciativas que o Mutuário e o Banco devem ter em consideração.
Entre essas iniciativas, incluem-se: a) apoio às prioridades de desenvolvimento dos povos tribais e
MRAV através de programas (tais como programas de desenvolvimento orientados pela comunidade
e fundos sociais geridos localmente) desenvolvidos pelos governos em cooperação com os povos tribais
e MRAV ; b) preparação dos perfis participativos dos povos tribais e MRAV destinados a documentar
a sua cultura, estrutura demográfica, relações de género e intergeracionais e organização social,
instituições, sistemas de produção, crenças religiosas e padrões de utilização dos recursos; c) facilitação
de parcerias entre o governo e os povos tribais e MRAV , as organizações da sociedade civil, as
organizações com base na comunidade e o setor privado com vista a promover os programas de
desenvolvimento dos povos tribais e MRAV, OSCs, OBCs e o setor privado para promover o
desenvolvement de programas de MRAV .
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Salvaguarda Operacional 8. Património Cultural
Introdução
1. O Banco reconhece que o património cultural proporciona uma continuidade por meio de formas
tangíveis e intangíveis entre o passado, o presente e o futuro. As pessoas identificam-se com o
património cultural como um reflexo e expressão dos seus valores, crenças, conhecimentos e tradições
em constante evolução. O património cultural, nas suas múltiplas manifestações, é importante como
fonte de valiosas informações científicas e históricas, como trunfo económico e social para o
desenvolvimento e como parte integrante da identidade e prática culturais das pessoas. A SO8 define
medidas destinadas a proteger o património cultural ao longo do ciclo de vida do projeto.
2. Esta SO prevê disposições gerais sobre os riscos e impactos das atividades de projeto no património
cultural. A SO7 estabelece requisitos adicionais para o património cultural no contexto dos Povos
Indígenas. A SO6 reconhece os valores sociais e culturais da biodiversidade. As disposições sobre
Envolvimento das Partes Interessadas e a Divulgação de Informações que serão aplicáveis de modo a
destacar as preocupações sobre o património cultural são estabelecidas na SO10.
Objetivos
3. Os objetivos da SO8 são os seguintes:
•

Proteger o património cultural dos impactos adversos das atividades de projeto e apoiar a sua
preservação.

•

Abordar o património cultural enquanto um aspeto integral do desenvolvimento sustentável.

•

Promover uma consulta significativa junto das partes interessadas relativamente ao património
cultural como forma de identificar e abordar os riscos e impactos relacionados com o património
cultural.

•

Promover a partilha equitativa dos benefícios da utilização do património cultural.

Âmbito de Aplicação
4. A aplicabilidade desta SO é estabelecida durante a avaliação ambiental e social descrita na SO1.
5. O termo "património cultural" abrange o património material e imaterial, que pode ser reconhecido e
valorizado a nível local, regional, nacional ou mundial, da seguinte forma:
•

Património cultural material, que inclui objetos móveis ou imóveis, locais, estruturas, grupos de
estruturas e características naturais e paisagens com significado arqueológico, paleontológico,
histórico, arquitetónico, religioso, estético ou outro significado cultural. O património cultural
tangível pode situar-se em zonas urbanas ou rurais, podendo estar situado acima ou abaixo da
superfície terrestre ou debaixo de água;

•

Património cultural imaterial, que inclui práticas, representações, expressões, conhecimentos,
competências - bem como os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais a eles associados
- que as comunidades e grupos reconhecem como parte do seu património cultural, transmitido de
geração em geração e recriado constantemente por aqueles em resposta ao seu ambiente, à sua
interação com a natureza e à sua história.
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6. Os requisitos da presente SO aplicar-se-ão a todos os projetos suscetíveis de produzir riscos ou impactos
no património cultural. Estarão incluídos quaisquer projetos que:
(a) Envolvam escavações, demolições, movimentos de terra, inundações ou outras alterações no
ambiente físico;
(b) Estejam situados numa zona legalmente protegida ou numa zona-tampão legalmente definida;
(c) Estejam situados num local de património cultural reconhecido ou na sua proximidade;
(d) Se destinem especificamente a apoiar a conservação, a gestão e a utilização do património cultural;
(e) Estejam localizados numa área que uma comunidade local acredite conter um património cultural
significativo para a sua comunidade.
7. Os requisitos da SO8 aplicam-se ao património cultural, independentemente de ter ou não sido
protegido legalmente ou identificado ou perturbado anteriormente.
8. Os requisitos da SO8 só se aplicam ao património cultural imaterial se uma componente física de um
projeto tiver um impacto material nesse património cultural ou se um projeto pretender utilizá-lo para
fins comerciais.
Requisitos

A. Considerações Gerais
9. A avaliação ambiental e social, conforme definida na SO1, terá em conta os riscos diretos, indiretos e
cumulativos específicos dos projetos e os impactos no património cultural. Através da avaliação
ambiental e social, o Mutuário determinará os potenciais riscos e impactos das atividades propostas
para o património cultural. O Mutuário será guiado pelos seguintes princípios gerais na avaliação e
gestão dos riscos e impactos culturais.
•

Avaliação do valor acrescentado na identificação, previsão, avaliação e comunicação dos efeitos
prováveis do projeto na vida cultural, nas instituições e nos recursos das comunidades.

•

Integridade, autenticidade, proteção e gestão como parte integrante da avaliação de impacto.

•

A preservação reveste-se de importância independentemente do nível de impacto identificado.

•

Gestão eficaz; é importante na fase de execução, uma vez que, se os riscos e impactos não forem
bem geridos, o projeto pode ser atrasado ou impedido.

•

Adequado à finalidade; os trabalhos de gestão do património cultural devem ser adaptados de
forma a ajustar-se às necessidades de cada situação individual caracterizada pelo contexto do
património cultural e natureza do projeto, bem como pelos seus riscos e impactos.

•

Integração; a gestão do património cultural deve ser integrada em todos os sistemas de gestão de
projetos (incluindo as instalações associadas), procedimentos e práticas em todos os locais.

•

Relação; a boa gestão do património cultural é parte integrante das relações com as comunidades.
Se o Mutuário valorizar o que as comunidades valorizarem, estas serão mais propensas a apoiar o
projeto. A relação pode também incluir o trabalho com comunidades com vista a proteger e
melhorar a cultura e práticas destas.
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•

Gestão de mudança; considerando que o património cultural não é estático. Assim como a cultura
muda ao longo do tempo, as abordagens de gestão devem ser dinâmicas e adaptar-se em
conformidade.

•

Benefício mútuo; considerando que uma gestão eficaz do património cultural pode trazer
benefícios económicos, sociais e ambientais mais vastos.

10. O Mutuário evitará impactos no património cultural. Quando não for possível evitar impactos, o
Mutuário identificará e adotará medidas que visam abordar os impactos no património cultural de
acordo com a hierarquia88de mitigação. Se for caso disso, o Mutuário desenvolverá um Plano de Gestão
do Património Cultural89.
11. O Mutuário aplicará práticas reconhecidas a nível mundial para o estudo no terreno, a documentação e
a proteção do património cultural no âmbito do projeto, designadamente por parte de contratantes e
outros terceiros.
12. Um procedimento de achados aleatórios consiste num procedimento específico do projeto que será
adotado no caso de se encontrar um património cultural anteriormente desconhecido durante as
atividades do projeto. Será incluído em todos os contratos relativos à construção do projeto, incluindo
escavações, demolições, movimentos de terra, inundações ou outras alterações no ambiente físico. O
procedimento de achados aleatórios definirá o modo como serão geridos os achados aleatórios
associados ao projeto. O procedimento incluirá a obrigação de notificar as autoridades competentes dos
objetos ou locais encontrados por peritos do património cultural; vedar a zona de achados ou locais
para evitar perturbações acrescidas; realizar uma avaliação dos objetos ou locais encontrados por
peritos em património cultural; identificar e pôr em prática ações compatíveis com os requisitos da
presente SO e da legislação nacional; e formar o pessoal do projeto e os trabalhadores do projeto em
matéria de procedimentos de achados aleatórios.
13. Quando necessário, devido aos riscos e impactos potenciais de um projeto, a avaliação ambiental e
social contará com a participação de peritos em património cultural. Se a avaliação ambiental e social
determinar que o projeto pode, em qualquer momento do ciclo de vida do projeto, apresentar riscos e
impactos potenciais significativos no património cultural, o Mutuário contratará peritos em património
cultural para auxiliar na identificação, avaliação e proteção do património cultural.

B. Consulta das Partes Interessadas e Identificação do Património Cultural
14. O Mutuário identificará, em conformidade com a SO10, as partes interessadas que sejam relevantes
para efeitos do património cultural que se sabe existir ou que possa ser encontrado durante o ciclo de
vida do projeto. As partes interessadas incluirão, se for caso disso:
(a) As partes afetadas pelo projeto, incluindo os indivíduos e as comunidades do país que utilizam ou
utilizaram o património cultural na sua memória coletiva; e

88

As medidas de atenuação incluem, nomeadamente, a deslocalização ou a modificação da pegada física do projeto; a conservação e reabilitação in situ; a relocalização
do património cultural; a documentação; o reforço da capacidade das instituições nacionais e subnacionais responsáveis pela gestão do património cultural afetado pelo
projeto; a criação de um sistema de acompanhamento para acompanhar o progresso e a eficácia dessas atividades; o estabelecimento de um calendário de execução e do
orçamento necessário para as medidas de mitigação identificadas; e a catalogação dos achados. Essas medidas terão em conta as disposições da secção D relativas a
tipos específicos de património cultural.
89
O Plano de Gestão do Património Cultural incluirá um calendário de execução e uma estimativa das necessidades de recursos para cada medida de mitigação. O
referido Plano pode ser desenvolvido como um documento autónomo ou, dependendo da natureza e da escala dos riscos e impactos do projeto, como parte do PGAS.
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(b) Outras partes interessadas, que podem incluir autoridades reguladoras nacionais ou locais
encarregadas da proteção do património cultural, organizações não governamentais e peritos em
património cultural, incluindo organizações nacionais e internacionais de património cultural.
15. O Mutuário procederá a consultas90 significativas junto das partes interessadas, em conformidade com
a SO10, a fim de identificar o património cultural que possa ser afetado pelo projeto potencial;
considerará a relevância91 do património cultural afetado pelo projeto; avaliará os potenciais riscos e
impactos; e explorará opções de prevenção e mitigação.
Confidencialidade
16. O Mutuário, em consulta com o Banco, as partes afetadas pelo projeto (incluindo indivíduos e
comunidades) e os peritos em património cultural, determinará se a divulgação de informações relativas
ao património cultural comprometerá ou colocará em perigo a segurança ou a integridade do património
cultural ou ameaçará as fontes de informação. Nesses casos, poderão ser omitidas as informações
sensíveis da divulgação pública. Se as partes afetadas pelo projeto (incluindo indivíduos e
comunidades) mantiverem a localização, as características ou a utilização tradicional do património
cultural em segredo, o Mutuário tomará medidas para manter a confidencialidade.
Acesso das Partes Interessadas
17. Quando a localização do projeto do Mutuário alojar património cultural ou impedir o acesso a locais de
património cultural anteriormente acessíveis, o Mutuário permitirá, com base em consultas junto dos
utilizadores do local, o acesso contínuo ao local cultural ou apresentará uma via de acesso alternativa,
sem prejuízo das considerações imperativas em matéria de saúde, segurança e proteção.

