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1 INTRODUÇÃO AO SGAS DA BLUE ACTION FUND  

1.1 Missão e objetivos  

A fundação sem fins lucrativos Blue Action Fund, com sede na Alemanha, tem vários parceiros 
de financiamento estatais: a Alemanha, através do Ministério Federal Alemão para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (BMZ) em colaboração com o banco de fomento 
KfW; a Suécia, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros sueco; e a França, através da 
Agência Francesa para o Desenvolvimento (AFD). Fiel à sua natureza de financiadora pública, 
a Blue Action Fund patrocina o desenvolvimento e a implementação de um Sistema de Gestão 
Ambiental e Social (SGAS), que pretende avaliar e gerir os impactos ambientais e sociais das 
suas atividades nas comunidades afetadas e no ambiente, em conformidade com os critérios 
internacionais e as melhores práticas.  

Este SGAS fornece uma descrição dos seus processos, para garantir que os aspetos 
ambientais e sociais são devidamente acautelados no decurso das atividades da Blue Action 
Fund, em linha com as Normas de Desempenho (ND) e com as Diretrizes de Sustentabilidade 
do Banco de Fomento KfW (2016). A devida implementação do presente SGAS facilitará assim 
uma gestão ambiental e social adequada, em linha com os requisitos de outras instituições 
financeiras internacionais. 

Juntamente com o Manual de Procedimentos de Financiamento da Blue Action Fund, o SGAS 
define procedimentos, instrumentos e responsabilidades relativas à avaliação, à gestão e à 
supervisão dos riscos e dos impactos relacionados com os projetos apoiados pela Blue Action 
Fund ao longo do ciclo de vida do projeto, em linha com os respetivos requisitos internacionais 
e nacionais. Pretende-se que o SGAS seja um “documento vivo”, no sentido de incorporar 
continuamente alterações e atualizações que reflitam as mais recentes experiências e 
aprendizagens dos projetos em curso. 

O SGAS aplica-se a todos os projetos que recebam financiamento da Blue Action Fund. É 
possível dividir os projetos em seis tipos principais, embora alguns projetos possam pertencer a 
mais do que um tipo: 

• Determinação de novas Áreas Marinhas Protegidas (AMP) 

• Desenvolvimento de um sistema de gestão eficaz para as AMP existentes/recém-criadas  

• Implementação de melhores medidas de conservação da natureza  

• Desenvolvimento de modos de vida alternativos sustentáveis 

• Projetos que envolvam atividades relacionadas com a aquicultura 

• Obras de pequena dimensão (ex.: postos de guarda-florestal, instalações de pesquisa 
ou monitorização, pontões, instalações de armazenamento ou de processamento de 
peixe, acessos rodoviários, postos de turismo, etc.) 

 

1.2 Responsabilidades de implementação do SGAS  

A presente secção resume as responsabilidades de cada uma das partes envolvidas no SGAS, 
de modo a atingir os objetivos de desempenho ambiental e social definidos pela Blue Action 
Fund. 

1.2.1 Blue Action Fund 

Ao implementar as medidas abaixo indicadas, a Blue Action Fund poderá comprovar que 
estarão a ser usadas, na medida do possível, as melhores práticas para atender aos aspetos 
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ambientais e sociais, tendo em conta a conjuntura dos projetos e das partes interessadas, a 
natureza dos projetos e o contexto de implementação. 

A Blue Action Fund, em particular a Equipa de Gestão de Fundos em colaboração com o perito 
responsável em matéria ambiental e social do KFW, tem como responsabilidades: 

• Definir os critérios que os beneficiários e os respetivos parceiros terão de cumprir nos 
projetos financiados; 

• Garantir que os beneficiários conseguem cumprir os requisitos do SGAS através do 
seguinte: 

o Avaliação de competências na área ambiental e social (determinação, 
capacidades técnicas, experiência acumulada) durante a seleção dos parceiros 
de implementação; 

o Inclusão de cláusulas de gestão ambiental e social na documentação contratual 
do beneficiário; 

o Inclusão dos aspetos ambientais e sociais nos critérios de seleção dos projetos. 

o Consciencialização dos beneficiários para os aspetos ambientais e sociais ao 
abordar estes tópicos nas reuniões da Blue Action Fund com os beneficiários, 
sob a forma de formações com base em casos concretos surgidos nos projetos. 

o Incorporação de critérios ambientais e sociais no processo de supervisão do 
projeto e providenciar o apoio necessário no terreno aos beneficiários e 
respetivos parceiros e contratantes;  

o Dar apoio no que respeita à informação das obrigações dos beneficiários à luz da 
legislação ambiental e social (incluindo licenciamentos, condições de trabalho, 
etc.);  

o Fortalecimento de competências dos beneficiários na concretização da Avaliação 
Ambiental e Social e na implementação das medidas de mitigação, incluindo 
formações em Saúde e Segurança no Trabalho (SST), caso sejam solicitadas. 

• Verificar até que ponto os riscos ambientais e sociais estão a ser devidamente avaliados 
pelos beneficiários na fase de planeamento/proposição, bem como se as ações de 
gestão ambiental e social subsequentes estão a ser implementadas à luz do presente 
SGAS.  

