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1 INTRODUÇÃO              

O Fundo Global para Recifes de Coral - Janela de Investimento (“GCFR” ou “Fundo”) busca aumentar a 
resiliência e capacidade de adaptação dos ecossistemas, comunidades, sistemas produtivos e negócios que 
dependem deles . O Fundo investirá em empresas, projetos e / ou tecnologias nos seguintes setores: 
  

1. Produção sustentável do oceano para lidar com a sobrepesca, técnicas de pesca 
destrutivas e acelerar a restauração: 

a. Pesca sustentável (por exemplo, redução da captura acidental, 
redução da rede fantasma, monitoramento, controle e vigilância, 
processamento pós-captura, rastreabilidade da cadeia de abastecimento) 
b. Maricultura sustentável (por exemplo, cultivo de algas, peixes finos 
ou maricultura de camarão) 
c. Aquicultura sustentável (por exemplo, camarão, ração alternativa, 
etc.) 
d. Criação de corais (por exemplo, empreendimentos em recifes 
artificiais, empresas de tecnologia de evolução assistida, jardinagem de coral 
e empreendimentos de propagação sexual) 

  
2. Ecoturismo para enfrentar o turismo insustentável e acelerar a restauração: 

a. Resort hoteleiro de gestão sustentável (que pode incluir a 
implementação de práticas e tecnologias de restauração de corais nos recifes 
circundantes) 
b. Atividades turísticas (surf, mergulho, snorkel, cruzeiros) 

  
3. infraestrutura sustentável para lidar com a poluição: 

a. gestão de resíduos de plástico (por exemplo, material alternativo, 
coleta e triagem de lixo, reciclagem de plástico, IA e triagem digital) 
b. esgoto e tratamento de águas residuais 
c. Energia limpa offshore 
d. Instalações portuárias de recepção para tratar de resíduos líquidos 
emitidos por navios 
e. Agricultura sustentável para reduzir o escoamento de nutrientes 
(por exemplo, uso de fertilizantes alternativos, agricultura orgânica, 
agricultura de precisão, reciclagem / captura de nutrientes). 
f. Parques agrícolas da ilha 

  
Como parte do seu compromisso com a gestão de risco ambiental e social sólida, operações responsáveis e 
desenvolvimento sustentável, o Fundo irá operar um Sistema de Gestão Ambiental e Social (ESMS) em 
conformidade com os requisitos e padrões das Instituições Financeiras de Desenvolvimento (DFIs) e, em 
particular, as das Fundo Verde para o Clima e Padrões de Desempenho da IFC. O Fundo irá, assim, contribuir 
para vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (“ODS”), em particular ODS 1 (Acabar com a Pobreza) 
ODS 2 (Segurança Alimentar), ODS 5 (Igualdade de Género), ODS 6 (Água e Saneamento), ODS 8 (Inclusivo 
Crescimento Sustentável), ODS 13 (Mudanças Climáticas), ODS 14 (Vida Abaixo da Água) e ODS 15 
(Ecossistemas Terrestres). 
  
2              GFCR - POLÍTICA AMBIENTAL E SOCIAL 

  
Introdução 
O global Fundo de Recifes de Coral - Janela de Investimento ( “GFCR” ou o “Fundo”) está empenhada 
em melhorar a resiliência dos recifes de coral, ecossistemas associados e as populações que deles dependem . 
  



O GFCR é administrado pela Pegasus Capital Advisors, uma empresa privada de gestão de ativos alternativa 
com sede nos Estados Unidos, credenciada com o Green Climate Fund. O Fundo buscará trabalhar com 
desenvolvedores locais e outros patrocinadores de projetos para promover a capacidade local. 
  
Pegasus Capital Advisors, LP . é uma empresa de private equity fundada e liderada por Craig Cogut. Desde o 
início em 1996, a Pegasus investiu em cinco fundos de private equity e implantou mais de $ 2,6 bilhões . A 
empresa investe em empresas nos setores de sustentabilidade e bem-estar que buscam capital de 
crescimento estratégico. 
  
Princípios e valores 
  
O GFCR está totalmente alinhado e contribui para o objetivo da Pegasus de combater as mudanças climáticas e 
aumentar a resiliência das pessoas afetadas por elas , ao mesmo tempo que oferece retornos atraentes para os 
investidores. 
  
O GFCR está comprometido com o investimento responsável e espera esse mesmo compromisso de suas 
instituições parceiras[1] . 
  
O GFCR prioriza a gestão eficaz de E AMBIENTAL e S ocial (E & S) riscos e impactos relacionados aos seus 
investimentos. O GFCR está particularmente preocupado com m aximising biodiversidade persistência através 
de uma região ou espaço geográfico, manutenção de serviços ambientais para uma população ou região alvo e 
maximizando a persistência de comunidades ou espécies ecológicos vulneráveis 
  
O GFCR também prioriza projetos que contribuam de forma significativa e mensurável para os ODS, 
particularmente o ODS 1 (Fim da Pobreza) ODS 2 (Segurança Alimentar), ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 6 
(Água e Saneamento), ODS 8 (Crescimento Sustentável Inclusivo) , ODS 13 (Mudanças Climáticas), ODS 14 (Vida 
Abaixo da Água) e ODS 15 (Ecossistemas Terrestres). 
  
O GFCR está empenhado em manter, implementar e melhorar continuamente um Sistema de Gestão Ambiental 
e Social (ESMS) documentado para garantir a implementação desta política. Os ESMS inclui um sistema de 
categorização E & S, que é consistente com as práticas equivalentes do International Finance Corporation 
( IFC ) , do Banco Europeu de Investimento ( BEI ) e 
outros D esenvolvimento F INANÇAS I NSTITUIÇÕES (IFDs) . 
  
Escopo e aplicabilidade 
O GFCR está focado nos seguintes setores: 

1. Produção sustentável do oceano para lidar com a sobrepesca, técnicas de pesca 
destrutivas e acelerar a restauração: 

a. Pesca sustentável (por exemplo, redução da captura acidental, 
redução da rede fantasma, monitoramento, controle e vigilância, 
processamento pós-captura, rastreabilidade da cadeia de abastecimento) 
b. Maricultura sustentável (por exemplo, cultivo de algas, peixes finos 
ou maricultura de camarão) 
c. Aquicultura sustentável (por exemplo, camarão, ração alternativa, 
etc.) 
d. Criação de corais (por exemplo, empreendimentos em recifes 
artificiais, empresas de tecnologia de evolução assistida, jardinagem de coral 
e empreendimentos de propagação sexual) 

  
2. Ecoturismo para enfrentar o turismo insustentável e acelerar a restauração: 

a. Resort hoteleiro de gestão sustentável (que pode incluir a 
implementação de práticas e tecnologias de restauração de corais nos recifes 
circundantes) 
b. Atividades turísticas (surf, mergulho, snorkel, cruzeiros) 
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3. infraestrutura sustentável para lidar com a poluição: 
a. gestão de resíduos de plástico (por exemplo, material alternativo, 
coleta e triagem de lixo, reciclagem de plástico, IA e triagem digital) 
b. esgoto e tratamento de águas residuais 
c. Energia limpa offshore 
d.   Instalações portuárias de recepção para tratar de resíduos líquidos 
emitidos por navios 
e. Agricultura sustentável para reduzir o escoamento de nutrientes 
(por exemplo, uso de fertilizantes alternativos, agricultura orgânica, 
agricultura de precisão, reciclagem / captura de nutrientes). 
f. Parques agrícolas da ilha 

  
Esta Política de E & S se aplica a do GFCR , bem como a sua carteira de empresas / projectos. 
  
Lista de exclusão 
O GFCR adotou uma lista de exclusão que está em conformidade com as listas de exclusão das Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento, incluindo IFC, KfW , BEI, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento 
( BERD ) , etc. O  GFCR exige que seus parceiros realizem suas atividades em conformidade com as normas 
nacionais legislação, e de maneira consistente com os Padrões de Desempenho da IFC (PSs) e as boas práticas 
internacionais da indústria, incluindo as Diretrizes de Saúde e Segurança Ambiental ( EHS ) do Grupo Banco 
Mundial e os princípios e padrões contidos na legislação ambiental da União Europeia ( UE ) , quando 
aplicável . O Fundo também está comprometido com as oito convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e com a Carta Internacional de Direitos Humanos, cujas principais disposições 
estão refletidas nos Padrões de Desempenho da IFC relevantes. (Veja ESMS para o pleno A GFCR lista de 
exclusão do anexo 1 ). 
  
O GFCR planeja aplicar os Padrões de Desempenho da IFC para atender aos requisitos do EIB, KfW e Green 
Climate Fund ( GCF ) , ao mesmo tempo em que respeita as regulamentações do país anfitrião, e espera que as 
empresas / projetos de seu portfólio façam o mesmo . O GFCR comprometeu -se também aos Princípios do 
Equador (EP) para facilitar os investimentos privados de Princípios do Equador Instituições Financeiras 
(EPFIs) , a Organização das Nações Unidas ( ONU ) Global Compact, bem como o U N Princípios para o 
Investimento Responsável (UNPRI). O GFCR está empenhado em trabalhar de forma realista e pragmática para 
a aplicação desses padrões ao longo do tempo. 
  
Política de implementação 
Para implementar a política, o GFCR desenvolveu um Sistema de Gestão Ambiental e Social ( ESMS ) para 
garantir que a política seja totalmente implementada em toda a cadeia de valor (identificação do projeto, 
desenvolvimento, investimento, monitoramento e relatórios). 
  
A estrutura do ESMS inclui os seguintes elementos: 

• Política E&S 
• Procedimentos, que são totalmente integrados ao ciclo geral de investimento do fundo 

o Triagem de transação (incl. Lista de exclusão) 
o Categorização de risco 
o Devida diligência ambiental e social 

• Ferramentas 
• Materiais de orientação e protocolos de relatório 

  
Responsabilidades ambientais e sociais 
O GFCR ‘s Comitê de Investimentos (CI) tem a responsabilidade global para definir esta política e supervisionar 
a sua implementação. O IC identificou um gerente ambiental e social (ESM) qualificado para gerenciar a 
implementação da Política ambiental e social e do ESMS e relatar ao conselho sobre o desempenho do ESMS 
(consulte as responsabilidades adicionais do ESM no capítulo 4 do ESMS ). 
  
O CI é responsável por garantir que haja um orçamento e recursos adequados para implementar esta política. 



  
Relatórios e prestação de contas 
O GFCR da Comissão de Investimento e sócios irão receber relatórios periódicos sobre a aplicação ea eficácia 
da ESMS do Fundo e sua conformidade com esta Política de E & S. 
  
O GFCR pretende disponibilizar ao público informações ambientais e sociais relevantes através do site 
da Pegasus . Isso inclui a publicação da política ambiental e social na página do GFCR e a inserção 
de informações resumidas em seu relatório anual. 
  
O GFCR tem um mecanismo de reclamação que permite que terceiros levantem questões sobre a conformidade 
do Fundo com esta política e / ou os impactos ambientais e sociais de seus projetos financiados. O Mecanismo 
de Reclamações pode ser acessado através da página da Pegasus na web . A Pegasus mantém um endereço de 
e-mail de “Feedback” ( feedback@pcalp.com ) na página “Fale conosco” de seu site : 
https://www.pcalp.com/contact/ 
Além disso , o GFCR exigirá que todos os projetos implementem um mecanismo de reclamação , em particular 
sobre o desempenho ambiental e social , que será proporcional aos riscos e impactos do projeto. (Ver Anexos 
11 e 12) 
As partes interessadas também serão informadas sobre o mecanismo independente de reparação do GCF 
( https://irm.greenclimate.fund/case-register/file-complaint ) para registrar reclamações . As partes 
interessadas são informadas sobre o mecanismo de reclamação em tempo hábil antes da implementação do 
projeto (por exemplo, durante a consulta às partes interessadas). 
  
Aprovação 
Esta Política E&S e ESMS foram provisoriamente aprovados pelo IC do GFCR , o que significa que a liderança 
sênior da P egasus aprovou a apresentação da proposta de financiamento e todos os anexos, incluindo o ESMS. 
  
                                                        
3              SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL (ESMS) - PROPÓSITO E APLICABILIDADE 

O GFCR está comprometido com a gestão e desempenho de riscos ambientais e sociais, começando com suas 
próprias operações. Os funcionários do GFCR são, portanto, guiado por E interna do fundo e políticas de C e de 
recursos humanos, que foram adotadas a partir de Pegasus e estão em linha com a IFC PS2. Essas políticas 
internas garantem que o pessoal do GFCR seja tratado de forma justa, com condições de trabalho 
seguras e pratique a proteção ambiental de acordo com as leis do país anfitrião . Cópias dessas políticas 
internas estão disponíveis mediante solicitação. 

Th é ESMS compreende um conjunto de procedimentos que serão seguidos para garantir que os 
nossos investimentos satisfazer o GFCR ‘s ambiental e S ocial ( E & S ) P ol í tica. Isso inclui um processo de 
triagem de investimentos potenciais em relação à Lista de Exclusão antes de uma decisão Go / No Go, para 
garantir que nenhum investimento seja feito em projetos ou empresas que estão operando com atividades 
excluídas.   O processo de triagem permite a categorização provisória dos projetos propostos em projetos de 
alto, médio e baixo risco (Categoria A, B ou C, respectivamente) e que, então, determina o nível de devida 
diligência ambiental e social necessária e as ações a serem tomadas para minimizar os impactos 
potenciais. Todos os projectos financiados pelo o GFCR devem cumprir os requisitos do país anfitrião 
reguladoras, as relevantes IFC Padrões de Desempenho e boa prática da indústria , respectivamente as 
Diretrizes de EHS do Grupo Banco Mundial . 

O ESMS cobre a avaliação inicial do projeto, o desenvolvimento do projeto, a construção e as operações, até 
a saída do projeto (do fundo) e cobre o seguinte: 

• Avaliação inicial e triagem 

• Categorização de potenciais riscos ambientais e sociais 

• Avaliação detalhada do projeto / devida diligência e determinação dos padrões ambientais e 
sociais 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.pcalp.com/contact/
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• Identificação de medidas de mitigação, monitoramento e gestão necessárias para garantir a 
conformidade com os padrões apropriados 

• Consulta informada e envolvimento das partes interessadas (Anexo 13) 

• Mecanismo de reclamação 

• Inclusão de requisitos ambientais e sociais na documentação legal do projeto 

• Monitoramento do desempenho do projeto para garantir a conformidade com os padrões até 
a saída do projeto 

• Relatórios internos sobre o desempenho ambiental e social de projetos financiados para 
o GFCR 

• Relatórios externos para as partes interessadas  

  

Resumo do processo (ver fluxograma abaixo): 

  

 

  
4              ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

O GFCR tem um Gerente de E &S (ESM) designado que supervisiona a implementação do ESMS. O ESM tem 
acesso ao ambiente corporativo da Pegasus e recursos de sustentabilidade, bem como 
quaisquer especialistas e consultores externos locais / internacionais adicionais , para garantir que os 
investimentos sejam realizados de acordo com a política ambiental e social . 

As responsabilidades do ESM incluem: 

• Supervisionar a implementação do ESMS e suas revisões , melhorias e alterações periódicas ; 
• Relatórios regulares para t ele GFCR IC sobre o desempenho ESMS 
• Certifique-se de que cada projeto tenha sido avaliado de acordo com a Política 
Ambiental e Social do GFCR , Lista de Exclusão , e que o projeto proposto tenha sido 
categorizado quanto ao potencial risco ambiental e social ; 
• Garantir que os termos de referência da ESIA estejam em conformidade com a Política E&S 
do GFCR ; 



• Dur ing projecto diligência , assegurar que os GFCR E & S procedimentos de revisão, 
orientação e listas de controlo foram 
seguidas e que o projecto ambiente ai performanc e / cumprimento contra requisitos 
aplicáveis foi avaliada; 
• Garantir que os projetos no portfólio sejam supervisionados e monitorados em relação à 
conformidade contínua com os requisitos aplicáveis ; 
• Revise todos os relatórios de monitoramento ambiental e social do projeto enviados 
• Prepare um e anual MBIENTE e desempenho r sociais elatório, com base 
no periódica monitoramento relatório s pré pared pela investida empresas e outros e relatórios 
& S que podem ser necessárias ; 
• Fornecer informações à equipe de investimentos sobre a política e procedimentos de E& S ; 
• Trabalhar com a gestão sênior do GFCR e da Pegasus para garantir que recursos adequados 
estejam disponíveis para a implementação eficaz das políticas e 
procedimentos ambientais e sociais ; 
• Manter um arquivo de consultores e especialistas ambientais qualificados que podem ser 
chamados para auxiliar na realização de análises , auditorias e ESIAs ambientais ; (ver Anexo 10) 
• Garantir que um mecanismo de reclamação esteja em vigor e que os comentários sejam 
gerenciados em conformidade com a política ambiental e social do GFCR ; (ver anexo es 11 e 
12 ) 
• Garantir que projetos de E & S documentos são devidamente geridos e apresentadas em 
conformidade com as políticas de retenção de documentos Pegasus' 

 Resumo das responsabilidades ambientais e sociais (ver fluxograma abaixo): 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Orçamento estimado para implementação de ESMS 

As atividades do ESMS ficarão principalmente concentradas durante o período de investimento do fundo (cerca 
de 7 anos). Depois disso, o gerente ambiental e social se concentrará principalmente nos relatórios anuais e 
nas reclamações que possam surgir. 

  

Atividade Custo anual em USD 
$ 

Custo total nos 
primeiros 7 anos 
em USD $ 

Pilotar e ajustar o ESMS (“aprender fazendo”) nos 
primeiros seis meses 

15.000 15.000 

Primary responsibility: 

• ES Manager 
• Investment team 
(to ensure compliance 
with eligibility criteria 
and risk categorization) 

Screening Due Diligence Investment 
Decision

Investment 
Agreement

Holding, 
Monitoring & 

Reporting
Exit

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
ensure ESIA, 
ESAP, etc. are 
conducted) 

Secondary 
responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ 

external 
consultants 

Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed decision 
taking into account 
E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 

Primary responsibility: 

• Investment and legal 
team (to include E&S 
issues in formal 
agreements) 

Support: 

• ES Manager 

Primary responsibility: 

• ES Manager (to 
implement ESMMP) 

Secondary responsibility: 

• Project staff 
• Contractors/ external 

consultants 
Support: 

• Investment team 

Primary responsibility: 

• Investment 
Committee (to make 
an informed 
decision taking into 
account E&S issues) 

Support: 

• ES Manager 
• Investment team 
 



Treinamento de funcionários do GFCR em nível 
operacional (treinamentos iniciais e recorrentes) 

10.000 70.000 

Serviços de capacitação com proponentes de projetos 
locais (workshops de ESMS e treinamento prático de 
E&S durante visitas ao local do projeto) 

20.000 140.000 

Equipe E&S do Fundo 300.000 2.100.000 

Peritos externos ( por exemplo, para revisar ESIAs, 
ESAPs e outros documentos) 

100.000 700.000 

Logística, viagens, etc. 40.000 280.000 

Relatório anual (monitoramento, design, publicação) 40.000 280.000 

      

TOTAL POR ANO 525.000   

TOTAL MAIS DE 7 ANOS   3, 585 , 000 

  

  
5              TRIAGEM E CATEGORIZAÇÃO DE RISCO POTENCIAL 

Esta seção se aplica à revisão ambiental e social inicial de projetos e à aprovação para prosseguir com o projeto 
como resultado da reunião inicial de decisão Go / No Go. Isso inclui lista de exclusão de triagem, identificação 
de riscos inicial, potencial de E & questões S, cessão de PSs aplicável, atribuição de E provisória & 
S c ategorization e comunicação dos resultados ao gerente de projeto. 

P ROPOSTA p rojetos são rastreados contra o GFCR Política E & S e exc lista Lusion (ver Anexo 1) com a maior 
brevidade poi n t de acoplamento para determinar se o projecto é aceitável. Isso inclui a triagem de todos os PS 
da IFC para avaliar sua aplicabilidade e nível de risco. Quando se trata de uma atividade excluída, ou o projeto 
não está em conformidade com a Política de E & S , então o projeto não será considerado qualquer mais.   Para 
projetos não está na lista de exclusão, o ESM irá garantir que uma primeira avaliação do potencial de E & S 
riscos é feita com base no projeto i nformação fornecido pelo gerente de projeto nessa fase , e uma visita ao 
local onde aplicável . U cantar a amostra lista de verificação previsto no anexo 5 , o E S M irá garantir que um 
direito c ategoria é atribuído ao projeto e lista a significativa antecipou E & S riscos. Os fatores de risco 
relacionados ao clima também são considerados em alinhamento com a Força-Tarefa sobre Divulgações 
Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD). Isso inclui a avaliação dos riscos físicos e transitórios causados 
pelas mudanças climáticas que podem ter um impacto financeiro nos projetos. O objetivo deste é determinar o 
nível de esforço para avaliar E & S risco durante Preparados n de projetos, e a extensão de E detalhou & 
S diligência requerida para informar Go / No Go decisão reunião s . T ele c ategoria do projecto global de 
risco é accordi ng a tabela abaixo : 

Categorização de risco E& S 
Categoria   Exemplos 

UMA 

Atividades de negócios com 
potenciais significativos riscos 
ambientais ou sociais adversos e / 
ou impactos que são diversos, 
irreversíveis ou sem precedentes. 

Produção Sustentável do Oceano 
- Pesca com rede rifte em grande escala no ambiente 

marinho            
Ecoturismo 

- Grande cruzeiro operação da linha é          
Infraestrutura Sustentável 

- Gestão de resíduos perigosos          
- Grande energia offshore          

B 
Atividades de negócios com 
potenciais riscos e / ou impactos 

Produção Sustentável do Oceano 



ambientais ou sociais 
adversos limitados em número 
reduzido, geralmente específicos 
do local, amplamente reversíveis e 
prontamente resolvidos por meio 
de medidas de mitigação. 

- Pesca sustentável, maricultura e aquicultura (por 
exemplo, cultivo de algas marinhas, peixes ou camarão 
aqua - e maricultura)          

- Criação de coral          
Ecoturismo : 

- Hotéis em resorts gerenciados de forma sustentável          
  

Infraestrutura Sustentável 
- Melhorar a triagem de resíduos :          

• Linha de classificação MSW 
• Usina de compostagem 
• Digestão anaeróbica 
• Usina de reciclagem 
• Pirólise e gaseificação (na ausência de 
oxigênio)[2] 

- Agricultura regenerativa          
- Irrigação Sustentável          
- Água e saneamento:          

• Estação de tratamento de águas 
residuais 

C 

Atividades comerciais com riscos 
e / ou impactos ambientais ou 
sociais mínimos ou nenhum 
adverso. 

Produção Sustentável do Oceano 
- Projetos de rastreabilidade da cadeia de 

abastecimento          
  

Ecoturismo 
- Atividades esportivas de pequeno porte : surf, mergulho, 

mergulho com snorkel          
  

Infraestrutura Sustentável 
- Retrofit da infraestrutura sustentável existente ( por 

exemplo , retrofit do sistema de irrigação existente)          
  

O processo de triagem e categorização dos investimentos propostos resulta na classificação do risco 
potencial. Isso determina o nível de requisitos ambientais e sociais a serem realizados da seguinte forma: 

• Todas as transações da Categoria A (ou seja, aquelas com probabilidade de desencadear PSs 
5-8) devem ter uma Avaliação de Impacto Social e Ambiental (ESIA) preparada em conformidade 
com as disposições do PS1 da IFC e os requisitos regulamentares do país anfitrião. A ESIA será 
realizada por um consultor qualificado e deve conter um Plano de Monitoramento e Gestão 
Ambiental e Social (PGASM). O Anexo 2 contém uma descrição dos PSs e requisitos e o Anexo 6 
uma lista de verificação para verificar a conformidade com os PSs, que também serve como 
esboço para ESIA e ESMMP . Além disso, a Pegasus não é credenciada para projetos da Categoria 
A pelo GCF e, portanto, o GFCR não investirá em nenhum projeto da Categoria A, a menos e até o 
momento (se houver) que o credenciamento da Pegasus seja atualizado para permitir o 
investimento em projetos da Categoria A. 

• Todas as transações da Categoria B requerem uma ESIA limitada / focada que também 
inclui um Plano de Monitoramento e Gestão Ambiental e Social ( ES M MP ) para gerenciar os 
riscos identificados. preparado pelo desenvolvedor do projeto eo ES Manager ou 
por um consultor qualificado , se necessário, para atender aos requisitos do país anfitrião e o 
aplicável IFC PSs ( s ee Anexo 2) . Para projetos que acionam PS 5-8 (por exemplo, algum tipo de 
reassentamento), um plano de ação de reassentamento (por exemplo, de acordo com o Manual 
da IFC para a Preparação de um Plano de Ação de Reassentamento) ou restauração de meios de 
subsistência e plano de ação de biodiversidade , por exemplo, deve ser preparado durante a fase 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2


de preparação dos projectos (ver Anexo 15 e Anexo 16) . O desenvolvimento do plano de ação 
para a biodiversidade deve seguir a Nota de Orientação 6 da IFC (IFC, 2012b) e os padrões 
relevantes da indústria . As salvaguardas descritas nos Anexos 15 e 16 também servem como 
uma referência de quais questões devem ser tratadas nos planos de ação . 

• Todas as transações propostas com a Categoria C classificação seria necessário para cumprir 
com os requisitos país anfitrião legislativas e regulamentares e onde quer que practica l GS 
Requisitos . Os projetos seriam monitorados ao longo de sua vida para determinar se os riscos 
permanecem baixos ou se alguma avaliação adicional é necessária. 

Funções / responsabilidades do ESM 

• Certifique-se de que cada projeto tenha sido avaliado de acordo com a Política 
Ambiental e Social do GFCR , Lista de Exclusão e, em seguida, categorizado quanto ao 
risco ambiental e social em potencial; 
• Preparar um memorando de triagem E&S (ref para o memorando de triagem no Anexo 5 ); 

• Revisão contínua da categorização de risco e ajuste conforme necessário; 

Os registros e a documentação incluirão o seguinte: 
• E & S considerações texto gravado no G o / N O G O lista de verificação (anexo 5) ; 
• Quando e se uma missão de pré-diligência for conduzida, Scoping Mission BTOR 

  
6 DUE DILIGENCE              

Esta seção descreve os procedimentos de devida diligência ambiental e social para investimentos potenciais 
que passam no estágio inicial de triagem.  O objetivo da devida diligência ambiental e social é: 

• Identificar e avaliar os riscos e / ou impactos ambientais e sociais potenciais, adversos e 
benéficos, associados a um projeto proposto (ver Anexo 3 e Anexo 5) ; 
• Visite o local do projeto, área de influência , instalações associadas e pessoas afetadas pelo 
projeto ; 
• Prepare, ou e Nsure que o promotor do projecto / investida tem p repar ed , uma ESIA e 
ESMMP em relação aos requisitos das Orientações PSs e EHS; Os investidos recebem os 
serviços de capacitação necessários para preparar ESIAs e PGASAs em relação aos requisitos 
dos PSs e Diretrizes de EHS (ver Anexo 6) por meio do suporte da Assistência Técnica, do ESM 
ou de consultores externos. 
• Determinar as áreas de não conformidade com os requisitos dos PSs da IFC e as disposições 
das Diretrizes de EHS; 
• Identificar ações / informações necessárias para abordar a conformidade ambiental e social 
durante a fase de devida diligência; 
• Identificar ações / informações a serem tratadas na documentação legal do contrato; 
• Prepare, conforme necessário, um ESAP que contenha tarefas específicas destinadas a fechar 
as lacunas observadas na ESIA; 
• Informar o IC sobre os riscos e oportunidades ambientais e sociais relevantes (por exemplo, 
por meio de um ESRS conforme descrito no Anexo 7 ou outra documentação) 

Avaliação Preliminar : A n E & S Questionnaire (ver Anexo 5 ) é preparado para descrever riscos do projeto sob 
a IFC PSs (ver anexo 2) e identificar oportunidades para melhorar o desempenho em relação a esses 
padrões ; todos os PSs serão avaliados em relação ao potencial de risco.  