C. Zonas de Património Cultural Legalmente Protegidas
18. No âmbito da avaliação ambiental e social, o Mutuário determinará a presença de todas as áreas do
património cultural legalmente protegidas incluídas na lista afetadas pelo projeto 92 . Se o projeto
proposto se situar numa zona legalmente protegida por razões culturais ou numa zona-tampão
legalmente definida, o Mutuário:
(a) Cumprirá a regulamentação 93 local, nacional, regional ou internacional em matéria de
património cultural e os planos de gestão das zonas protegidas.
(b) Consultará os patrocinadores e gestores da zona protegida, as partes afetadas pelo projeto
(incluindo indivíduos e comunidades) e outras partes interessadas sobre o projeto proposto.
(c) Executará programas adicionais, conforme adequado, para promover e reforçar os objetivos de
conservação da zona protegida.

D. Disposições relativas a Tipos Específicos de Património Cultural
Locais e Objetos Arqueológicos
19. Os locais arqueológicos compreendem qualquer combinação de restos estruturais, artefactos, elementos
humanos ou ecológicos e podem estar localizados integralmente abaixo, parcialmente acima ou
integralmente acima da superfície terrestre ou aquática. Podem encontrar-se objetos arqueológicos em

90

O Mutuário apoiará a inclusão e a cooperação das várias partes interessadas através de um diálogo com as autoridades competentes, incluindo as autoridades
reguladoras nacionais ou locais responsáveis pela proteção do património cultural, a fim de estabelecer os meios mais eficazes para abordar os pontos de vista e as
preocupações das partes interessadas e envolver estas na proteção e gestão do património cultural.
91
A relevância do património cultural é tida em consideração de acordo com os sistemas de valor e os interesses das partes afetadas pelo projeto (incluindo indivíduos
e comunidades) e de outras partes interessadas que se preocupam com a proteção e a utilização adequadas do património cultural.
92
Entre os exemplos contam-se os locais do património do Banco Africano do Desenvolvimento e as áreas protegidas a nível nacional e subnacional.
93
A aplicabilidade da regulamentação regional ou internacional em matéria de património cultural ao projeto será determinada pela avaliação ambiental e social.
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qualquer ponto da superfície 94 terrestre, isolados ou espalhados por grandes áreas. Esses objetos
incluem igualmente áreas95 de enterro, restos humanos e fósseis.
20. Quando existirem provas ou grande probabilidade de atividade humana no passado na área do projeto,
o Mutuário realizará pesquisas documentais e de terreno por forma a documentar, mapear e investigar
os restos arqueológicos. O Mutuário documentará a localização e as características dos locais e objetos
arqueológicos descobertos durante o ciclo de vida do projeto e fornecerá essa documentação às
autoridades nacionais ou subnacionais responsáveis pelo património cultural.
21. O Mutuário determinará, em consulta com peritos em património cultural, se os objetos arqueológicos
descobertos durante o ciclo de vida do projeto requerem: a) apenas documentação; b) escavação e
documentação; c) conservação no local; e fará a gestão desses objetos arqueológicos em conformidade
ou d) deslocalização. O Mutuário determinará a propriedade e a responsabilidade de custódia dos
objetos arqueológicos, em conformidade com a legislação nacional e subnacional, e, até que a custódia
seja transferida, providenciará a identificação, conservação, rotulagem, armazenamento seguro e
acessibilidade a fim de permitir futuros estudos e análises.
Património Construído
22. O Património Construído refere-se a obras arquitetónicas individuais ou agrupadas no respetivo
ambiente urbano ou rural como prova de uma determinada civilização, de um desenvolvimento
significativo ou de um acontecimento histórico. O património construído inclui grupos de edifícios,
estruturas e espaços abertos que constituem povoações humanas passadas ou contemporâneas
reconhecidas como coesas e valiosas do ponto de vista arquitetónico, estético, espiritual ou
sociocultural.
23. O Mutuário consultará as partes interessadas e afetadas relevantes (incluindo indivíduos e
comunidades) sobre a presença de património construído com relevância cultural e identificará as
medidas de mitigação adequadas para fazer face aos impactos no património construído, que podem
abranger a) documentação; b) conservação ou reabilitação in situ; c) relocalização e conservação ou
reabilitação. Durante qualquer reabilitação ou restauro de estruturas do património cultural, o Mutuário
manterá a autenticidade da forma, dos materiais de construção e das técnicas da(s) estrutura(s) 96.
24. O Mutuário preservará o contexto físico e visual de cada estrutura histórica ou grupos de estruturas
históricas, considerando a adequação e o efeito da infraestrutura de projeto proposta para localização
dentro do alcance da visão.
Características Naturais com Relevância Cultural
25. As características naturais podem ser imbuídas de relevância cultural. Entre os exemplos contam-se
colinas, montanhas, paisagens, riachos, rios, cachoeiras, cavernas e rochas sagrados; árvores ou plantas,
pomares e florestas sagrados; entalhes ou pinturas em rochas expostas ou em cavernas; e depósitos
paleontológicos de antigos restos mortais humanos, animais ou fossilizados. 97 A relevância desse
património pode situar-se em pequenos grupos comunitários ou populações minoritárias.

94

A maioria dos locais arqueológicos encontra-se oculta. É raro não existirem objetos arqueológicos numa determinada área, mesmo que esses objetos não sejam
conhecidos ou reconhecidos por populações locais ou registados por agências ou organizações arqueológicas nacionais ou internacionais.
95
As áreas de enterro no ponto 19 são aquelas que não estão relacionadas com as populações atuais que vivem na área do projeto. Para os locais de enterro mais recentes
diretamente ligados às partes afetadas pelo projeto, será levada a cabo a identificação de medidas de mitigação adequadas nos termos dos pontos 9 e 10 através de
consultas a essas partes.
96
Em conformidade com a legislação nacional e subnacional aplicável e/ou a regulamentação de zoneamento e em conformidade com os BPII.
97
Muitas vezes, a designação da relevância cultural é mantida em segredo, sendo apenas conhecida por uma população local específica e associada a atividades ou
eventos rituais. O caráter sagrado desse património pode constituir um desafio no respeitante à determinação do modo de evitar ou mitigar danos. Os locais naturais
culturais podem conter objetos arqueológicos.
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26. O Mutuário identificará, através da investigação e consulta das partes afetadas (incluindo indivíduos e
comunidades), as características naturais com relevância em termos de património cultural para o
projeto, as pessoas que valorizam essas características e os indivíduos ou grupos com autoridade para
representar e negociar a localização, a proteção e utilização do(s) local(ais) do património.
27. A maior parte das características naturais com relevância cultural são protegidas de forma mais eficaz
pela preservação in situ. Se não for possível preservar as características naturais na sua localização
atual, a transferência do património cultural para outro local será efetuada em consulta com as partes
afetadas pelo projeto e em conformidade com os BPII. O acordo a que se chegar relativamente a essa
transferência respeitará e permitirá a continuação das práticas tradicionais associadas ao património
cultural que foi transferido. Os acordos de transferência permitirão que as partes interessadas
mantenham seus direitos, autoridade e fácil acesso ao patrimônio, por meio de arranjos institucionais
formais. Além disso, o mutuário tomará medidas para preservar e conservar o patrimônio cultural em
perpetuidade, de acordo com as melhores práticas internacionais. A compensação pode ser necessária.
Património Cultural Amovível
28. O património cultural amovível compreende os seguintes bens: livros e manuscritos históricos ou raros;
pinturas, desenhos, esculturas, estátuas e entalhes; bens religiosos modernos ou históricos; vestuário,
joias e têxteis históricos; fragmentos de monumentos ou edifícios históricos; objetos arqueológicos; e
coleções de história natural, como conchas, flora ou minerais. As descobertas e o acesso resultantes de
um projeto podem aumentar a vulnerabilidade dos bens culturais ao furto, tráfico ou abuso. O Mutuário
tomará medidas no sentido de prevenir o furto e o tráfico ilícito de bens de património cultural amovível
afetados pelo projeto e notificará as autoridades competentes de qualquer atividade desse tipo.
29. O Mutuário, em consulta com as autoridades competentes em matéria de património cultural,
identificará os bens do património cultural amovíveis suscetíveis de serem postos em perigo pelo
projeto, atividades ou outras iniciativas e assegurará a proteção desses bens ao longo do ciclo de vida
do projeto. O Mutuário informará as autoridades religiosas ou seculares ou outras entidades de custódia
responsáveis pela supervisão e proteção dos bens do património cultural amovível do calendário das
atividades relevantes e alertá-las-á para a potencial vulnerabilidade desses bens.