• Supervisionar a implementação do Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) ao 
longo de todas as fases dos projetos, incluindo visitas aos locais; 

• Consolidar a implementação do reportamento sobre o SGAS. 

• Recolher os ensinamentos do projeto de modo a adaptar os requisitos do atual SGAS e 
o seu desempenho às experiências no terreno. 

 

 

1.2.2 Beneficiários 

Em geral, os beneficiários têm o dever de fazer a avaliação e a gestão ambiental e social ao 
longo das fases de preparação e de implementação do projeto.  

Os beneficiários têm como responsabilidades:  

• Implementar de forma diligente os requisitos do SGAS; 

• Garantir o cumprimento integral da legislação nacional relevante, bem como das 
medidas de mitigação e controlo ambiental e social contidas no PGAS e respetivos 
documentos;  
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• Garantir o devido envolvimento das partes interessadas através do seguinte: 

o Envolvimento das comunidades, das autoridades e de outras partes interessadas 
locais durante todo o ciclo de vida do projeto, logo desde a conceção e o 
planeamento do projeto; 

o Atuação como ponto de contacto de consulta e feedback em relação às 
comunidades e às autoridades.  

• Garantir que a conceção e o planeamento cumprem os requisitos nacionais e estão 
alinhados com as boas práticas internacionais.  

• Consciencializar os parceiros e os contratantes para os aspetos ambientais e sociais e 
para a implementação geral do presente SGAS. 

• Supervisionar o desempenho ambiental e social dos contratantes e dos subcontratados 
responsáveis por fornecer mão de obra, materiais ou serviços. 

• Divulgar documentos relevantes de matéria ambiental e social, tendo em conta os 
regulamentos de proteção de dados; 

• Informar a Blue Action Fund sobre questões relacionadas com problemas de saúde e 
segurança no trabalho, acidentes ou boas práticas; 

• Informar a Blue Action Fund sobre reclamações e críticas feitas pelas populações ou por 
outras partes interessadas relevantes ao projeto. 

• Informar a Blue Action Fund no caso de um projeto, ou de uma atividade integrada no 
projeto, ter sofrido interrupção devido a riscos de segurança para os trabalhadores, para 
os beneficiários ou para outras partes interessadas, ou devido a riscos reputacionais 
para a Blue Action Fund. 

• Pelo menos uma das pessoas que o beneficiário designar para fazer a supervisão 
ambiental e social deve conhecer os requisitos do SGAS da Blue Action Fund. E essa 
pessoa deverá ser responsável por informar a Blue Action Fund sobre as questões 
ambientais e sociais. 

1.2.3 Requisitos operacionais em matéria ambiental e social para todos os projetos  

Tendo em conta os constrangimentos dos objetivos financeiros assumidos, a Blue Action Fund 
definiu os seguintes requisitos operacionais em matéria ambiental e social para os projetos 
financiados: 

• Aferir todos os projetos que solicitem financiamento à Blue Action Fund tendo em conta 
a Lista de Exclusão; 

• Aferir todos os projetos no que toca aos impactos e benefícios ambientais e sociais 
antes de atribuir financiamento; 

• Definir medidas de gestão adequadas para evitar ou mitigar possíveis impactos 
ambientais, sociais ou climáticos; 

• Exigir que se cumpra a regulamentação nacional ou internacional em matéria ambiental, 
social, de saúde e segurança, aplicável aos projetos financiados;  

• Trabalhar em conjunto com os beneficiários de forma individualizada, de modo a 
consciencializá-los para os riscos de gestão ambiental e social relacionados com o 
projeto e, no caso de esses riscos estarem identificados, garantir que são devidamente 
prevenidos ao longo do ciclo de vida do projeto;  

• Implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) integrado na 
Blue Action Fund de uma forma que permita cumprir os compromissos no âmbito desta 
política e supervisionar o alinhamento desta política em todo o portefólio de projetos; 
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• Planear, implementar e documentar continuamente as atividades que envolvam as 
partes interessadas em todos os projetos; 

• Implementar um processo formal de recolha e gestão de reclamações feitas pelas 
comunidades, pelos trabalhadores ou por outras partes interessadas em relação ao 
projeto (por exemplo, um Mecanismo de Reclamação); 

• Comunicar os princípios ambientais e sociais da Blue Action Fund a partes interessadas 
externas. 

2 LISTA DE EXCLUSÃO 

A Lista de Exclusão da Blue Action Fund baseia-se  

(1) na Lista de Exclusão da Sociedade Financeira Internacional (SFI)  

(2) e na Lista de Exclusão do Grupo da Agência Francesa para o Desenvolvimento 
(AFD) em Países Estrangeiros. 