Termo de compromisso: o GFCR buscará negociar um termo de compromisso de alto nível com a empresa / 
projeto alvo que inclui um período de exclusividade antes de gastar recursos materiais na oportunidade. 

Consultores terceirizados: o GFCR pode contratar um ou mais consultores terceirizados para auxiliar na devida 
diligência ambiental e social e no desenvolvimento de um plano de ação ambiental e social. 

Diligência devida de investimento : O GFCR se envolverá em diligência devida de investimento para avaliar a 
oportunidade de uma perspectiva financeira, incluindo gerenciamento principal, negócios / operações, 



indústria / mercado, modelo financeiro e estrutura de investimento. Um memorando do comitê de 
investimentos será preparado e uma ou mais reuniões do comitê de investimentos serão realizadas onde a 
oportunidade for discutida. O memorando do CI também resumirá os riscos e oportunidades ambientais e 
sociais materiais. 

Divulgação pública: O ESM garantirá que os requisitos relativos à consulta pública e divulgação, como parte do 
processo formal da ESIA, bem como os requisitos de envolvimento das partes interessadas, sejam totalmente 
atendidos antes do fechamento financeiro. No caso de Projetos da Categoria B, a ESIA e um Plano de Gestão e 
Monitoramento Ambiental e Social (ES M MP) serão divulgados pelo menos 30 dias antes da decisão da 
autoridade de aprovação. Os relatórios de proteção estarão disponíveis em inglês e no idioma local (se não for 
o inglês). Os relatórios serão submetidos ao GCF e disponibilizados ao GCF por meio de links eletrônicos no site 
do Pegasus e do GCF, bem como em locais convenientes para as pessoas afetadas em consonância com os 
requisitos da Política de Divulgação de Informações do GCF e Seção 7.1 de (Divulgação de Informações) de 
Política Ambiental e Social GCF. 

  

Funções / responsabilidades do ESM 
• E Nsure que a E & S Questionário foi devidamente preenchido; 
• Certifique-se de que a seção E&S da Folha de Informações do Projeto reflita as conclusões do 
Questionário E&S; 
• Revisão das ofertas de serviço de consultores ambientais e sociais para a realização de 
estudos de viabilidade de projetos (conteúdo ambiental e social); 
• Certifique-se de que um n E & prepar plano de acção S (PEAS) foi ed , onde necessário 
• Certifique-se de que as principais cláusulas sejam incluídas nos contratos 
• Realizar a revisão final da documentação do projeto para conformidade com a Política E&S 
do GFCR . 

  
Registros e Documentação 
As seguintes informações são armazenadas no sistema de arquivamento de documentação GFCR , incluindo: 

• TOR s e propostas para E S IA s (Ver Anexo 4) 
• ESIAs (ver Anexo 6) 
• Todas as informações e documentos de avaliação ambiental e social disponíveis; 
• Atas de reuniões, incluindo ações tomadas para atender às recomendações; 
• Informações relevantes de avaliação do projeto e ESAP s , incluindo quaisquer ações 
suplementares acordados para garantir que os documentos de avaliação estão completas; 
• Aprovação dos TOR s usados para qualquer especialista externo; 
• Missão de devida diligência ambiental e social ( Relatório de Back to Office) BTOR. 

  
7              ACORDO DE INVESTIMENTO E AÇÃO CORRETIVA É PARA ALCANÇAR A CONFORMIDADE 

Passo 1 : Uma vez que a última decisão de investir em um projeto foi feito por GFCR ‘s I C , o MEE fará a ligação 
com o Projecto / Investimento Advogado Manager e Project, para garantir que nenhum 
formais E S M M requisitos P ou ESAP ( um exemplo é fornecido em anexo 8) são incorporados 
no investimento, Engenharia Fornecimento Construção ( EPC ) / operação e manutenção ( o & 
M ) financiamento acordo s / contratos / sub-contratos, em cada caso, na medida do possível. 

Passo 2 : O GFCR irá então negociar e acordar com os vários parceiros do projeto as disposições de EHS e as 
condições de investimento nos acordos de financiamento . Normalmente consistem em termos E& S padrão 
aplicáveis a todos os investimentos e condições específicas do projeto e de relatórios identificadas 
durante a devida diligência E& S. Eles estão a ser representado em documentos legais , por exemplo, como E 
geral e definições S, representações e garantias, condições de desembolso, o caderno de encargos para os 
empreiteiros EPC / O & M e / ou cláusulas relativas à conformidade com as re quirements conforme definido 
pela GFCR de E & S Política. Ações mitigadoras críticos que lacunas endereço com GFCR de E & S Política serão 
incluídos em qualquer acordo de investimento como condições de investir ment. F ou C na egory projectos A e 
B , estes são para ser incluídos como um PEAS . 



Funções / responsabilidades do ESM 
• Certifique-se de que os termos ambientais e sociais sejam incorporados ao acordo legal 
• Certifique-se de que o acordo de investimento com parceiro do projecto s inclui termos de E 
& S relevantes, de acordo com GFCR E & S Política ‘s, e que ações de mitigação são resumidas e 
incluído como um ESAP 

Registros e Documentação 
• Decisão de investimento e conclusão e quaisquer etapas de acompanhamento 
• ESAP e acordo de investimento / convênios ambientais e sociais contratuais 

  
8 MONITORAMENTO , SUPERVISÃO , RELATÓRIOS              

O E & S desempenho de projetos e empreiteiros do projeto será supervisionado e monitorado para garantir a 
conformidade com o acordo de investimento e qualquer AIAS, ESM M P e requisitos ESAP com base nas 
seguintes atividades : 

• Visitas periódicas ao local pelo GFCR ESM (ou consultor terceirizado) durante a construção , 
de acordo com o nível de risco de EHS e para verificar o ESM M P e a implementação do ESAP ; 
• Apresentação de rotina relatórios de progresso por parte do EPC empreiteiro o n 
quaisquer acções e requisitos de monitorização documentados na ESAP concordou para corrigir 
excelente E HS é sues ; 
• Relatório de quaisquer incidentes de EHS (ambientais, sociais, fatalidades) ao GFCR dentro de 
3 dias da ocorrência 
• Comissionamento de relatórios de auditoria ambiental externa pelo ESM conforme 
possa ser considerado necessário ; 
• A volta ao escritório relatório de supervisão (BTOR) será preparado com base em visitas ao 
local, auditorias e acções externas concordou em corrigir outstand ing E & S importa ; 

Funções / responsabilidades do ESM 
• Garantir que as visitas periódicas ao local estejam ocorrendo de acordo com o cronograma 
de construção e as datas de conclusão do item ESAP 
• Certifique-se de que o empreiteiro EPC está enviando relatórios de progresso de rotina 
• Revise os relatórios de progresso e certifique-se de que quaisquer incidentes ambientais e 
sociais sejam relatados 
• Certifique-se de que os relatórios são preparados com base em visitas ao local e auditorias 
externas 
• Garantir que o mecanismo de reclamação esteja em vigor, sendo implementado de forma 
eficaz e que as reclamações estejam sendo tratadas 
• Certifique-se de que uma estrutura de relatório formatado seja enviada pelo empreiteiro EPC 
durante a construção e pelo empreiteiro O&M durante as operações. O relatório conterá 
evidências do desempenho ambiental e social do projeto e conformidade com o ESAP, contrato 
e condições regulatórias 
• Certifique-se de que os relatórios de saída de E&S sejam preparados, as ações restaurativas 
tenham sido realizadas, etc. (Certifique-se de que a lista de verificação de saída tenha sido 
concluída) 

  
Registros e Documentação 

• Relatórios de projeto , BTORs, relatórios de status ESAP arquivados no sistema de 
documentação GFCR 

9 REGISTROS, DOCUMENTAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE               

O ESM é a pessoa focal para garantir o controle de qualidade para tarefas, saídas e documentos relacionados a 
meio ambiente e segurança. O controle de documentos é essencial. Todos os estudos de E & S, 



ES IA documentação, os objetivos da missão do projeto, BTORs, ESRS s , ESAP s , E & S apuramento s e 
informações associadas são armazenadas no GFCR sistema de gravação de documento gerido pela Pegasus . 

O ESM, com o apoio da GFCR pessoal de apoio administrativo, garante que a due diligence, monitorando 
registros , e documentos coletados são mantidos e up-to-date. 

O ESM garantirá que os procedimentos do ESMS sejam revisados periodicamente. Os ESMS está sujeita a 
revisão contínua e improveme nt ; ele estará sujeito a revisão externa após três anos de operação. 
  
Funções / responsabilidades do ESM 

• Garantir que todos os estudos E&S, ESIAs, BTORs, ESRSs (Ver Anexo 7) , ESAPs e outros tipos 
de documentação E&S sejam armazenados no sistema de registro de documentos GFCR 
• Garantir que os registros de monitoramento e outros documentos sejam mantidos e 
atualizados 
• Garantir que os procedimentos de ESMS sejam submetidos a auditorias internas periódicas 
• Garantir que os procedimentos do ESMS sejam submetidos a uma revisão externa após três 
anos de operação 

  
Registros e Documentação 

• Estudos E&S, ESIAs , BTORs , ESRSs, ESAPs, autorizações E&S, auditorias ESMS internas e 
revisões ESMS externas arquivadas no sistema de documentação GFCR 

  
10           RELATÓRIOS ANUAIS DE MONITORAMENTO (AMR s ) 

Etapa 1 : I n além de supervisão periódica e relatórios de controlo preparada pelo empreiteiros / 
operador s , c ategoria A e B serão necessários projectos de apresentar um relatório anual de 
monitorização (AMR) detalhando progresso contra qualquer ESM M P e itens ESAP , uma nd para informar 
sobre o cumprimento das condições contratuais, incluindo o seguinte conteúdo : 

• Relatório de conclusão pós-construção indicando conformidade com os regulamentos locais 
e recebimento de autorizações de operação / licenças de operação ; 
• Quaisquer dados de monitoramento ambiental necessários ( por exemplo , qualidade do ar / 
água, águas residuais, resíduos sólidos, ruído) ; 
• Dados de OHS e Incidentes com afastamento (acidentes, fatalidades, vida e segurança contra 
incêndio) . 

  
Passo 2 : Anual E & S R ela tório do GFCR ( s ee anexo 9) . Um relatório anual de desempenho será preparado 
detalhando como o fundo implementou o ESMS ao longo do ano, quaisquer alterações, melhorias e detalhes do 
desempenho ambiental e social das empresas / projetos investidos, de acordo com os requisitos de relatório 
DFI . 
  
Etapa 3 : Um resumo do Relatório E&S Anual será postado na página do GFCR , localizada 
no site da Pegasus . (endereço da página da Web a ser inserido) . 
  
Funções / responsabilidades do ESM 

• Certifique-se de que os projetos estão enviando AMRs ao GFCR 
• Certifique-se de pós-construção conclusão relatório s , e outros relatórios, são submetidas 
• Certifique-se de que os dados de monitoramento ambiental e social sejam inseridos em 
bancos de dados / software de monitoramento relevantes 
• Garantir que um relatório ambiental e social anual seja preparado no nível do fundo 
• Certifique-se de que um resumo deste relatório anual seja preparado e publicado na página 
da Web do GFCR 

  
Registros e Documentação 

• AMRs arquivados no sistema de documentação GFCR 



ANEXO 1: LISTA DE EXCLUSÃO GFCR 

O GFCR não financia, direta ou indiretamente, projetos que envolvam o seguinte: 
• Projetos de Categoria A com riscos ambientais e sociais adversos significativos que são 
diversos, irreversíveis ou sem precedentes 
• Projetos de resíduos não legais e não sustentáveis, incluindo: 

o Movimentos transfronteiriços de resíduos proibidos pelo direito 
internacional, a menos que em conformidade com a Convenção da Basiléia e 
regulamentos subjacentes 
o Grandes projetos de incineração de resíduos municipais não selecionados 

• Grandes projetos hidrelétricos (> 100 MW) e projetos hidrelétricos que incluem a 
construção de barragens e / ou projetos a fio d'água 
• Projetos envolvendo reassentamento físico de grande porte (mais de 200 pessoas afetadas) 
• Atividades proibidas pela legislação do país anfitrião ou convenções internacionais relativas 
à proteção dos recursos da biodiversidade ou patrimônio cultural 
• Destruição de áreas de alto valor de conservação 
• Projetos que afetam negativamente os povos indígenas 
• Projetos que estragam o patrimônio cultural 
• Projetos que resultem na limitação dos direitos e liberdade individuais das pessoas ou na 
violação dos direitos humanos; 
• A produção de , ou ao comércio , qualquer produto ou actividade considerada ilegal país de 
acolhimento nas leis (ou seja, nacionais) ou regulamentos, ou convenções e acordos 
internacionais, ou sujeitos a fase internacional fora ou proibições, tais como: 

o Produção ou comércio de produtos contendo PCBs 
o Produção ou comércio de produtos farmacêuticos, pesticidas / herbicidas e 
outras substâncias perigosas sujeitas a eliminação ou proibição internacional 
o Produção ou comércio de substâncias destruidoras da camada de ozônio 
sujeitas à eliminação progressiva internacional 
o Comércio de animais selvagens , produção ou comércio de produtos 
silvestres regulados pela CITES 
o Comércio de mercadorias sem as licenças de exportação ou importação 
exigidas ou outra evidência de autorização de trânsito dos países relevantes 
de exportação, importação e, se aplicável, trânsito 

• Produção ou comércio de armas e munições 
• Produção ou atividades que envolvam formas prejudiciais ou exploradoras de trabalho 
forçado ou trabalho infantil, conforme definido nas normas fundamentais de trabalho da OIT   
• Produção de cosméticos et c. envolvendo testes em animais 
• Operações comerciais de extração de madeira para uso em florestas tropicais úmidas 
primárias 
• Produção de madeira ou produtos de madeira que não sejam de florestas manejadas de 
forma sustentável (empresas com menos de 50% do conselho de manejo florestal - produção 
certificada são excluídos ) 
• Qualquer atividade comercial envolvendo pornografia 
• Produção ou distribuição de mídia racista, antidemocrática e / ou neonazista 
• A produção ou o comércio de bebidas alcoólicas aumentam (excluindo cerveja e vinho) 
• Produção ou comércio de tabaco 
• Jogos de azar, cassinos e empresas equivalentes 
• Produção ou comércio de materiais radioativos  
• Produção, uso ou comércio de fibras de amianto não ligadas ou produtos que contenham 
amianto 
• Pesca com rede de deriva no ambiente marinho 
• Remessa de óleo ou outras substâncias perigosas em navios-tanque que não cumprem os 
requisitos da IMO 

ANEXO 2: IFC P ERFORMANCE S ORMAS 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm


Introdução 

Em 2012, a IFC atualizou os Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Ambiental e Social (PSs) e 
documentos associados como : 

1. Padrão de Desempenho 1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais              

2. Padrão de Desempenho 2: Laboratório e Condições de Trabalho              

3. Padrão de Desempenho 3: Eficiência de Recursos e Prevenção da Poluição              

4. Padrão de desempenho 4: Saúde, segurança e proteção da comunidade              

5. Padrão de Desempenho 5: Aquisição de Terra e Reassentamento Involuntário              

6. Padrão de Desempenho 6: Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos              

7. Padrão de Desempenho 7: Povos Indígenas              

8. Padrão de Desempenho 8: Patrimônio Cultural              

Esses oito PSs definem as responsabilidades dos clientes no gerenciamento de seus riscos ambientais e 
sociais. A mudança mais significativa é o papel esperado do 'cliente' . 

Resumo: 

As seções a seguir resumem os padrões de desempenho . Elas devem ser lidas em conjunto com as Notas de 
Orientação do PS, bem como as várias Notas de Boas Práticas da IFC que foram desenvolvidas pela IFC . 

Ação : Cada pergunta deve ser respondida como sim ou não , justificativa fornecida e documentos de 
apoio anexados conforme necessário 

  

PS 1: AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS E IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

Programa de Avaliação e Gestão Ambiental e Social 

• A empresa investida / Empreiteiro de EPC / M & E / Civis / O & M possui um sistema de gestão 
em vigor para identificar e gerenciar os impactos e riscos ambientais e sociais da construção 
e operações do projeto ? O sistema identifica medidas de mitigação e desempenho que tratam 
dos impactos e riscos das operações? (Por exemplo, Garantia de Qualidade; Ambiental, Saúde, 
Segurança e Social) 
• Com que frequência a investida analisa e atualiza o sistema? 
• A empresa possui recursos destinados a apoiar isso? 
• Eles têm alguma certificação de melhores práticas (ISO )? 

Organização 

• Existem pessoas responsáveis pela implementação do sistema de gestão? 
• Inclua uma descrição das pessoas responsáveis, incluindo a gestão S&E. 

Treinamento 

• A empresa possui programas de treinamento para os responsáveis? 

Envolvimento da Comunidade 

• A empresa possui um processo de engajamento comunitário para as comunidades afetadas? 
• Se aplicável, este processo garante consulta gratuita, prévia e informada da comunidade 
afetada? 
• A empresa possui um mecanismo de reclamação em vigor para as comunidades afetadas? 

Monitorin g 

• A empresa possui procedimentos para monitorar o desempenho do programa de gestão? 



Comunicando 

• As informações de desempenho ambiental e social apropriadas são periodicamente relatadas 
internamente para a alta administração, investidores e partes interessadas, conforme relevante? 

  

PS 2: LABO U R E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Política e Gestão de Recursos Humanos 

• A investida possui política de RH? É claramente compreensível e facilmente acessível a todos 
os funcionários? Fornece informações sobre os direitos ao abrigo da legislação laboral e laboral 
nacional? 
• A empresa documentou e comunicou as condições de trabalho e os termos de contratação a 
todos os trabalhadores diretamente contratados? Isso inclui diretrizes sobre horas de trabalho, 
procedimentos de horas extras, salários pagos, tipos de contratos, frequência de pagamentos e 
licenças por doença e maternidade? 
• Qual é a linguagem de comunicação com trabalhadores e funcionários? 
• Os termos e condições estão de acordo com algum acordo coletivo com os trabalhadores? 
• A empresa implementou um mecanismo de reclamação para analisar e tratar as reclamações 
dos funcionários? 
• Existe uma pessoa responsável por analisar as reclamações e acompanhá-las de maneira 
oportuna e transparente? 

Organização de Trabalhadores 

• A empresa cumpre a legislação nacional ao permitir que os trabalhadores formem e ingressem 
em organizações de trabalhadores e negociem coletivamente? Será que ela tem uma 
trabalhadores ' organização ou sindicato? Se sim, quando foi formado? Qual porcentagem da 
força de trabalho são membros? Os membros têm direito a benefícios especiais? 

Não Discriminação e Igualdade de Oportunidades 

• A empresa tem procedimentos transparentes documentados com relação a procedimentos 
disciplinares, de desempenho e de reclamação para garantir que as decisões de contratação não 
sejam tomadas com base em características pessoais não relacionadas aos requisitos do 
trabalho? A empresa tem alguma política de emprego preferencial em vigor? 

Contenção 

• A empresa prevê a demissão de um número significativo de funcionários? Em caso afirmativo, 
existe um procedimento de contenção em vigor? Os trabalhadores foram consultados de forma 
adequada . A IFC produziu uma Nota de Boas Práticas para gerenciar contenções .[3] 
• Se o investimento implicar em expansão, isso criará empregos adicionais? 

Protegendo a Força de Trabalho 

• A empresa garante que o trabalho infantil ou forçado não seja usado diretamente, por meio de 
terceiros ou na cadeia de abastecimento? A empresa verifica a idade de todos os funcionários? A 
empresa garante que os trabalhadores jovens (15-18 anos) não exerçam atividades perigosas? A 
empresa compromete empreiteiros e fornecedores a não utilizar trabalho infantil ou forçado? 

Saúde e segurança Ocupacional 

A empresa : 

• fornecer a seus trabalhadores um ambiente de trabalho seguro e saudável? Isso inclui 
fornecer aos trabalhadores e obrigá-los a usar equipamento de proteção individual ? A empresa 
tomou medidas para prevenir acidentes, lesões e doenças, minimizando as causas dos perigos? 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3


• realizar monitoramento e inspeções adequados para garantir a segurança do 
trabalhador? Isso inclui o monitoramento da exposição ao ruído do ambiente e do local de 
trabalho, iluminação, qualidade do ar e temperatura do local de trabalho, conforme aplicável? 
• rastrear e relatar taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos 
relacionados ao trabalho? Faz o com 0 trilha pany rotatividade de pessoal? 
• possui programas de treinamento para trabalhadores em segurança e saúde ocupacional? 
• tem um plano de incêndio, vida e segurança? 

PS 3: EFICIÊNCIA DE RECURSOS E PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO 

Prevenção da poluição, conservação de recursos e eficiência energética 

• Forneça detalhes sobre o uso de recursos da empresa, incluindo fontes e estimativas de uso 
diário de energia e água. A empresa já realizou uma auditoria de produção mais limpa? As 
operações da empresa incorporam medidas de eficiência energética e conservação de 
água? (Veja também. Orientação sob PS 6, Gestão e Uso de Recursos Naturais Renováveis.) 
• A empresa monitora as emissões atmosféricas e hídricas? A qualidade do ar ambiente é 
monitorada no local? 
• A empresa aplica técnicas de prevenção e controle de poluição específicas para projetos? 

Gestão de resíduos 

• A empresa possui procedimentos para armazenamento, manuseio e destinação final de 
resíduos sólidos? Isso inclui técnicas de gerenciamento de resíduos? 
• A empresa trata os efluentes antes do descarte? 

Materiais perigosos 

• A empresa possui procedimentos para armazenamento, manuseio e descarte de materiais 
perigosos? 

Preparação e Resposta a Emergências 

• A empresa possui um plano de prevenção, preparação e resposta a emergências? 

  

PS 4: SAÚDE COMUNITÁRIA, SEGURANÇA E SEGURANÇA 

Saúde e segurança da comunidade 

• Existe alguma comunidade próxima às instalações da empresa investida ? Qual é a relação da 
empresa com a comunidade local? A empresa leva em conta as considerações sobre a 
comunidade, a saúde e a segurança no contexto de suas operações? Seus requisitos levam em 
consideração a infraestrutura da empresa e a segurança dos equipamentos, a liberação de 
materiais perigosos, considerações sobre transporte e descarte, uso de recursos naturais e 
exposição da comunidade a doenças? 
• A empresa designou pessoas de contato dentro da organização responsáveis por receber e 
responder a perguntas, preocupações ou reclamações levantadas por comunidades próximas ou 
outras partes interessadas? Em caso afirmativo, os detalhes de contato dessas pessoas serão 
exibidos em destaque na sinalização das instalações da empresa? 

Preparação e Resposta a Emergências 

• O plano de preparação e resposta a emergências da empresa leva em consideração os riscos e 
impactos das atividades do projeto nas comunidades locais? Isso inclui o requisito de informar 
as comunidades afetadas sobre perigos potenciais significativos de uma maneira culturalmente 
apropriada? 

Requisitos de pessoal de segurança 



• A empresa contrata pessoal de segurança para fornecer serviços de segurança em suas 
instalações? Em caso afirmativo, as disposições do contrato incluem diretrizes sobre como o 
pessoal de segurança deve interagir com as comunidades próximas às instalações? 
• O pessoal de segurança está armado? Em caso afirmativo, a empresa ofereceu treinamento 
sobre a conduta adequada para com os trabalhadores e as comunidades próximas? Houve 
alguma alegação de atos ilegais e / ou abusivos por parte do pessoal de segurança contra os 
trabalhadores ou comunidades próximas? Em caso afirmativo, como isso foi tratado pela 
empresa? 

  

Ação para PS 5-8: 
1) faz ou fará o projeto gatilho PS 5 a 8 em tudo ?       
2) Se não, as seguintes questões não são aplicáveis ao projeto e devem ser ignoradas       
3) Se sim, e ACH indivíduo questão abaixo deve ser respondida por conseguinte , a justificação 

fornecida, e documentos ligado como necessário       
  

PS 5: AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO 

Projeto de design 

• Existe alguma aquisição de terreno para o investimento proposto? Em caso afirmativo, qual 
era o uso anterior do terreno e como o terreno foi adquirido? A aquisição de terras foi 
administrada pelo governo? 

Remuneração e benefícios para pessoas deslocadas 

• Houve algum deslocamento físico e / ou econômico e reassentamento como resultado da 
aquisição de terras para este projeto? Em caso afirmativo, forneça informações detalhadas sobre 
o tipo de deslocamento e as pessoas e comunidades deslocadas. 
• A empresa investida se envolveu com as pessoas e comunidades deslocadas e / ou forneceu 
oportunidades para obter benefícios de desenvolvimento apropriados do projeto? Se sim, 
forneça detalhes. 

Mecanismo de Consulta e Reclamações 

Tem a investida empresa : 

• D IsClosed todas as informações relevantes, consultou com pessoas e comunidades afetadas 
e facilitou sua participação informada no processo de tomada de decisões relativas ao 
reassentamento? 
• E estabeleceu um mecanismo de reclamação eficaz? 

  

Planejamento e implementação de reassentamento 

Tem a investida empresa : 

• C Considerado projetos alternativos para evitar ou minimizar o deslocamento físico e 
económico? 
• I dentified pessoas a serem deslocadas pelo projeto e aqueles elegíveis para compensação e 
assistência através de um censo de linha de base com dados de base sócio-económica 
adequada? O censo estabeleceu a situação das pessoas deslocadas de acordo com seus direitos 
legais ou reivindicação de terra? 
• P reparou um Plano de Ação de Reassentamento ou estrutura de reassentamento (se o 
deslocamento físico estiver envolvido) que mitiga os impactos negativos do deslocamento, 
identifique oportunidades de desenvolvimento e estabeleça direitos para todas as pessoas 
afetadas? 



No caso de um Plano de Ação de Reassentamento da estrutura ter sido preparado, ele deve incluir os 
seguintes aspectos (de acordo com o Manual da IFC para a Preparação de um Plano de Ação de 
Reassentamento , ver Anexo 15 ) : 

o Identificação dos impactos do projeto e da população afetada 
o Enquadramento jurídico 
o Estrutura de Compensação 
o Assistência ao reassentamento e meios de subsistência 
o Orçamento e cronograma de implementação 
o Responsabilidades Organizacionais 
o Consulta e Participação 
o Reclamação 
o Monitoramento e avaliação 

o D eveloped procedimentos para compensação de oferta ou outras formas de assistência que 
irá estabelecer o direito para pessoas ou comunidades afetadas (se deslocamento econômico, 
mas não físico está envolvido) ? Isso inclui o fornecimento de propriedade de reposição, 
compensação, assistência direcionada e / ou apoio transitório de acordo com os requisitos do PS 
5? 
o A data limite para elegibilidade foi estabelecida ou divulgada? 

Responsabilidades do Setor Privado no Reassentamento Gerenciado pelo Governo 

• O reassentamento foi administrado pelo governo? Em caso afirmativo, a empresa 
complementou as ações do governo e preencheu as lacunas (se aplicável) entre os direitos e 
procedimentos atribuídos pelo governo e os requisitos deste PS? 

  

PS 6: CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E SUSTENTÁVEL GESTÃO DE VIDA NATURAL DE RECURSOS S 

Proteção e Conservação da Biodiversidade 

• A empresa investida identificou e abordou os impactos sobre a biodiversidade como parte de 
suas operações? 
• O habitat modificado, natural e crítico (conforme definido pelo PS 6) será impactado pelas 
atividades da empresa? 