E. Utilização Comercial do Património Cultural
30. Sempre que um projeto, atividade ou iniciativa pretenda utilizar o património cultural das partes
afetadas pelo projeto (incluindo indivíduos e comunidades) para fins comerciais, o Mutuário informará
as partes afetadas do projeto sobre: a) os seus direitos ao abrigo do Direito nacional; b) o âmbito e a
natureza do desenvolvimento comercial e os impactos potenciais; e c) as consequências potenciais
desse desenvolvimento e desses impactos.
31. O Mutuário não prosseguirá com a referida utilização comercial, a menos que: a) leve a cabo consultas
significativas junto das partes interessadas, conforme descrito na SO10; b) preveja uma partilha e
equitativa e equilibrada dos benefícios da utilização comercial do património cultural em questão, em
conformidade com os costumes e tradições das partes afetadas pelo projeto; e c) identifique as medidas
de mitigação de acordo com a hierarquia de mitigação.
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Salvaguarda Operacional 9. Intermediários Financeiros
Introdução
1. A SO9 reconhece a importância que mercados internos de capitais e financeiros fortes e o acesso ao
financiamento representam para o desenvolvimento económico, o crescimento e a redução da pobreza.
O Banco está empenhado em apoiar o desenvolvimento sustentável do setor financeiro e em reforçar o
papel dos mercados financeiros e de capitais internos. A presente SO aborda os requisitos ambientais e
sociais associados ao financiamento intermediário através de instituições financeiras e não financeiras.
2. Os intermediários financeiros (IF) parceiros do Banco/Fundo devem identificar, avaliar, acompanhar e
gerir os riscos e impactos ambientais e sociais associados às suas carteiras globais e subprojetos
individuais, consoante a natureza do financiamento intermediado que fornecem. O modo como o IF
fará a gestão da sua carteira assumirá várias formas, dependendo de várias considerações, tais como a
capacidade do IF e a natureza e âmbito do financiamento a conceder pelo IF, incluindo a utilização
final das receitas.
3. Os IF devem desenvolver e manter, sob a forma de um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS),
sistemas ambientais e sociais eficazes, procedimentos e capacidades para avaliar, gerir e acompanhar
os riscos e impactos dos subprojetos, bem como gerir de forma responsável o risco global de carteira.
Objetivos
4. Os objetivos da SO9 são os seguintes:
•
•
•
•
•

Definir a forma como o IF avaliará e fará a gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais
associados aos subprojetos que financia.
Promover boas práticas de gestão ambiental e social nos subprojetos financiados pelo IF.
Promover uma boa gestão ambiental e social e uma gestão sólida dos recursos humanos no seio do
IF.
Apoiar a adoção de normas de boas práticas em matéria de governação das sociedades, gestão de
empresas e responsabilidade corporativa por parte das empresas apoiadas pelo Banco, com base nos
requisitos das SO 1 a 10, consoante o caso.
Incentivar a consideração de questões ambientais e de governação social em instituições do mercado
de capitais, tais como entidades de financiamento do desenvolvimento e bolsas de valores.

Âmbito de Aplicação
5. A presente SO aplica-se aos Intermediários Financeiros (IF), designadamente instituições financeiras e
outras entidades 98 que recebem apoio financeiro do Banco. O leque de IF inclui, nomeadamente,
prestadores de serviços financeiros públicos e privados, tais como bancos de desenvolvimento
nacionais e regionais, instituições de microfinanciamento, empresas de locação financeira e factoring,
sociedades de financiamento intercalar, bancos e fundos de investimento do setor privado que
canalizam e investem recursos financeiros numa série de atividades económicas em todos os
setores99industriais. A intermediação financeira inclui igualmente a prestação de financiamento ou de
98

Por exemplo, fundos passivos de ações, sociedades de seguros, entidades de transação de matérias-primas, mercados de capitais e instituições de apoio ao mercado
de capitais.
99
Os referidos IF utilizam vários produtos financeiros, tais como investimento em ações, dívida subordinada, garantias, financiamento de projetos, financiamento de
empresas, financiamento de pequenas e médias empresas, microfinanciamento, financiamento à habitação, locação financeira e financiamento comercial. A presente
SO abrange todos os tipos de financiamento e produtos financeiros fornecidos aos IF e por estes destinados a atividades empresariais produtivas.
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garantias por parte de IF a outros IF. Para efeitos da presente SO, o termo "subprojeto" refere-se a
projetos financiados por IF com apoio do Banco100 e a investimentos apoiados pelo Banco. Nos casos
em que o projeto envolve empréstimos de um IF (nível 1) a outro IF (nível 2), o termo "subprojeto IF"
abrangerá os subprojetos de cada IF subsequente do nível dois.
6. Os requisitos desta SO aplicam-se a todos os IF que recebem apoio do Banco, quer diretamente do
Banco/Fundo, quer através do Mutuário a outros IF, como se segue:
•
•

No caso do apoio do Banco ser concedido ao IF para financiar subprojetos claramente definidos,
os requisitos desta SO aplicar-se-ão a cada um dos subprojetos;
No caso do apoio do Banco ser concedido ao IF para uma utilização101 geral, os requisitos desta SO
aplicar-se-ão a toda a carteira dos futuros subprojetos do IF a partir da data em que o Acordo de
financiamentoentrar em vigor.

7. No caso de um IF que recebe apoio do Banco conceder financiamento ou garantias a outros IF, aquele
IF aplicará os requisitos da presente SO e fará com que cada IF subsequente aplique também esses
requisitos.
Requisitos

A. Considerações Gerais
8. Os IF aplicarão e manterão um SGAS com vista a identificar, avaliar, gerir e acompanhar de forma
contínua os riscos e impactos ambientais e sociais dos subprojetos IF. O SGAS será proporcional à
natureza e magnitude dos riscos e impactos ambientais e sociais dos subprojetos IF, aos tipos de
financiamento e ao risco global agregado a nível da carteira102. No caso do IF poder demonstrar que já
dispõe de um SGAS, apresentará nesse sentido provas documentais adequadas da existência desse
SGAS, indicando quais os elementos (caso existam) que serão melhorados ou modificados para
satisfazer os requisitos da presente SO103.
9. O SGAS do IF incluirá os seguintes elementos: i) política ambiental e social; ii) procedimentos
claramente definidos para efeitos da identificação, avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais
e sociais dos subprojetos; iii) disposições relativas à capacidade organizativa e à competência
necessárias; iv) acompanhamento e comunicação dos riscos ambientais e sociais dos subprojetos e da
carteira; e v) um mecanismo de comunicações externas e disposições para a divulgação de informações,
incluindo, se for caso disso, de subprojetos.
10. No caso do IF considerar que os subprojetos IF apresentam riscos ou impactos ambientais ou sociais
mínimos ou não adversos, deverão ainda assim cumprir com todas as leis e regulamentos nacionais.104

100

"Subprojetos IF" definem-se como projetos ou atividades financiados por um IF. No caso de um IF conceder financiamento ou garantias a outros IF, os "subprojectos
IF" são definidos como projetos ou atividades financiados por este último FI com o apoio do primeiro IF.
101
O apoio para uma "utilização geral" significa que o apoio não pode ser atribuído a um subprojeto IF específico ou a tipos específicos de financiamento.
102
Para efeitos de avaliação da adequação do SGAS, entende-se por carteira IF a carteira de subprojetos atuais e/ou propostos a que se aplica a presente SO, conforme
descrito no ponto 5.
103
No caso do Banco prestar apoio a um projeto que envolva Intermediários Financeiros (IF) e outras agências de financiamento multilaterais ou bilaterais venham a
financiar ou tenham já financiado os mesmos IF ou entidade, o Banco pode aceitar confiar nos requisitos dessas outras agências para efeitos da avaliação e gestão dos
riscos e impactos ambientais e sociais do projeto, incluindo os acordos institucionais já estabelecidos pelos IF participantes, desde que os referidos requisitos permitam
ao projeto/atividade alcançar objetivos materialmente consistentes com os objetivos das SO, consoante o caso. Na sequência de uma análise do Banco, um IF poderá
ser obrigado a aperfeiçoar o seu SGAS, conforme seja considerado necessário pelo Banco.
104
A base será uma avaliação dos riscos dos potenciais subprojetos IF que o IF se propõe financiar, e da capacidade do IF. Isso poderá aplicar-se a determinados produtos
financeiros de retalho, tais como empréstimos ao consumo ou cartões de crédito.
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11. O IF procederá ocasionalmente à revisão e ajustamento, de forma aceitável para o Banco, do seu SGAS,
incluindo o momento em que o perfil de risco ambiental e social da sua carteira se alterar
significativamente.
12. Para subprojetos FI a serem financiados (direta ou indiretamente, no todo ou em parte), a serem
garantidos ou por participação no capital do Banco ou para todos os subprojetos FI, conforme o caso,
de acordo com o parágrafo 6 abaixo. Acima, o IF cumprirá quaisquer restrições ou exclusões em
conformidade com a SO1 e/ou com o(s) Acordo(s) de Financiamento(s), respeitando ainda a legislação
nacional aplicável a todos os subprojetos IF. Além disso, o IF aplicará os requisitos pertinentes das SO
a qualquer subprojeto IF que envolva o reassentamento (a menos que os riscos ou impactos desse
reassentamento sejam menores), riscos adversos ou impactos em grupos vulneráveis, como as minorias
rurais altamente vulneráveis como os Povos Indígenas, ou riscos ou impactos adversos significativos
no ambiente, na saúde e segurança comunitárias, nas condições de trabalho, na biodiversidade ou no
património cultural.
13. Um IF pode ser obrigado a adotar e aplicar requisitos ambientais e sociais adicionais ou alternativos,
dependendo da natureza do IF, das suas atividades, do setor ou países de funcionamento e dos riscos e
impactos ambientais e sociais dos potenciais subprojetos IF105.
14. O IF proporcionará um ambiente de trabalho seguro e saudável. Nesses termos, os aspetos relevantes
da SO2 aplicar-se-ão ao próprio IF. O IF adotará e manterá em funcionamento procedimentos
adequados de gestão do trabalho, incluindo procedimentos relativos às condições de trabalho e de
emprego, à não discriminação e à igualdade de oportunidades, aos mecanismos de assistência e à saúde
e segurança no trabalho. O IF fornecerá provas documentais adequadas da existência dos referidos
procedimentos.