A Blue Action Fund não se envolverá em atividades que impliquem a degradação deliberada do 
meio ambiente e a produção ou a comercialização de quaisquer produtos ou atividades 
considerados ilegais ao abrigo da legislação e da regulamentação do país anfitrião ou dos 
acordos e convenções internacionais, ou que estejam sujeitos a interdições internacionais. 
Como tal, a Blue Action Fund não concederá financiamento à produção ou venda de quaisquer 
produtos ilegais ou atividades ilícitas ao abrigo da legislação do país anfitrião ou da legislação 
dos financiadores, ou ao abrigo de regulamentação, convenções e/ou acordos internacionais. 
Além disso, não apoiará quaisquer setores ou serviços sujeitos a embargo das Nações Unidas, 
da União Europeia e/ou dos financiadores relativamente a um dado país, independentemente 
de restrições absolutas ou relativas no que respeita ao montante. 

2.1 Atividades ambientais 

• Nova utilização de terras em áreas protegidas nacional ou internacionalmente. 

• Quaisquer operações que conduzam à ou exijam a destruição1 de um habitat crítico2, ou 
quaisquer projetos de silvicultura que não implementem um plano de melhorias e gestão 
sustentável. 

• Comércio de animais, de plantas ou de quaisquer produtos que não cumpram as 
disposições da convenção CITES.3 

• Pescarias com redes de emalhar em meio marinho cujas redes excedam os 2,5 km de 
comprimento. 

 
1 Destruição significa (1) eliminação ou forte diminuição da integridade do habitat provocada por uma alteração significativa e de 
longo prazo na utilização da terra ou dos recursos hídricos ou (2) da modificação do habitat ao ponto de este perder a capacidade 
de cumprir a sua função. 
2 O termo habitat crítico compreende os habitats naturais e modificados que merecem particular atenção. Este termo abrange (1) 
espaços de elevada importância quanto à biodiversidade tal como definido nos critérios de classificação da UICN, incluindo, em 
especial, os habitats necessários à sobrevivência de espécies ameaçadas de extinção tal como definido na lista vermelha de 
espécies ameaçadas da UICN ou em qualquer legislação nacional; (2) espaços de particular importância para espécies endémicas 
ou cuja área geográfica seja limitada; (3) locais imprescindíveis à sobrevivência de espécies migratórias; (4) espaços que 
alberguem um número significativo de indivíduos de espécies congregantes; (5) espaços que apresentem uma aglomeração única 
de espécies ou que possuam espécies relacionadas entre si através de processos evolutivos vitais ou que desempenhem papéis 
fundamentais nos ecossistemas; (6) e territórios com uma biodiversidade social, económico ou culturalmente significativa para as 
comunidades locais. Florestas primárias ou de grande importância para a conservação também devem ser consideradas habitats 
críticos. 
3 CITES: Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção 
(Washington, l 993)  

https://www.cites.org/eng/disc/text.php
https://www.cites.org/eng/disc/text.php
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• Caça furtiva/ilegal. 

• Operações de desflorestação comercial que visem florestas húmidas tropicais primárias. 

• Produção ou comércio de madeira ou de outros produtos de silvicultura não 
provenientes de florestas geridas de forma sustentável. 

• Exploração de minas de diamantes ou marketing de diamantes realizados por um país 
anfitrião que não aderiu ao Processo de Kimberley. 

2.2 Atividades sociais 

• Atividades que envolvam formas nocivas ou exploratórias de trabalho forçado4 ou 
trabalho infantil nocivo5. 

• Projetos que impliquem desalojamento físico involuntário e/ou despejos forçados. 

• Produção ou atividades que afetem terras pertencentes a povos indígenas ou terras que 
estes reivindiquem e estejam em processo de adjudicação, sem consentimento 
completamente documentado dos respetivos povos.  

• Atividades que provoquem estragos em propriedade cultural, como locais arqueológicos 
e históricos, monumentos religiosos ou cemitérios. 

2.3 Outras atividades 

• Produção, utilização ou comércio de produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas, 
substâncias destruidoras da camada de ozono6, quaisquer materiais perigosos como 
amianto ou produtos que contenham bifenilos policlorados (PCB)7, espécies selvagens 
ou produtos regulados ao abrigo da CITES.  

• Produção, utilização ou comércio de produtos farmacêuticos, pesticidas/herbicidas, 
substâncias destruidoras da camada de ozono6 ou de quaisquer substâncias perigosas 
proibidas ou em eliminação progressiva a nível internacional. 

• Produção ou comércio de armamento, munições, armas controversas.8  

• Aquisição de armas de fogo. 

• Produção ou comércio de álcool forte destinado ao consumo humano ou de outras 
bebidas alcoólicas (à exceção de cerveja e vinho).8 

• Produção ou comércio de tabaco.8 

• Jogo, estabelecimentos de jogo, casinos ou quaisquer empresas ou empreendimentos 
equivalentes.9  