- No caso de habitat natural, a empresa considerou alternativas e mitigou adequadamente qualquer 
potencial degradação? 

- No caso de habitat crítico, a empresa determinou adequadamente que não haverá impacto adverso 
mensurável nas espécies ou habitat? 

• A empresa realiza alguma operação em áreas legalmente protegidas? Em caso afirmativo, a 
empresa atendeu aos requisitos para áreas legalmente protegidas descritos no PS 6? 
• A empresa identificou alguma espécie exótica que pode ser introduzida intencionalmente ou 
não por meio de suas atividades? Se a introdução intencional de espécies exóticas for planejada, 
ela recebeu a aprovação regulatória do governo apropriada? 

Gestão e uso de recursos naturais renováveis 

• A investida identificou os recursos naturais renováveis que irá utilizar e se comprometeu a 
geri-los de forma sustentável? 
• No caso de projetos em florestas naturais e plantações, o cliente obteve certificação 
independente para garantir que essas florestas naturais e plantações estão sendo manejadas de 
forma sustentável? Em caso negativo, ou pendente, foi desenvolvido um plano de ação em fases 
com prazo determinado para obter tal certificação? 
• No caso de projetos em ambientes de água doce e marinhos, o cliente obteve certificação 
independente do manejo sustentável desses recursos aquáticos, ou forneceu outros estudos 
independentes para retardar a gestão sustentável desses recursos? 



  

PS 7: POVOS INDÍGENAS 

Prevenção de impactos adversos 

• É provável que os Povos Indígenas (PIs) sofram um impacto adverso como resultado das 
operações do projeto? A ESIA conduzida pela empresa investida identifica os impactos adversos 
aos PIs e identifica formas de evitá-los quando possível? 
• A empresa investida é remunerada de maneira culturalmente adequada e consistente com a 
orientação fornecida no PS 7. 

Consentimento, Consulta e Participação Informada 

• A empresa investida estabeleceu um processo para Participação Informada por meio de um 
processo de CLPI centrado em medidas de mitigação, compartilhamento de benefícios e 
oportunidades de desenvolvimento e questões de implementação, conforme descrito no PS 7? 

Impactos em terras tradicionais ou consuetudinárias em uso 

Tem a investida empresa : 

• informaram os PIs sobre seus direitos de acordo com as leis nacionais, incluindo aquelas que 
reconhecem os direitos tradicionais / consuetudinários? 
• ofereceu pelo menos compensação e devido processo para aqueles com título legal completo 
de terra, juntamente com oportunidades de desenvolvimento culturalmente apropriadas 
• forneceu compensação baseada em terra ou compensação em espécie em vez de compensação 
em dinheiro quando viável? 
• entrou em negociações de boa fé com as comunidades afetadas e documentou sua participação 
informada e o resultado bem-sucedido? 

Realocação de Povos Indígenas (PIs) de terras tradicionais ou consuetudinárias 

• A empresa investida conduziu uma negociação bem-sucedida de boa fé, aplicou os requisitos 
dos Padrões de Desempenho e, quando viável, garantiu que os PIs possam retornar às suas terras 
tradicionais ou consuetudinárias caso o motivo para sua realocação deixe de existir? 

  

PS 8: PATRIMÔNIO CULTURAL 

Proteção do patrimônio cultural na concepção e execução do projeto 

• O projeto está localizado em uma área onde se espera encontrar um patrimônio cultural? Em 
caso afirmativo, foi estabelecido um procedimento de descoberta aleatória conforme descrito no 
PS 8? 
• É possível que o projeto possa afetar o patrimônio cultural ou o patrimônio cultural crítico foi 
identificado onde danos significativos são inevitáveis? Em caso afirmativo, a empresa cumpre os 
requisitos do PS 8? 
• O projeto está localizado em uma área legalmente protegida ou em uma zona de 
amortecimento legalmente definida? Em caso afirmativo, a empresa cumpriu os requisitos do PS 
8? 

Projeto de uso do patrimônio cultural 

• A empresa investida identificou a proposta de uso do projeto de recursos culturais, 
conhecimentos, inovações ou práticas de comunidades locais que incorporam estilos de vida 
tradicionais para fins comerciais? Em caso afirmativo, o cliente informou essas comunidades 
sobre: 

- os seus direitos ao abrigo da legislação nacional 

- o escopo e a natureza do desenvolvimento comercial proposto 



- as consequências potenciais de tal desenvolvimento 

• Se a comercialização tiver prosseguido, a empresa investida : 

- entrou em negociação de boa fé com a comunidade afetada incorporando estilo de vida tradicional 

- documentou sua participação informada e o resultado bem-sucedido da negociação 

- proporcionou a repartição justa e equitativa dos benefícios da comercialização 
ANEXO 3 : I NDICATIVE LISTA DE VERIFICAÇÃO S DURANTE A DUE DILIGENCE : CONTRATANTES / 
PARCEIROS DO PROJECTO 

Lista de verificação 1: Riscos de saúde e segurança  

S = Satisfatório 

U = insatisfatório 

NA = não aplicável 

 Perguntas sugeridas para identificar a relevância das questões para a viabilidade do negócio Ava  

S / U   

    

      segurança ocupacional estão incluídas na consulta à força de trabalho?     

  nspeções de saúde e segurança regulares e eficazes e verificações de conformidade?     

    gum processo anterior ou pendente relacionado à violação de saúde e segurança por parte dos patrocinadores do projeto ou da 
 

    

     histórico atual de saúde e segurança dos patrocinadores ou da empresa?     

  a saúde e segurança risco da comunidade local associado ao investimento ?     

      do treinamento de segurança geral e específico?     

    os mecânicos de levantamento são fornecidos quando necessário?     

      tes são relatados? As estatísticas são mantidas? As investigações são realizadas?     

    m programa de manutenção preventiva?     

     
 

 ores de máquinas estão instalados ? O local de trabalho está arrumado? A iluminação é adequada?     

       m sistema de “autorização de trabalho” para garantir que o equipamento está seguro antes do início da manutenção?     

     
 

 ão elétrica é de um padrão razoável? Os eletricistas são treinados? ( Padrões IEE)     

      riscos de incêndio e explosão, como pós (farinha, açúcar), GLP, combustíveis, solventes? Existe um sistema de alarme? e i s 
entos de combate a incêndio fornecido (abastecimento adequado de água, extintores)? Para onde irá drenar a água contaminada do 

 

    

      m padrão obrigatório para os motoristas da empresa? Existem testes médicos e de competência?     

    os produtos químicos / materiais perigosos (por exemplo, solventes, poeiras, amianto, pesticidas) e os trabalhadores estão expostos 
  

    

    
  

 alada proteção / ventilação / extração ou é fornecido equipamento de proteção individual adequado?     

    ão dos funcionários ao ruído excede 85 dB (A) ? Em caso afirmativo, são fornecidos e usados protetores de ouvido ou plugues?     

     do equipamento de primeiros socorros? Existem socorristas treinados?     



 Perguntas sugeridas para identificar a relevância das questões para a viabilidade do negócio Ava  

S / U   

    

      s médicos de pré-emprego e de rotina (por exemplo, perda de audição, exposição a produtos químicos, função pulmonar) são 
s quando necessário? 

    

      cios de segurança / incêndio são realizados? Existem planos de emergência para incidentes internos e externos?     

  

Lista de verificação 2: Riscos ambientais 

 os de perguntas a serem usadas para identificar a relevância dessas questões para a viabilidade do negócio (os marcadores 
contêm possíveis perguntas de acompanhamento) 

Av  

S /    

    

     ambientais, normas e regulamentos aplicáveis ao investimento . Os patrocinadores do projeto ou a empresa obtiveram licenças e 
es ambientais relevantes e atualizadas? Padrões ambientais internacionais relevantes ? Uso de elines WBG EHS Guid ? 

    

      ocesso de identificação, mitigação e gestão de riscos ambientais ?     

      de água ou o descarte de efluente aquoso têm probabilidade de impactar outros usuários desse abastecimento? S ource / s & quantidade 
  cessária? Tratamento de efluente ou lançamento em rede pública de esgoto? 

    

      e algum relatados incidentes ambientais com os patrocinadores do projeto ou empresa nos últimos 5 anos? Se sim, forneça detalhes.     

   nsação identificadas e tratadas todas as BIODIVERSIDADE ty impactos de suas operações por meio de uma avaliação de impacto 
 

    

     re e metas para energia e outros recursos uso ?     

      de do ar no local de trabalho, local e arredores é satisfatória?  D ust , outras emissões ou fumos de veículos, instalações ou 
ntos? Sistemas eficazes de mitigação estão instalados? 

    

      o usados em sistemas de refrigeração ou ar condicionado? Alternativas consideradas?     

    ncias perigosas estão envolvidas no processo? Eles são gerenciados de forma eficaz? Os PCBs estão presentes nos óleos do 
ador? Tanques agrupados? 

    

     nimização pro grama: reciclagem, reutilização de material de embalagem?     

    nais de contaminação da terra por atividades anteriores no local (agrícola e industrial)?   

  

  

     u outros incômodos?     

  

Lista de verificação 3: riscos sociais 

 Exemplos de perguntas a serem usadas para identificar a relevância dessas questões para a viabilidade do negócio Av  

S /    

 

    são iguais ou próximos ao salário mínimo? L ikely a cair abaixo do nível suficiente para satisfazer as necessidades básicas ?     

    nto contribui para algum programa de desenvolvimento comunitário por meio de doações financeiras ou de outras maneiras? Que 
  atividade da empresa pode ter nas comunidades locais e outras partes interessadas? 

    

   RH eficaz em vigor ?     

  ntratos de trabalho adequados para os funcionários?     



 Exemplos de perguntas a serem usadas para identificar a relevância dessas questões para a viabilidade do negócio Av  

S /    

 

     
 

   mecanismo de reclamação eficaz? (Cuidado especial exigido em países com restringem legislação s sindicatos.)     

     enores de 18 anos empregadas? Em caso afirmativo, para que tipo de trabalho e quantos anos eles têm?     

   discrimina com base em gênero, raça, cor, deficiência, opinião política, religião ou origem social?     

     alho é extraído sob ameaça de força ou pena, por exemplo, o empregador possui documentos de identidade dos trabalhadores?     

  e a perda de empregos resulte do investimento ( por exemplo , privatização, reestruturação)?     

        nstalações ou serviços existentes ou propostos - habitação, educação, saúde, alimentação, água?     

       (ou subcontratantes) importará uma força de trabalho não local exigindo acomodação e acesso às instalações por um período de mais 
   

    

   
 

  estão sendo removidas ou excluídas do local do investimento, especialmente de forma involuntária?     

   nto afeta um local religioso ou ancestral, ou recursos naturais atribuídos pela população local com significado cultural / sagrado?     

  
ANEXO 4: ESIA E ES M ESBOÇO PF 

Esboço da Avaliação de Impacto Ambiental e Social (ESIA) 
  
Escopo e Metodologia 
O quadro de referência (padrões e diretrizes aplicáveis) selecionados para o AIAS são os Padrões de 
Desempenho da IFC (PSS) para Sustentabilidade Social (2012) e Ambiental, desenvolvido para auxiliar 
investimento organi z ções na aplicação de metodologias e princípios de avaliação de risco E & S para seus 
investimentos. 
  
PS1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais 
PS2: Condições de Trabalho e Trabalho 
PS3: Eficiência de recursos e prevenção da poluição 
PS4: Saúde, segurança e proteção da comunidade 
PS5: L e Aquisição e Reassentamento Involuntário 
PS6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos 
PS7: Povos Indígenas 
PS8: Patrimônio Cultural 
  
Esboço de E SIA 
  
Elementos-chave de uma ESIA e um relatório da ESIA[4] 
Os principais elementos de uma ESIA e seu relatório são descritos nesta seção. Estes elementos devem estar 
completamente coberto por uma ESIA completo para alta -Fatores projeto s . Uma ESIA parcial não requer 
tantos dados básicos e de base quanto uma ESIA completa; os elementos geralmente não cobertos em uma 
ESIA parcial são marcados com um asterisco. Todas as transações da Categoria B requerem apenas uma ESIA 
limitada / focada. O nível e a profundidade da ESIA serão decididos após a triagem e categorização. A ordem e 
a maneira como as informações são apresentadas em um relatório da ESIA devem ser baseadas neste 
esboço. Se uma ESIA formal já foi conduzida pelo desenvolvedor do projeto, considere se é consistente com 
este esboço ou se avaliações parciais adicionais devem ser conduzidas. 
  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4


1. Resumo não técnico              
  
Resuma os impactos significativos de uma forma que possa ser facilmente compreendida por um público não 
técnico, em particular as partes interessadas locais. O resumo inclui como os impactos identificados devem 
ser gerenciados e aponta quaisquer questões pendentes que requerem ações adicionais. 
  
2. Descrição do projeto              
  
Descreva de forma concisa os principais parâmetros do projeto proposto, incluindo: 

• As entidades executoras do projeto (por exemplo, o líder do projeto principal, bem como os 
parceiros do projeto) e suas respectivas funções no projeto                       

• A localização geográfica do projeto, de preferência ilustrada com mapas apropriados3                       
• Resumo do projeto (objetivo (s) do projeto, resultados / resultados esperados, produtos e 

atividades principais)                       
• Arranjos de implementação.                       

  
3. Análise da estrutura política, legal e administrativa *              
  
Descreva a política, a estrutura legal e administrativa dentro da qual o projeto ocorre e identifique todas as 
leis e regulamentos que dizem respeito a questões ambientais e sociais relevantes para o projeto. Isso inclui 
regulamentações sobre avaliações de impacto ambiental e / ou social às quais o projeto deve obedecer, bem 
como leis que implementam as obrigações do país anfitrião de acordo com o direito internacional. 
Explique os requisitos de quaisquer parceiros cofinanciadores, se aplicável. Quando pertinente, leve em 
consideração as estruturas jurídicas para a promoção da igualdade de gênero. Sinalize todas as áreas em que 
o projeto pode ficar aquém da conformidade. 
  
4. Identificação e análise das partes interessadas              
  
O objetivo da identificação e análise das partes interessadas é compreender os impactos potenciais nas partes 
interessadas e esclarecer quem deve estar envolvido no processo de ESIA e como. Isso é feito listando todas 
as partes interessadas relevantes - com base em qualquer análise de partes interessadas existente 
desenvolvida durante o processo de concepção do projeto e no conhecimento geral sobre o contexto do 
projeto e suas principais partes interessadas - e elaborando o seguinte: 
  

• interesses e expectativas das partes interessadas em relação ao projeto;                       
• como eles podem influenciar o projeto (positiva ou negativamente);                       
• uma primeira avaliação ou estimativa de como seus meios de subsistência podem ser impactados 

pelo projeto (positiva ou negativamente); e                       
• como eles devem se envolver na ESIA com base nas informações dos três itens acima.                       

  
As partes interessadas devem ser desagregadas entre homens e mulheres onde for relevante e viável. É útil 
apresentar as principais descobertas da análise das partes interessadas em uma matriz. A análise das partes 
interessadas é considerada um trabalho em andamento que deve ser ajustado à medida que mais informações 
se tornam disponíveis durante o processo de ESIA e depois. Consulte também o Anexo 13 para consulta e 
engajamento das partes interessadas. 
  
5. Linha de base ambiental e social *              
  
Descreva e analise o contexto ambiental e social em que o projeto opera. Embora algumas informações 
contextuais amplas sejam necessárias, a análise deve focar no contexto imediato do local do projeto e nos 
aspectos relacionados aos impactos identificados, a fim de serem relevantes para as decisões sobre o desenho 
do projeto, operação ou medidas de mitigação. Para dados de contexto geral, consulte - na medida do possível 
- dados secundários e análises existentes, incluindo a análise de situação realizada como uma etapa anterior 
da concepção do projeto. Para entender o contexto no local do projeto, geralmente é necessário coletar dados 
primários no local. 



  
O principal objetivo desta seção do relatório da ESIA é fornecer uma compreensão das atuais condições 
ambientais e sociais que formam a linha de base contra a qual os impactos do projeto podem ser previstos e 
medidos durante a implementação do projeto. Para projetos de risco moderado que requerem apenas um 
ESIA parcial e nenhum estudo de escopo, esta seção também fornece uma oportunidade para substanciar os 
resultados da triagem de ESMS, confirmando impactos potenciais e / ou identificando outros impactos 
potenciais. 
  
O escopo da análise de linha de base depende da natureza do projeto e dos problemas identificados pela 
triagem. A análise pode abranger uma gama de características físicas, biológicas, socioeconômicas e culturais 
potencialmente afetadas pelo projeto. 
  
6. Avaliação de impactos ambientais e sociais              
  
Esta etapa é o coração da ESIA; ele relaciona e descreve os impactos identificados, faz previsões em termos de 
sua probabilidade e avalia sua significância. De acordo com a Estrutura de Política de ESMS, a avaliação deve 
dar atenção especial aos impactos relacionados aos padrões de ESMS, como impactos adversos sobre a 
subsistência das pessoas por meio de restrições de acesso ou reassentamento, sobre povos indígenas, 
patrimônio cultural ou sobre a biodiversidade. No entanto, a cobertura temática do ESMS também envolve 
outros impactos sociais potenciais, incluindo impactos sobre mulheres ou grupos vulneráveis ou riscos 
desencadeados pelo projeto que não leva em consideração os efeitos das mudanças climáticas. Embora os 
termos de referência da ESIA já estabeleçam os principais impactos a serem cobertos pela avaliação - com 
base na triagem (ou escopo para projetos de alto risco) - é importante entender que uma ESIA é um processo 
iterativo durante o qual novos e mais detalhados informações podem ser obtidas e questões adicionais 
significativas podem surgir (por exemplo, como parte da análise de linha de base). 
  
Ao analisar os riscos, não apenas os impactos diretos devem ser levados em consideração, mas também os 
impactos indiretos, como efeitos indiretos ou cumulativos que se materializam por meio da interação com 
outros desenvolvimentos, impactos que ocorrem no local do projeto ou dentro da área de influência mais 
ampla do projeto e impactos desencadeados ao longo do tempo. 
  
Os impactos do projeto podem ser analisados usando uma variedade de métodos, desde uma análise 
qualitativa simples até pesquisas quantitativas detalhadas ou modelagem. Os métodos de coleta de dados e 
ferramentas analíticas utilizadas e a profundidade da análise devem ser proporcionais ao tipo e significância 
dos impactos, e devem permitir uma avaliação rigorosa dos impactos significativos usando métodos 
qualitativos e, na medida do possível, também quantitativos. O relatório deve descrever os métodos 
escolhidos para a coleta e análise de dados e a razão para a escolha do método; deve ainda descrever a 
qualidade dos dados disponíveis e, quando aplicável, explicar as principais lacunas de dados e incertezas 
associadas às previsões. 
  
Pesquisas participativas e ferramentas de avaliação devem ser empregadas sempre que possível para 
aumentar a compreensão das partes interessadas sobre o projeto, fornecer oportunidade para levantar 
questões e permitir a participação de grupos afetados na identificação de medidas de mitigação . 
  
Compreender a importância dos riscos é importante para priorizar a necessidade de medidas de 
mitigação. Para avaliar a significância, é importante considerar a probabilidade de que um determinado 
evento de risco ocorra e a magnitude dos impactos esperados (consequência). O último se refere à extensão 
em que um evento de risco pode afetar negativamente os receptores ambientais ou sociais. Isso inclui 
considerações dos seguintes critérios: 

• sensibilidade do receptor,                       
• gravidade dos impactos,                       
• duração e escala esperadas e                       
• se o impacto é reversível ou não.                       

  



A avaliação da significância dos riscos também leva em consideração se existem boas práticas conhecidas, 
aceitáveis e prontamente disponíveis para lidar com esses impactos e se as entidades executoras e / ou as 
principais partes interessadas têm experiência na aplicação de tais medidas. 
  
7. Análise de alternativas *              
  
O objetivo da análise de alternativas é identificar outras opções, incluindo a não implementação do projeto, 
para atingir os objetivos do projeto e comparar seus impactos com a proposta original. Esta etapa é 
necessária apenas para projetos de alto risco onde os impactos identificados são muito significativos. 
  
A análise compara sistematicamente tecnologias, projetos, operações e locais alternativos viáveis e menos 
adversos - incluindo a opção "sem projeto" - ao projeto proposto em termos de: 
  

• sua eficácia em alcançar os objetivos do projeto, bem como possíveis compensações;                       
• seus potenciais impactos ambientais e sociais;                       
• a viabilidade de mitigar esses impactos;                       
• requisitos operacionais e sua adequação às condições locais;                       
• seus requisitos institucionais, de treinamento e de monitoramento;                       
• sua estimativa de custo-eficácia; e                       
• sua conformidade com as políticas, planos, leis e regulamentos existentes.                       

  
A análise deve recomendar a alternativa preferida e declarar porque foi escolhida. 
  
8. Plano de monitoramento e gestão ambiental e social (ES M MP)              
  
Um resultado principal do processo de ESIA é uma estratégia para gerenciar riscos e mitigar impactos. A 
identificação das medidas de mitigação é feita em consulta com os grupos afetados e é orientada pela 
hierarquia de mitigação. A hierarquia de mitigação implica que todas as tentativas razoáveis devem ser feitas 
primeiro para evitar impactos sociais ou ambientais negativos. Se a prevenção não for possível sem desafiar o 
objetivo de conservação do projeto, medidas devem ser tomadas para minimizar os impactos a níveis 
aceitáveis e abordar os impactos residuais restantes com medidas de compensação adequadas e justas. 
  
A estratégia de gestão de risco é documentada em um ESM M P que descreve: as medidas de mitigação 
desenvolvidas durante a ESIA, um cronograma de implementação e os recursos e responsabilidades 
necessários. A viabilidade técnica e operacional, a adequação cultural e a sustentabilidade das medidas 
propostas devem ser demonstradas, bem como os requisitos de capacitação e fortalecimento institucional, 
quando relevante. O ES M MP também deve indicar como as medidas projetadas para evitar impactos serão 
monitoradas para eficácia. A nota de orientação para desenvolver o ESM M P fornece instruções adicionais e 
inclui modelos para o ESM M P e para monitorar o plano. 
  
9. Resultados das consultas às partes interessadas              
  
O envolvimento das partes interessadas é um princípio fundamental do ESMS e uma importante ferramenta 
de procedimento para uma ESIA de sucesso. Melhora a compreensão das condições locais e das preocupações 
das partes interessadas e é essencial para identificar estratégias eficazes para mitigar os impactos 
negativos. Envolver os grupos afetados na tomada de decisões lhes dá mais confiança e segurança, melhora a 
legitimidade do projeto e ajuda a construir relacionamentos construtivos entre as partes interessadas. 
  
O Manual do ESMS define os requisitos para o engajamento das partes interessadas, estabelecendo 
disposições mínimas para divulgação e consulta durante as etapas do ciclo do projeto. Estas disposições são 
particularmente relevantes para o processo de ESIA; as disposições de cônsul t ção e divulgação são mais 
rigorosas para projectos de alto risco (ESIA cheio) do que para os projectos de risco moderado (AIAS 
parcial). Consulte o Anexo 13 para obter mais informações sobre consulta e engajamento das partes 
interessadas. 
  



Durante a ESIA, as consultas devem se concentrar nos grupos potencialmente afetados, povos indígenas e 
organizações da sociedade civil; a análise das partes interessadas apóia a decisão de quem consultar. O 
processo de consulta deve ser culturalmente apropriado, não discriminatório e sensível ao gênero. Deve 
assegurar que todas as pessoas cujas vidas possam ser afetadas pelo projeto sejam devidamente consultadas 
para verificar e avaliar a significância dos impactos e que todos os grupos afetados tenham a oportunidade de 
participar no desenvolvimento de medidas de mitigação. 
  
A intensidade ou profundidade do engajamento das partes interessadas deve ser apropriada à complexidade 
do projeto e à importância dos riscos identificados e adaptada a grupos individuais. A lógica geral de 
engajamento das partes interessadas que deve ser seguida é descrita na Figura 3 do Manual de 
ESMS. É importante estar ciente dos recursos e do tempo necessários das partes interessadas. O processo de 
consulta é melhor agendado em etapas iterativas, primeiro buscando entradas iniciais, em seguida, feedback 
sobre os primeiros resultados da avaliação e sugestões para ações de mitigação, e concluindo com uma 
reunião final das partes interessadas para obter feedback sobre o rascunho do relatório da ESIA, o ESM M P e 
outros planos de ação, conforme relevante. 
  
Se o Padrão sobre Reassentamento Involuntário e Restrições de Acesso ou o Padrão sobre Povos Indígenas 
forem acionados, as consultas devem aderir integralmente ao Princípio do Consentimento Livre, Prévio e 
Informado de acordo com o Padrão de Desempenho 7 da IFC . 
  
O relatório final da ESIA deve documentar os resultados das consultas realizadas com as partes interessadas e 
grupos afetados pelo projeto e fornecer um resumo das preocupações levantadas e uma explicação de como 
esses resultados foram tratados na ESIA e no ES M MP. A descrição deve especificar como as mulheres foram 
incluídas na consulta, levando em consideração seus conhecimentos específicos de gênero, funções, 
responsabilidades e impactos potenciais. 
  
III. Outros itens a serem especificados nos termos de referência para uma ESIA              
Os termos de referência reais para uma ESIA devem ser adaptados para cada projeto, pois o escopo e a 
profundidade da avaliação dependem da natureza, complexidade e importância das questões que emergem 
da triagem do ESMS. Para projetos de alto risco, o escopo da ESIA será determinado em detalhes pelo estudo 
de escopo anterior à ESIA. 
  
Os termos de referência para uma ESIA geralmente incluem os itens listados abaixo. Os termos de referência 
para projetos de risco moderado são menos abrangentes do que aqueles para projetos de alto risco; portanto, 
os elementos marcados com um asterisco geralmente não são necessários para uma ESIA parcial. 
  

• Um resumo das principais características do projeto                       
• Uma lista de requisitos nacionais e locais aplicáveis da ESIA, quando disponíveis e relevantes 

*                       
• Uma lista das principais questões que surgiram da triagem e do escopo do ESMS para 

serem analisados na ESIA                       
• Uma descrição dos elementos necessários da ESIA e especificação do conteúdo de quaisquer 

estudos especializados adicionais (se aplicável) a serem realizados como parte da 
ESIA                       

• Fornecimento de orientação metodológica (se aplicável) para a ESIA geral e estudos especializados 
(por exemplo, análise sensível ao gênero)                       

• Especificação do tipo de experiência ambiental e social exigida pelo especialista / equipe da 
ESIA                       

• Uma lista preliminar de alternativas de projeto viáveis, incluindo uma opção "sem projeto" e 
requisitos para sua avaliação *                       

• Especificação dos tipos de consultas necessárias com as pessoas afetadas, comunidades e outras 
partes, incluindo reuniões finais das partes interessadas para coletar opiniões sobre o 
rascunho da ESIA e ESM M P                       



• A exigência de preparar um relatório da ESIA e outros documentos ou planos de ação (conforme 
necessário) e para indicar rigorosamente a precisão, confiabilidade e fontes dos dados 
usados                       

• Um orçamento e cronograma para a ESIA fornecendo tempo e fundos suficientes para uma consulta 
eficaz às partes interessadas.                       

  
A realização de uma ESIA requer uma equipe técnica com qualificações adequadas e experiência em técnicas 
de pesquisa qualitativa e quantitativa e familiaridade com o contexto temático e regional ou local; a equipe 
deve ter experiência com desenho participativo e metodologias de avaliação, com análise de gênero e 
desenho de projeto com perspectiva de gênero e, quando pertinente, com questões de povos indígenas. 
  