B. Sistema de Gestão Ambiental e Social
Política Ambiental e Social
15. A política ambiental e social do IF será aprovada pelos quadros superiores do IF e incluirá
compromissos em matéria de organização, objetivos e marcos de referência de desempenho em matéria
de gestão dos riscos ambientais e sociais do IF. A política indicará de forma inequívoca os requisitos
aplicáveis aos subprojetos IF e incluirá o seguinte:
•

Todos os subprojetos IF serão preparados e executados em conformidade com as leis e
regulamentos ambientais e sociais nacionais e locais aplicáveis;

•

Todos os subprojetos IF serão analisados em função das exclusões previstas no acordo jurídico106;

•

Todos os subprojetos IF serão analisados em função dos riscos e impactos ambientais e sociais;

•

Todos os subprojetos IF que impliquem o reassentamento (a menos que os riscos ou impactos desse
reassentamento sejam menores), riscos ou impactos adversos significativos em grupos vulneráveis
ou riscos ou impactos significativos no ambiente, na saúde e segurança da comunidade, nas

105

Estes requisitos serão incorporados no SGAS, nos procedimentos ambientais e sociais e/ou no(s) acordo(s) jurídico(s).
Estes serão estabelecidos no(s) acordo(s) jurídico(s) entre o IF e a entidade que concede financiamento ao IF e refletirão as exclusões previstas no acordo jurídico ao
abrigo do qual o Banco concede o seu apoio.
106
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condições de trabalho, na biodiversidade ou no património cultural aplicarão os requisitos
relevantes das SO107.
Procedimentos Ambientais e Sociais
16. O IF adotará e manterá em funcionamento procedimentos ambientais e sociais definidos de forma
inequívoca que reflitam e executem a política ambiental e social do IF. Os procedimentos serão
proporcionais à natureza do IF e ao nível dos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais
associados aos subprojetos IF108. Os procedimentos incidirão nos processos internos de comunicação e
aprovação.
17. Os procedimentos ambientais e sociais do IF incluirão medidas destinadas a:
(a) Analisar todos suprojetos IF para financiar (direta ou indiretamente, no todo ou em parte), a ser
garantido ou por participação acionária do Banco, no que se refere a em função de eventuais
exclusões do Acordo de financiamento;
(b) Avaliar e analisar a taxa109 de risco dos subprojetos em função dos seus potenciais riscos e impactos
ambientais e sociais;
(c) Exigir que todos os subprojetos IF sejam avaliados, preparados e executados de modo a cumprir a
legislação nacional. Além disso, sempre que um subprojeto IF implique um reassentamento (a
menos que os riscos ou impactos desse reassentamento sejam menores), riscos ou impactos
adversos para os povos indígenas ou riscos ou impactos significativos no ambiente, na saúde e
segurança comunitárias, nas condições de trabalho, na biodiversidade ou no património cultural, os
requisitos relevantes dos SO estão aplicados110;
(d) Assegurar que as medidas necessárias para cumprir os requisitos da alínea c) supra se encontram
estabelecidas no Acordo de financiamenetoo entre o IF e o submutuário ou sociedade investida;
(e) Acompanhar e atualizar regularmente a informação ambiental e social sobre carteiras e subprojetos
IF, incluindo visitas ao local e exigindo que os subprojetos apresentem regularmente ao IF um
relatório sobre o seu desempenho ambiental e social de forma satisfatória para este;
(f) Se o perfil de risco de um subprojeto IF aumentar significativamente, aplicar os requisitos
relevantes das SO111 e documentá-los adequadamente; e
(g) Acompanhar os riscos ambientais e sociais da carteira de IF e preparar e apresentar ao Banco
relatórios periódicos sobre os progressos realizados em conformidade com os requisitos do SGAS.
São exigidos, no mínimo, relatórios trimestrais, embora o Banco possa exigir relatórios adicionais
(incluindo com frequência mensal) em função dos riscos e impactos associados ao projeto e
subprojetos.
Classificação de Risco dos Subprojetos
18. No âmbito dos procedimentos ambientais e sociais, o IF desenvolverá e adotará um sistema de
classificação/categorização de riscos para subprojetos com categorias de risco claramente definidas. O
sistema de categorização terá em conta i) a natureza e a magnitude dos riscos ambientais e sociais e os
impactos dos subprojetos; ii) o contexto setorial e geográfico; iii) o tipo de financiamento. A
categorização de riscos será tida em conta para efeitos do âmbito e natureza da diligência devida em
107

Os requisitos relevantes das SO serão aplicados a esses projetos independentemente da forma como esses projetos são classificados no sistema de classificação de
risco do IF, tal como referido no ponto 18.
108
Nos casos em que o IF já dispõe de procedimentos ambientais e sociais adequados, deverá apresentar provas documentais adequadas da existência desses
procedimentos ao Banco e, na sequência de uma revisão, reforçá-los-á, na medida do que seja considerado necessário.
109
Uma notação de risco de três níveis é suficiente (Elevado, Médio, Reduzido). De referir que a classificação de que se baseia na importância dos riscos e impactos e
no tipo de avaliação exigido durante a avaliação do projeto.
110
Os procedimentos ambientais e sociais exigirão que esses subprojectos IF orientem o envolvimento das partes interessadas nos termos da SO10 de forma proporcional
aos riscos e impactos dos subprojetos IF.
111
Os "requisitos relevantes das SO" referir-se-ão às razões pelas quais o perfil de risco do subprojeto IF aumentou.
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termos ambientais e sociais e da gestão de riscos do IF relativamente aos seus subprojetos. Esse sistema
de categorização permitirá uma agregação e análise sistemáticas do risco a nível da carteira.
19. No âmbito do seu sistema de classificação dos riscos ambientais e sociais, os IF classificarão qualquer
subprojeto que implique um realojamento (a menos que os riscos ou impactos desse reassentamento
sejam menores), riscos adversos ou impactos em grupos vulneráveis ou riscos ou impactos
significativos no ambiente, na saúde e segurança comunitárias, nas condições de trabalho, na
biodiversidade ou no património cultural, como sendo de risco elevado.
Capacidade e Competência Organizacionais
20. O IF desenvolverá e manterá capacidades e competências organizacionais com vista à execução do
SGAS com funções e responsabilidades112 claramente definidas. O IF nomeará um representante dos
seus quadros superiores para assegurar a responsabilidade global pelo desempenho ambiental e social
dos subprojetos IF, incluindo a execução da presente SO e da SO2 e os recursos necessários para apoiar
essa execução. O representante: a) nomeará o pessoal responsável pela execução corrente do SGAS,
incluindo os procedimentos ambientais e sociais (algumas responsabilidades devem ser atribuídas aos
gestores de créditos/empréstimos); b) assegurará a disponibilidade de recursos adequados para a gestão
e a formação em questões ambientais e sociais; e (c) assegurará a disponibilidade de conhecimentos
técnicos adequados, quer a nível interno, quer a nível externo, para levar a cabo a diligência devida e
gerir os riscos ambientais e sociais dos subprojetos IF, incluindo a prestação de apoio à execução,
conforme necessário.
21. O IF assegurará que os requisitos desta SO e da SO2 sejam claramente comunicados a todo o pessoal113
relevante do IF e que esse pessoal relevante disponha dos conhecimentos e capacidades114 necessários
para gerir os riscos ambientais e sociais em conformidade com o SGAS do IF.
Monitoramento e Relato
22. O IF acompanhará o desempenho ambiental e social dos subprojectos IF de forma proporcional aos
riscos e impactos desses subprojectos e apresentará regularmente relatórios de progresso aos quadros
superiores do IF. Esse acompanhamento incluirá uma revisão periódica da eficácia do SGAS do IF.
23. O IF notificará prontamente o Banco de quaisquer acidentes ou incidentes significativos associados a
subprojetos IF. Se o perfil de risco de um subprojeto IF aumentar significativamente, este notificará o
Banco e aplicará os requisitos relevantes das SO de acordo com o acordado com o Banco, tal como
estabelecido no SGAS. O IF acompanhará as medidas e ações acordadas e manterá o Banco informado,
conforme adequado.
24. O IF apresentará ao Banco:
•

Relatórios trimestrais sobre os aspetos ambientais e sociais dos subprojetos e sobre a carteira global,
de uma forma e com substância satisfatórias para o Banco.

•

Relatórios Ambientais e Sociais Anuais sobre a aplicação do seu SGAS, incluindo os seus
procedimentos ambientais e sociais, a presente SO e a SO2, bem como o desempenho ambiental e
social da sua carteira de subprojetos IF. O relatório anual incluirá pormenores sobre a forma como

112

O SGAS deve estar em funcionamento e dispor de recursos adequados para que o empréstimo ou o investimento possam ser efetuados com o apoio do Banco.
O pessoal em questão pode incluir diretores de recursos humanos, investimentos, jurídicos e de crédito, bem como pessoal de segurança.
114
Inclusivamente através de formação adequada.
113
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os requisitos desta SO estão a ser cumpridos, a natureza dos subprojetos IF financiados através do
projeto e o risco global de carteira, perfilado por setor.

C. Envolvimento das Partes Interessadas
25. O IF exigirá que os subprojectos IF orientem o envolvimento das partes interessadas de forma
proporcional aos riscos e impactos do subprojeto IF e que reflita o tipo de subprojectos IF que
financiará. As disposições pertinentes da SO10 serão incluídas nos procedimentos ambientais e sociais
do IF. Em determinadas circunstâncias, dependendo dos riscos e impactos do projeto e do tipo de
subprojectos IF que financiará, o Banco pode exigir que o IF participe no envolvimento das partes
interessadas.
26. O IF estabelecerá procedimentos para as comunicações externas sobre questões ambientais e sociais
proporcionais aos riscos e impactos dos subprojetos IF e ao perfil de risco da carteira do IF. O IF
responderá atempadamente aos inquéritos e preocupações do público.
27. O IF divulgará através do seu sítio Web, caso exista, e dará permissão, por escrito, ao Banco para que
este divulgue no sítio Web do Banco um resumo do SGAS do IF.
28. O IF exigirá que os seus submutuários cumpram os requisitos nacionais de divulgação de informação.
Além disso, o IF exigirá ainda que os subprojectos divulguem todos os documentos115 relacionados
com o projeto exigidos a) pela aplicação das SO; b) Para quaisquer subprojetos IF classificados como
sendo de risco elevado, em conformidade com o sistema de categorização do IF; e c) quaisquer
relatórios de acompanhamento ambiental e social relativos às alíneas a) ou b).