 
4 Trabalho forçado engloba todas as tarefas e serviços. executados de forma não voluntária, que sejam obtidos de um indivíduo sob 
ameaça de violência ou de castigo.  
5 Trabalho infantil nocivo significa o emprego de crianças de uma forma exploratória, ou que possa ser perigosa para, ou interferir 
com, a educação da criança, ou que possa ser lesiva para a saúde da criança, ou para o seu desenvolvimento físico, psicológico, 
espiritual, moral ou social. Os trabalhadores têm de ter pelo menos 14 anos de idade, conforme definido na Declaração da OIT 
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho (C138 – Convenção sobre a Idade Mínima, Artigo 2º), a menos que a 
legislação local obrigue à frequência escolar obrigatória ou a uma idade mínima de trabalho. Nesses casos, deve cumprir-se o 
requisito de maior idade exigida.  
6 Quaisquer componentes químicos que reajam com, e destruam, a camada de ozono estratosférico, levando à formação de 
buracos nessa mesma camada. O Protocolo de Montreal lista Substâncias Destruidoras do Ozono (ODS - Ozone Depleting 
Substances), os respetivos objetivos de redução e os prazos para a sua eliminação progressiva. 
7 Os bifenilos policlorados (PCB - polychlorinated biphenyls) constituem um grupo de produtos químicos altamente tóxicos, que se 
podem encontrar em transformadores elétricos a óleo, condensadores e aparelhagem elétrica datada de entre 1950 e 1985. 
8 Não se aplica a patrocinadores do projeto que não estejam significativamente envolvidos nestas atividades.  "Não estar 
significativamente envolvido" quer dizer que a atividade em causa é secundária em relação à principal atividade do patrocinador do 
projeto. 
9 Qualquer financiamento direto destes empreendimentos ou atividades a eles associadas (como por exemplo um hotel com um 
casino). Os planos de melhoramento urbano que possam posteriormente abranger estes empreendimentos não são afetados. 
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• Qualquer comércio relacionado com pornografia ou prostituição. 

• Produção ou comércio de materiais radioativos. Não se aplica à aquisição de 
equipamento médico, equipamento de controlo (avaliação) de qualidade e de qualquer 
equipamento que a SFI considere como fonte de radioatividade insignificante e/ou 
devidamente blindada. 

• Produção ou comércio de fibras de amianto livres. Não se aplica à aquisição e à 
utilização de placas de cimento-amianto cujo conteúdo de amianto seja inferior a 20%. 

• Produção, comércio, armazenamento ou transporte de quantidades significativas de 
químicos perigosos ou uso à escala comercial de químicos perigosos. Entre estes 
químicos perigosos incluem-se a gasolina, a querosene e outros derivados do petróleo. 

• Comércio transfronteiriço de resíduos, à exceção do aceite pela Convenção de Basileia 
e pela respetiva regulamentação.10 

• Quaisquer atividades que possam causar alterações irreversíveis ou deslocamento 
significativo de um elemento fundamental do património cultural.11 

• Produção e divulgação, ou investimento, em meios de comunicação que sejam racistas, 
antidemocráticos ou que defendam a discriminação de uma parte da população. 

• Promoção imobiliária/de propriedades em grande escala, construção comercial 

2.4 Projetos de Categoria A  

Os projetos de Categoria A que possam ter consideráveis impactos ambientais e sociais 
adversos obrigam a uma avaliação de impacto ambiental e social (AIAS) absolutamente fiável.12 
Parte-se do princípio que a probabilidade de projetos de Categoria A, que normalmente 
consistem em grandes projetos de construção, se candidatarem a financiamento da Blue Action 
Fund é muito baixa. Por norma, os projetos de Categoria A são excluídos de financiamento pela 
Blue Action Fund devido a questões de orçamento e de tempo. Se a Blue Action Fund 
considerar um projeto digno de financiamento, é necessário que os departamentos relevantes 
de todos os financiadores deem a sua autorização. 

3 NORMAS E REQUISITOS AMBIENTAIS E SOCIAIS  

3.1 Normas nacionais 

Todos as atividades de projeto financiadas e apoiadas pela Blue Action Fund têm de cumprir as 
disposições do quadro jurídico dos países anfitriões dos projetos.  

Os beneficiários comprometem-se a assegurar e comprovar o cumprimento com a legislação 
nacional e com outras obrigações (ex.: de ambiente, de saúde, de legislação de segurança e do 
trabalho, de licenciamento de obras e de operação, etc.) ao assinarem a Declaração de 
Compromisso, que faz parte do acordo de financiamento. 

 
10 Convenção de Basileia sobre o Controlo de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação (1989).  
11 Considera-se como "património cultural fundamental" qualquer elemento patrimonial reconhecido a nível internacional ou nacional 
como de interesse histórico, social e/ou cultural. 
12 Diretrizes de Sustentabilidade do KfW (2016): Avaliação de Desempenho Ambiental, Social e Climático: Princípios e Processo, p. 
8ff.   