Esboço indicativo e modelo do Plano de Ação Ambiental e Social (ESAP) 

Além da ESIA, um Plano de Ação autônomo serve para abordar as lacunas identificadas em relação ao Quadro 
de Referência. Este Plano de Ação irá agregar diligentemente as lacunas identificadas no relatório em um 
formato tabular (como o exemplo apresentado abaixo), definir prazos realistas para a conclusão das ações (com 
ênfase em alcançar a conformidade o mais rápido possível) e incluir as informações mostrado abaixo. A 
descrição da Medida e / ou Ação Corretiva deve ser sucinta, mas adequadamente detalhada, precisa e clara e 
referenciada em relação ao padrão apropriado. 
  
Additio notas finais sobre o Plano de Acção : 

−�Onde forem identificados problemas que acarretam altos riscos associados ou potencial para ação 
regulatória, a abordagem dessas questões deve ser priorizada no Plano de Ação.        

−�O Plano de Ação deve levar em consideração qualquer equipe ou habilidades adicionais exigidas pela 
gestão ambiental e social da Empresa.        

−�Quando apropriado, medidas ou ações corretivas maiores ou de longo prazo devem ser subdivididas em 
marcos para facilitar o monitoramento do progresso em alcançá-los.        

−�Na preparação do Plano de Ação, deve-se levar em consideração se existem sinergias significativas para 
alcançar a conformidade com os padrões internacionais (ou seja, os Padrões de Desempenho da IFC) e 
os requisitos nacionais.        

  

Padrão de 
referência / 

lei / 
regu l a ção 

Ações 

  

Prioridade 

(Baixo 
Médio 
Alto) 

Responsabilidade Prazo 
final 

Indicador 
de 

conclusão 

Esti m um custo 
ted 

              

              

              

              

Esboço do Plano de Monitoramento e Gestão Ambiental e Social (ESM M P) 

Componentes do ES M MP 



Um Plano de Monitoramento e Gestão Ambiental e Social (ES M MP) documenta a estratégia de gestão de 
risco do projeto. Ele serve como um "Documento guarda-chuva" que integra as conclusões de todos os 
estudos de impacto realizados durante a fase de projeto, os planos e outras disposições para cumprir os 
requisitos das Normas que foram acionadas, bem como informações específicas do país e do local relevantes 
para a estratégia de gerenciamento de risco do projeto. O ES M MP se tornará parte integrante da estratégia 
de implementação do projeto . 

O ES M MP tem o seguinte conteúdo: 

a) Descrição do projeto, incluindo quadro lógico e atividades do projeto, localização e extensão geográfica 
do projeto;       

b) Breve referência ao enquadramento legal do país anfitrião relevante para a gestão ambiental e social e 
como os projetos garantem o seu cumprimento ;       

c) Lista completa dos efeitos negativos identificados que atividades específicas do projeto podem causar e 
sua importância;       

d) as medidas para Planeado evitar impactos ambientais e / ou sociais adversas, a minimi z e para níveis 
aceitáveis ou compensá-las ; incluindo responsabilidades (pessoal) e cronograma para implementar 
as medidas de mitigação, sua viabilidade técnica, adequação cultural, eficácia esperada no 
fornecimento de mitigação a todos os grupos afetados;       

e) Referência aos planos exigidos pelos Padrões (por exemplo, Plano para Povos Indígenas, Restrições de 
Acesso ao Plano de Ação, etc.) e se as medidas de mitigação foram incluídas ou não no ESM M P;       

f) Estimativa de custos das medidas de mitigação propostas e de garantia do cumprimento, a incluir no 
orçamento da proposta de projeto;        

g) Descrição da capacidade das entidades executoras para implementar o ES M MP; onde for necessário, 
prever medidas de reforço das capacidades (a ser incluído no ESM M orçamento P).       

Para cada medida de mitigação dos detalhes operacionais precisa ser summari z ed na forma de uma 
tabela. Uma boa sincronização com o plano geral de implementação do projeto e seu ciclo de monitoramento 
e relatório é crítica. 

Existem casos em que uma medida de mitigação já está conceituada como uma atividade no plano de 
implementação principal do projeto. Ainda é aconselhável incluir também esta atividade no ES M MP 
juntamente com todas as outras medidas de mitigação, a fim de fornecer uma visão geral da estratégia de 
mitigação do projeto e ser capaz de verificar a lista de medidas de mitigação contra os impactos 
identificados. Como tal, serve para analisar se as medidas são realmente suficientes, viáveis e sustentáveis 
para mitigar os impactos. Para evitar a repetição da estrutura de resultados do projeto e do plano de 
implementação, apenas os códigos da atividade devem ser inseridos neste caso . 

Monitoramento e Supervisão ES M MP 

O ES M MP precisa ser monitorado para rastrear o progresso na implementação das medidas de mitigação 
acordadas. Isso deve ser feito anualmente (consulte o Plano Anual de Monitoramento de Gestão Ambiental e 
Social na próxima seção) . Para cada medida, deve ser sinalizado se a implementação está dentro do 
cronograma (ou adiantada ou concluída), ligeiramente atrasada ou atrasada. Quando ocorrem atrasos, as 
razões precisam ser explicadas e as soluções sugeridas. 
Além do progresso, a eficácia das medidas de mitigação também precisará ser monitorada. Onde as medidas 
são complexas, um plano de monitoramento deve ser desenvolvido incluindo indicadores-chave, linha de base 
e metas . A agência executora deve usar observações e consultas às partes interessadas (em particular com os 
grupos afetados) para avaliar a eficácia das medidas. A agência também é incentivada a buscar sinergias com o 
plano de monitoramento do projeto, que pode incluir indicadores que podem ser usados para julgar a eficácia 
das medidas de mitigação (por exemplo, indicadores de meios de subsistência dos grupos afetados). 

O monitoramento anual também deve identificar quaisquer riscos ambientais ou sociais adicionais que possam 
ter surgido desde o início do projeto e estabelecer medidas de mitigação apropriadas para qualquer novo risco 



significativo. Esses riscos adicionais e suas medidas de mitigação devem ser adicionados ao ES M MP e 
relatados como parte do monitoramento anual. 
 
 

        

  

    Modelo de Plano de Monitoramento e Gestão Ambiental e Social (ESM M P) 

Padrões ESMS Provocado Principais questões, como elas serão tratadas e se um pla      
exemplo, Organização dos Povos Indígenas, Estrutura do Proces   

Reassentamento involuntário 
e restrições de acesso 

  

☐ sim    
☐ não         

☐ TBD 

  

Pessoas indígenas 

  
☐ sim    
☐ não         

☐ TBD 

  

Herança cultural 

  
☐ sim    
☐ não         

☐ TBD 

  

Conservação da 
biodiversidade e uso 
sustentável dos recursos 
naturais 

☐ sim    
☐ não         

☐ TBD 

  

  Atividades para cumprir a 
política e disposições do 
ESMS 

Custos Responsabilidade de Implementação  

Requisitos de 
divulgação 

        

Mecanismo de 
Reclamações 

        

Integração de gênero         

Engajamento de partes 
interessadas 

        

Principais impactos sociais e ambientais , medidas de mitigação relacionadas e indicadores de monitoramento 

Potenciais 
s ocial 
& e Impactos 
AMBIENTAL[5] 

Atividades 
e m medidas 
itigation[6] 

Viabilidade, 
eficácia e 
sustentabilidade[7] 

Custos Status 
de implementação e responsabilidade 

Monitora  
Indicador  
de 
Desempe  

 
 
 

 

                

                

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn7


                

Novos riscos de ESMS que surgiram 

                

                

                

                

 
 

        

  

Resumo do Plano de Monitoramento de Gestão Ambiental e 
Social (ESM M P) esboço indicativo e modelo 

Se necessário, um resumo independente do Plano de Gestão e Monitoramento pode ajudar a garantir que o 
Plano de Ação seja implementado e que medidas corretivas possam ser detectadas no início. Ele resume os 
requisitos organizacionais, ações e planos de monitoramento para garantir que as medidas necessárias sejam 
tomadas para evitar efeitos potencialmente adversos e maximizar os benefícios de impacto potencial. Os itens 
específicos do ESMMP são baseados na ESIA , Plano de Ação e ESMMP . O resumo deve ser 
desenvolvido anualmente com base no ES M MP e é revisado como parte das missões periódicas de supervisão 
do projeto. 

  

Item de 
ação 

Atividade 

  
Impacto 

potencial 
Mitigação / 

Gestão 

Responsabilidade 
/ Status 

de implementação 

Monitorando 
indicadores 

de 
desempenho 

Principais 
impactos 
residuais 

              

              

              

              

  

  
Formulário e TOR para consultores para conduzir uma ESIA 
  

  
Termos de Referência para Avaliação de Impacto Ambiental e Social para 



[Projeto] 
  

30 de agosto de 2021 
  
O GFCR requer os serviços de um consultor ambiental e social independente (“um Consultor”) para realizar 
uma avaliação de devida diligência ambiental e social (“ESDD”) de um investimento proposto 
na [descrever] empresa (“a Empresa”). 

  
Os seguintes Termos de Referência são aplicáveis à execução dos serviços solicitados. 
  

NOTA - OS PONTOS ABAIXO PARA SER ADAPTADO CONFORME NECESSSÁRIO 
  
2. Descrição do Projeto        

[Inserir descrição]. 
  
3. Objetivo        

Os serviços solicitados são para apoiar a decisão de investimento do GFCR e a abordagem de 
acompanhamento avaliando e verificando de forma independente o Projeto em relação ao quadro de 
referência elaborado na Seção [3], identificando lacunas de conformidade, mitigação necessária e ações de 
acompanhamento. 

  

4. Quadro de Referência       

O quadro de referência será (adapte conforme necessário): 
 Legislação ambiental e social local, nacional e internacional aplicável (incluindo saúde e 
segurança ocupacional). 
 [Política do Fundo] 
 [Padrões de desempenho da IFC, 2012]. 
 [Diretrizes Gerais de Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) do Grupo Banco Mundial,] 
 [As Diretrizes de EHS do Setor Industrial do Grupo do Banco Mundial relevantes]. 
 [Outras normas internacionais que podem ser aplicáveis] 

  
5. Equipe       

A tarefa deve ser realizada por especialistas ambientais e sociais independentes, devidamente qualificados, 
com formação e experiência adequadas no setor e na região. 

[ Adicione quaisquer requisitos específicos ]. 

  

6. Escopo de Trabalho e Tarefas       



O escopo do trabalho compreende a avaliação independente de todos os aspectos ambientais e sociais 
materiais do Projeto, dentro da estrutura estipulada na Seção [3]. 

  

Especificamente, este trabalho implicará ( exemplos abaixo ):  
1) [Revisar os programas e sistemas de gestão ambientais e sociais da Empresa, e sua implementação, 

e [avaliar a conformidade com / compará- los ] com o Quadro de Referência );       
2) Revisar os processos, procedimentos e a capacidade institucional da Empresa para gerenciar riscos e 

impactos ambientais e sociais de acordo com as Boas Práticas da Indústria Internacional (GIIP), 
conforme definido pelos Padrões de Desempenho da IFC e pelas Diretrizes de EHS do Grupo do 
Banco Mundial (Geral e Diretrizes do setor industrial.       

3) Avaliar a capacidade da [Empresa / Projeto] de [cumprir / operar de acordo com / desenvolver 
um Projeto de acordo com] GIIP, identificando lacunas para conformidade e recomendando ações 
conforme necessário com priorização de implementação;       

4) Revisar e, quando necessário, recomendar melhorias para as [Avaliações de Impacto Ambiental e 
Social (ESIAs) / Outros documentos] e os planos de gestão ambiental e social propostos para [o 
Projeto] ; e       

5) Realizar visitas in loco para avaliar a implementação dos sistemas e planos de gestão ambiental e 
social da Empresa e a adequação das práticas de gestão da Empresa ao Quadro de Referência;       

6) Identificar oportunidades de agregação de valor por meio de melhorias e iniciativas ambientais e 
sociais.       

7) Preparar um Plano de Ação Ambiental e Social (ESAP) descrevendo as ações a serem implementadas 
para alcançar o cumprimento do Quadro de Referência dentro de um prazo razoável. Consulte o 
Apêndice A.       

8) Conduzir uma revisão para identificar a partir de fontes de mídia disponíveis publicamente se há 
quaisquer questões ambientais e / ou sociais potenciais, incluindo a atenção / campanhas de ONGs, 
ou itens que podem levar a riscos de reputação para a Empresa e / ou GFCR.       

  
A avaliação será composta por [X] tarefas ( exemplos abaixo ): 

A. Reunião inicial : 
[Descreva]. 

  
B. Avaliação da capacidade e histórico da Empresa : 
[Descrever]. 

  
C. Revisão da informação : 
[Descreva]. 

  
D. Reconhecimento do site :  
[Descrever]. 

  
E. Preparação das entregas (ver Seção [6]) : 

[Descrever]. 
  
7. Relatórios e entregas       

O Consultor fornecerá ( exemplos abaixo ): 



i.[ Resumo preliminar das principais descobertas - logo após a conclusão do 
reconhecimento do local, o consultor fornecerá um relatório de back-to-office conciso 
com foco nas principais descobertas e riscos, impactos e oportunidades 
identificados. Uma reunião / teleconferência será agendada entre o GFCR e o Consultor 
para discutir as principais conclusões e o cronograma para a preparação do relatório 
ESDD; e 

ii.Relatório de Due Diligence Ambiental e Social - o Consultor fornecerá um relatório 
detalhado refletindo totalmente o escopo do trabalho. Quando lacunas de conformidade 
com a Estrutura de Referência e / ou oportunidades para adição de valor por meio de 
melhorias ambientais e sociais forem identificadas, elas serão apresentadas em Planos de 
Ação Ambiental e Social (usando um formato tabular substancialmente semelhante ao 
exemplo apresentado no Anexo A)]. 
  

8. Prazo       

[Inserir]. 
  
9. Proposta       

A proposta de ESDD deve conter as seções listadas abaixo: 
  

1) Escopo do Trabalho: O escopo do trabalho deve incluir uma descrição das atividades específicas que 
serão realizadas a fim de realizar as tarefas necessárias identificadas na Seção 5. Isso deve incluir 
quaisquer propostas de visitas / reconhecimento ao local, documentos a serem revisados, entrevistas , 
etc. Se o Consultor achar que tarefas ou componentes adicionais dentro de uma tarefa necessária são 
sugeridos ou garantidos, eles devem ser declarados e delineados como “Tarefas Opcionais”.         
 

2) Equipe do projeto e qualificações: Isso deve incluir o nome dos principais membros da equipe e de 
quaisquer subcontratados, e uma breve descrição de suas funções na equipe do projeto. As qualificações 
do pessoal devem incluir capacidades técnicas relevantes, experiência anterior específica em projetos 
semelhantes a este, experiência e conhecimento específicos no país, habilidades linguísticas 
específicas.         
 

3) Custos estimados: Uma estimativa de custo de quantia total (a não ser excedida), em dólares americanos, 
deve ser fornecida para o escopo de trabalho necessário. Uma divisão dos custos estimados por tarefa 
também deve ser apresentada (ou seja, formato tabular) e deve incluir Custos Diretos de Mão de Obra 
(número de horas ou dias por equipe e seus custos unitários associados) e Custos Indiretos de Mão 
de Obra (ou seja, viagens, diárias, sub- empreiteiros, etc.).         
 

4) Conflitos de interesse:       
Como parte da proposta, o Consultor também deve confirmar que não há conflito de interesses e que 
está em posição de fornecer uma revisão adequada, precisa e objetiva. 
  

5) [ADICIONE NOVAS SEÇÕES CONFORME APROPRIADO]:       
ANEXO 5: S C R E NING CHECKLIST S PARA (I) REUNIÃO VAI / NÃO VAI E (II) REUNIÃO DE DECISÃO 
FINAL DE INVESTIMENTO 

  
(i) Reunião Go / No Go                  



  
Nome do Projeto: 
  

País: 
  

ID do projeto: 
# 

        
        

  
    

  
Avaliador E&S: 
  

Aprovação E&S: Data da revisão:    
     

Investimento proposto: 
  

       

Breve descrição do projeto: 
  
Resumo de possíveis problemas ambientais e sociais: 
Na avaliação, os principais problemas foram identificados como: 

•   
•   
•   
•   

  
Edição Perguntas usadas para avaliar os riscos 

potenciais de EHS e determinar a categoria 
geral de risco 

Risco 
H / M / 

L 
Ou NA 

Risco 
Justificação 

PROBLEMAS AMBIENTAIS   
Área de 
Influência 

O projeto tem uma grande área de influência e 
todas as instalações associadas, incluindo 
o RoW para quaisquer linhas de transmissão, 
foram avaliadas? 
  

  

  

Poluição Potencial para causar poluição significativa do 
ar, solo ou água. 
  

  
  

Perda de habitat 
e impacto sobre 
biodiversidade 

Espera-se que o projeto resulte em uma 
mudança no uso da terra, por exemplo, de 
floresta para agricultura; agrícola para agrícola 
/ industrial mais intensivo? Isso envolverá o 
desmatamento e / ou o risco de poluição da 
água? Uso ou impacto em áreas particularmente 
frágeis, como pântanos? 
  

  

  

Uso de recursos O consumo de água ou o descarte de efluente 
aquoso têm probabilidade de impactar 
significativamente outros usuários desse 
abastecimento?  
  

  

  

Natural 
Recursos 

Espera-se que o projeto cause algum dos 
seguintes: 
Erosão da Terra? 
Os estoques de peixes diminuem? 
Desmatamento? 

  

  



Recuperação de terras? 
  

Cadeia de 
mantimentos 

Os materiais são de fontes sustentáveis? 
      

Terra 
contaminada 

Existem sinais de contaminação da terra por 
atividades anteriores no local (agrícola e 
industrial)? Os tanques são agrupados? Qual é o 
padrão de armazenamento de 
tambores? Existem vazamentos 
óbvios? Eliminação geral de papel / 
plástico? Eliminação da indústria / resíduos 
químicos? Contaminação de resíduos 
orgânicos? água insegura / contaminada 
  

  

  

PROBLEMAS SOCIAIS   
Perdas 
substanciais de 
empregos 

Espera-se que haja perdas substanciais de 
empregos ou deslocamento econômico devido 
ao projeto ou à reestruturação do 
investimento? Ou já ocorreram como resultado 
do projeto? 
  

  

  

Projeto e 
instalações 
associadas, área 
de influência e 
TLs: 
Reassentamento 

A construção ou as operações do projeto 
resultarão (ou já resultaram) em 
reassentamento ou deslocamento econômico 
de pessoas, involuntário ou não? Em caso 
afirmativo, houve / haverá um Plano de Ação 
de Reassentamento / Plano de Restauração dos 
Meios de Subsistência ? A compensação foi 
dada? Isso foi monitorado? Existem 
reivindicações / responsabilidades pendentes? 
  

  

  

Stakeholder 
preocupações 

As partes interessadas (incluindo ONGs) estão 
expressando atualmente alguma preocupação 
sobre o projeto ou qualquer um dos 
investidores / empreiteiros propostos? Essas 
preocupações são prováveis? 
  

  

  

Exploração 
do trabalho 

Existe o risco de que o projeto não seja 
construído / operado de acordo com as 
convenções fundamentais da OIT / requisitos 
do PS2? Por exemplo, trabalho infantil ou 
forçado, discriminação, recusa em permitir a 
liberdade de associação e negociação coletiva 
  

  

  

Indígena 
povos 

O projeto afetou / afetou os povos 
indígenas? Houve Consentimento Livre, Prévio 
e Informado (CLPI)? Existe um amplo apoio da 
comunidade para o projeto? 
  

  

  

Cultural 
Herança 

O projeto está em alocação que afeta ou tem 
probabilidade de afetar significativamente o 
patrimônio cultural? 
  

  
  

 



  

  

(ii) Reunião de decisão final de investimento                 

  
Nome do Projeto: 
  

País: 
  

ID do projeto: 
# 

        
  

  
    

  
Avaliador E&S: 
  

Aprovação E&S: 
S / N 
  

Data do ESRS:    
  

     
Investimento proposto: 
  

       

Breve descrição do projeto: 
•   
•   

  
ESIA Preparado e em conformidade com PSs IFC? 
  
ESMMP Preparado e aprovado pelo ESM do GFCR e investidas? contratante / operador? 
  
Todas as licenças e autorizações relevantes em vigor? 
  
Resumo de possíveis problemas ambientais e sociais (retirado do ESRS - anexo a este documento): 
Na avaliação, os principais problemas foram identificados como: 

•   
•   
•   
•   

  
Foi preparado um ESAP para o projeto (anexo)? 
  
Em caso afirmativo, foi acordado e assinado pelo contratante / operador? 
  
O especialista ambiental e social confirma que os riscos ambientais e sociais podem ser gerenciados de acordo com a política a          
  
  

 
 
ANEXO 6 : OS PADRÕES DE DESEMPENHO LISTA DE VERIFICAÇÃO S 



  
Nome do 
Projeto: 
  

País: 
  

   
 

  
  

Avaliador 
E&S: 
  

Aprovação E&S:      
 

  
  

 
  

Investimento proposto: 
  

   
 

   

1. QUESTÕES SOC      
Breve descrição do projeto: 
  
Resumo dos problemas de E & S: 
Na avaliação, os principais problemas foram identificados como: 

•   

•   

•   

  
Investimento: 
Lista de exclusão: S / N 
ESAP: S / N 
Recomendação Go: S / N 
  

2.   
  
Avaliação de questões ambientais e sociais 

• Satisfatório (S): o projeto está em conformidade material com os PSs, diretrizes de EHS da WBG, regulament            

• Parcialmente insatisfatório (PU): o projeto atualmente não está em conformidade com as diretrizes de EHS                      

• Insatisfatório (U): o projeto não está em conformidade com os PSs e outros requisitos ambientais e sociais e            

• Não aplicável (NA): não relevante para o projeto. 

Avaliação Ambiental e   

1. Avaliação e Sistema de Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais  
1.1. Avaliação S&E      
1.2. Programa de gestão e qualidade do ESAP      
1.3. Capacidade organizacional      



1.4. Treinamento      
1,5. Envolvimento da Comunidade      
1.6. Monitoramento      
1.7. Comunicando      

2. Condições de Trabalho e Trabalho  
2.1. Política e gestão de recursos humanos      
2.2. Organizações de Trabalhadores      
2.3. Não Discriminação e Igualdade de Oportunidades      
2.4. Contenção      
2,5. Protegendo a Força de Trabalho      
2.6. Monitoramento      
2.7. Saúde e segurança Ocupacional      

3. Eficiência de recursos e prevenção da poluição  
3.1. Conservação de recursos e eficiência energética      
3.2. Emissões de ar      
3.3. Águas residuais      
3.4. Resíduos sólidos        
3,5. Materiais perigosos      
3,6. Preparação e resposta a emergências, segurança contra incêndio e vida      

4. Saúde, segurança e proteção da comunidade  
4.1. Saúde da comunidade      
4.2. Segurança e Proteção      
4.3. Preparação e Resposta a Emergências      
4,4. Requisitos de pessoal de segurança        

5. Aquisição de terras e reassentamento involuntário    
5.1. Remuneração e benefícios para pessoas deslocadas        
5,2 Mecanismo de Consulta e Reclamações        
5.3. Planejamento e implementação de reassentamento        
5,4 Deslocamento Físico        
5.5. Deslocamento Econômico        
5,6. Responsabilidade do Setor Privado no Reassentamento Gerenciado pelo Governo        

6. Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos    
6.1. Proteção e Conservação da Biodiversidade        
6,2 Gestão e uso de recursos naturais renováveis        

7. Povo indígena    



7.1. Prevenção de impactos adversos        
7,2 Divulgação de informação        
7.3. Consentimento, Consulta e Participação Informada        
7,4 Impactos em terras tradicionais ou consuetudinárias        
7,5. Realocação de IPs de terras tradicionais ou consuetudinárias        
7,6. Recursos Culturais        

8. Herança cultural    
8,1 Proteção do patrimônio cultural na concepção e execução do projeto        
8,2. Projeto de uso do patrimônio cultural        

Plano de Ação Ambiental e Social    
Diretrizes ambientais, de saúde e segurança do WBG  
Leis e regulamentos ambientais, de saúde e segurança do país anfitrião  

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

Desempenho do projeto E&     
1. Avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais 

  
PS1-PROJECT DATA Y N N / 

D 
1. EMS com certificação internacional em vigor?   �   
2. Este projeto precisa de uma ESIA completa?     � 
3. Foi identificado um impacto cumulativo?     � 
4. Foi identificado um estudo de base socioeconômica?     � 
5. Foi realizada uma auditoria ambiental e social de um ativo 
existente? 

  �   

6. Perito (s) externo (s) usado (s) para a ESIA?     � 
7. ESIA satisfatória?       
8. ESAP preparado e satisfatório?       
9. O cliente tem um plano de desenvolvimento comunitário 
documentado em vigor? 

    � 

10. O plano de desenvolvimento da comunidade foi divulgado 
localmente? 

    � 

11. Foram identificados grupos vulneráveis específicos?     � 
12. O cliente relata publicamente sobre o desempenho ambiental e 
social geral (por exemplo, relatório de sustentabilidade)? 

  �   

13. Fatores ecológicos ou de baixo custo de mão de obra foram 
identificados na cadeia de abastecimento? 

  �   

 



Desempenho do projeto E&     
14. O cliente estabeleceu um FPIC?     � 
15. A IFC estabeleceu amplo apoio comunitário ?     � 
16. O cliente contratou um especialista externo para verificar as 
informações de monitoramento? 

  �   

17. O cliente estabeleceu um mecanismo de reclamação da 
comunidade? 

  �   

18. O cliente divulgou as informações do projeto ambiental e social 
localmente? 

�     
 

2. Condições de Trabalho e Trabalho 
  

PS2-PROJECT DATA Y N N / 
D 

1. Há evidências de um mecanismo de reclamação em 
funcionamento para os trabalhadores? 

�     

2. O projeto tem um acordo coletivo de trabalho com um ou mais 
sindicatos? 

  �   

3. Número total de funcionários diretos :   
  

4. Número de incidentes ou fatalidade de funcionários contratados 
diretos? 

  
  

5. Foi realizada uma auditoria de trabalho?   �   
6. Foi realizada uma triagem da cadeia de suprimentos?     � 
7. O projeto recebeu a certificação SA 8000 ou equivalente?     � 
8. O projeto recebeu certificação OHSAS ou similar?     �   
9. Trabalho infantil e forçado, trabalho infantil na cadeia de 
abastecimento 

  �   

10. Houve alguma contenção       
11.         

 

 

3. Eficiência de recursos e prevenção da poluição 
  

PS3-PROJECT DATA Y N N / 
D 

1. Existem emissões atmosféricas?   �   
2. Existe algum efluente?     � 
3. Existem reciclagem e reutilização de materiais     � 
4. Eliminação adequada de resíduos?     � 
5. O projeto está localizado em terreno contaminado?     � 
6. O projeto envolve materiais perigosos     � 
7. Responsabilidades de emergência declaradas �     
8. Plano de Resgate �     
9. Água e bombas de combate a incêndios, extintores, hidrantes �     

 

 
  

4. Saúde, segurança e proteção da comunidade 
  

PS4-PROJECT DATA Y N N / 
D 

1. Número de incidentes / fatalidade envolvendo não funcionários 
(comunidade)? 

  
  

2. Os planos obrigatórios de preparação e resposta a emergências 
exigem a participação e prontidão da comunidade? 

  �   

3. Uso de especialistas externos em segurança de infraestrutura e 
equipamentos? 

�     

 



Desempenho do projeto E&     
4. O cliente contrata formalmente (B) forças de segurança privada?   �   
5. Plano de gerenciamento de pessoal de segurança implementado? �     
6. Foi realizada uma avaliação de impacto na saúde?   �   

 

5. Aquisição de terras e reassentamento involuntário 
  

PS5-PROJECT DATA Y N N / 
D 

1. Aquisição de terras pelo (A) Governo, (B) Cliente ou (C) Ambos?     � 
2. Plano de ação de reassentamento / auditoria / estrutura 
preparada? 