115

Por exemplo, relatórios de avaliação ambiental e social, planos de realojamento e Planos para MRAV.
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Salvaguarda Operacional 10. Envolvimento das Partes Interessadas
e Divulgação de Informações
Introdução
1. O Banco reconhece, na prossecução do seu objetivo primordial de ajudar os países africanos a alcançar
o desenvolvimento económico e o progresso social, que o direito a uma participação efetiva na tomada
de decisões é essencial para o desenvolvimento de sociedades inclusivas e justas.
2. Esta SO reconhece, por conseguinte, a importância de um compromisso aberto e transparente entre o
Mutuário e as partes interessadas das operações/projetos como um elemento essencial de boas práticas
internacionais. Um envolvimento efetivo das partes interessadas pode melhorar a sustentabilidade
ambiental e social dos projetos, aumentar a aceitação dos mesmos e dar um contributo significativo
para uma conceção e execução bem-sucedida dos projetos.
3. O envolvimento das partes interessadas é um processo inclusivo conduzido ao longo do ciclo de vida
do projeto. Quando adequadamente concebido e aplicado, fornece as bases para o desenvolvimento de
relações fortes, construtivas e recetivas, importantes para uma gestão bem sucedida dos riscos
ambientais e sociais de um projeto. O envolvimento das partes interessadas é mais eficaz quando tem
início numa fase precoce do processo de desenvolvimento do projeto e constitui parte integrante das
decisões iniciais do projeto e da avaliação, gestão e acompanhamento dos riscos e impactos ambientais
e sociais do projeto.
4. Esta SO deve ser lida em conjunto com a SO1. Os requisitos relativos ao envolvimento com os
trabalhadores encontram-se na SO2. As disposições especiais relativas à preparação e resposta a
situações de emergência constam da SO2 e SO4. No caso de projetos que envolvam reassentamento
involuntário, grupos vulneráveis, minorias rurais altamente vulneráveis ou património cultural, o
Mutuário aplicará também os requisitos especiais de divulgação e consulta estabelecidos nas SO5, SO7
e SO8.
Objetivos
5. Os objetivos da SO10 são os seguintes:
•

Estabelecer uma abordagem sistemática do envolvimento das partes interessadas que ajude os
Mutuários a identificar as partes interessadas e a construir e manter uma relação construtiva e canais
de comunicação com as mesmas, em especial as partes afetadas pelos projetos.

•

Avaliar o nível de interesse e apoio das partes interessadas ao projeto e permitir que as opiniões
das partes interessadas sejam tidas em conta na conceção do projeto e no desempenho ambiental e
social.

•

Promover e fornecer meios para um envolvimento efetivo e inclusivo com as partes afetadas pelo
projeto ao longo do ciclo de vida do projeto em questões que possam potencialmente afetar essas
partes.

•

Garantir que as informações adequadas sobre os projetos em matéria de riscos e impactos
ambientais e sociais são divulgadas às partes interessadas de forma atempada, compreensível,
acessível e em formato adequado.
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•

Disponibilizar às partes afetadas pelo projeto meios acessíveis e inclusivos para prestar contributos,
levantar questões, fazer propostas, manifestar preocupações e queixas, e permitir que os Mutuários
se encarreguem da resposta e gestão a essas queixas.

Âmbito de Aplicação Gru
6. A SO10 aplica-se a todas operaçoes financiadas pelo Grupo do Banco. O Mutuário participará com as
partes interessadas como parte integrante da avaliação ambiental e social do projeto e da conceção e
execução do projeto, tal como descrito na SO1.
7. Para efeitos desta SO, "partes interessadas" refere-se a indivíduos ou grupos que:
•
•

São afetados ou suscetíveis de serem afetados pela operação/projeto (partes afetadas pelo projeto);
e
Possam ter um interesse na operação/projeto (outras partes interessadas).

Requisitos

A. Considerações Gerais
8. Os Mutuários colaborarão com as partes interessadas ao longo de todo o ciclo de vida do projeto,
iniciando esse compromisso o mais cedo possível no processo de desenvolvimento do projeto e num
calendário que permita a realização de consultas significativas junto das partes interessadas sobre a
conceção do projeto. A natureza, o âmbito e a frequência do envolvimento das partes interessadas serão
proporcionais à natureza e à escala do projeto e respetivos potenciais riscos e impactos.
9. Os Mutuários facilitarão consultas significativas junto de todas as partes interessadas, facultando às
partes interessadas informações oportunas, pertinentes, compreensíveis e acessíveis, e consultando-as
de uma forma culturalmente adequada, que seja livre de manipulação, interferência, coerção,
discriminação, intimidação e repressão.
10. O processo de envolvimento das partes interessadas envolverá o seguinte, conforme descrito de forma
mais detalhada nesta SO: i) identificação e análise das partes interessadas; ii) planeamento da forma
como se realizará o envolvimento com as partes interessadas; iii) divulgação de informações; iv)
consulta das partes interessadas; v) resposta às reclamações; e vi) comunicação às partes interessadas.
11. O Mutuário manterá e divulgará, no âmbito da avaliação ambiental e social, um registo documentado
do envolvimento das partes interessadas, incluindo uma descrição das partes interessadas consultadas,
um resumo das reações recebidas e uma breve explicação do modo como as reações foram tidas em
conta, ou das razões pelas quais não foram tidas em conta.

B. Envolvimento durante a Preparação do Projeto
Identificação e Análise de Partes Interessadas
12. O Mutuário identificará as diferentes partes interessadas, tanto as partes afetadas pelo projeto como
outras partes interessadas116. Tal como estabelecido no ponto 7, os indivíduos ou grupos afetados ou
116

As partes interessadas de uma operação/projeto variam em função dos detalhes da operação ou do projeto. Podem incluir comunidades locais, autoridades nacionais
e locais, projetos vizinhos e organizações não governamentais.
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suscetíveis de serem afetados pelo projeto serão identificados como "partes afetadas pelo projeto",
enquanto outros indivíduos ou grupos que possam ter interesse no projeto serão identificados como
"outras partes interessadas".
13. O mutuário identificará as partes afetadas pelo projeto (indivíduos ou grupos) que, devido às suas
circunstâncias específicas, podem ser vulneráveis 117 . Com base nesta identificação, o Mutuário
identificará ainda indivíduos ou grupos que possam ter diferentes preocupações e prioridades sobre os
impactos do projeto, mecanismos de mitigação e benefícios, e que possam exigir formas diferentes ou
separadas de intervenção. Será incluído um nível adequado de pormenor na identificação e análise das
partes interessadas, a fim de determinar o nível de comunicação adequado ao projeto.
14. Dependendo da potencial relevância dos riscos e impactos ambientais e sociais, o Mutuário pode ser
obrigado a manter especialistas independentes terceiros a fim de auxiliarem na identificação e análise
das partes interessadas, por forma a apoiar uma análise abrangente e a conceção de um processo de
envolvimento inclusivo.
Plano de Envolvimento das Partes Interessadas
15. Em consulta com o Banco, o Mutuário desenvolverá e executará um Plano de Envolvimento das Partes
Interessadas (PEPI) 118 proporcional à natureza e à escala do projeto e aos seus potenciais riscos e
impactos119. A versão preliminar do PEPI será divulgada logo que possível e antes da avaliação dos
projetos, e o Mutuário procurará conhecer os pontos de vista das partes interessadas sobre o PEPI,
incluindo no respeitante à identificação das partes interessadas e às propostas de futuros envolvimentos.
Se forem efetuadas alterações significativas ao PEPI, o Mutuário divulgará o PEPI atualizado.
16. O PEPI descreverá o calendário e os métodos de envolvimento com as partes interessadas ao longo do
ciclo de vida do projeto, tal como acordado entre o Banco e o Mutuário, distinguindo as partes afetadas
pelo projeto das outras partes interessadas. O PEPI descreverá igualmente o leque e o calendário das
informações a comunicar às partes interessadas e às partes interessadas afetadas pelos projetos, bem
como o tipo de informações a solicitar-lhes.
17. O PEPI será concebido de modo a ter em conta as principais características e interesses das partes
interessadas, bem como os diferentes níveis de envolvimento e consulta que serão adequados às
diferentes partes interessadas. O PEPI definirá a forma como a comunicação com as partes interessadas
será tratada ao longo da preparação e execução dos projetos.
18. O PEPI descreverá as medidas que serão utilizadas para eliminar os obstáculos à participação e o modo
como serão tidas em conta as opiniões dos diferentes grupos afetados. Quando aplicável, o PEPI
incluirá medidas diferenciadas que permitam a participação efetiva das pessoas identificadas como
vulneráveis. Poderão ser necessárias abordagens específicas e um nível acrescido de recursos para
efeitos da comunicação com os grupos afetados de forma diferente, de modo a que estes possam obter
as informações de que necessitam relativamente às questões que potencialmente os afetarão.