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf
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3.2 Normas internacionais 

Aplicam-se as seguintes normas, diretrizes e princípios internacionais a todos os projetos 
financiados pela Blue Action Fund, que como tal devem ser respeitados respetivamente pela 
Blue Action Fund e pelos seus beneficiários :  

• Diretrizes do BMZ sobre a Inclusão de Normas e Princípios em Matéria de Direitos 
Humanos, Incluindo de Género, em Propostas de Programas para a Cooperação 
Técnica e Financeira Bilateral Alemã.13  

• Diretrizes de Sustentabilidade do KfW - Avaliação de Desempenho Ambiental, Social e 
Climático: Princípios e Processo.14  

• Normas Laborais Fundamentais da OIT (as normas laborais fundamentais são 
compostas por cinco normas, estabelecidas em oito convenções).15  

• Normas de Desempenho Ambiental e Social da SFI (ND)16  

o ND1: Avaliação e Sistemas de Gestão Ambiental e Social   

o ND2: Condições de trabalho e de mão de obra 

o ND3: Eficácia de recursos e prevenção da poluição 

o ND4: Saúde, segurança e proteção das comunidades  

o ND5: Aquisição de terras e realojamento involuntário  

o ND6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais 
vivos 

o ND7: Povos indígenas   

o ND8: Património cultural 

• Enquadramento Ambiental e Social (EAS) do Banco Mundial: Norma Ambiental e Social 
(NAS) 5 Aquisição de terras, restrições ao uso de terras e realojamento involuntário17 

• As diretrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS) do Grupo Banco Mundial, 
incluindo as Diretrizes Gerais de ASS e as Diretrizes Específicas da Indústria, conforme 
aplicável.18  

• Diretrizes Voluntárias da FAO para a Governança Responsável da Terra, dos Recursos 
Pesqueiros e Florestais no contexto da Segurança Alimentar Nacional (DVGT).19 

• Código de Conduta da FAO para uma Pesca Responsável (CCPR).20   

• Diretrizes Voluntárias da FAO para Assegurar a Pesca Sustentável em Pequena Escala 
(DVAPS).21   

• Para questões de realojamento que não estejam incluídas na Lista de Exclusão (capítulo 
2) devem cumprir-se os Princípios e Diretrizes Fundamentais da ONU sobre Despejos e 
Desalojamento gerados pelo Desenvolvimento (nomeadamente os parágrafos 42, 49, 

 
13 Ministério Federal Alemão para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (BMZ) - Diretrizes sobre a Inclusão de Normas e 
Princípios em Matéria de Direitos Humanos, Incluindo de Género, em Propostas de Programas para a Cooperação Técnica e 
Financeira Bilateral Alemã.  
14 Diretrizes de Sustentabilidade do KfW (2016) 
15 Organização Internacional do Trabalho (OIT) Introdução às Normas Laborais Internacionais - Convenções e Recomendações,  
16 Sociedade Financeira Internacional (SFI) Normas de Desempenho Ambiental e Social (2012)  
17 Por desalojamento (económico) - No caso de impactos devidos ao estabelecimento ou à gestão de áreas protegidas 
(perda/limitação de acesso aos recursos naturais) deve aplicar-se a NAS 5. 
18 Sociedade Financeira Internacional (SFI) – Grupo Banco Mundial: Diretrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS).  
19 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO): Diretrizes Voluntárias da FAO para a Governança 
Responsável da Terra, dos Recursos Pesqueiros e Florestais no contexto da Segurança Alimentar Nacional (DVGT).  
20 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO): Código de Conduta para uma Pesca Responsável 
(CCPR).  
21 Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO): Diretrizes Voluntárias da FAO para Assegurar a 
Pesca Sustentável em Pequena Escala (DVAPS).  

https://www.bmz.de/en/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_en.pdf
https://www.bmz.de/en/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_en.pdf
https://www.bmz.de/en/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013_en.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-v9878e.htm
http://www.fao.org/3/a-v9878e.htm
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
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52, 54 e 60)22, para além da legislação nacional e dos requisitos de salvaguarda 
internacionais. 

• Aquando do alojamento de trabalhadores (em caso de obras), os projetos da Blue Action 
Fund devem cumprir as normas internacionais de alojamento de trabalhadores, tais 
como “Alojamento de Trabalhadores: Processos e Normas: Uma Nota de Orientação da 
SFI e do BERD.”23 

• Código de Conduta da ONU para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei24 

• Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários 
Responsáveis pela Aplicação da Lei25 

É possível consultar uma visão geral sobre as Normas e Diretrizes Ambientais e Sociais 
Internacionais aplicáveis, com respetivos resumos, no Anexo A. 

  

 
22 Organização das Nações Unidas (ONU): Princípios e Diretrizes Fundamentais sobre Despejos e Desalojamento gerados pelo 
Desenvolvimento 
23 Sociedade Financeira Internacional (SFI) e Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD): Alojamento de 
trabalhadores: processos e normas - Uma nota de orientação da SFI e do BERD 
24 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/codeofconduct.pdf  
25 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf
https://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/codeofconduct.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/firearms.pdf
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4 PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS RELATIVO AO SGAS DA 
BLUE ACTION FUND  

Um dos princípios fundamentais do processo de gestão de riscos ambientais e sociais é 
incorporar as preocupações ambientais e sociais como parte intrínseca do ciclo de gestão do 
projeto. Cada passo do ciclo de vida do projeto permite que se cumpram os requisitos 
ambientais e sociais de modo a obter um bom desempenho ambiental e social dos projetos. 

O gráfico abaixo resume o processo de gestão de riscos ambientais e sociais implementado 
pela Blue Action Fund. O processo será mais aprofundado nas secções seguintes. 