      

3. O Plano de Ação de Reassentamento / auditoria / estrutura foi 
divulgado localmente? 

      

4. Número de famílias fisicamente deslocadas?   
  

5. Número de famílias economicamente deslocadas?   
  

6. Quantos invasores deslocados receberam garantia de posse?   
  

7. Reassentamento realizado por (A) Governo (B) Cliente       
8. ou (C) Ambos?       
9. O cliente complementou (em dinheiro ou outro benefício) a 
aquisição de terras ou reassentamento controlado pelo governo?       

      

  
  

   
  

6.                 Conservação da biodiversidade e gestão sustentável 
  

PS6-PROJECT DATA Y N N / 
D 

1. Presença de habitat crítico?     � 
2. Certificação independente para gestão sustentável de recursos?       
3. Introdução de espécies exóticas?       

 

   
  

7.                 Povo indígena 
  

PS7-PROJECT DATA Y N N / 
D 

• Os povos indígenas são afetados?       � 
• Foi preparado um IPDP?       
• IPs realocados?         
• Terrenos de IPs usados?       

 

   
  

8.                 Herança cultural 
  

PS8-PROJECT DATA Y N N / 
D 

1. O Patrimônio Cultural foi identificado (por meio da ESIA ou dos 
Procedimentos de Descobertas Acaso) 

    � 

2. O Patrimônio Cultural foi / será removido?       
3. O projeto é comercialmente viável devido a algum aspecto do 
Patrimônio Cultural 

      

4. A investida entrou em negociação de boa fé para Patrimônio 
Cultural e / ou uso comercial do Patrimônio Cultural? 

      

5. Foi elaborado um plano de repartição de benefícios?       
 

   
  

Plano de Ação Ambiental e Social (ESAP) 
  
  

 



Desempenho do projeto E&     
  
Diretrizes ambientais, de saúde e segurança do WBG 
Diretrizes EHS aplicáveis: 

•      Diretrizes gerais de meio ambiente, saúde e segurança 
•      Xxx 
•      Xxx 

  

  
  

Leis e regulamentos de EHS do país anfitrião 
•      XX 
•      XX 

As autorizações e licenças são atuais? 
  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

            Desempenho no cumprimento das diretrizes de EHS 
DIRETRIZES 
APLICÁVEIS 

AVALIAÇÃO DESEMPENHO / COMENTÁRIOS DO PROJETO 
Diretrizes 
gerais de 
EHS 
  

S 

    Avaliação   
  1. Meio Ambiente S   
  1.1 Emissões de ar e qualidade do ar ambiente S   

 

  1.2 Conservação de Energia S   
 

  1.3 Água Residual e Qualidade da Água Ambiental S   
 

  1.4 Conservação de Água S   
 

  1.5 Gestão de Materiais Perigosos S   
 

  1.6 Gestão de Resíduos S   
 

  1.7 Ruído N A   
 

  1.8 Terra Contaminada N N   
 

      
 

2. Saúde e Segurança Ocupacional S   
 

  2.1 Projeto e Operação Geral da Instalação S   
 

  2.2 Comunicação e Treinamento S   
 

  2.3 Riscos Físicos S   
 

  2.4 Riscos Químicos S   
 

  2.5 Riscos Biológicos N / D   
 

  2.6 Riscos Radiológicos N / D   
 

  2.7 Equipamento de Proteção Individual N / D   
 

  2.8 Ambientes de Perigos Especiais N / D   
 

  2.9 Monitoramento S   
 

      
 

3. Saúde e segurança da comunidade S   
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-1/%24FILE/1-1%2BAir%2BEmissions%2Band%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-2/%24FILE/1-2%2BEnergy%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-3/%24FILE/1-3%2BWastewater%2Band%2BAmbient%2BWater%2BQuality.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-4/%24FILE/1-4%2BWater%2BConservation.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-5/%24FILE/1-5%2BHazardous%2BMaterials%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-6/%24FILE/1-6%2BWaste%2BManagement.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-7/%24FILE/1-7%2BNoise.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_1-8/%24FILE/1-8%2BContaminated%2BLand.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_2/%24FILE/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/%24FILE/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf


  3.1 Qualidade e disponibilidade da água NI   
 

  3.2 Segurança Estrutural da Infraestrutura do Projeto S   
 

  3.3 Segurança de Vida e Incêndio S   
 

  3.4 Segurança no Trânsito N / D   
 

  3.5 Transporte de Materiais Perigosos N / D   
 

  3.6 Prevenção de Doenças S   
 

  3.7 Preparação e Resposta a Emergências S   
 

      
 

4. Construção e desativação S   
 

  4.1 Meio Ambiente S   
 

  4.2 Saúde e Segurança Ocupacional S   
 

  4.3 Saúde e Segurança da Comunidade S   
 

      
 

3. DOCUMENTOS REVISADOS 
ESIA 
ESAP 
Política de RH 
Dados OHS 
Licenças / autorizações operacionais de E&S 
  
ANEXO 7: FORMATO DO RESUMO DA REVISÃO AMBIENTAL E SOCIAL (ESRS) 

  
Resumo de revisão ambiental e social 

Número do projeto : XX 
  
País:                                          
P rojecto :                            
Categoria Ambiental: A / B              
Encontro:                            
  
A. Descrição do Projeto 
  
B. Categorização Ambiental e Social 
  
C. Padrões aplicáveis 
  
Embora todos os Padrões de Desempenho sejam aplicáveis a este investimento, com base nas informações 
atuais, o investimento terá impactos que devem ser gerenciados de maneira consistente com os 
seguintes Padrões de Desempenho: 
  

• PS1: Avaliação e Gestão Ambiental 
• e riscos e impactos sociais 
• PS2: Condições de Trabalho e Trabalho 
• PS3: Eficiência de recursos e prevenção da poluição 
• PS4: Saúde, segurança e proteção da comunidade 
• PS5 Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário 
• PS6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos 
• PS7 : Povos Indígenas 
• PS8: Patrimônio Cultural 

  
Além disso, as Diretrizes Gerais de EHS do WBG e as Diretrizes do Setor Industrial X, Y são aplicáveis a este 
projeto. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_4/%24FILE/4%2BConstruction%2Band%2BDecommissioning.pdf


  
D. chave Documents and Scope of GFCR E & S revisão 
  
Uma visita ao local de due diligence ambiental e social foi conduzida por XXXX especialista ambiental / 
social em (data) . A visita ao local incluiu visitas às instalações do projeto e instalações associadas e pessoas 
afetadas pelo projeto . M eetings foram realizadas com representantes de XX e comunidades afetadas. 
  
Além da visita ao local de due diligence, os seguintes documentos foram analisados por XXXX : 
  

• E SIA 
• Relatório de estudo de viabilidade 

  
Esses documentos avaliam adequadamente os riscos e impactos ambientais do Projeto XX e fornecem uma base 
sólida para a mitigação adequada dos riscos e impactos ambientais apresentados por este Projeto. 
  
E. Principais questões e mitigação 
  
PS1: Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais 
- Avaliação Social e Ambiental : 
- Programa de Gestão : 
- Monitoramento e Relatórios : 
- Capacidade organizacional : 
  
PS2: Condições de Trabalho e Trabalho 
- Política e procedimentos de RH : 
- Saúde e segurança ocupacional : 
- Treinamento de trabalhadores : 
  
PS3: Eficiência de recursos e prevenção da poluição 
- Fase de construção: 
- Durante a operação : 
  
PS4: Saúde, segurança e proteção da comunidade 
- Construção e Operação: 
- Medidas de segurança: 
  
PS5 Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário 
- Desenho do projeto    
- Remuneração e benefícios para pessoas deslocadas    
- Envolvimento da comunidade    
- Mecanismo de Consulta e Reclamações    
- Planejamento e implementação de reassentamento e restauração de meios de subsistência    
- Responsabilidades do Setor Privado no Reassentamento Gerenciado pelo Governo    
  
PS6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos 
- Processo de licenciamento ambiental e envolvimento da comunidade    
- Proteção e Conservação da Biodiversidade    
- Gestão e uso de recursos naturais renováveis    
PS7: Povos Indígenas 
- Prevenção de impactos adversos    
- Impactos em terras tradicionais ou consuetudinárias em uso    
- Realocação de povos indígenas (PIs) de terras tradicionais ou consuetudinárias    
- Consentimento, Consulta e Participação Informada    



PS8: Patrimônio Cultural                                          
- Proteção do patrimônio cultural na concepção e execução do projeto    
- Projeto de uso do Patrimônio Cultural    
ANEXO 8: EXEMPLO DE PLANO DE AÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL (ESAP) 

  
  

Padrão de 
referência / lei 
/ regulamento 

Ações 

  

Prioridade 

(Baixo 
Médio 
Alto) 

Responsabilidade Prazo 
final 

Indicador 
de 

conclusão 

Custo 
estimado 

              

              

              

              

  
ANEXO 9 : FORMATO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ANUAL GFCR PARA INVESTIDORES 

  
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ANUAL 

  
  

DATA DE CONCLUSÃO: [INSERIR DATA] 
  

INTRODUÇÃO 
  
Política E&S e ESMS do GFCR 
  
A fim de garantir uma avaliação ambiental e social eficaz, gestão e monitoramento dos investimentos 
propostos, o GFCR desenvolveu uma política ambiental e social e um ESMS em setembro de 2018 . Esses 
documentos e procedimentos associados foram atualizados recentemente e assinados 
pelo Conselho do GFCR em XXX . 
  
Informações de contato: 
  

Completado por :   
Cargo na Organização: ESM Tel: XX 
O email: 

 
Fax:   

  
Período de relatório: 
  

A partir de: Para: 



1 de outubro de 20xx 30 de setembro de 20xx 
  
  
 
 

1. INFORMAÇÕES DE OPERAÇÕES E PORTFÓLIO 
  
Atualização das operações atuais 
  
[Inserir texto de atualização] 
  
Informação de portfólio 
  
Portfólio de Projetos: 
  

   Modelo 
(Biomassa 

SolarPV 
Vento 
SHPP) 

Patrocinador E quidade 
(USDm) 

Capital próprio 
Sócios 

D  
(U  

 
 

  
  

 
 

              
              
              
              
              
              

  
Detalhes do Projeto: 
  

   odelo 
iomassa 

olarPV 
ento 
HPP) 

Categoria (A, B, C) Estágio Problemas de E&S - Status     
  

            
            
            
            
            
            

Repita a tabela conforme necessário para cada projeto 
  
Exposição à lista de exclusão: 
  

Atividades na lista de exclusão GFCR 
 

Porcentagem de investimentos sobre o total 
de exposições pendentes envolvidas em atividades 
excluídas. 

0% do portfólio geral 
  

Se a porcentagem não for zero, explique essas 
exposições e todas as medidas tomadas para reduzir 
essa exposição. 

N / D 



  
2. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

  
Política e Processo 
  

    Sim 
não 

Comente 

2,1 Desenvolvimento e implementação de ESMS?     
2,2 ESMS ou atualizações de políticas e 

procedimentos durante o período do relatório? 
    

2,3 Transações rejeitadas por motivos ambientais, 
de saúde, segurança ou sociais? 

    

2,4 Dificuldades e / ou constrangimentos 
relacionados com a implementação dos 
procedimentos socioambientais? 

    

2,5 Conformidade com as leis e regulamentos do 
país anfitrião? 

    

2,6 Questões sociais e ambientais significativas 
relevantes associadas aos nossos projetos 
investidos durante o período do relatório? 

    

Supervisão / Monitoramento 
  

    Sim 
não 

Comente 

2,7 Relatórios de EHS de projetos durante o 
período de relatório? 

    

2,8 Monitoramento do desempenho ambiental e 
social dos projetos durante o período coberto 
pelo relatório? 

    

2,9 Acidentes / Incidentes com perda de tempo, 
Litígios / Reclamações / Avisos regulatórios e / 
ou multas? 

• Incidentes de não 
conformidade com os requisitos 
ambientais e sociais 
• Convênios / condicionalidades 
impostas por como resultado de 
qualquer não conformidade 

    

2,10 Monitoramento conjunto com qualquer IFI e 
uso de suas diretrizes ambientais e sociais? 

    

Capacidade 

    Sim 
não 

Comente 

2,11 Coordenador ambiental e social que tem a 
responsabilidade geral pela implementação do 
ESMS. 

    

2,12 Equipe atual de outras pessoas essenciais do 
ESMS na organização envolvida na 
implementação do ESMS, 

    



2,13 Treinamento fornecido ao coordenador 
ambiental e social e / ou equipe sobre a 
implementação do ESMS durante o período do 
relatório. 

    

  
Comunicando 
  

    Sim 
não 

Comente 

2,14 Relatório interno sobre questões ambientais e 
sociais do projeto apresentado à alta 
administração durante o período do relatório? 

    

2,15 Relatório de GEE     
2,16 Indicadores de impacto no desenvolvimento     

  
  

3. RECURSOS HUMANOS E PRÁTICAS DE TRABALHO 
  
Labo u r estatísticas: 
  

  Homens Mulheres 
Total ou média 
ao longo do 
ano de 
relatório 

número de 
empregados 

Gestão       
Não-gestão       
Empreiteiros / 
subcontratantes       
Deficiente       
Total       
Composição do Conselho       

Desdobramento por 
Idade 

18-25       
26-35       
36 - 45       
46-55       
> 56       

  
Política de RH e Termos de Emprego 
  

    Sim não Comente 
3,1 Política de recursos humanos?     

3,2 Mudanças nas condições de trabalho durante o ano?     

Organização de Funcionários 

    Sim não Comente 
3,3 Envolvimento das organizações de funcionários 

durante o período do relatório? 
    



3,4 Quaisquer demissões devido à associação em uma 
organização de funcionários ou alegações nesse 
sentido? 

    

3,5 Representação dos funcionários dentro da 
organização (por exemplo, conselho de 
funcionários, órgãos consultivos) 

    

3,6 Acordo de negociação coletiva ou acordos 
independentes e como são negociados? 

    

3,7 Qualquer greve de funcionário ou forma de ação 
coletiva durante o período do relatório 

    

Não Discriminação e Igualdade de Oportunidades 

    Sim não Comente 
3,8 Reclamações internas sobre questões de assédio 

sexual ou outro tipo de assédio? 
    

3,9 Política de oportunidades iguais?     

Contenção 

    Sim não Comente 
3,10 Funcionários demitidos / dispensados     
3,11 Contenção antecipada? Quantos funcionários serão 

dispensados (por nível de habilidade e tipo de 
contrato)? 

    

3,12 Descreva por que há uma necessidade de contenção 
do ponto de vista do negócio? 

    

3,13 Qual é o cronograma de execução do processo de 
contenção? Quando será concluído? 

    

Mecanismo de Reclamações 

    Sim não Comente 
3,14 Mecanismo de reclamação de funcionários que 

permite aos funcionários se registrar e levantar 
questões? 

    

3,15 Quantas vezes ele foi usado neste período de 
relatório? 

    

Multas labo u r e processos judiciais 

    Sim não Comente 
3,16 A autoridade trabalhista aplicou multas à empresa 

relacionadas a questões trabalhistas? 
    

3,17 Já houve alguma ação trabalhista contra a empresa?     
  
  



4. SEGURANÇA DE VIDA E INCÊNDIO 

Regulatório 

    Sim não Comente 
4,1 Licenças de segurança contra incêndio para todos 

os edifícios, incluindo aqueles em arrendamento, 
emitidas pelas autoridades competentes? 

    

4,2 Inspeção de segurança contra incêndio realizada 
pela autoridade local apropriada? Principais 
conclusões da inspeção e quaisquer questões 
pendentes foram resolvidas? 

    

Operacional 

    Sim não Comente 
4,3 Pessoa responsável pela segurança de vida e 

incêndio? 
    

4,4 Monitoramento de instalações e equipamentos de 
segurança de vida e incêndio? 

    

4,5 Algum incidente de incêndio no período do 
relatório? 

    

Treinamento, Conscientização e Competência 

                Sim não Comente 
4,6 Datas dos exercícios de incêndio? Número de 

funcionários participantes? 
    

4,7 Treinamento em primeiros socorros e combate a 
incêndio foi fornecido à equipe durante o período 
do relatório. 

    

  
5. PRÁTICAS AMBIENTAIS 

Regulatório 

    Sim não Comente 

5,1 Licenças ambientais emitidas pelas autoridades 
competentes? 

    

5,2 Inspeção ambiental realizada pela autoridade local 
competente? Principais conclusões da inspeção e 
quaisquer questões pendentes foram resolvidas? 

    

Operacional 



    Sim não Comente 

5,3 Práticas de gestão ambiental em vigor e 
responsabilidades / funções dedicadas? 

    

5,4 Monitoramento de dados ambientais?     

5,5 Incidente de não conformidade ambiental no 
período do relatório? 

    

Medidas 

    Sim não Comente 

5,6 Medidas para diminuir a pegada ambiental em 
vigor? 

    

  

  

  
ANEXO 10: LISTA GFCR DE CONSULTORES EXTERNOS (A SER PREENCHIDO) 

Observe que a seguinte lista de consultores externos não é definitiva. Dependendo das necessidades do projeto, 
consultorias mais especializadas e / ou locais podem ser contratadas. Por meio da rede GFCR, consultores 
especializados podem ser contratados. A lista serve apenas para fins indicativos: 

  

Redes para encontrar consultores locais: 

IUCN: 

https://www.iucn.org/ 
  

R20: 

https://regions20.org/ 
  

Consultorias: 

ERM - Gestão de Recursos Ambientais: 

https://www.erm.com/ 
  

Grupo rps : 

https://www.rpsgroup.com/ 
  

SGS: 

https://www.sgs.com/ 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.iucn.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://regions20.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.erm.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.rpsgroup.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.sgs.com/


  

Pólo Sul: 

https://www.southpole.com/ 
  

Aviso EBS: 

https://ebsadvisory.com/ 
  
ANEXO 11: MECANISMO DE RECLAMAÇÃO DO GFCR AO NÍVEL DO FUNDO 

  

A Pegasus mantém um endereço de e-mail de “Feedback” ( feedback@pcalp.com ) na página “Fale conosco” de 
seu site : 

https://www.pcalp.com/contact/ 
Os e-mails recebidos por meio deste endereço são direcionados ao Diretor de Conformidade da 
empresa. Quaisquer reclamações relacionadas a questões ESG também devem ser compartilhadas com a (s) 
pessoa (s) apropriada (s) que supervisionam as questões ESG. Se solicitado, os e-mails enviados para o 
endereço de e-mail serão mantidos em sigilo. 

Um registro de reclamações é mantido pelo Diretor de Conformidade, que inclui: 
1. data da reclamação 
2. nome da parte prejudicada e qualquer afiliação / organização 
3. detalhes de contato da parte prejudicada 
4. categoria de reclamação (ambiental, social, governança, outros) 
5. se a reclamação é dirigida à Pegasus ou a uma investida (se investida, seu nome 
deve ser listado) 
6. resumo do problema 
7. se a reclamação é um apelo a um resultado anterior de gestão de reclamações 
8. partes relevantes para se envolver na Pegasus e qualquer investida aplicável da 
Pegasus 
9. investigação recomendada do problema 

10. resultado da investigação e ações tomadas 
11. data de fechamento e informações fornecidas à parte prejudicada 

O Diretor de Conformidade é responsável por: 
a. Trabalhe para reconhecer a reclamação por escrito em tempo hábil e informe à 
parte prejudicada o status da investigação da Pegasus sobre o assunto. Deve ser fornecido um 
prazo estimado para a investigação. As investigações sobre as queixas podem variar 
dependendo da natureza da queixa, mas todos os esforços devem ser feitos para garantir que 
as queixas sejam tratadas prontamente. A maioria das investigações não deve durar mais de 
90 dias. 
b. Trabalhe com as partes relevantes na Pegasus e investidas para avaliar a reclamação 
e determinar se alguma ação deve ser tomada para remediá-la. 
c. Informar a parte prejudicada dos resultados da investigação e de qualquer ação 
tomada ou das razões para não agir. 
d. Registre o resultado da investigação no arquivo Excel, incluindo um resumo das 
ações tomadas ou justificativa para não tomar medidas e a data de resposta à parte 
prejudicada. 

O conteúdo do registro de reclamações e o gerenciamento de reclamações devem respeitar a confidencialidade 
da parte prejudicada na medida do possível e não deve haver retaliação contra as partes prejudicadas ou 
denunciantes. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.southpole.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://ebsadvisory.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.pcalp.com/contact/


Em alguns casos, pode ser apropriado para a Pegasus envolver ainda mais a parte prejudicada durante uma 
investigação da queixa. Isso pode ocorrer por meio do convite da parte prejudicada para uma reunião, chamada 
em conferência ou por meio de um outro compromisso por escrito. Todo envolvimento contínuo com a parte 
prejudicada deve ser anotado no registro de reclamações. 

  

  
ANEXO 12: MECANISMO DE RECLAMAÇÃO DO GFCR EM NÍVEL DE PROJETO 

  
Os patrocinadores do projeto são responsáveis por garantir que um mecanismo de reclamação esteja em vigor 
para o projeto. Dependendo do contexto (cultural, geográfico, etc.), o mecanismo mais apropriado deve ser 
discutido e apresentado como parte da reunião inicial de consulta às partes interessadas . O objetivo do 
mecanismo de reclamação é permitir que as partes interessadas locais possam dar contribuições contínuas e / 
ou apresentar reclamações contra o projeto e permitir a resolução de reclamações. 
  
Durante a primeira reunião física com as partes interessadas locais / pessoas afetadas pelo projeto, diferentes 
mecanismos de reclamação devem ser explicados e discutidos para garantir que as partes interessadas 
concordem que os métodos selecionados são os mais apropriados. Os detalhes dessa discussão devem ser 
registrados e incluídos no resumo da reunião das partes interessadas. 
  
Para cada projeto, um “livro de reclamações / contribuições contínuas” deve estar fisicamente disponível em 
um local apropriado ( por exemplo, prefeitura; igreja local, mesquita ou outro local de culto, etc. ). Além do 
livro, pelo menos um método adicional deve ser escolhido e apropriado para o contexto. Outros métodos 
incluem: 
  

• T acesso elefone (útil no caso do analfabetismo generalizado) 
• Acesso à internet 
• Mediador independente nomeado 
• de outros 

ANEXO 13: RESUMO DAS CONSULTAS E PLANO DE ENGAJAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

  

Consulta das partes interessadas e envolvimento no GFCR p rograma e nível de fundo 

As janelas de subsídio e investimento estão trabalhando em conjunto para envolver as partes interessadas no 
terreno: 

A Janela de Doações está mobilizando continuamente sua rede de recursos internos e parceiros externos. A 
Janela de Investimento também está mobilizando as partes interessadas locais, seja alavancando os recursos 
internos da EA e do BNPP ou envolvendo intermediários (R20 e Systemiq ). 

Além dessa mobilização da rede, a Janela de Doação está financiando argumentos de convocação para o 
benefício do Fundo. Eles são consultados continuamente a fim de se preparar para o programa. Esses agentes 
são:  

• Conservação da natureza 

• Wildlife Conservation Society 

• WWF 

• Conservation International 

• Fundo MAR 

• Blue Finance 

A consulta aos Agentes de Convocação apoiou o programa GFCR de três maneiras. 



•  Em primeiro lugar, sua presença local permite que os agentes de convocação forneçam 
informações contextuais ambientais e sociais locais importantes para o IW e o GW, otimizando 
assim o desenho do programa. 

•  Em segundo lugar, suas redes locais aumentam o acesso do fundo a partes interessadas 
políticas, sociais e econômicas críticas nos países-alvo, incluindo o governo, outras 
organizações da sociedade civil e o setor privado.  

• Finalmente, eles contribuem para o desenvolvimento do pipeline por meio da identificação 
de projetos potenciais para consideração tanto pelo IW quanto pelo GW.  

Além disso, um Request for Information (RFI) foi implementado em escala global para identificar os principais 
parâmetros a serem considerados na seleção de locais para investimento e modelos de negócios potenciais 
para o GFCR. A janela de RFI foi aberta de 10 de agosto a 21 de outubro de 2020. O GFCR divulgou amplamente 
as pesquisas de RFI e realizou vários webinars e discussões com parceiros de implementação em potencial e 
redes importantes para gerar inscrições. As questões levantadas na pesquisa foram o resultado de discussões 
internas e consultas com os principais cientistas de recifes de coral e parceiros do Fundo. O RFI do GFCR na 
seleção do local recebeu um total de 335 respostas, enquanto mais de 130 modelos de negócios foram enviados 
como parte do RFI. As respostas vieram de organizações internacionais, ONGs, governos, organizações 
acadêmicas, empresas e indivíduos. As inscrições de sites foram recebidas de todas as regiões de recife de coral 
importantes, incluindo o Atlântico (46%), Oriente Médio (4%), Oceano Índico (21%), Sudeste Asiático (14%) e 
Pacífico (11%). O objetivo da RFI era gerar uma lista de ideias, empresas e contatos para um maior alcance, não 
fornecer todas as informações necessárias para avaliar locais, oportunidades de negócios ou instrumentos 
financeiros.   
  
Consulta das partes interessadas e envolvimento no p rojeto nível 
O envolvimento é fundamental para compreender as opiniões e interesses das diferentes partes interessadas 
sobre questões relacionadas ao projeto, sinalizando lacunas e oportunidades, estabelecendo uma relação 
construtiva ou papéis do projeto com as partes relevantes e permitindo que as partes interessadas se 
apropriem do projeto; é também um elemento vital para promover a transparência e a responsabilidade, a 
participação efetiva e a inclusão. Em termos práticos, o engajamento das partes interessadas pode ser 
entendido como um termo abrangente que abrange uma gama de atividades e interações com as partes 
interessadas ao longo do ciclo do projeto; definir e implementar tais atividades e interações reflete um aspecto 
essencial do bom gerenciamento de projetos. 
O ESMS exige que os projetos elaborem um plano de engajamento das partes interessadas dedicado , a fim de 
garantir que: 

• as preocupações das partes interessadas são capturadas e os riscos potenciais são 
identificados de forma adequada; 
• grupos e pessoas cujas vidas podem ser afetadas pelo projeto são devidamente consultados 
para verificar e avaliar a significância de quaisquer impactos; 
• grupos e comunidades afetadas participar no desenvolvimento de mitigação medidas, na 
tomada de decisão em relação à sua operationali z ção, e na monitorização da sua implementação. 

Circunstâncias especiais: COVID-19 p andêmica 

O envolvimento das partes interessadas é especialmente importante durante a pandemia COVID-19 . Pode ser 
necessário tomar medidas especiais para conduzir consultas às partes interessadas. Isso pode incluir o 
estabelecimento de novas modalidades para que as partes interessadas expressem suas opiniões em um 
momento em que reuniões públicas e viagens enfrentam restrições generalizadas com o objetivo de reduzir a 
propagação do vírus. Por meio de um diálogo constante , os desenvolvedores de projetos e a entidade 
credenciada devem identificar os canais mais adequados para consultar as partes interessadas com o apoio de 
especialistas e redes locais . Isso pode incluir plataformas electrónicas de comunicação ou medidas adequadas 
de saúde e segurança t S proteger contra a infecção COVID-19. 
Plano de Engajamento de Partes Interessadas[8] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn8


Um resultado importante da fase de preparação do projeto é o plano de engajamento das partes interessadas, 
que descreve como as partes interessadas identificadas se engajarão ainda mais durante a implementação do 
projeto . É uma ferramenta de planejamento que olha para o futuro para CATALY z e e organizar a participação 
dos interessados e garantir que ele efetivamente tem lugar em conformidade com os requisitos dos ESMS 
abrangentes. Espera-se que os desenvolvedores do projeto sejam responsáveis por seguir e implementar o 
Plano de Engajamento das Partes Interessadas no nível do projeto. O suporte técnico pode ser fornecido pelo 
Gerente ES ou por consultores externos.  