117

Conforme descrito nas SO 1 e 7, "Vulnerável" refere-se aos indivíduos ou grupos que demonstram maior suscetibilidade de serem afetados negativamente pelos
impactos do projeto e/ou sejam mais limitados do que outros na sua capacidade de tirar partido dos benefícios de um projeto. Esses indivíduos/grupos demonstram
igualmente uma maior probabilidade de serem excluídos/incapazes de participar plenamente no processo de consulta geral e, como tal, podem requerer medidas e/ou
assistência específicas para esse propósito.
118
Dependendo da natureza e da escala dos riscos e impactos do projeto, os elementos de um PEPI podem ser incluídos no âmbito do PGAS, podendo então não ser
necessária a elaboração de um PEPI autónomo. Assim, para os projetos de risco mais reduzido, o PEPI pode constituir um parágrafo em termos de dimensão, enquanto,
para os grandes projetos de infraestruturas complexas, será mais adequado um PEPI separado composto por várias páginas.
119
Sempre que possível, o envolvimento das partes interessadas recorrerá a estruturas de envolvimento no âmbito do sistema nacional, por exemplo, reuniões
comunitárias, complementadas, se necessário, com modalidades específicas para cada projeto.
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19. Quando o envolvimento das partes interessadas com os indivíduos e comunidades locais depender
substancialmente dos representantes comunitários 120 , o Mutuário envidará esforços razoáveis para
verificar se essas pessoas representam efetivamente as opiniões desses indivíduos e comunidades, e que
facilitam o processo de comunicação de forma adequada121.
20. Em determinadas circunstâncias122, dependendo do nível de informação disponível sobre a operação ou
o projeto, o PEPI assumirá a forma de uma abordagem-quadro, definindo princípios gerais e uma
estratégia de colaboração para identificar as partes interessadas e planear um processo de envolvimento
em conformidade com a presente SO, que será executado logo que a localização seja conhecida.
Divulgação de Informações
21. O Mutuário divulgará informações sobre os projetos, a fim de permitir às partes interessadas
compreender os riscos e impactos da operação ou do projeto e as potenciais oportunidades. O Mutuário
facultará às partes interessadas acesso123 às seguintes informações, o mais cedo possível antes do Banco
proceder à avaliação dos projetos e num prazo que permita consultas significativas junto das partes
interessadas sobre a conceção dos projetos:
(a) O objetivo, a natureza e a escala do projeto e a sua área de influência.
(b) A duração das atividades de projeto propostas.
(c) Os riscos e impactos potenciais do projeto sobre as comunidades locais, bem como as propostas de
mitigação desses riscos, com destaque para os potenciais riscos e impactos que podem afetar
desproporcionalmente grupos vulneráveis (e desfavorecidos) e com a descrição das medidas
diferenciadas tomadas para evitar e minimizar esses riscos.
(d) Potenciais oportunidades e benefícios do desenvolvimento do projeto para as comunidades locais.
(e) O processo de envolvimento das partes interessadas proposto, que destaca as formas de participação
das partes interessadas.
(f) Os locais onde a informação divulgada está disponível para análise.
(g) A hora e o local ou locais de quaisquer reuniões de consulta pública propostas, bem como o
processo mediante o qual as reuniões serão notificadas, resumidas e comunicadas.
(h) O processo e os meios através dos quais as reclamações podem ser apresentadas e serão abordadas.
22. As informações serão divulgadas nas línguas 124 locais relevantes e de uma forma acessível e
culturalmente adequada, tendo em conta as necessidades específicas de grupos que possam ser afetados
de forma diferenciada ou desproporcionada pelo projeto ou grupos da população com necessidades
específicas de informação (tais como deficiência, literacia, género, mobilidade, diferenças linguísticas
ou acessibilidade).

120

Por exemplo, chefes de aldeia, conselhos de anciãos, chefes de clã, chefes tribais, líderes comunitários e religiosos, representantes do governo local, representantes
da sociedade civil, políticos ou professores.
121
Por exemplo, transmitindo, de forma precisa e oportuna, as informações fornecidas pelo Mutuário às comunidades e os comentários e preocupações dessas
comunidades ao Mutuário.
122
Por exemplo, quando a localização exata do projeto não é conhecida.
123
O acesso deve ser efetuado de forma a facilitar uma consulta significativa. Entre as formas de o conseguir contam-se a colocação de cópias de documentos nos locais
de acesso do público, deixando as informações com os chefes ou os anciãos, e divulgando as informações através dos meios de comunicação social ou do jornal oficial
nacional.
124
O Mutuário deve identificar as línguas que as pessoas falam e compreendem e tomar as escolhas adequadas. O objetivo não é facilitar a igualdade das línguas numa
determinada zona, mas sim maximizar o alcance das pessoas de uma forma eficiente.
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Consulta Significativa
23. O Mutuário empreenderá um processo de consulta significativa de uma forma que proporcione às partes
interessadas a oportunidade de expressarem as suas opiniões sobre os riscos, impactos e medidas de
mitigação dos projetos e que permita ao Mutuário considerar e responder a esses riscos. Será realizada
uma consulta significativa numa base contínua, à medida que a natureza das questões, impactos e
oportunidades evoluírem.
24. Uma consulta significativa é um processo bidirecional que:
(a) Começa no início do processo de planeamento do projeto para recolher os pontos de vista iniciais
sobre a proposta do projeto e ser levada em linha de conta para efeitos da conceção do projeto;
(b) Incentiva a reação das partes interessadas, nomeadamente como forma de influenciar a conceção e
o envolvimento dos interessados na identificação e mitigação dos riscos e impactos ambientais e
sociais;
(c) Continua a funcionar continuamente, à medida que surgem riscos e impactos;
(d) Baseia-se na divulgação e disseminação prévias de informações relevantes, transparentes, objetivas,
significativas e facilmente acessíveis, num prazo que permita consultas significativas junta das
partes interessadas num formato culturalmente adequado, na(s) língua(s) local(ais) relevante(s) e
que seja compreensível para as partes interessadas;
(e) Considera e responde às reações;
(f) Promove um envolvimento ativo e inclusivo com as partes afetadas pelo projeto;
(g) Eestá livre de manipulação externa, interferência, coação, discriminação, intimidação e
retaliação125; e
(h) Está adequadamente documentado e divulgado pelo Mutuário.

C. Envolvimento durante a Execução do Projeto e Emissão de Relatórios Externos
25. O Mutuário continuará a colaborar com as partes afetadas pelo projeto e outras partes interessadas e a
prestar informações a estas ao longo do ciclo de vida do projeto, de forma adequada à natureza dos seus
interesses e aos potenciais riscos e impactos ambientais e sociais do projeto126.
26. O Mutuário continuará a desenvolver o envolvimento das partes interessadas em conformidade com o
PEPI e basear-se-á nos canais de comunicação e de envolvimento já estabelecidos com as partes
interessadas. Em especial, o Mutuário solicitará às partes interessadas informações sobre o desempenho
ambiental e social do projeto e sobre a aplicação das medidas de mitigação no âmbito do PGAS.
27. Se houver alterações significativas na operação ou no projeto que resultem em riscos e impactos
adicionais, particularmente quando estas causem um impacto nas partes afetadas pelo projeto, o
Mutuário prestará informações sobre esses riscos e impactos e consultará as partes afetadas pelo projeto

125

O Banco reconhece que o medo de retaliação é uma barreira ao acesso à participação das partes interessadas e exigiria que o Mutuário assegurasse que não haverá
retaliação.
126
Poderá ser necessário divulgar informações adicionais em fases fundamentais do ciclo do projeto, por exemplo, antes do início das operações, e sobre quaisquer
questões específicas que o processo de divulgação e consulta ou o mecanismo de controlo tenham identificado como sendo preocupantes para as partes interessadas.
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sobre a forma como esses riscos e impactos serão mitigados. O Mutuário divulgará um PGAS
atualizado, indicando quaisquer medidas de mitigação adicionais.

D. Mecanismo de Reclamação
28. O Mutuário responderá atempadamente às preocupações e reclamações das partes afetadas pelo projeto
relacionadas com o desempenho ambiental e social do projeto. Para esse efeito, o Mutuário proporá e
porá em prática um mecanismode reclamação 127 para receber e facilitar a resolução dessas
preocupações e reclamações.
29. O mecanismo de reclamação será proporcional aos potenciais riscos e impactos da operação ou do
projeto, sendo acessível e inclusivo. Sempre que possível e adequado, o mecanismo de reclamação
utilizará os mecanismos formais ou informais de reclamação existentes, complementados, se
necessário, com modalidades específicas para cada projeto. O Anexo 1 contém mais informações sobre
os mecanismos de reclamação.
30. Espera-se que o mecanismo de reclamação aborde as preocupações de forma rápida e eficaz, de uma
forma transparente e culturalmente adequada e facilmente acessível a todas as partes afetadas pelo
projeto, sem custos e sem represálias. O mecanismo, processo ou procedimento não impedirá o acesso
a recursos judiciais ou administrativos. O Mutuário informará as partes afetadas pelo projeto
relativamente ao processo de reclamação no decurso das suas atividades de envolvimento comunitário
e disponibilizará ao público um registo documentando as respostas a todas as reclamações recebidas; e
31. O tratamento das reclamações será efetuado de forma culturalmente adequada e será discreto, objetivo,
sensível e responderá às necessidades e preocupações das partes afetadas pelo projeto. O mecanismo
permitirá igualmente o levantamento e tratamento das reclamações anónimas.

E. Capacidade Organizativa e Compromisso
32. O Mutuário definirá as funções, as responsabilidades e a autoridade de forma inequívoca, e nomeará
pessoal específico (com competências e experiência no envolvimento das partes interessadas) que será
responsável pela execução e acompanhamento das atividades de envolvimento das partes interessadas
e pelo cumprimento da presente SO.

127

O mecanismo de ressarcimento de reclamações/mecanismo de reclamações apresentado nesta SO pode ser utilizado enquanto mecanismo de reclamação exigido
noutras SO (ver SO 5 e 7). No entanto, o mecanismo de reclamação para os trabalhadores do projeto exigido nos termos da SO2 será disponibilizado separadamente.
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SO10 - ANEXO 1. MECANISMO DE RECLAMAÇÃO

1- O âmbito, escala e tipo do mecanismo de reclamação será proporcional à natureza e escala e
aos potenciais riscos e impactos do projeto.
2- O mecanismo de reclamação pode incluir o seguinte:
(a) Diferentes formas dos utilizadores apresentarem as suas reclamações, que podem incluir
apresentações em pessoa, por telefone, mensagem de texto, correio, correio eletrónico ou
através de sítio Web;
(b) Um registo escrito contendo um historial das reclamações e mantido como base de dados;
(c) Procedimentos publicitados, indicando o período de tempo que os utilizadores podem
esperar pelo reconhecimento, resposta e resolução das suas reclamações;
(d) Transparência no que se refere ao processo de reclamação, à estrutura de governação e aos
decisores; e
(e) Um processo de recurso (incluindo o poder judicial nacional) disponível para as
reclamações por satisfazer que não puderam ser resolvidas no âmbito do mecanismo.
3- O Mutuário pode oferecer a mediação como opção se os utilizadores não estiverem satisfeitos
com a resolução proposta.
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Glossário
•

Acessibilidade refere-se à identificação e eliminação de obstáculos e barreiras que
permitem o acesso ao ambiente físico, ao transporte, à informação e às comunicações e a
outras instalações e serviços.