 

 

4.1 Passo 1: Apreciação dos projetos e dos beneficiários  

Os requisitos de seleção da Blue Action Fund envolvem o conteúdo do projeto (“o quê”), a 
abordagem do projeto (“como”) e o beneficiário (“quem”). Os candidatos devem examinar bem 
se cumprem os critérios e ter a capacidade de propor e implementar projetos. 

Todos os projetos de financiamento têm de passar por um processo inicial de avaliação 
ambiental e social composto pelos três passos seguintes (descritos individualmente mais 
abaixo): 

• Aferição: Apreciação preliminar, designada de "Aferição", que visa determinar a 
importância ambiental, climática e social do projeto. Os projetos são classificados numa 
das seguintes três categorias, de acordo com a gravidade dos seus potenciais impactos 
negativos para o meio ambiente e social: 
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o Categoria C – projetos de risco baixo; 

o Categoria B – projetos de risco médio; 

o Categoria A – projetos de risco elevado (apenas financiados pela Blue Action 
Fund se os financiadores da Blue Action Fund aprovarem). 

• Delimitação do âmbito: Em projetos que envolvam risco ambiental e social médio 
(Categoria B), é nesta fase que se determina o devido âmbito da futura avaliação 
ambiental e social, de modo a identificar e a avaliar as consequências e os riscos 
ambientais, climáticos e sociais do projeto de forma mais rigorosa.  

• Avaliação: Consoante os resultados da aferição e da delimitação do âmbito será 
necessária uma Avaliação Ambiental e Social (AAS) ou uma Avaliação de Impacto 
Ambiental e Social (AIAS) ou estudos adicionais. 

4.1.1 Aferição ambiental e social e categorização dos projetos  

Como parte do processo de candidatura da Blue Action Fund, todos os projetos propostos têm 
de passar por um processo inicial de aferição ambiental e social para definir a respetiva 
categoria. 

No Anexo B encontra-se um Questionário Ambiental e Social, bem como um Relatório de 
Aferição, para a máxima identificação de riscos ambientais e sociais relevantes e para obter 
orientações quanto à categorização do projeto. O Anexo B é composto pela Parte I 
(Questionário, que é preenchido pelo Beneficiário) e pela Parte II (Relatório de Aferição, que é 
preenchido pela Blue Action Fund)26. 

O Beneficiário, cujo documento de síntese tenha sido pré-selecionado, tem de preencher e 
submeter o Questionário Ambiental e Social (Anexo B - Parte I) pouco depois do convite para 
apresentar a proposta, que será depois revisto pela equipa responsável pela área ambiental e 
social da Blue Action Fund. 

A Blue Action Fund irá verificar se o projeto proposto pelo Beneficiário não inclui critérios que o 
coloquem na Lista de Exclusão da Blue Action Fund e elaborará o Relatório de Aferição 
Ambiental e Social (Anexo B – Parte II), classificando os projetos de acordo com os potenciais 
impactos adversos para o meio ambiente e social nas Categorias A, B ou C, segundo as 
seguintes definições: 

• Projetos de Categoria C:  

o Riscos e/ou impactos adversos mínimos ou inexistentes para o meio ambiente e 
social.  

• Projetos de Categoria B:  

o Possíveis riscos e/ou impactos adversos limitados para o meio ambiente e social, 
em pequena quantidade, geralmente localizados, em grande parte reversíveis e 
prontamente combatidos através de medidas de mitigação.  

o No caso dos projetos de Categoria B terá de efetuar-se, no mínimo, uma 
“Avaliação Ambiental e Social” (consultar Modelo de Avaliação Ambiental e 
Social no Anexo E) para identificar riscos e áreas/tópicos preocupantes. Se se 
previr que os impactos serão apenas sociais (ex.: impactos no modo de vida 
devido a restrições de acesso) deve fazer-se uma avaliação de impacto social.  
No Anexo D poderá consultar uma Nota de Orientação sobre Avaliações de 
Impacto Social (AIS).27  

 
26 O Anexo B é em grande parte baseado no “Questionário e Relatório de Aferição do SGAS – para projetos no terreno” da UICN. 
27 A Nota de Orientação sobre AIS é retirada do SGAS da UICN 
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o Entende-se que uma Avaliação Ambiental e Social deverá não só detetar os 
principais riscos ambientais e sociais, como também ser exequível à luz das 
limitações de tempo e de orçamento da Blue Action Fund.  

o Uma Avaliação Ambiental e Social centra-se somente nos riscos ambientais e 
sociais concretos identificados e deve ser individualizada de modo a formular 
medidas de mitigação que sejam especificamente adequadas ao Plano de 
Gestão Ambiental e Social (PGAS) de um dado projeto. O Anexo G inclui um 
PGAS que também pode ser usado como modelo para conceber os PGAS 
especificamente adequados a cada projeto.  

o No caso de restrições involuntárias de acesso em áreas protegidas, que 
obriguem a acionar a NAS 5 do Banco Mundial, terá de elaborar-se um 
Enquadramento do processo (consultar Anexo F). 

o Os projetos de Categoria B devem implementar as medidas de mitigação 
previstas no PGAS específico do projeto, que devem ser feitas à medida dos 
impactos identificados e dos seus destinatários. 