Decidir com quais partes interessadas continuar a se envolver durante a implementação e o propósito do 
envolvimento deve ser baseado na análise das partes interessadas e nos resultados do processo de 
consulta, mas também pode se basear em consultas ou colaborações anteriores. O desenvolvimento do Plano 
de Engajamento das Partes Interessadas levará em consideração o interesse das partes interessadas no projeto 
e sua capacidade de influenciar o projeto e contribuir para o seu sucesso, bem como a probabilidade potencial 
de as partes interessadas serem afetadas pelas atividades do projeto. 

O engajamento pode assumir diferentes formas dependendo da parte interessada, do propósito do 
engajamento e de quais tipos de decisões a parte interessada será incluída. Se o objetivo é engajá-los em 
decisões estratégicas sobre gerenciamento de projetos ou governança, recomenda-se a inclusão em um comitê 
gestor. Se for esperado que a parte interessada forneça contribuições para a decisão temática, ela pode ser 
incluída em um grupo consultivo sobre este tópico. Também se pode esperar que a parte interessada forneça 
contribuições para os principais acordos ( por exemplo, acordo sobre repartição de benefícios). Outra função 
pode ser participar do monitoramento do projeto para fornecer feedback oportuno ou sinalizar possíveis 
conflitos que possam exigir atenção. Também é possível o envolvimento em atividades programáticas ou em 
eventos que complementem as atividades programáticas. 

Um envolvimento ctive de uma ampla gama de partes interessadas - especialmente as mulheres (como 
indivíduos ou grupos), organizações da sociedade civil (OSC), representantes das comunidades locais e grupos 
locais, latifundiários habituais, povos indígenas, o setor privado e outros grupos relevantes (minorias , idosos, 
jovens ou grupos marginalizados) é incentivada. Alguns grupos vulneráveis podem exigir atividades 
preparatórias adicionais ou capacitação para participar de tais reuniões. Quando as partes interessadas podem 
ser afetadas negativamente pelo projeto, o processo de envolvimento é determinado pelos procedimentos de 
ESMS / salvaguardas - incluindo quem envolver, quais resultados obter etc. Além disso, alguns projetos podem 
precisar cumprir as regulamentações nacionais e requisitos de envolvimento público, incluindo requisitos 
de consulta pública e divulgação como parte de avaliações de impacto ambiental (EIA), ou com requisitos 
estabelecidos por um doador. Esses regulamentos e requisitos precisam ser resumidos no Plano de 
Engajamento das Partes Interessadas , bem como outras obrigações internacionais relevantes. O escopo, 
tamanho e nível de detalhe do Plano de Engajamento das Partes Interessadas podem variar de acordo com a 
natureza do projeto, o número de partes interessadas, o impacto potencial do projeto e a probabilidade de 
reclamação. No entanto, é fundamental que o Plano de Engajamento das Partes Interessadas descreva 
claramente as ações de engajamento das partes interessadas e inclua os seguintes elementos mínimos: 

• As partes interessadas, seus interesses relevantes e por que estão incluídos 
• Métodos e ações para alcançar uma consulta significativa e participação inclusiva, incluindo 
a disseminação de informações 
• Funções e responsabilidades para a implementação do SEP 
• O momento do envolvimento ao longo do ciclo do projeto 
• O orçamento para o envolvimento das partes interessadas ao longo do ciclo do projeto e, 
quando aplicável, para a capacitação relacionada para apoiar este envolvimento 
• Indicadores principais de envolvimento das partes interessadas durante a implementação do 
projeto e as etapas que serão tomadas para monitorar e relatar o progresso e os problemas que 
surgirem 

Os métodos e ações para engajamento podem variar de acordo com o público-alvo, mas devem ser 
proporcionais à natureza e escala do projeto, bem como às preocupações ou riscos potenciais. Os métodos de 
divulgação de informações podem incluir: 

• Jornais, rádio, televisão; 
• Brochuras ou folhetos ou cartazes exibidos em locais públicos; 



• Documentos e relatórios resumidos não técnicos. 
• Entrevistas com representantes das partes interessadas e informantes-chave; 
• Pesquisas, pesquisas e questionários; 
• Reuniões públicas e / ou grupos focais com grupos específicos; 
• Mecanismos tradicionais de consulta e tomada de decisão. 

O Plano de Engajamento das Partes Interessadas também deve explicar como as medidas de engajamento serão 
fornecidas, quem, das entidades executoras, será responsável pelo engajamento e pelo tempo e / ou 
frequência. No entanto, muitas vezes é útil fornecer mais informações, por exemplo, sobre os principais eventos 
e marcos das partes interessadas, um resumo de como as partes interessadas estão envolvidas na governança 
do projeto, como o Plano de Engajamento das Partes Interessadas é monitorado, como os eventos das partes 
interessadas são documentados (por exemplo, registro de reuniões) e que nível de desagregação é necessário 
(por exemplo, por gênero, grupos sociais, etc. ). O Plano de Engajamento das Partes Interessadas também deve 
descrever como as partes interessadas podem acessar informações sobre as atividades do projeto (incluindo 
procedimentos claros para solicitar informações), como o feedback é recebido e como as comunicações 
contínuas com as partes interessadas serão alcançadas. Outra opção para apresentar o Plano de 
Engajamento das Partes Interessadas é descrever a estratégia de engajamento. É uma boa prática anexar a 
documentação das consultas realizadas durante a fase de preparação do projeto . 

Esboço do plano de engajamento das partes interessadas: 
• Partes interessadas do projeto: Liste os principais grupos de partes interessadas que serão 
informados e consultados sobre o projeto. Estes devem ser baseados na análise das partes 
interessadas e incluir pessoas ou grupos que: 

o São direta e / ou indiretamente afetados pelo projeto 
o Têm potencial para influenciar os resultados do projeto. 

• Compartilhamento / divulgação de informações: Descreva quais informações serão 
divulgadas, em quais formatos e os tipos de métodos que serão usados para comunicar essas 
informações a cada um dos grupos identificados de partes interessadas. Os métodos usados podem 
variar de acordo com o público-alvo, por exemplo: 

o Jornais, cartazes, rádio, televisão; 
o Centros de informação e exposições ou outras exibições visuais; e 
o Folhetos, folhetos, cartazes, documentos resumidos não técnicos e 
relatórios. 

• Consulta: Descreva os métodos que serão usados para consultar diferentes grupos de partes 
interessadas. Os métodos usados podem variar de acordo com o público-alvo, por exemplo: 

o Entrevistas com representantes das partes interessadas; 
o Reuniões públicas, workshops e / ou grupos focais com um grupo 
específico; 
o Pesquisas, enquetes e questionários 
o Métodos participativos ou mecanismos tradicionais de consulta e tomada 
de decisão. 

(veja abaixo as orientações para consulta às partes interessadas) 
• Engajamento na governança / gestão do projeto para permitir sua participação nas decisões 
estratégicas: Descreva os grupos que estarão envolvidos na governança ou nos mecanismos de 
gestão estabelecidos para o projeto ou em decisões estratégicas específicas, forneça a justificativa 
para este papel (por exemplo, sua importância ), explicar os mecanismos (por exemplo, comitê 
diretor, grupo consultivo, etc. ) . 
• Engajamento por meio de atividades programáticas: Descreva os grupos que se envolverão 
na implementação de atividades específicas do projeto ou em eventos que complementem as 
atividades programáticas; indicar as respectivas atividades (pode incluir uma referência à 
numeração). Isso deve incluir informações sobre como os grupos-alvo podem ser envolvidos 
durante a implementação para garantir que os recifes de coral sejam protegidos de uma maneira 
mais participativa. 
• Recursos e responsabilidades: indique que pessoal e recursos serão dedicados à gestão e 
implementação do Plano de Envolvimento das Partes Interessadas. Quem, das entidades executoras 



e da equipe do projeto, será responsável pela execução dessas atividades? Qual orçamento foi 
alocado para essas atividades? 
• Frequência e tempo: forneça um cronograma delineando datas e locais quando as várias 
atividades de envolvimento das partes interessadas, incluindo consulta, divulgação e parcerias 
ocorrerão 
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Consulta às Partes Interessadas 

O objetivo da consulta às partes interessadas é envolver as partes interessadas afetadas e discutir os impactos 
ambientais, sociais e econômicos potenciais (contribuições positivas e riscos potenciais) que os projetos podem 
ter durante a concepção, planejamento e implementação e estabelecer um mecanismo contínuo de feedback. 
Todos os projetos devem “levar em consideração as questões de gênero”. Isso requer processos de consulta às 
partes interessadas locais para alcançar uma ampla gama de representantes da comunidade de forma a garantir 
a participação igual e efetiva de mulheres e homens, e que as questões de gênero sejam totalmente 
consideradas em avaliações abrangentes de impacto social e ambiental. 
Os desenvolvedores de projetos devem considerar e seguir as diretrizes abaixo e cumprir a Política de Consulta 
e Engajamento de Partes Interessadas do GFCR. Espera-se que os desenvolvedores do projeto sejam 
responsáveis por seguir e implementar a Política de Engajamento das Partes Interessadas no nível do projeto. O 
suporte técnico pode ser fornecido pelo Gerente ES ou por consultores externos.  

Momento da consulta às partes interessadas locais 
O momento ideal para a Consulta às Partes Interessadas deve ocorrer durante a fase de concepção do 
projeto. Uma vez que alguns projetos podem já estar em um estágio avançado, a Consulta às Partes Interessadas 
também pode ocorrer durante a fase de planejamento ou implementação. Nesse caso, o desenvolvedor do 
projeto deve garantir que quaisquer preocupações decorrentes da consulta ainda possam ser tratadas ou que 
uma solução acordada possa ser encontrada. 
  
Grupo de partes interessadas a serem consultadas 

O desenvolvedor do projeto deve identificar e convidar todas as partes interessadas relevantes (locais, afetadas 
e interessadas) conforme mencionado abaixo para consultas e comentários. 

(a) Pessoas locais, comunidades e / ou representantes que são direta ou indiretamente afetados pelo projeto 
(b) As partes interessadas com direitos de posse da terra dentro ou adjacentes ao projeto devem ser 
contatadas 
(c) Os legisladores locais e representantes das autoridades locais 
(d) Funcionários do governo nacional ou órgãos focais nacionais responsáveis pelo projeto no país anfitrião, 
por exemplo, Autoridade Designada Nacional ( NDA ) 



(e) Organizações não governamentais locais (ONGs), Grupos de Mulheres trabalhando em tópicos relevantes 
para o projeto ou trabalhando com comunidades que provavelmente serão afetadas pelo projeto 
O desenvolvedor do projeto deve fornecer evidências de que os convites foram enviados às partes interessadas 
relevantes e que seus comentários foram solicitados. Se alguma das partes interessadas relevantes não for 
convidada, os participantes do projeto devem fornecer a justificativa apropriada. 
  
Informações a serem disponibilizadas para as partes interessadas 

• Antes da consulta, o Desenvolvedor do Projeto deve fornecer informações de uma maneira 
incluindo formato, idioma (s) que permita que as partes interessadas locais entendam e se 
envolvam com o projeto. As informações a serem disponibilizadas às partes interessadas devem 
incluir, inter alia: 

(a) Um resumo não técnico do projeto, incluindo informações sobre a concepção do projeto, tecnologia, 
objetivos, escala, duração e plano de implementação (tanto quanto conhecido) 
(b) Resumo dos impactos econômicos, sociais e ambientais do projeto de acordo com os Princípios e Requisitos 
de Salvaguarda 
(c) Detalhes de contato para obter mais detalhes técnicos e informações do projeto, caso alguma parte 
interessada esteja interessada 
(d) Outras informações relevantes para ajudar as partes interessadas a compreender o projeto 
(e) Meios e métodos para fornecer feedback para aqueles que não são capazes de participar da reunião de 
consulta 
Consulta 

• A Consulta às Partes Interessadas deve compreender um mínimo de duas rodadas de 
consulta, incluindo uma reunião física obrigatória e uma rodada de feedback das partes 
interessadas com duração de pelo menos dois meses. 
• Quando necessário, outros meios e abordagens que sejam apropriados para as 
circunstâncias locais e nacionais podem ser usados para conduzir reuniões de consulta às partes 
interessadas. Por exemplo, devido à natureza do projeto, em vez de uma grande reunião de 
consulta física, várias reuniões em diferentes locais podem ser realizadas para garantir que as 
partes interessadas relevantes possam participar. 
• O projeto deve encorajar a participação igual e efetiva de homens e mulheres na consulta às 
partes interessadas (isso também inclui a adequação do local e o momento da (s) consulta (ões)). 
• Para projetos retroativos, a implementação do projeto é iniciada sem conduzir a primeira 
rodada de consulta às partes interessadas após os Requisitos. Nesses casos, a reunião física deve 
ser integrada com a rodada de feedback das partes interessadas, se isso não tiver ocorrido como 
parte de consultas anteriores às partes interessadas. A reunião física conduzida durante a rodada 
de feedback das partes interessadas deve seguir todos os requisitos listados neste 
documento. Atenção especial deve ser dada ao fato de que os projetos devem levar em 
consideração o feedback das partes interessadas e devem modificar a concepção do projeto, 
quando razoável. 

Mecanismo de Reclamação e Entrada Contínua 
• Todos os projetos devem configurar um mecanismo formal de entrada, feedback e 
reclamação com o objetivo de fornecer às partes interessadas a oportunidade de enviar qualquer 
feedback ou levantar reclamações durante toda a vida do projeto. 
• O projeto deve discutir as opções potenciais com as partes interessadas e chegar a um 
acordo sobre um método apropriado. 
• No mínimo, o Livro do Processo de Expressão de Reclamações e Entradas Contínuas deve ser 
disponibilizado em um local acordado. 
• Ver os Anexos 11 e 12 para o mecanismo de reclamação GFCR 

Consideração de comentários recebidos 



• O desenvolvedor do projeto deve aplicar uma lente de gênero ao avaliar a relevância e 
adequação dos comentários das partes interessadas. 
• O projeto deve considerar os comentários fornecidos pelas partes interessadas e relatar 
como os comentários foram contabilizados. Também pode envolver mudanças na concepção do 
projeto, quando apropriado. O desenvolvedor do projeto deve fornecer justificativas quando 
qualquer comentário não tiver sido incorporado ou endereçado. 
• As partes interessadas devem receber feedback sobre como seus comentários foram levados 
em consideração como parte da rodada de feedback das partes interessadas. 

Relatórios Contínuos 
• O Desenvolvedor do Projeto deve fornecer informações no relatório anual e de 
monitoramento, conforme aplicável, para o seguinte: 

(a) Preocupações que foram identificadas e levantadas pelas partes interessadas durante as consultas às partes 
interessadas e as medidas de mitigação postas em prática para abordá-las. 
(b) Qualquer feedback fornecido pelas partes interessadas como parte do mecanismo de reclamação do projeto. 
Documentação de consulta às partes interessadas 

• O desenvolvedor do projeto deve fazer uso do modelo de relatório de consulta às partes 
interessadas para documentar todas as etapas tomadas para atender aos requisitos de consulta e 
engajamento das partes interessadas e fornecer evidências para demonstrar a conformidade. 

Resumo das etapas para consulta às partes interessadas e modelos 

Existem cinco etapas principais para o processo de Consulta às Partes Interessadas: 
1. Preparar 
2. Faça uma reunião de consulta 
3. Documento 
4. Incorpore feedback 
5. Dar uma resposta 

Os desenvolvedores de projetos podem usar os seguintes modelos e esboços para o plano de Engajamento das 
Partes Interessadas. Os relatórios devem incluir informações sobre quaisquer consultas realizadas até o 
momento, incluindo participantes, datas, locais, questões levantadas e como serão / foram tratadas. 

1. Prepare um "plano de consulta às partes interessadas" formal que considera: 
- Qual é o objetivo da consulta?                          
- Qual é o processo (de acordo com este documento)                          
- Quem são as suas partes interessadas ( afetadas direta e indiretamente )?                          
- Você está incluindo todos? Quem está faltando?                          
- Como você os envolverá? Qual é o formato mais adequado ?                          

Modelo para preparação de engajamento das partes interessadas 

Código de 
Categoria 

Grupo de partes interessadas Objetivo do noivado Formato de 
engajamento 

UMA •         População local afetada direta ou 
indiretamente pelo projeto e seus 
representantes *. Para atividades que 
envolvam grandes construções ou mudanças 
no uso da terra, todas as partes interessadas 
com direitos de posse da terra dentro ou 
adjacentes ao projeto devem ser contatadas, 
por exemplo, moradores de assentamentos 
informais / moradores de favelas . 

    



•         Outras partes interessadas 
afetadas não locais para o projeto, por 
exemplo, aqueles na linha de visão de uma 
grande construção. 
•             Grandes empresas / negócios 
operando na área que podem ser afetados ou 
que também podem estar apoiando 
iniciativas locais. 

B eu. Formuladores de políticas locais e 
representantes das autoridades locais.          

ii. Quaisquer autoridades regionais, 
como autoridades de parques .                 

    

C Funcionários do governo nacional ou Ponto Focal 
Nacional. 

    

D Organizações não governamentais (ONGs) locais 
que trabalham em tópicos relevantes para o projeto. 

    

2. Faça uma reunião de consulta 
- Explicação do projeto                          
- Avaliar os impactos e coletar feedback das partes interessadas                          
- Discussão sobre 'Mecanismo de Contribuição e Reclamações'                          

Modelo para coleta de feedback das partes interessadas 

Nome: Resposta escrita: 

Gênero Masculino Feminino:   

Qual a sua impressão das reuniões:   
O que você gosta no projeto ?:   

O que você não gosta no projeto ?:   
Assinatura:   

3. Documento 
- Atas da reunião e fotos para a documentação da Consulta às Partes Interessadas do Projeto                          
- Lista de participação                          

Modelo para lista de participação 
  

  
Data hora 

    
Localização 

  

Nome e posição do 
participante (por 
exemplo, funções na 
comunidade, etc. ) 

Gênero 
•                        Masculino 

•                        Fêmea 

•                        De outros 

•                        Preferem 
não para estado 

Detalhes do 
contato 

Organização (se 
relevante) 

Assinatura 



          

4. Incorpore feedback 
- Abordar feedback na concepção do projeto e procedimentos de implementação                          
- Incluir comentários, críticas ou melhorias que foram feitas aos métodos de entrada e expressão de queixas 

discutidos na reunião física.                          

5. Feedback 
- Fornecer feedback às partes interessadas sobre como seus comentários foram levados em consideração na 

segunda rodada de consulta, chamada de Rodada de Feedback das partes interessadas                          

6. Relatório 
- Relatório de Consulta e Engajamento de Stakeholders . O relatório deve incluir informações sobre quaisquer 

consultas realizadas até o momento, incluindo participantes, datas, locais, questões levantadas e como 
serão / foram tratadas.          

Modelo para Relatório de Engajamento de Partes Interessadas 

  
Participantes 

  
Encontro 

  
Localização 

  
Questões 
levantadas 

  
Ações para resolver 
problemas 

  •                          •                                

  
  

  

  

  

  

  

  
 
 

        

  
ANEXO 14: PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PARA O ESMS 



 
 
 

        

  
ANEXO 15: TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PLANO DE AQUISIÇÃO DE TERRA, PLANO DE AÇÃO DE 
REASSENTAMENTO, PLANO DE RESTAURAÇÃO DE SUBSISTÊNCIA E PLANO DE POVOS INDÍGENAS 

Estrutura da política de reassentamento 
  
1. Princípios e objetivos da estrutura : 
A estrutura da política de reassentamento pretende ser consistente com as normas e padrões 
internacionalmente aceitos relacionados ao reassentamento involuntário e restrições de acesso, notadamente 
o Padrão de Desempenho 5 sobre Aquisição de Terras e Reassentamento Involuntário da Corporação 
Financeira Internacional (IFC) , a Política Operacional do Banco Mundial sobre Reassentamento Involuntário , 
e o Manual da IFC para a Preparação de um Plano de Ação de Reassentamento . 
  
O objetivo da estrutura é: 

• Descrever e garantir o cumprimento das salvaguardas e requisitos relacionados 
ao Patrimônio Cultural, Povos Indígenas, Deslocamento e Reassentamento 
• Mitigar os impactos negativos do deslocamento e identificar os benefícios de 
desenvolvimento potenciais; 
• Estabelecer os direitos de todas as categorias de pessoas afetadas, incluindo as comunidades 
anfitriãs; 
• Documentar todas as medidas de compensação e atividades de realocação; 
• Estabelecer procedimentos para garantir um processo justo às pessoas afetadas; e; 
• Estabelecer procedimentos para monitorar e avaliar a implementação dos planos de 
reassentamento e tomar as medidas corretivas necessárias 

  
Os principais princípios da estrutura são : 

• O reassentamento involuntário deve ser evitado. 
• Quando o reassentamento involuntário for inevitável, todas as pessoas afetadas por ele 
devem ser compensadas de forma plena e justa pelos bens perdidos. 
• O reassentamento involuntário deve ser concebido como uma oportunidade para melhorar 
os meios de subsistência das pessoas afetadas e realizado em conformidade. 



• Todas as pessoas afetadas pelo reassentamento involuntário devem ser consultadas e 
envolvidas no planejamento do reassentamento para garantir que a mitigação dos efeitos adversos, 
bem como os benefícios do reassentamento, sejam apropriados e sustentáveis. 

Um plano de ação de reassentamento (RAP) é necessário para todos os projetos com impactos involuntários de 
reassentamento durante a fase de preparação do projeto . Seu nível de detalhe e abrangência são proporcionais 
à significância dos impactos e riscos potenciais de reassentamento involuntário. Os aspectos substantivos 
da estrutura guiarão a preparação de um plano de ação de reassentamento . 

2. Salvaguardas e requisitos 
  
As seguintes salvaguardas relacionadas ao Patrimônio Cultural, Povos Indígenas, Deslocamento e 
Reassentamento devem ser aplicadas a cada projeto. 
  
O Princípio sobre Patrimônio Cultural, Povos Indígenas, Deslocamento e Reassentamento: 

• Promover e apoiar a proteção e preservação do patrimônio cultural e a distribuição 
eqüitativa dos benefícios do uso do patrimônio cultural. 
• Defenda a prevenção de alteração, dano ou remoção de artefatos e objetos de valor cultural. 
• Reconhecer e respeitar a proibição de despejos forçados e o uso da violência em geral. 
• Reconhecer e promover o respeito total pelos direitos humanos dos povos indígenas, 
conforme reconhecidos pela Legislação Aplicável, incluindo, mas não se limitando aos seus 
direitos à autodeterminação, suas terras, recursos e territórios, meios de subsistência e 
culturas tradicionais. 
• Garantir que os projetos que podem impactar os povos indígenas e agricultores locais sejam 
elaborados em um espírito de parceria com eles, com sua participação plena e efetiva, com o 
objetivo de garantir seu consentimento livre, prévio e informado (CLPI)[9] onde seus direitos, 
terras, recursos, territórios, meios de subsistência tradicionais podem ser afetados. 

Requisitos de locais de patrimônio histórico e cultural: 
• O Projeto não deve envolver ou ser cúmplice na alteração, dano ou remoção de quaisquer 
locais, objetos ou estruturas de patrimônio cultural significativo. 
• Quando um projeto propõe a utilização de patrimônio cultural, incluindo o conhecimento, 
inovações ou práticas das comunidades locais, as comunidades afetadas devem ser informadas 
sobre: o Seus direitos de acordo com a legislação aplicável, 
• O escopo e a natureza do desenvolvimento comercial proposto; e 
• As consequências potenciais de tal desenvolvimento. 
• O Projeto deve proporcionar a repartição equitativa dos benefícios da comercialização de tal 
conhecimento, inovação ou prática, de acordo com seus costumes e tradições. 
• As opiniões e recomendações de uma (s) Parte (s) Especializada (s) devem ser buscadas e 
demonstradas como incluídas na concepção do projeto. 

Requisitos de despejo forçado e deslocamento 
• O Projeto não deve envolver e não deve ser cúmplice na realocação involuntária de pessoas. 
• Os projetos devem evitar o deslocamento físico (ou seja, realocação ou perda de abrigo) e 
econômico (ou seja, perda de ativos ou acesso a ativos que leva à perda de fontes de renda ou 
meios de subsistência) e mitigar os impactos do deslocamento nas pessoas deslocadas e no 
hospedeiro comunidades quando o deslocamento não pode ser evitado. Nesses casos, o Projeto 
deve integrar à documentação do Projeto um Plano de Ação de Reassentamento ou Plano de 
Ação de Meios de Subsistência, conforme apropriado. Consulte o Padrão 5 do PNUD: Requisitos 
de deslocamento e reassentamento11 para obter mais detalhes a esse respeito.[10] 
• As opiniões e recomendações de uma das partes interessadas Especialista (s) deve ser 
procurado e demonstrou como ser- ing incluídos na concepção do projeto. 

Requisitos de posse da terra e outros direitos 
• O Desenvolvedor do Projeto deve identificar todos os sites / assuntos potencialmente afetados pelo 

Projeto. Para todos os locais / assuntos identificados, o Projeto deve respeitar e salvaguardar:        

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10


• Direitos legais, ou        
• Direitos consuetudinários, ou        
• O significado cultural, ecológico, econômico, religioso ou espiritual especial das pessoas deve 

ser comprovadamente promovido / protegido        
• As mudanças nos arranjos legais devem estar de acordo com as leis e regulamentos relevantes e 

devem ser realizadas em estrita observância a essas leis. Todas as disputas legais devem ser 
resolvidas antes que o Projeto seja realizado em tais áreas. Todas essas mudanças devem ser 
demonstradas como tendo sido acordadas com consentimento livre, prévio e informado.        

• O desenvolvedor do projeto deve deter título de terra não contestado para todo o limite do projeto        
• As opiniões e recomendações de uma (s) Parte (s) Especializada (s) devem ser buscadas e 

demonstradas como incluídas na concepção do projeto.        
P indígena essoas[11] Requisitos 

• O Desenvolvedor do Projeto deve identificar todas as comunidades de Povos Indígenas 
dentro da área de influência do Projeto que podem ser afetadas direta ou indiretamente pelo 
Projeto. 
• O desenvolvedor do projeto deve reconhecer e respeitar os direitos coletivos dos povos 
indígenas de possuir, usar, desenvolver e controlar as terras, recursos e territórios que eles 
tradicionalmente possuíram, ocuparam ou de outra forma usaram ou adquiriram, incluindo 
terras e territórios para os quais ainda não possuir título. 
• O desenvolvedor do projeto deve respeitar, proteger, conservar e não tomar a propriedade 
cultural, intelectual, religiosa e espiritual dos povos indígenas sem seu consentimento livre, 
prévio e informado (CLPI). 
• O desenvolvedor do projeto deve garantir que os povos indígenas recebam a partilha 
equitativa dos benefícios a serem derivados da utilização e / ou desenvolvimento comercial 
dos recursos naturais em terras e territórios ou do uso de seus conhecimentos e práticas 
tradicionais pelo projeto. Isso deve ser feito de maneira culturalmente apropriada e inclusiva e 
que não impeça o direito à terra ou a igualdade de acesso aos serviços básicos, incluindo 
serviços de saúde, água potável, energia, educação, condições de trabalho e moradia seguras e 
decentes. 
• As opiniões e recomendações de uma (s) Parte (s) Especializada (s) devem ser buscadas e 
demonstradas como incluídas na concepção do projeto. 