•

Aceço universal: refere-se a um acceço sans constringimento para pessoas de todos
idades e de todas capacidades, dos differentes situações e em diversas cironstances.

•

Acordo de Financiamente refere-se acordo júridico assinado entre o Banco e o Mutuario
firmando o apoio do Banco (financiamento e assitência) aos operações.

•

Capacidade assimilativa refere-se à capacidade do ambiente para absorver uma carga
incremental de poluentes, mantendo-se simultaneamente abaixo de um limiar de risco
inaceitável para a saúde humana e o ambiente.

•

Instalações Associadas significa instalações ou atividades que não são financiadas pelo
Banco, mas que, a juízo do Banco, são executadas ou planejadas para serem executadas
como requisito necessário para a viabilidade do projeto financiado pelo Banco

•

Instrumentos de Financiamento refere-se os Minorias rurais muito vulneráveis (MRTV)
referem-se a grupos minoritários socioculturais específicos em áreas rurais, cuja cultura e
vida dependem vital e sustentavelmente dos recursos naturais e / ou paisagens de seus
arredores, e cujas culturas e a qualidade de vida são ameaçadas sempre que as
características desses recursos ou paisagens estão severamente degradadas. Isso inclui
minorias identificadas como povos indígenas de acordo com a legislação nacional,
moradores da floresta, pastores tradicionais, caçadores-coletores, grupos nômades, etc

•

Biodiversidade consiste na variabilidade entre organismos vivos de todas as fontes,
incluindo, nomeadamente, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; está incluída a diversidade no
interior das espécies, a diversidade entre as espécies e a diversidade dos ecossistemas.

•

Categorização do risco do projeto E&S
✓ Categoria 1: Operações de alto risco que podem causar impactos ambientais e/ou
sociais adversos significativos e/ou irreversíveis em larga escala, ou afetar
significativamente componentes ambientais ou sociais que o Banco ou o país
emprestado considera sensíveis. Isso inclui projetos classificados como de alto risco
sob legislação nacional ou projetos de risco moderado financiados pelo Banco em
baixa capacidade de implementação de E&S ou contexto frágil.
✓ Categoria 2: Operações de risco moderadas que podem causar impactos ambientais
e sociais adversos inferiores às operações de categoria 1, de médio porte, facilmente
reversíveis e facilmente minimizadas pela aplicação de medidas de gestão e mitigação
adequadas ou incorporando critérios e padrões de design reconhecidos
internacionalmente. Isso inclui projetos classificados como de risco moderado sob
legislação nacional ou projetos de baixo risco financiados pelo Banco em falta de
capacidade de implementação de E&S ou contexto frágil.
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✓ Categoria 3: Operações de baixo risco que não afetam direta ou indiretamente o meio
ambiente de forma adversa e dificilmente induzirão impactos sociais adversos. Essa
categoria não requer uma avaliação ambiental e social formal, embora as medidas de
mitigação ou maximização da E&S possam ser incluídas/recomendadas no projeto do
projeto.
•

Achado aleatório (Procedimento). Um achado aleatório consiste num objeto arqueológico
encontrado inesperadamente durante a construção ou a operação do projeto. Um
procedimento de achados aleatórios é um procedimento específico do projeto que será
seguido se for encontrado um património cultural anteriormente desconhecido durante as
atividades do projeto. O procedimento de achados aleatórios definirá como serão geridos
os achados aleatórios associados ao projeto. O procedimento incluirá a obrigação de
notificar as autoridades competentes dos objetos ou locais encontrados por peritos do
património cultural; de vedar a área dos achados ou locais para evitar perturbações
suplementares; efetuar uma avaliação dos objetos ou locais encontrados por peritos em
património cultural; identificar e aplicar ações compatíveis com os requisitos da SO8 e do
Direito nacional; e formar o pessoal do projeto e os trabalhadores do projeto em matéria de
procedimentos de achados aleatórios.

•

Cliente. Uma entidade que seja elegível para receber financiamento, investimento ou
assistência técnica por parte do Banco em condições não soberanas, a quem serão
desembolsados fluxos de financiamento ou investimento, e que seja responsável pelo
cumprimento de condições específicas e pelos reembolsos ao Banco nos termos do acordo
de financiamento, no caso de recursos que não sejam subvenções.

•

Ligação coletiva significa uma presença física e laços económicos existentes desde há
gerações em terras e territórios tradicionalmente detidos, ou utilizados ou ocupados de
acordo com o costume, pelo grupo em causa, incluindo zonas que para o mesmo têm
especial significado, como, por exemplo, locais sagrados.

•

Funções essenciais de um projeto correspondem aos processos produtivos e/ou de serviços
essenciais para uma atividade específica de projeto sem os quais o projeto não pode
prosseguir.

•

Habitat crítico é definido como zonas com elevada importância ou valor em termos de
biodiversidade, incluindo: a) habitat de importância significativa para as Espécies
Gravemente Ameaçadas ou Ameaçadas de Extinção, constante da Lista Vermelha da União
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) das espécies ameaçadas ou de
abordagens nacionais equivalentes; b) habitat de importância significativa para as espécies
endémicas ou de alcance restrito; c) habitat que sustenta concentrações significativas, a
nível mundial ou nacional, de espécies migratórias ou gregárias; d) sistema altamente
ameaçado ou único; e) funções ou características ecológicas necessárias para manter a
viabilidade dos valores de biodiversidade acima descritos nas alíneas a) a d).

•

Património cultural é definido como os recursos com os quais as pessoas se identificam
como reflexo e expressão dos seus valores, convicções, conhecimentos e tradições em
constante evolução.

•

Desfavorecido ou vulnerável refere-se aos indivíduos ou grupos que demonstram maior
suscetibilidade de serem afetados negativamente pelos impactos do projeto e/ou sejam mais
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limitados do que outros na sua capacidade de tirar partido dos benefícios de um projeto.
Esses indivíduos/grupos demonstram igualmente uma maior probabilidade de serem
excluídos/incapazes de participar plenamente no processo de consulta geral e, como tal,
podem requerer medidas e/ou assistência específicas nesse sentido. Essas medidas e/ou
assistência terão em conta considerações associadas à idade, com destaque para os idosos
e os menores, incluindo em circunstâncias em que possam ser separados da família, da
comunidade ou de outros indivíduos dos quais dependam.
•

Serviços ecossistémicos consistem nos benefícios que as pessoas retiram dos ecossistemas.
Os serviços ecossistémicos são organizados em quatro tipos: i) serviços de abastecimento,
que são os produtos que as pessoas obtêm dos ecossistemas e que podem incluir alimentos,
água doce, madeira, fibras, plantas medicinais; ii) serviços de regulação, que são os
benefícios que as pessoas obtêm da regulamentação dos processos dos ecossistemas e que
podem incluir a purificação das águas superficiais, o armazenamento e a sequestro de
carbono, a regulação climática, a proteção contra riscos naturais; iii) serviços culturais, que
são os benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos ecossistemas e que podem incluir
áreas naturais que constituem locais sagrados e áreas de importância para fins de lazer e
diversão estética; e iv) serviços de apoio, que são os processos naturais que mantêm os
outros serviços e que podem incluir a formação do solo, o ciclo de nutrientes e a produção
primária.

•

Os Guiões de Saúde e de Segurança Ambientais (GSSA/EHSG) são documentos técnicos
de referência com declarações gerais e específicas do setor sobre Boas Práticas
Internacionais da Indústria. As orientações em matéria de ambiente, saúde e segurança
contêm os níveis e as medidas de desempenho geralmente considerados exequíveis em
novas instalações pela tecnologia existente a um custo razoável. Para uma referência
completa, consulte o Grupo do Banco Mundial sobre as Orientações em Matéria de
Ambiente,
Saúde
e
Segurança,
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+
sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines.

•

Viabilidade financeira baseia-se em considerações financeiras relevantes, incluindo a
magnitude relativa do custo adicional da adoção das referidas medidas e ações em
comparação com os custos de investimento, exploração e manutenção do projeto, e na
possibilidade desse custo adicional tornar o projeto inviável para o Mutuário.

•

Operação de financiamento ou operação são termos utilizados para operações de
empréstimo, garantias, investimentos de capital ou quaisquer outras formas de
financiamento de produtos e serviços e/ou assistência por parte do Banco.
•

Despejo forçado é definido como a remoção permanente ou temporária de indivíduos,
famílias e/ou comunidades, contra a vontade destes, das casas e/ou terras que os
mesmos ocupam sem o fornecimento e o acesso a formas adequadas de proteção de
natureza jurídica ou de outra natureza, incluindo todos os procedimentos e princípios
aplicáveis na SO5. O exercício de domínio eminente, aquisição obrigatória ou poderes
semelhantes por parte de um Mutuário não será considerado um despejo forçado, desde
que cumpra os requisitos do Direito nacional e as disposições da SO5, e seja realizado
em conformidade com os princípios básicos de um processo justo (incluindo a
disponibilização de um pré-aviso adequado, oportunidades substanciais de
apresentação de reclamações e recursos, e a prevenção da utilização de força
desnecessária, desproporcionada ou excessiva).
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•

Boas Práticas Internacionais da Indústria (BPII) definem-se como o exercício de
competência profissional, diligência, prudência e previdência que seria razoável esperar de
profissionais qualificados e experientes envolvidos no mesmo tipo de empresa, em
circunstâncias idênticas ou semelhantes, a nível mundial ou regional. O resultado desse
exercício deverá ser a utilização por parte do projeto das tecnologias mais adequadas às
circunstâncias específicas do projeto.