• Projetos de Categoria A (normalmente excluídos de financiamento pela Blue Action 
Fund, exceto se aprovados pelos financiadores da Blue Action Fund): 

o Por definição, os projetos de Categoria A comportam vários riscos e impactos 
adversos significativos para o meio ambiente e social. Os motivos para classificar 
um projeto como de Categoria A podem ser complexos, mas podem ir desde 
uma grande ou muito grande dimensão até à vulnerabilidade da localização do 
Projeto ou à irreversibilidade dos impactos.    

Na tabela abaixo encontram-se exemplos da categorização ambiental e social prevista para o 
portefólio de projetos da Blue Action Fund de acordo com o tipo de projeto. No entanto, cada 
projeto tem as suas características ambientais e sociais próprias, o que depende em muitos 
casos da localização do projeto, como tal a tabela apenas pode servir de orientação geral e os 
exemplos são meramente indicativos. Os projetos foram classificados de acordo com os riscos 
ambientais e sociais identificados no Questionário Ambiental e Social e no Relatório de 
Aferição. 

Categoria C -  
Risco ambiental e social baixo 

Categoria B -  
Risco ambiental e social médio 

Categoria A -  
Risco ambiental e social elevado 

- Requisitos espaciais reduzidos  
- Impactos adversos nulos ou 
insignificantes para o ambiente 
- Nenhum impacto adverso para as 
pessoas 
- Nenhuma restrição de acesso a 
recursos ou deterioração do modo 
de vida 
- Obras de pequena dimensão 
- Pequeno número de 
trabalhadores envolvidos 

- Possíveis impactos ambientais 
adversos (incluindo impactos para 
os peixes, corais e habitats 
marinhos) 
- Desalojamento físico ou 
económico limitado 
- Restrições de acesso a recursos 
ou deterioração do modo de vida  
- Possíveis impactos para o 
património cultural ou para os 
povos indígenas 
- Construção em média escala  

- Impactos ambientais e sociais 
adversos 
- Desalojamento físico ou 
económico involuntário de pessoas 
- Impactos adversos para o 
património cultural ou para os 
povos indígenas 

4.2 Passo 2: Avaliação de riscos ambientais e sociais 

4.2.1 Possíveis impactos e riscos ambientais e sociais 

Embora seja de esperar que os impactos gerais dos projetos da Blue Action Fund (partindo do 
princípio que serão maioritariamente projetos de Categoria C) sejam em grande medida 
positivos, não se podem ignorar possíveis riscos e impactos adversos. Os riscos e impactos 
típicos previsíveis na grande maioria dos projetos da Blue Action Fund são os seguintes: 
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• Impactos devidos à localização dos projetos: 

o Impactos devidos à ocupação de terras ou a restrições de acesso a recursos 
naturais terrestres ou marinhos (ameaças aos modos de vida); 

o Impactos nos habitats naturais terrestres ou marinhos e na flora/fauna;  

o Impactos no património cultural. 

• Impactos para a saúde e segurança dos trabalhadores (saúde e segurança no trabalho) 
durantes as obras, desde pequenas lesões a acidentes mortais (ex.: acidentes náuticos 
que provoquem o afogamento dos membros da tripulação). 

• Impactos nas condições de trabalho no decurso de obras. Impactos esses que poderão 
ser, entre outros, os seguintes: 

o Emprego de crianças segundo definido nas Convenções da OIT (trabalho 
infantil); 

o Remuneração não condizente com os requisitos legais; remuneração pouco 
transparente; 

o Assédio, intimidação e/ou exploração de mão de obra (trabalhos forçados);  

o Discriminação dos trabalhadores em relação à origem, ao género, à idade, à 
etnia ou a qualquer outro critério não relacionado com o trabalho em causa.  

• Impactos na comunidade, particularmente relacionados com:  

o Impactos devidos à alteração ou à deterioração do modo de vida; 

o Acidentes em estaleiros de obras abertos, cujo acesso da comunidade não 
esteja devidamente restringido; 

o Impactos relacionados com o turismo; 

o Perturbações para os operários ou para a comunidade devido à exposição ao 
ruído, à vibração, a poeiras, etc., devido às obras. 

4.2.2 Evitamento de impactos através de uma cuidadosa conceção do projeto 

Muitos impactos podem ser evitados se o projeto for planeado e elaborado com cuidado e tiver 
em consideração os vários aspetos ambientais e sociais desde a conceção. Alguns dos aspetos 
básicos a ter em conta são os seguintes: 

• Planear cuidadosamente os projetos de modo a evitar:  

o O desalojamento económico de pessoas (por ocupação direta ou por restrições 
de acesso a terras, zonas de pesca e outros recursos usados como sustento); 

o Florestas, áreas protegidas ou zonas ecológicas sensíveis; 

o Localizações propensas a sofrer desastres naturais;  

o Áreas sensíveis do ponto de vista social, cultural ou histórico (ex.: locais de 
culto). 

• Dar prioridade à utilização de recursos/materiais locais, para evitar grande tráfego de 
obras e respetivos impactos para as comunidades.   