  
3 . P rocess para a preparação do plano de acção reinstalação e aprovação 
Para todos os projetos que envolvem reassentamento involuntário, é necessário um Plano de Ação de 
Reassentamento . O plano de ação é desenvolvido durante a preparação do projeto. O Plano de Ação de 
Reassentamento final deve ser apresentado à Entidade Credenciada para aprovação. 
  
4 . Consideração das estruturas jurídicas nacionais 
A leis ll, decretos, políticas e regulamentos relevantes para as atividades de reassentamento associados a um 
projeto deve ser considerada. Para garantir a conformidade com as estruturas jurídicas nacionais, o Plano de 
Ação de Reassentamento deve incluir: 

• Descrição das leis e regulamentos nacionais e locais que se aplicam ao projeto e identificar 
lacunas entre as leis locais e os requisitos da política; e discutir como quaisquer lacunas serão 
abordadas. 
• Descrição dos compromissos legais e políticos do desenvolvedor do projeto para todos os 
tipos de pessoas deslocadas; 
• Esboço dos princípios e metodologias usados para determinar avaliações e taxas de 
compensação no custo de reposição para ativos, receitas e meios de subsistência; e definir os 
critérios de elegibilidade de compensação e assistência e como e quando a compensação e 
assistência serão fornecidas. 
• Descrição do processo de aquisição de terras e preparação de um cronograma para atender 
aos principais requisitos procedimentais. 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn11


5. C ONSULTAS e envolvimento das partes interessadas relativa reinstalação 
Planejamento do reassentamento eficaz requer consultas regulares com as partes interessadas e 
representantes legítimos de grupos afetados . Início ajuda a consulta é para gerenciar as expectativas do 
público sobre o impacto de um projeto e seus benefícios esperados. As consultas subsequentes fornecem 
oportunidades para o patrocinador e os representantes das pessoas afetadas pelo projeto negociarem pacotes 
de compensação e requisitos de elegibilidade, assistência de reassentamento e o cronograma das atividades 
de reassentamento. 
Consulta projeto com as pessoas afetadas pela re s ettlement é obrigatória . O objetivo dessas consultas deve 
ser garantir a participação de todas as pessoas afetadas pelo projeto em seu próprio planejamento e 
implementação de reassentamento, especialmente nas seguintes áreas: 

• desenho de projeto alternativo; 
• avaliação dos impactos do projeto; 
• estratégia de reassentamento; 
• taxas de compensação e elegibilidade para direitos; 
• escolha do local de reassentamento e momento da realocação; 
• oportunidades e iniciativas de desenvolvimento; 
• desenvolvimento de procedimentos para reparar queixas e resolver disputas; e 
• mecanismos para monitoramento e avaliação e para implementação de ações corretivas 

  
O processo de consulta e divulgação deve incluir: 

• Identificação das partes interessadas do projeto, especialmente as principais; 
• Descrição dos mecanismos de consulta e participação a utilizar nas diferentes fases do ciclo 
do projeto; 
• Descrever as atividades realizadas para disseminar as informações do projeto e 
reassentamento durante a concepção do projeto e preparação para envolver as partes 
interessadas; 
• Resumo dos resultados das consultas com as pessoas afetadas (incluindo comunidades 
anfitriãs) e discussão de como as preocupações levantadas e as recomendações feitas foram 
tratadas no plano de reassentamento; 
• Confirmação da divulgação do rascunho do plano de reassentamento às pessoas afetadas 
e inclusão de providências para divulgar quaisquer planos subsequentes; e 
• Descrição das medidas de divulgação de informações planejadas (incluindo o tipo de 
informação a ser disseminada e o método de disseminação) e o processo de consulta às 
pessoas afetadas durante a implementação do projeto 

  
6. M étodos para avaliação de ativos e como a compensação será realizada 
Onde não for possível evitar, os impactos sociais e / ou econômicos adversos do reassentamento ou restrições 
de acesso devem ser minimizados através do desenvolvimento de uma forma justa e adequada de compensar 
as comunidades pelas perdas de meios de subsistência. 
  
Para a compensação, devem ser consideradas as diretrizes estabelecidas pelo governo anfitrião . Eu n 
ausência de diretrizes estabelecidas, a metodologia que o patrocinador do projeto irá usar para perdas de 
valor devem ser descritos. Além disso, os tipos e níveis de propostas compensação a ser paga , bem como 
a indemnização ea assistência de el i critérios gibility e como e quando a compensação será paga deve ser 
explicado. 
  
Em geral, c ompensation deve ser calculado com base no pleno custo de substituição s . Este método 
estabelece o valor da indenização com base no valor necessário para repor os bens perdidos ou perda de 
acesso aos bens utilizando o valor de mercado mais os custos de transação. Se as perdas não puderem ser 
avaliadas por meio do custo de reposição (por exemplo, terras agrícolas tradicionais em regiões sem um 
'mercado de terras', acesso a serviços públicos, clientes e fornecedores ou acesso a ativos como pesca, 
pastagem ou áreas florestais), uma estimativa da perda será feita com base no valor dos bens e serviços 
gerados. Todas as perdas devem ser consideradas legítimas para compensação, incluindo aquelas baseadas 



na posse consuetudinária e não legal e regimes de uso de recursos, mas excluindo aquelas que envolvem 
atividades ilegais . 
  
Os mecanismos de compensação devem ser desenvolvidos em consulta com as partes interessadas relevantes 
e representantes legítimos dos grupos afetados e concebidos para serem socioeconómica e culturalmente 
adequados . T ele projetar desenvolvedor deve também estabelecer um método para a entrega 
compensati on, considerando uma gama de opções para em - espécie, não-monetária e monetária de 
compensação (pagamento em dinheiro) , conforme o caso. Para famílias afetadas cujos meios de subsistência 
são baseados na terra ou subsistência, a prioridade deve ser dada a abordagens de compensação baseadas na 
terra (por exemplo, oferecendo terra alternativa ou acesso a recursos de valor pelo menos igual). As formas 
de compensação em espécie podem incluir o apoio às comunidades com meios de subsistência alternativos 
culturalmente apropriados ou oportunidades de geração de renda. 
  
7. P DISPOSIÇÕES para deslocamento económico 
Se um projeto causar perda de renda ou sustento, por exemplo , por meio da interrupção ou eliminação do 
acesso de uma pessoa ao seu emprego ou ativos produtivos, independentemente de as pessoas afetadas 
estarem fisicamente deslocadas ou não , o desenvolvedor do projeto irá: 

• Compensar prontamente as pessoas economicamente deslocadas pela perda de bens ou 
acesso aos bens com custo total de reposição. Quando os pagamentos imediatos de 
compensação não podem ser feitos devido à política ou prática do governo, 
o desenvolvedor do projeto deve explorar as opções de assistência ao reassentamento para 
ajudar as pessoas deslocadas com perda temporária de renda. 
• Compensar, nos casos em que a aquisição de terrenos afete estruturas comerciais, o 
proprietário da empresa afetada pelo ( i ) custo de restabelecer atividades comerciais em outro 
lugar, (ii) perda de receita líquida durante o período de transição, e (iii) os custos de 
transferência e reinstalação da planta, maquinário ou outro equipamento, conforme aplicável. 
• Fornecer propriedade de substituição (por exemplo, locais agrícolas ou comerciais) de valor 
igual ou superior, ou compensação em dinheiro pelo custo de substituição total quando 
apropriado, para pessoas com direitos legais ou reivindicações de terras que 
são reconhecidas ou reconhecíveis de acordo com as leis nacionais . 
• Fornece assistência que irá compensar qualquer perda de recursos normalmente mantidos 
por uma comunidade. Isso poderia assumir a forma de iniciativas que aumentem a 
produtividade dos recursos restantes aos quais a comunidade tem acesso, em espécie ou 
compensação em dinheiro pela perda de acesso ou fornecimento de acesso a fontes 
alternativas do recurso perdido. 
• Compensar as pessoas economicamente deslocadas que não têm reivindicações de 
terra legalmente reconhecidas por bens perdidos (como safras, infraestrutura de irrigação e 
outras melhorias feitas na terra), exceto a terra, com custo de reposição total. O desenvolvedor 
do projeto não é obrigado a compensar ou ajudar os colonos oportunistas que invadem a área 
do projeto após a data de corte. 
• Fornecer assistência adicional direcionada (por exemplo, facilidades de crédito, treinamento 
ou oportunidades de emprego) e oportunidades para melhorar ou pelo menos restaurar sua 
capacidade de geração de renda, níveis de produção e padrões de vida para pessoas 
economicamente deslocadas cujos meios de subsistência ou níveis de renda são adversamente 
afetados . No caso de empresas passando por tempo de inatividade ou tendo que fechar como 
resultado de deslocamento relacionado ao projeto, tanto o proprietário da empresa quanto os 
funcionários que perderam o salário ou o emprego são elegíveis para tal assistência. 
• Fornecer apoio transitório às pessoas economicamente deslocadas, conforme necessário, 
com base em uma estimativa razoável do tempo necessário para restaurar sua capacidade de 
geração de renda, níveis de produção e padrões de vida . 

  
8. Procedimentos organizacionais para entrega de direitos 
O desenvolvedor do projeto estabelecerá os direitos das pessoas ou comunidades afetadas e garantirá que 
estes sejam fornecidos de maneira transparente, consistente e equitativa a todas as partes interessadas 



(incluindo a Entidade Credenciada) . O desenvolvedor do projeto deve documentar os procedimentos para 
determinar , conceder e entregar direitos. 
  
Os governos anteriores podem se reservar o direito de administrar a aquisição de terras, pagamentos de 
compensação e reassentamento associados a um projeto. P rojeto desenvolvedores terão de obter um acordo 
formal do governo para implementar o reassentamento de acordo com o quadro de reassentamento e um 
plano de ação de reassentamento . 
  
Sob circunstâncias em que assume responsabilidade direta pelo reassentamento das pessoas afetadas, 
o desenvolvedor do projeto normalmente estabelece uma unidade de reassentamento dentro da estrutura de 
gestão geral do projeto para coordenar, gerenciar e monitorar a implementação prática diária de todas as 
atividades de reassentamento . O chefe desta unidade - que se reporta diretamente à gestão sênior do 
projeto - supervisiona todos os membros da equipe do projeto responsáveis pelas atividades relacionadas ao 
reassentamento, bem como quaisquer contratados ou ONGs responsáveis pelos serviços de reassentamento, 
como a implementação de pesquisas socioeconômicas, construção de moradias de reassentamento, promoção 
de iniciativas de desenvolvimento, ou o monitoramento da implementação do RAP. 
  
9. I mplementação do processo de reassentamento 
Quando um projeto envolve o deslocamento físico ou econômico de pessoas, o plano de ação de 
reassentamento torna-se um componente essencial da avaliação de impacto ambiental e social e do plano de 
ação desse projeto . 
  
O desenvolvedor do projeto deve seguir e concluir uma sequência de ações para satisfazer as políticas de 
salvaguarda ambiental e social aplicáveis . T ÉCNICA especialistas pode ser contratado para consultar com 
o desenvolvedor do projeto durante as diferentes fases do projeto : pré-viabilidade, viabilidade, desenho 
técnico, implementação e avaliação. O desenvolvedor do projeto deve desenvolver um plano de 
implementação de reassentamento adequado e ligações com o plano de trabalho do projeto.   Os arranjos de 
implementação incluem : 

• Arranjos institucionais atuais relacionados ao processo de reassentamento, pontos fortes e fracos;        
• Funções e responsabilidades no processo de reassentamento e para a implementação 

de medidas acordadas para compensação e restauração e melhoria dos meios de subsistência;        
• Cronograma e responsabilidades para pagamentos de compensação e métodos para efetuar, receber, 

documentar, verificar e auditar o pagamento;        
• Arranjos para sustentabilidade e implementação além do cronograma do projeto .        

  
O desenvolvedor do projeto deve configurar os sistemas necessários (ou seja, recursos, equipe e 
procedimentos) para monitorar a implementação de um RAP regularmente e tomar as medidas corretivas 
necessárias. As pessoas afetadas serão consultadas como parte das atividades de monitoramento. A 
implementação e eficácia do plano de ação de reassentamento devem estar sujeitas ao monitoramento e 
revisão por especialistas qualificados em reassentamento e / ou outros terceiros independentes, conforme 
apropriado e proporcional à escala e aos riscos envolvidos no reassentamento. A implementação de um RAP 
será considerada concluída quando os impactos adversos do reassentamento forem tratados de uma maneira 
que seja consistente com o plano relevante e os requisitos descritos neste RAP . 
  
10. G mecanismos rievance recurso 
O reassentamento inevitavelmente dá origem a queixas entre a população afetada sobre questões que vão 
desde taxas de compensação e critérios de elegibilidade até a localização dos locais de reassentamento e a 
qualidade dos serviços nesses locais. A correção oportuna de tais queixas é vital para a implementação 
satisfatória do reassentamento e para a conclusão do projeto dentro do cronograma. 
  
O desenvolvedor do projeto deve garantir que os procedimentos estejam em vigor para permitir que as 
pessoas afetadas apresentem uma reclamação ou reclamação (incluindo reclamações que derivam do direito 
consuetudinário e uso) sem custo e com a garantia de uma resolução oportuna e satisfatória dessa 
reclamação ou reclamação. Além disso, o desenvolvedor do projeto deve garantir que as mulheres e os 
membros de grupos vulneráveis tenham igual acesso aos procedimentos de resolução de reclamações. 



  
O desenvolvimento do projeto deve garantir que os procedimentos de resolução de queixas estejam em vigor 
e monitorar esses procedimentos para garantir que as queixas estejam sendo tratadas de forma adequada. O 
RAP deve descrever a estrutura de resolução de reclamações que será implementada pelo governo anfitrião 
ou patrocinador do projeto. Deve incluir : 

• Disposições, regulamentos e práticas locais para resolução de conflitos e reclamações;        
• Processo pelo qual as pessoas afetadas podem apelar das avaliações de uso de propriedades e 

recursos que consideram injustas ou inadequadas;        
• Processo de registro e tratamento de queixas relacionadas a disposições de reassentamento ou 

compensação e a implementação das disposições;        
• Disposições especiais para mulheres e povos vulneráveis para garantir igualdade de acesso aos 

procedimentos de reclamação;        
• Mecanismo de recurso legal.        

  
O mecanismo de reclamação a ser estabelecido pelo cliente deve ser estabelecido o mais cedo possível no 
processo, para receber e abordar em tempo hábil preocupações específicas sobre compensação e realocação 
que são levantadas por pessoas deslocadas e / ou membros das comunidades anfitriãs , incluindo um 
mecanismo de recurso projetado para resolver disputas de maneira imparcial . Considerando que se espera 
que tenha um mecanismo de reclamações especificamente para o RAP, desenvolvedor do 
projeto s são também referido Anexo 11 e 12 do ENEM para desenvolver um mecanismo de reclamações. 
  
11. F arranjos INANCIAMENTO 
É essencial que todos os custos sejam estimados cuidadosamente e incluídos em um orçamento RAP 
detalhado. Sem uma avaliação precisa dos custos de aquisição de terras, compensação por ativos perdidos 
e deslocamento físico , os planejadores do projeto não podem determinar o custo real das alternativas de 
design do projeto , como rotas alternativas para linhas de transmissão de energia ou locais alternativos para 
projetos greenfield. O patrocinador deve discriminar os custos de reassentamento por categorias de impacto, 
direitos e outras despesas de reassentamento , incluindo treinamento, gerenciamento de projeto e 
monitoramento. 
  
Todos os custos de compensação, realocação e reabilitação de meios de subsistência serão 
considerados custos do projeto . O desenvolvedor do projeto deve ser explícito sobre a fonte de 
financiamento para o orçamento RAP. Em situações em que o governo anfitrião assume a responsabilidade 
pelo pagamento da compensação e subsídios de assistência ao reassentamento, 
o desenvolvedor do projeto deve colaborar com a agência governamental responsável para garantir que os 
pagamentos sejam feitos dentro do prazo. Quando o desenvolvedor do projeto assume a responsabilidade 
exclusiva pelo financiamento do reassentamento, ele deve descrever seus arranjos para o desembolso 
oportuno dos fundos. 
  
12. M arranjos ONITORIZAÇÃO e avaliação 
Os desenvolvedores de projetos são obrigados a monitorar e relatar a eficácia da implementação do RAP , 
incluindo o progresso físico das atividades de reassentamento e reabilitação, o desembolso de compensação, 
a eficácia da consulta pública e atividades de participação, e a sustentabilidade da restauração de renda e 
esforços de desenvolvimento entre os afetados comunidades. As atividades de monitoramento e avaliação 
do RAP devem ser adequadamente financiadas, implementadas por especialistas qualificados e integradas ao 
processo geral de gerenciamento do projeto. 
  
O RAP deve fornecer um plano de monitoramento coerente que identifique 
as responsabilidades organizacionais , a metodologia e o cronograma para monitoramento e 
relatórios. Ele deve abordar os seguintes aspectos: 

• Participação das partes interessadas no monitoramento e avaliação;        
• Acompanhamento das atividades atribuídas no âmbito da RAP (valorização, ações de sensibilização, 

divulgação, atividades de divulgação) ;        
• Acompanhamento da situação das pessoas afetadas pelo projeto;        



• Acompanhar o processo de reclamações a fim de identificar a eficiência da restauração dos meios de 
subsistência: agricultura, negócios ;        

• Fornecimento de todos os dados necessários para aplicar a avaliação intermediária e a avaliação 
final        
  

O desenvolvedor do projeto irá preparar relatórios de monitoramento para garantir que a implementação do 
plano de reassentamento produziu os resultados desejados. Para projetos com impactos significativos de 
reassentamento involuntário, o desenvolvedor do projeto manterá especialistas externos qualificados e 
experientes ou ONGs qualificadas para verificar as informações de monitoramento. Os especialistas externos 
contratados pelo desenvolvedor do projeto aconselharão sobre questões de conformidade de salvaguardas e, 
se quaisquer questões significativas de reassentamento involuntário forem identificadas, um plano de ação 
corretiva será preparado para abordar tais questões. O desenvolvedor do projeto irá preparar relatórios de 
monitoramento semestrais que descrevem o progresso da implementação das atividades de reassentamento 
e quaisquer problemas de conformidade e ações corretivas. Esses relatórios seguirão de perto os indicadores 
de monitoramento de reassentamento involuntário acordados no momento da aprovação do plano de 
reassentamento. 
A avaliação deve assegurar que as políticas foram cumpridas, além de fornecer o feedback necessário para 
ajustar as direções estratégicas . 

  

  
ANEXO 1 6 : TERMOS DE REFERÊNCIA PARA UM PLANO DE GESTÃO DE BIODIVERSIDADE / ÁREA 
PROTEGIDA 

1. Princípios e objetivos da estrutura : 
O quadro da política de biodiversidade pretende ser consistente com as normas internacionalmente aceites e 
as normas relacionadas com a biodiversidade e conservação da área protegida s , nomeadamente Padrão de 
Desempenho 6 de Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável dos recursos naturais vivos da 
International Finance Corporation (IFC) . 
  
O objetivo da estrutura é: 

• Evitar ou mitigar a perda de biodiversidade, com o objetivo de manter a diversidade de 
espécies, habitats e ecossistemas e a integridade das funções ecológicas 
• Contribuir para a remediação de perdas de biodiversidade globais, regionais e locais 
significativas causadas pela expansão das atividades econômicas humanas em todo o mundo 
• Respeite a hierarquia de mitigação 
• Abordar quaisquer riscos de biodiversidade identificados por meio de uma avaliação de 
impacto ambiental e social (ESIA) 
• Responder aos requisitos regulamentares: Regulamentação e legislação que são 
relevantes (por exemplo , espécies invasoras, espécies protegidas, habitats protegidos, 
conservação da natureza, tratamento da vida selvagem, gestão de resíduos, prevenção da 
poluição e gestão da água ) 

  
2. Salvaguardas e requisitos 
As seguintes salvaguardas e princípios relacionados à biodiversidade e à conservação de habitat 
crítico devem ser aplicados a cada projeto (normalmente avaliados durante a ESIA). 
O Princípio do Clima e Energia: 

• Promover a Segurança Climática (mitigação e adaptação) e o Desenvolvimento Sustentável. 

Requisitos de Emissões 
• Os projetos não devem aumentar as emissões de gases de efeito estufa em relação ao Cenário 
da Linha de Base. 

Requisitos de fornecimento de energia 



• O Projeto não deve afetar a disponibilidade e confiabilidade do fornecimento de energia para 
outros usuários. 

O Princípio da Água: 
• Promover a gestão sustentável, proteção, conservação, manutenção e reabilitação de 
habitats naturais e sua biodiversidade associada e funções do ecossistema. 
• O Projeto deve assegurar que os recursos hídricos sejam conservados. Para águas 
superficiais, isso significa: 

(a) Manutenção de fluxos ambientais confiáveis, demonstrados pelo fornecimento de um cálculo verificável que 
mostra que a conservação é mantida em um nível conforme recomendado pela Parte Interessada Especializada 
independente, e 

(b) Assegurar que qualquer água residual descartada seja de um padrão alto o suficiente para permitir a 
reutilização benéfica. Para as águas subterrâneas, isso significa limitar as captações a níveis menores ou iguais 
às taxas de recarga. A recarga gerenciada do aquífero pode ser usada para conservar os recursos hídricos 
subterrâneos. O projeto pode usar registros históricos, monitoramento contínuo e relatórios por meio de 
registro de dados de medições físicas, fontes online e / ou dados governamentais para avaliar os riscos / 
impactos do projeto. 

Métodos recomendados: Documentação quantitativa de todas as fontes e volumes de captação de água. Uso de 
açudes e medidores, medidores de fluxo, consumo de energia da bomba, taxas de transpiração, dados 
governamentais, sensoriamento remoto. 

• O Projeto deve avaliar se está em uma área de estresse hídrico físico ou escassez. O projeto 
pode conduzir uma análise da escassez de água dentro da área física de influência do Projeto (por 
exemplo, bacia, bacia hidrográfica) e deve monitorar o impacto com frequência. O projeto pode 
usar Aqueduct, GWSP Digital Water Atlas, Water Risk Filter, WBCSD Global Water Tool, Water 
Stress Index Maplecroft , Water Scarcity Index Pfister ou outras ferramentas reconhecidas para 
avaliação de estresse hídrico e escassez na área física de influência do Projeto. 
• O Projeto deve fornecer evidências verificáveis de estresse hídrico experimentado na (s) 
bacia (s) em que o Projeto está ativo, e demonstrar que o consumo de água pelo Projeto (acima da 
Linha de Base) é insignificante ou trará impactos positivos ou, no mínimo, não aumentar o estresse 
anual geral da bacia. 
• O (s) risco (s) do Projeto impactar negativamente a bacia hidrográfica devem ser avaliados e 
tratados para garantir sua viabilidade contínua e de longo prazo e impacto sobre os ativos 
socioeconômicos e ambientais circundantes. O projecto pode usar ferramentas de mapeamento, ou 
nacionalmente reconhe outro apropriados z ferramentas ed a este respeito. Os métodos 
recomendados incluem ferramentas online, engenharia ou avaliação física, registros históricos de 
fluxo, registros de uso da terra e pesquisas verbais ou escritas com agências locais e 
residentes. Exame da condutividade longitudinal e lateral para verificar a conectividade dos fluxos, 
incluindo a conectividade vertical (ou seja, fluxos suficientes ou zonas mortas). 
• Quando o projeto está envolvido na captação de recursos hídricos necessários para apoiar a 
biodiversidade e outros serviços ecossistêmicos, uma avaliação de fluxo consistente com as boas 
práticas, incluindo um método moderno descrito em uma das referências principais listadas abaixo, 
deve ser realizada. 
• Onde as avaliações de fluxo ambiental são impraticáveis, o Projeto deve demonstrar que a 
taxa de fluxo e a variabilidade são mantidas a partir do recurso hídrico captado. Um cálculo 
verificável deve ser fornecido para cada fonte de água demonstrando que as taxas de fluxo total não 
caem abaixo dos níveis que são contextualmente apropriados, conforme recomendado por uma 
Parte Interessada Especializada independente. 
• As opiniões e recomendações das Partes Interessadas Especializadas devem ser buscadas e 
demonstradas como incluídas na concepção do projeto e no Plano de Monitoramento. 

Requisitos de erosão e / ou instabilidade do corpo d'água 
• O risco do Projeto impactar negativamente a bacia hidrográfica e quaisquer riscos que 
impactem o sucesso do Projeto devem ser avaliados e tratados. O projeto deve garantir sua 
viabilidade contínua e de longo prazo e impacto sobre os ativos socioeconômicos e ambientais 



circundantes. O projeto deve avaliar a sensibilidade da área física de influência devido à baixa 
porcentagem de cobertura impermeável em um projeto (por exemplo, bacia, bacia hidrográfica), 
suscetibilidade à erosão e instabilidade do corpo d'água e falta de conectividade do habitat 
terrestre. O projeto pode usar ferramentas de mapeamento, ou outras ferramentas adequadas 
reconhecidas nacionalmente, estudos acadêmicos ou publicados na área relevante. Os métodos 
recomendados incluem ferramentas online, inspeção visual, engenharia ou avaliação física, 
registros de uso do solo históricos, fotografias aéreas, e verbal ou wri t levantamentos dez com 
agências locais e moradores sobre a caracterização da geomorfologia dos corpos de água. 
• O Projeto deve demonstrar que as medidas para garantir a proteção do solo e a erosão 
minimizada estão em vigor antes do início do Projeto. 
• O Projeto deve demonstrar que medidas serão tomadas para garantir que as águas 
superficiais e subterrâneas sejam protegidas da erosão e que essas medidas estejam em vigor antes 
do início do Projeto. 
• Devem ser incorporadas medidas para reduzir a erosão do solo em encostas (por exemplo, 
sebes e fileiras de árvores, terraceamento natural, faixas de infiltração, cobertura permanente do 
solo). Para essas medidas, o conceito de comprimento efetivo de talude deve ser levado em 
consideração. 
• O impacto deve ser reavaliado com uma frequência apropriada ao contexto do ecossistema 
afetado. A abordagem e frequência de monitoramento devem ser justificadas por referência a 
padrões e variações naturais. 
• Quando o projeto ocorre em uma área com escassez de água ou com escassez de água, as 
opiniões e recomendações de uma parte interessada especialista devem ser buscadas e 
demonstradas como tendo sido consideradas e incorporadas na concepção do projeto. 

Meio ambiente, ecologia e uso do solo 

O Princípio do Meio Ambiente, Ecologia e Uso do Solo: 

(a) Garante uma abordagem preventiva para a conservação dos recursos naturais e evita impactos ambientais 
negativos 

Modificação da paisagem e requisitos de solo 
• O Projeto deve identificar as funções e serviços fornecidos pela paisagem e não demonstrar 
nenhuma degradação na função e serviços da paisagem existentes. 
• Para garantir solos saudáveis, os seguintes aspectos devem ser identificados e medidas adequadas 
devem ser postas em prática para protegê-los: 

(a) Tipos de solo, E 

(b) Biota, E 

(c) Erosão 
• Devem ser incorporadas medidas para minimizar a degradação do solo (por exemplo, por meio de 
rotação de culturas, compostagem, não uso de maquinário pesado, uso de plantas fixadoras de N, cultivo 
reduzido, não uso de substâncias ecologicamente prejudiciais). 
• Os projetos que envolvem a produção, colheita e / ou gestão de recursos naturais vivos por 
pequenos proprietários de terras e / ou comunidades locais devem adotar práticas de gestão de 
recursos sustentáveis adequadas e culturalmente sensíveis . 