•

Habitat é definido como uma unidade geográfica terrestre, de água doce ou marinha ou um
meio aéreo que sustenta conjuntos de organismos vivos e as suas interações com o
ambiente não vivo. Os habitats variam na sua sensibilidade aos impactos e nos vários
valores que a sociedade lhes atribui.

•

“High 5” referem-se a iniciativas estratégicas do Banco para (i) Iluminar e Energizar
África; ii) Alimentar África: iii) Industrializar África; iv) Integrar África; e (v) Melhorar a
Qualidade de Vida para os Povos de África.

•

Poluição histórica é definida como a poluição causada por atividades passadas que
afetavam os recursos hídricos e terrestres, relativamente à qual nenhuma das partes assumiu
ou teve de suportar a responsabilidade de dar resposta ou realizar a reparação exigida.

•

Gestão Integrada de Pragas (GIP) refere-se a uma combinação de práticas de controlo de
pragas, orientadas pelos agricultores e baseadas no ambiente, que procura reduzir a
dependência dos pesticidas químicos sintéticos. Implica: a) a gestão de pragas (mantendoas abaixo de níveis economicamente prejudiciais) em substituição da tentativa da sua
erradicação; b) a integração de múltiplos métodos (apoiando-se, na medida do possível, em
medidas não químicas) com vista a manter baixas as populações de pragas; e c) a seleção
e aplicação de pesticidas, quando for necessário utilizá-los, de forma a minimizar os efeitos
adversos nos organismos benéficos, nos seres humanos e no ambiente.

•

Gestão Integrada de Vetores (GIV) consiste num processo de decisão racional para uma
utilização ótima dos recursos para o controlo dos vetores. A abordagem procura melhorar
a eficácia, a rentabilidade, a solidez ecológica e a sustentabilidade do controlo dos vetores
de doenças.

•

Reassentamento Involuntário A aquisição de terrenos ou as restrições à utilização de solos
relacionadas com o projeto podem obrigar a uma deslocação física (deslocalização, perda
dos terrenos de residência ou perda de abrigo), deslocação/reassentamento económica
(perda de terrenos, ativos ou acesso a ativos que conduza à perda de fontes de rendimento
ou de outros meios de subsistência), ou ambas. O termo "reassentament0 involuntário"
refere-se a estes impactos. O realojamento é considerado involuntário quando as pessoas
ou comunidades afetadas não têm o direito de recusar a aquisição das terras ou as restrições
à utilização dos solos que resultem em perda de ativos ou em deslocação.

•

Aquisição de terrenos refere-se a todos os métodos de obtenção de terrenos para efeitos do
projeto, que podem incluir a compra definitiva, a expropriação da propriedade e a aquisição
de direitos de acesso, tais como servidões ou direitos de passagem. A aquisição de terrenos
pode também incluir: a) a aquisição de terras não ocupadas ou não utilizadas,
independentemente do proprietário depender ou não desses terrenos para fins de
rendimento ou de subsistência; b) retoma da posse de terrenos públicos utilizados ou
ocupados por particulares ou agregados familiares; e c) impactos de projetos que resultem
na submersão de terras ou na sua inutilização ou inacessibilidade. O termo "terrenos" inclui
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qualquer terreno que cresça ou seja permanentemente afixado a terras, tais como culturas,
edifícios e outros benfeitorias, e massas de água adequadas.
•

Meios de subsistência referem-se a toda a gama de meios que os indivíduos, as famílias e
as comunidades utilizam para ganhar a vida, como o rendimento baseado nos salários, a
agricultura, a pesca, a procura de alimentos, outros meios de subsistência baseados em
recursos naturais, o pequeno comércio e as trocas.

•

Habitats modificados são zonas que podem conter uma grande proporção de espécies
vegetais e/ou animais de origem não nativa e/ou onde a atividade humana modificou
substancialmente as funções ecológicas primárias de uma zona e a composição das
espécies. Os habitats modificados podem incluir, por exemplo, zonas geridas para a
agricultura, plantações florestais, zonas costeiras recuperadas e zonas húmidas
recuperadas.

•

Os habitats naturais são zonas compostas por conjuntos viáveis de espécies vegetais e/ou
animais de origem maioritariamente nativa e/ou em que a atividade humana não modificou
essencialmente as funções ecológicas primárias de uma zona e a sua composição de
espécies.

•

Operação não soberana significa o financiamento concedido pelo Banco a uma entidade
que não um governo que não esteja coberto por uma garantia soberana e em condições nãoconcessionais.

•

Operação Uma operação é um empreendimento, sob a forma de um projeto ou programa
de iniciativas, de um Mutuário, com vista à realização de objetivos e realizações específicos
bem definidos. Uma operação do Banco Africano de Desenvolvimento é a assistência
configurada num financiamento ou num não financiamento prestada pelo Banco em apoio
do Mutuário para realização desse empreendimento.

•

Resultado Efeito que concretiza durante ou a médio prazo o financiamento da execução
de uma operação de financiamento.

•

Poluição refere-se a poluentes químicos perigosos e não perigosos nas fases sólida, líquida
ou gasosa, e abrange outros componentes como a descarga térmica para a água, as emissões
de poluentes climáticos de curta e longa duração, odores nocivos, ruído, vibrações,
radiação, energia eletromagnética e a criação de potenciais impactos visuais, incluindo a
luz.

•

Gestão da poluição inclui medidas destinadas a evitar ou minimizar as emissões de
poluentes, incluindo os poluentes climáticos de curta e longa duração, uma vez que as
medidas que tendem a incentivar a redução da utilização de energia e matérias-primas, bem
como as emissões de poluentes locais, também geram habitualmente um incentivo à
redução das emissões de poluentes climáticos de curta e longa duração.

•

Poluição refere-se a poluentes químicos perigosos e não perigosos nas fases sólida, líquida
ou gasosa, e abrange outros componentes como a descarga térmica para a água, as emissões
de poluentes climáticos de curta e longa duração, odores nocivos, ruído, vibrações,
radiação, energia eletromagnética e a criação de potenciais impactos visuais, incluindo a
luz.
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•

Principais fornecedores são aqueles fornecedores que, de forma permanente, fornecem
diretamente ao projeto bens ou materiais essenciais para as funções essenciais do mesmo.

•

Projeto refere-se às atividades para as quais o Mutuário solicita o apoio do Banco e que
são definidas no acordo jurídico do projeto entre o Mutuário e o Banco.

•

Trabalhador do Projeto refere-se a: a) pessoas empregadas ou contratadas diretamente
pelo Mutuário (incluindo o proponente do projeto e as agências de execução do projeto)
para trabalhar especificamente em relação ao projeto (trabalhadores diretos); b) pessoas
empregadas ou contratadas por terceiros para executar trabalhos relacionados com funções
essenciais do projeto, independentemente do local (trabalhadores contratados); c) pessoas
empregadas ou contratadas pelos fornecedores primários do Mutuário (trabalhadores do
fornecimento primário); e d) pessoas empregadas ou envolvidas na prestação de trabalho
comunitário (trabalhadores comunitários). Estão incluídos trabalhadores a tempo inteiro,
a tempo parcial, temporários, sazonais e migrantes. Os trabalhadores migrantes são
trabalhadores que migraram de um país para outro ou de uma parte do país para outra por
motivos de emprego.

•

Custo de Substituição define-se como um método de avaliação que gera uma compensação
suficiente para substituir ativos, mais os custos de transação necessários associados à
substituição desses ativos. No caso de existirem mercados em funcionamento, o custo de
substituição é o valor de mercado estabelecido através de uma avaliação imobiliária
independente e competente, acrescido dos custos de transação. No caso de não existirem
mercados em funcionamento, o custo de substituição pode ser determinado por meios
alternativos, tais como o cálculo do valor da produção para terrenos ou ativos produtivos,
ou o valor não amortizado do material de substituição e da mão-de-obra para a construção
de estruturas ou outros ativos fixos, acrescidos dos custos de transação. Em todos os casos
em que a deslocação física resulte na perda de abrigo, o custo de substituição deve, no
mínimo, ser suficiente para permitir a compra ou a construção de habitações que satisfaçam
padrões comunitários mínimos aceitáveis em termos de qualidade e segurança. O método
de avaliação para determinação do custo de substituição deve ser documentado e incluído
nos documentos de planeamento de realojamento pertinentes. Os custos de transação
incluem encargos administrativos, taxas de registo ou de propriedade, despesas de mudança
razoáveis e quaisquer custos semelhantes suportados pelas pessoas afetadas. Para assegurar
a compensação a custo de substituição, as taxas de compensação previstas podem exigir
uma atualização nas áreas de projeto em que a inflação é elevada ou em que o período entre
o cálculo das taxas de compensação e a entrega da compensação é extenso.

•

Restrições à utilização dos solos referem-se a limitações ou proibições ao uso de terras
agrícolas, residenciais, comerciais ou outras que sejam diretamente definidas e executadas
no âmbito do projeto. Essas limitações ou proibições podem incluir restrições ao acesso a
parques e áreas protegidas legalmente designados, restrições ao acesso a outros recursos
imobiliários comuns, restrições à utilização dos solos no âmbito das servidões de serviços
públicos ou zonas de segurança.

•

Segurança da Posse significa que os indivíduos ou comunidades realojados são deslocados
para um local que podem legalmente ocupar, onde estarão protegidos contra o risco de
despejo e onde os direitos de posse que lhes são conferidos são social e culturalmente
adequados. Em caso algum serão concedidos às pessoas realojadas direitos de posse que,
na realidade, são mais fracos do que os direitos que tinham à terra ou aos ativos de onde
foram deslocadas.
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•

Viabilidade técnica baseia-se na possibilidade das medidas e ações propostas poderem
ser postas em prática com as competências, equipamentos e materiais disponíveis no
mercado, tendo em conta os fatores locais predominantes, tais como o clima, a
geografia, a demografia, as infraestruturas, a segurança, a governação, a capacidade e
a fiabilidade operacional.

•

Empresa é um empreendimento sob a forma de um projeto ou programa de iniciativas
de um Mutuário, tendo em vista a realização de objetivos e realizações específicos bem
definidos, que se baseiam na execução adequada de um conjunto de atividades e na
disponibilidade do financiamento necessário e de outros recursos.
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