Vulnerabilidade para requisitos de desastres naturais 
• O projeto deverá evitar ou minimi z o e a exacerbação de impactos causados por desastres 
naturais ou provocadas pelo homem, tais como deslizamentos de terra ou inundações que poderiam 
resultar de uso da terra alterações devido aos projetos. O desenvolvedor do projeto deve incluir medidas 
de mitigação (se possível), o plano de preparação para emergências e estratégias de resposta. O 
desenvolvedor do projeto deve divulgar informações apropriadas sobre os projetos de preparação e 
resposta a emergências, recursos e responsabilidades para as comunidades afetadas. 

Requisitos de recursos genéticos 
• Projetos envolvendo o uso de OGM não são elegíveis 



• Uma avaliação do risco de contaminação por OGM de fora da área do Projeto e contra-medidas 
razoáveis e apropriadas devem ser tomadas. 

Requisitos de liberação de poluentes 
• O Projeto deve evitar o lançamento de poluentes .          [12] Isso se aplica à liberação de poluentes para o ar, 

água e terra devido a circunstâncias rotineiras, não rotineiras e acidentais . [13] 
• O desenvolvedor do projeto deve garantir que as tecnologias e práticas de prevenção e controle da poluição 

consistentes com a regulamentação nacional ou as boas práticas internacionais sejam aplicadas durante o 
ciclo de vida do projeto.          

• Devem ser identificadas todas as fontes potenciais de poluição que podem resultar do Projeto e que causam 
a degradação da qualidade do solo, do ar, das águas superficiais e subterrâneas na área de influência do 
Projeto. Medidas de mitigação e monitoramento apropriados devem ser implementados para garantir a 
proteção dos recursos. O projeto pode usar registros históricos, monitoramento contínuo e relatórios por 
meio de registro de dados de medições físicas, fontes online, dados governamentais. Os métodos 
recomendados incluem documentação quantitativa de todas as fontes e volumes de captação de água, uso 
de açudes e medidores, medidores de fluxo, consumo de energia da bomba, taxas de transpiração, dados 
governamentais.          

Requisitos de resíduos perigosos e não perigosos 
• Os projetos devem evitar ou, quando a prevenção não for viável, minimizar e controlar a liberação de 

materiais perigosos resultantes de sua produção, transporte, manuseio, armazenamento e uso no 
Projeto. Quando não for possível evitar, os riscos para a saúde, incluindo potenciais efeitos diferenciados 
em homens, mulheres e crianças, do uso potencial de materiais perigosos devem ser tratados de forma 
adequada.          

• Os projetos devem considerar o uso de substitutos menos perigosos para tais produtos químicos e materiais 
e evitar a fabricação, comércio e uso de produtos químicos e materiais perigosos sujeitos a proibições 
internacionais ou eliminação gradual devido à sua alta toxidade para organismos vivos, persistência 
ambiental, potencial de bioacumulação ou potencial de destruição da camada de ozônio .          [14] 

• Todas as fontes de resíduos e produtos residuais devem ser identificadas e classificadas. Os resíduos de 
produtos incluem, entre outros:          

(a) Resíduos químicos, E 

(b) Recipientes, E 

(c) Combustíveis e óleos, E 

(d) Resíduos humanos, E 

(e) Lixo (incluindo metais, plásticos, produtos orgânicos e de papel), E 

(f) Edifícios, máquinas ou equipamentos abandonados. 

  
• Onde a geração de resíduos não puder ser evitada, o Projeto deve reduzir a geração de resíduos e recobrir e 

reutilizar os resíduos de uma maneira que seja segura para a saúde humana e o meio ambiente.          
• Quando os resíduos não puderem ser recuperados ou reutilizados, eles devem ser tratados, destruídos ou 

descartados de maneira ambientalmente correta, incluindo o controle adequado de emissões e resíduos 
resultantes do manuseio e processamento dos resíduos.          

• Se os resíduos gerados são considerados perigosos          [15] , alternativas razoáveis para seu descarte 
ambientalmente correto serão adotadas, respeitando as limitações aplicáveis ao seu movimento 
transfronteiriço[16] . 

• O Projeto não fará uso de produtos químicos ou materiais sujeitos a proibições internacionais ou eliminação 
progressiva. Por exemplo, DDT, PCBs e outros produtos químicos listados em convenções internacionais, 
como as Convenções de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes ou o Protocolo de 
Montreal.          

  
Requisitos de pesticidas e fertilizantes 
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• Projetos envolvendo o manejo de pragas, o manejo integrado de pragas (MIP) e / ou o manejo integrado de 
vetores (IVM) devem ser adotados e visam reduzir a dependência de pesticidas químicos.          

• Os riscos de saúde e ambientais associados ao manejo de pragas devem ser minimizados com apoio, 
conforme necessário, ao desenvolvimento da capacidade institucional, para ajudar a regular e monitorar 
a distribuição e o uso de pesticidas e melhorar a aplicação do manejo integrado de pragas.          

• Quando os projetos incluem o manejo de pragas ou o uso de pesticidas, devem ser selecionados os 
pesticidas que são de baixa toxicidade humana, conhecidos por serem eficazes contra as espécies-alvo e 
têm efeitos mínimos sobre as espécies não-alvo e o meio ambiente.          

• Deve haver uma 'Política de Pesticidas Químicos' documentada, implementada e atualizada 
regularmente. Esta política deve incluir, no mínimo:          

o Provisões para transporte seguro, armazenamento, manuseio e aplicação, E 
o Provisões para situações de emergência. 

• O Desenvolvedor do Projeto não deve comprar, armazenar, fabricar, comercializar ou usar produtos que se 
enquadrem nas Classes IA (extremamente perigosas) e IB (altamente perigosas) da Classificação 
Recomendada de Pesticidas por Perigo da Organização Mundial de Saúde.          

• Fertilizantes devem ser evitados, ou seu uso deve ser minimizado e justificado. Se a aplicação aérea de 
fertilizante for usada, então medidas devem ser postas em prática para evitar a deriva          

Requisitos para colheita de florestas 

O Projeto deve: 

(a) Melhorar o manejo sustentável das florestas, incluindo a aplicação de certificação independente e confiável 
para extração de madeira comercial em escala industrial, E 

(b) Manter ou melhorar a biodiversidade e a funcionalidade do ecossistema em áreas onde o manejo florestal 
melhorado é realizado. 

Requisitos Alimentares 
• A atividade do projeto não deve influenciar negativamente o acesso e a disponibilidade de alimentos para as 

pessoas afetadas.          
Requisitos de criação de animais 
• O bem-estar dos animais será garantido por:          
(a) Fornecimento de água potável suficiente, E 

(b) Acesso à luz do dia, E 

(c) A proibição de treinadores de gado, E 

(d) Nenhum obstáculo em sua percepção sensorial e desempenho de suas necessidades básicas, E 

(e) Políticas de gestão e treinamento de pessoal para evitar maus-tratos (evidências de maus-tratos a animais 
devem ser tratadas como uma não conformidade imediata) 
• O uso excessivo ou inadequado de medicamentos veterinários deve ser evitado. Assim, todos os 

medicamentos devem ser:          
(a) Administrado estritamente de acordo com as instruções do rótulo e da embalagem, OU 

(b) De acordo com um veterinário treinado. 
• Animais feridos ou doentes devem ser tratados e isolados, se necessário, para recuperação.          
• Não devem ser administrados promotores de crescimento sintéticos, incluindo hormônios.          
• Os animais devem ser expostos ao mínimo estresse possível durante o transporte e o abate.          
• O espaço apropriado por animal e as taxas de lotação por unidade de terra devem ser definidas de acordo 

com suas necessidades físicas e de desenvolvimento.          
Requisitos de Áreas de Alto Valor de Conservação e Habitats Críticos[17] 
• Nenhum projeto que potencialmente impacte habitats identificados, conforme identificado acima, deve ser 

implementado, a menos que todos os itens a seguir sejam demonstrados:          
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(a) O risco de o Projeto impactar negativamente a captação e os riscos de impactar o sucesso do projeto 
devem ser avaliados e tratados para garantir sua viabilidade contínua e de longo prazo e impacto sobre os 
ativos ecológicos e HCV circundantes. 
(b) Nenhum impacto adverso mensurável sobre os critérios ou valores de biodiversidade para os quais 
o habi -tat crítico foi designado, e sobre os processos ecológicos que sustentam esses valores de 
biodiversidade; 
(c) Um Plano de Ação de Habitats e Biodiversidade robusto, apropriadamente projetado e de longo prazo está 
em vigor para alcançar ganhos líquidos daqueles valores de biodiversidade para os quais o habitat crítico foi 
designado. 
• Dentro do Projeto, a área que é gerenciada pelo Desenvolvedor do Projeto e a área de impacto a jusante, o 

seguinte deve ser identificado e protegido / aprimorado. No caso de impactos a jusante, o Projeto deve 
garantir que a mitigação esteja em vigor dentro do Limite do Projeto, de modo que o Projeto não afete 
adversamente essas áreas:          

(a) Manchas existentes de espécies de árvores nativas, E 
(b) Caules solitários de espécies de árvores nativas, E 
(c) Todos os recursos de água doce, incluindo rios, lagos, pântanos, corpos d'água efêmeros e poços 
(d) Habitats de espécies raras, ameaçadas e em perigo de extinção, E 
(e) As áreas relevantes para a conectividade do habitat devem ser identificadas e gerenciadas para proteger 
ou aumentar a diversidade biológica. 
• Se o projeto está localizado em tais habitats; o desenvolvedor do projeto deve:          
(a) Minimize a conversão ou degradação injustificada do habitat. 
(b) Identificar oportunidades para melhorar o habitat como parte do Projeto. Para Projetos que aplicam os 
Projetos de Uso da Terra e Requisitos da Atividade Florestal, um mínimo de 10% da área do Projeto deve ser 
identificada e gerenciada para proteger ou aumentar a diversidade biológica dos ecossistemas nativos. Para 
isso, deve-se seguir a abordagem de HCV (www.HCVnetwork.org). Esta área deve estar localizada dentro da 
região do projeto e gerenciada pelo Desenvolvedor do Projeto. A área também pode incluir as áreas de 
necessidade (por exemplo, zonas tampão para corpos d'água no caso de Uso do Solo e Florestas). 
• As opiniões e recomendações de uma das partes interessadas especialista deve ser procurado e demonstrou 

como ser- ing incluídos na concepção do projeto. O projeto pode usar ferramentas de mapeamento como 
ESQUERDA, Lista Vermelha da IUCN, IBAT ou 
outras ferramentas adequadas reconhecidas nacionalmente ou inspeção visual. Os métodos 
recomendados incluem ferramentas online, inspeção visual, engenharia ou avaliação física, uso de dados 
históricos e pesquisas verbais ou escritas com residentes locais          

  
Requisitos de espécies ameaçadas de extinção 
• Sob nenhuma circunstância o Projeto deve levar à redução ou impacto negativo de qualquer espécie 

reconhecida em perigo, vulnerável ou criticamente ameaçada          [18] . 
• Habitats de espécies ameaçadas devem ser especificamente identificados e gerenciados para protegê-los ou 

melhorá-los.          
• As opiniões e recomendações de uma Parte Interessada Especializada devem ser buscadas e demonstradas 

como sendo consideradas e incorporadas na concepção do projeto          
  

3. Caracterização da linha de base e requisitos mínimos de avaliação da biodiversidade 
O esforço dedicado ao estabelecimento de linhas de base deve ser proporcional ao nível de risco e impacto. Em 
alguns casos (por exemplo, projetos de baixo risco com um contexto de biodiversidade bem compreendido ), 
uma revisão de mesa apoiada por uma verificação de solo pode ser adequada. Para projetos mais complexos, 
as avaliações de linha de base da biodiversidade podem exigir alguns ou todos os seguintes: 

• Desenvolvido por consultores confiáveis e independentes com experiência relevante 
• Desenvolvido com contribuições e, de preferência, revisão por pares (em um nível compatível com 
os riscos) de especialistas externos ou organizações confiáveis 
• Área de estudo claramente definida e mapeada, incluindo área de influência e uma consideração 
do contexto mais amplo da paisagem 
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• Inclui mapas de uso da terra, tipos de vegetação e sobreposição com a pegada do projeto proposto 
• Com base nos dados mais recentes disponíveis de fontes principais (incluindo o alinhamento da 
taxonomia e nomenclatura das espécies com listas de espécies ameaçadas globais / nacionais) e inclui 
uma lista de referência de todos os recursos usados e especialistas consultados 
• Consideração dos dados sintetizados na Ferramenta de Avaliação da Biodiversidade Integrada 
• Onde levantamentos de campo são necessários, eles devem ser realizados em momentos 
relevantes e temporadas necessárias para 

  

4. Consulta com especialistas externos e partes interessadas 

Devido à natureza especializada do conhecimento da biodiversidade, especialistas externos são 
freqüentemente necessários para apoiar a avaliação e gestão dos riscos da biodiversidade. Deve-se ter cuidado 
ao selecionar o conjunto de habilidades mais adequado para um projeto, incluindo a consideração da 
experiência geográfica e taxonômica relevante. Em muitos casos, diferentes especialistas serão necessários 
para diferentes aspectos do projeto (como planejamento paisagístico, métodos de levantamento de campo 
e identificação de novas espécies). Os especialistas em gestão da biodiversidade que estão familiarizados com 
setores específicos e sistemas de proteção podem ajudar os desenvolvedores a navegar por questões, redes e 
dados de biodiversidade novos ou complexos . Em projetos de alto risco, como aqueles que envolvem habitat 
crítico, os clientes devem garantir que especialistas externos com experiência regional estejam envolvidos no 
processo de avaliação e gestão . Esses especialistas podem fornecer acesso a conhecimentos e 
experiências locais e regionais . Por exemplo, os Grupos de Especialistas em Espécies da IUCN incluem 
especialistas mundiais que abrangem uma variedade de grupos de espécies e questões de gestão de 
conservação. Em alguns projetos com problemas de biodiversidade de alto risco, o uso de painéis de 
especialistas pode aumentar os recursos no nível do projeto e a transparência na tomada de 
decisões. Além disso, alguns especialistas podem estar alinhados com organizações ou 
agências conservacionistas que podem estar disponíveis para apoiar o planejamento, monitoramento e 
implementação de longo prazo por meio de parcerias. Esses parceiros também podem ajudar a identificar 
conhecimentos ou dados adicionais e facilitar as discussões com outros grupos da sociedade civil ou partes 
interessadas locais. 

5. Considerações adicionais de um plano de ação de biodiversidade para projetos implementados em habitats 
críticos 

Avaliações críticas de habitat 

Uma avaliação crítica habitat será exigido que os impactos na recursos críticos de biodiversidade poderia 
ocorrer ou são suspeitos. As etapas recomendadas em uma avaliação de habitat crítico são: 

• Defina a área de estudo. Isso pode incluir uma paisagem relativamente ampla ou unidade 
de paisagem marinha e dependerá das características de biodiversidade de interesse e das 
funções ecológicas necessárias para mantê-las. Uma avaliação de habitat crítico deve abranger 
todos os impactos diretos e indiretos e não focar apenas no local do projeto. Mais de uma área de 
estudo pode ser definida se ecologicamente sensata. 
• Consulta às partes interessadas e revisão inicial de desktop de todos os dados disponíveis 
obtidos durante a triagem, a fim de compreender a biodiversidade na paisagem da perspectiva 
de todas as partes interessadas relevantes. Deve-se observar que, às vezes, os interessados que 
usam uma área protegida, como um parque ou sistema de rio, não estão morando nas 
proximidades da área, mas viajam para ela. Essas opiniões das partes interessadas também são 
importantes. 
• Verificação das informações disponíveis na área de estudo, incluindo coleta de dados em 
campo quando necessário, por meio da contratação de especialistas qualificados. 
• Confirmação da biodiversidade que provavelmente atenderá aos critérios críticos de 
habitat com base na importância da (s) área (s) de estudo para cada característica da 
biodiversidade. 
• Determinação do status do habitat crítico (de cada área de estudo) com base na análise 
de todos os dados coletados. 



O desenvolvedor do projeto deve usar a definição de áreas protegidas da IUCN, que inclui locais protegidos por 
meios legais e outros meios eficazes. As áreas protegidas por outros meios eficazes incluem, por exemplo, 
reservas naturais privadas. Estas não podem ser designadas como áreas protegidas pela legislação nacional, 
mas são geridas como tal pelos seus proprietários. Quando o projeto ocorre dentro ou tem potencial para afetar 
adversamente uma área que é protegida por meios legais ou outros meios eficazes e / ou é 
internacionalmente reconhecida ou proposta para tal status por governos nacionais. O desenvolvedor do 
projeto deve : 

• identificar e avaliar os impactos potenciais relacionados ao projeto e aplicar a hierarquia 
de mitigação para que os impactos do projeto não comprometam a integridade, os objetivos de 
conservação e / ou a importância da biodiversidade de tal área. 
• Se a avaliação identificar que o projeto tem potencial para impactar adversamente 
características prioritárias da biodiversidade e / ou habitat crítico dentro das áreas legalmente 
protegidas ou áreas internacionalmente reconhecidas de valor de biodiversidade, 
o desenvolvedor do projeto procurará evitar tais impactos . 
• Além disso, o desenvolvedor do projeto irá: 

o demonstrar que qualquer desenvolvimento proposto é 
legalmente permitido, o que pode implicar que uma avaliação 
específica dos impactos relacionados ao projeto na área protegida 
tenha sido realizada conforme exigido pela legislação aplicável 
o agir de maneira consistente com quaisquer planos de 
gestão reconhecidos pelo governo para essas áreas 
o consultar gestores de áreas protegidas, autoridades 
relevantes, comunidades locais e outras partes interessadas no 
projeto proposto 
o implementar programas adicionais , conforme apropriado, 
para promover e aprimorar os objetivos de conservação da área 
protegida. As operações dentro de áreas protegidas são 
freqüentemente percebidas como de alto risco pelas partes 
interessadas do projeto, independentemente das características de 
biodiversidade presentes, e devem ser cuidadosamente 
gerenciadas com uma abordagem preventiva para manter a 
integridade e os objetivos de conservação da área protegida. 

As seguintes etapas do processo devem ser seguidas : 
• Triagem - o processo que identifica os impactos prováveis sobre um local de um projeto 
ou plano, isoladamente ou em combinação com outros projetos ou planos, e considera se esses 
impactos são provavelmente significativos. 
• “Avaliação apropriada” - a consideração do impacto sobre a integridade do local do 
projeto ou plano, sozinho ou em combinação com outros projetos ou planos, com respeito à 
estrutura e função do local e seus objetivos de conservação. Além disso, onde houver impactos 
adversos, uma avaliação do potencial de mitigação desses impactos. 
• Avaliação de soluções alternativas - o processo de examinar formas alternativas de 
atingir os objetivos do projeto ou plano que evita impactos adversos na integridade do local. 
• Avaliação das medidas compensatórias - onde não existem soluções alternativas e 
subsistem impactos adversos, mas onde, à luz de uma avaliação de razões imperativas de 
interesse público superior, as autoridades competentes considerem que o projeto ou plano 
ainda deve ser executado, tendo em conta medidas compensatórias para garantir a proteção 
dos sítios . No caso de lidar com conflitos de gerenciamento que podem ser encontrados ao 
operar em locais protegidos, os princípios aplicáveis incluem: 

o R ecognizing a importância de envolver os proprietários e 
usuários da terra nos processos de tomada de decisão 
o estabelecer uma boa base de conhecimento para 
comunicação e tomada de decisão 



o garantir uma gestão sustentável requer compromissos de 
longo prazo para desenvolver o entendimento mútuo e formar um 
diálogo 
o fornecimento de informação e educação direcionadas às 
necessidades das partes interessadas. Muitas dessas práticas 
também serão úteis para projetos próximos a áreas protegidas, 
onde os riscos reais ou percebidos podem ser igualmente altos. 

  
5. A B iodiversity Um cção Pl um (BAP) 

O B iodiversity A ction P lan (BAP) deve procurar ser práticos planos de trabalho que captura todas as ações 
necessárias para alcançar desejados resultados do projeto (tais como perda líquida de ganho / net) sobre a 
biodiversidade. Eles devem capturar claramente as tarefas, cronogramas esperados, partes responsáveis e 
medidas para o sucesso que permitem que esses planos sejam auditáveis. Eles devem ser dinâmicos, 
permitindo uma gestão adaptativa em resposta aos resultados do monitoramento do projeto e avaliação das 
medidas de mitigação. Existem muitas sobreposições em sua intenção e estrutura. 

A BAP é um plano t stand-alone chapéu vai incluir um resumo da biodiversidade contexto, questões e 
parcerias. Um BAP também pode descrever ações adicionais com limite de tempo que são 
exigidas do desenvolvedor do projeto . Algumas dessas ações também podem incluir ações de conservação 
adicionais em apoio às prioridades de conservação não relacionadas aos impactos do projeto e / ou outras 
ações de conservação filantrópicas que podem não estar claramente vinculadas a resultados locais (como apoio 
à pesquisa, educação ou governança sobre biodiversidade ) para, em última análise, não atingir resultados de 
conservação de perda / ganho líquido. Alguns elementos de um BAP podem precisar ser atualizados com menos 
frequência do que um BMP. Os BAPs são normalmente necessários em projetos onde há altos riscos para a 
biodiversidade e / ou um contexto complexo (por exemplo, quando há muitas partes interessadas ou questões 
complexas). Uma estrutura clara para monitorar o progresso deve ser desenvolvida (e implementada) 
juntamente com o BAP. 

  
 

[1] Inclui patrocinadores / desenvolvedores, contratados / subcontratados, cadeia de suprimentos, instituições financeiras, 
empresas de energia renovável, autoridades governamentais locais, energia renovável, eficiência energética e provedores de 
serviços de gestão de resíduos, fundações e ONGs. 
[2] Para gerenciar as questões de poluição e segurança de atividades como gaseificação e pirólise, os desenvolvedores do projeto 
são obrigados a ter medidas em vigor, incluindo instalações para monitorar as emissões, avaliações de risco regulares, medidas de 
proteção, instruções de operação, equipamento de proteção individual, procedimentos de emergência, manutenção regular e teste 
de máquinas e equipamentos, e outras precauções especiais . 

[3] https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/publications/publications_gpn_retrenchment 

[4] https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_esia_guidance_note.pdf 

[5] Se as Normas forem acionadas e tiver sido decidido que as medidas de mitigação não são apresentadas na forma de um plano autônomo (por 
exemplo, IPP, Estrutura do Processo, etc.), as medidas são descritas nesta tabela 

[6] Quando as medidas de mitigação já foram conceituadas como atividades de projeto, apenas os códigos das atividades precisam ser inseridos 
(por exemplo, “-> ver Atividade 1.2.3”); outras colunas não são aplicáveis para evitar a repetição . 

[7] O ES M MP tem que confirmar que as medidas de mitigação propostas são viáveis, que são eficazes no fornecimento de mitigação para todos 
os grupos afetados e sustentáveis. Nesta coluna, descreva como a viabilidade é confirmada ou coloque √ para confirmar que a viabilidade já foi 
provada em outro lugar e indique onde encontrar evidências. 

[8] O envolvimento das partes interessadas da Pegasus está alinhado com as práticas da IUCN e do Gold Standard, 
consulte 
também https://www.iucn.org/sites/dev/files/esms_stakeholder_engagement_guidance_note.pdf ; https://globalgoals.
goldstandard.org/102-par-stakeholder-consultation-requirements/ 
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[9] O consentimento livre, prévio e informado (CLPI) é um direito específico que pertence aos povos indígenas e é reconhecido na Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP). A estrutura normativa do CLPI consiste em uma série de instrumentos 
jurídicos internacionais, incluindo a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (UNDRIP), a Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT 169) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) , entre muitos outros, bem como as leis 
nacionais. Por favor, consulte o link para mais detalhes. http://www.fao.org/indibbean-peo-ples/our-pillars/fpic/en 

[10] Padrões Sociais e Ambientais do PNUD; https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations1/undp-social-
andenvironmental-standards.html 

[11] Nesta Política, o termo povos indígenas de acordo com a Política de Povos Indígenas do GCF é usado em um sentido genérico para se 
referir a um grupo social e cultural distinto que possui as seguintes características em vários graus: (a) Autoidentificação como membros de um 
grupo social e cultural indígena distinto e o reconhecimento dessa identidade por outros; (b) Vinculação coletiva a habitats geograficamente 
distintos, territórios ancestrais ou áreas de uso ou ocupação sazonal, bem como aos recursos naturais nessas áreas; (c) Sistemas culturais, 
econômicos, sociais ou políticos consuetudinários que são distintos ou separados daqueles da sociedade ou cultura dominante; e (d) Um idioma 
ou dialeto distinto, frequentemente diferente do idioma ou idiomas oficiais do país ou região em que residem. Isso inclui um idioma ou dialeto 
que já existia, mas não existe agora devido a impactos que tornaram difícil para uma comunidade ou grupo manter um idioma ou dialeto distinto 

[12] O termo "poluição" refere-se a poluentes perigosos e não perigosos nas fases sólida, líquida ou gasosa e inclui outros componentes, como 
pragas, patógenos, descarga térmica na água, emissões de GEE, odores incômodos , ruído, vibração, radiação, energia eletromagnética e a criação 
de impactos visuais potenciais, incluindo luz. 

[13] Incluindo aqueles cobertos pela Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteiriça de Longo Alcance, disponível em 
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html 

[14] Conforme definido por convenções internacionais ou legislação local. Onde a legislação local e as convenções internacionais podem 
divergir, o padrão mais alto será aplicado. 

[15] Deve ser consistente com os objetivos da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, disponível em 
http://chm.pops.int/default.aspx, e o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, disponível em http: 
//ozone.unep.org/en/treaties-and-decisions/montreal-protocol-substances-depleteozone-layer. Considerações semelhantes se aplicarão a certas 
classes de pesticidas da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

[16] O movimento transfronteiriço de materiais perigosos deve ser consistente com a legislação nacional, regional e internacional, incluindo a 
Convenção de Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, disponível em 
http://www.basel.int, e o Convenção de Londres sobre a prevenção da poluição marinha por despejo de resíduos e outras matérias, disponível em 
http://www.imo.org. Para obter mais orientações, a Abordagem Estratégica para o Gerenciamento Internacional de Produtos Químicos (SAICM) 
é uma estrutura de política para promover o gerenciamento sólido de produtos químicos, disponível em http://www.saicm.org/. 
[17] Os habitats críticos são um subconjunto de habitats modificados e naturais que requerem atenção especial. Habitats críticos são áreas com 
alto valor de biodiversidade, incluindo qualquer um dos seguintes recursos: 
eu. habitat de importância significativa para espécies criticamente ameaçadas e / ou ameaçadas de extinção; 
ii. habitat de importância significativa para espécies endêmicas e / ou de distribuição restrita; 
iii. habitat que apóia concentrações globalmente significativas de espécies migratórias e / ou espécies congregatórias; 
4. ecossistemas altamente ameaçados e / ou únicos; e / ou 
v. áreas associadas aos principais processos evolutivos. 
  
Os habitats críticos incluem as áreas que são 
eu. legalmente protegido, 
ii. oficialmente proposto para proteção, 
iii. identificados por fontes confiáveis por seu alto valor de conservação (como áreas que atendem aos critérios da classificação da World 
Conservation Union, a Lista Ramsar de Zonas Úmidas de Importância Internacional e os sítios do patrimônio mundial da Organização Científica 
e Cultural das Nações Unidas) ou reconhecidas como protegidas por comunidades locais tradicionais . 
  

[18] Todas as espécies em perigo e criticamente em perigo, conforme definido pela Lista Vermelha da IUCN; https://www.iucnredlist.org/ 
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