• Otimizar ao máximo o uso de recursos naturais (materiais, água, terras).  

4.2.3 Avaliação de riscos em projetos de Categoria C  

Os projetos de Categoria C geralmente não necessitam de uma avaliação ambiental e social 
específica adicional. No entanto, se houver obras de pequena dimensão contempladas no 
projeto (ex.: posto de guarda-florestal, acesso rodoviário, pontão ou instalações de âmbito 
semelhante, especialmente as situadas em áreas (marinhas) protegidas), os beneficiários têm 
de exigir aos contratantes a implementação, no mínimo, de um PGAS para Obras de pequena 
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dimensão (Anexo G) e a comunicação à Blue Action Fund das medidas tomadas para aplicar a 
gestão de riscos. A implementação do PGAS para Obras de pequena dimensão deve ter em 
conta os seguintes aspetos: 

• Se o beneficiário considerar que o PGAS não combate devidamente todos os riscos, 
devem ser ponderadas e apontadas mais medidas. 

• Se alguma das medidas de mitigação do PGAS para Obras de pequena dimensão 
(Anexo G) for considerada não aplicável ou irrelevante num dado projeto, o beneficiário 
deve comunicar as razões, chegar a acordo com a Blue Action Fund e registar por 
escrito a sua não aplicação. 

No caso de atividades menores de construção (ex.: uso de ferramentas, montagem de um 
banco, trabalhos dentro de água ou em ambientes quentes) pode recorrer-se a um Plano de 
Saúde e Segurança para Atividades Menores de Construção (Anexo H) em vez do PGAS no 
Anexo G.   

4.2.4 Avaliação de riscos em projetos de Categoria B  

Em projetos de Categoria B, que envolvam risco ambiental e social médio, o devido âmbito da 
respetiva Avaliação Ambiental e Social é definido inicialmente através do Questionário 
Ambiental e Social e do Relatório de Aferição. Nesse processo, serão identificados os impactos 
e os riscos ambientais e sociais do projeto, que implicarão posterior avaliação durante a fase de 
"Elaboração da proposta completa" através de uma Avaliação Ambiental e Social separada. 

Aplicam-se as seguintes exceções ao processo de Avaliação Ambiental e Social:  

• Se a legislação local exigir uma AIAS completa ou um documento equivalente, o 
beneficiário terá de cumprir esta obrigação e realizar o processo nacional de AIAS. 

• Se o projeto proposto fizer parte de um plano de desenvolvimento local/regional ou de 
um programa mais alargado para o qual já exista uma AIAS, pode dispensar-se a 
exigência de Avaliação Ambiental e Social (AAS) se a AIAS existente prevenir 
devidamente os riscos identificados. 

Uma vez que se pretende que os projetos sejam benéficos tanto para o ambiente como para as 
comunidades, prevê-se que os riscos ambientais e sociais dos projetos de Categoria B sejam 
limitados e, assim sendo, podem ser sujeitos apenas a uma Avaliação Ambiental e Social ou a 
uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS) parcial, em vez de uma AIAS completa 
como é normalmente exigido.  O respetivo Modelo de Avaliação Ambiental e Social está 
disponível no Anexo E. 

É da responsabilidade do beneficiário realizar a AAS no âmbito acordado com a Blue Action 
Fund e submeter o documento à Blue Action Fund. Ao beneficiário cabe reunir os 
colaboradores qualificados necessários em matéria ambiental e social (recrutados interna ou 
externamente) para elaborar a AAS. A Blue Action Fund deve rever e validar o âmbito e os 
resultados da AAS. 

O objetivo da AAS é confirmar o âmbito inicialmente definido e talvez identificar outros impactos 
ambientais e sociais negativos do projeto que sejam muito importantes para a conceção, a 
tomada de decisões e os interesses das partes interessadas, bem como propor medidas de 
mitigação adequadas.  A AAS pode igualmente realçar impactos positivos criados pelo projeto. 
O conteúdo da AAS deve, contudo, estar adequado aos critérios de categorização que 
motivaram a inserção do projeto na categoria "B".  

As conclusões da AAS podem ditar:  



19 

 

• Alterações à conceção do projeto, tais como alterações ao trajeto/à localização para 
evitar riscos/impactos.  

• Rejeição (da conceção) do projeto, devido a impactos ambientais e/ou sociais 
inaceitáveis. 

• Produção de um PGAS que servirá para gerir, supervisionar e responder ao impactos 
ambientais e sociais.  

4.2.5 Restrições de Acesso 

É provável que os projetos financiados pela Blue Action Fund imponham restrições de acesso 
às comunidades. Espera-se que os projetos criem novas áreas marinhas protegidas (AMP), 
aumentem as AMP e/ou intensifiquem a aplicação dos regulamentos nas AMP. 

As restrições de acesso podem ter efeitos positivos (ex.: aumentar as populações de peixes nas 
zonas de acesso, resultados que extravasem a zona de não captura) e efeitos negativos (ex.: 
capturas reduzidas das pescarias na zona de acesso restrito, maiores custos de deslocação 
para pescar em zonas alternativas). 

É necessário elaborar um enquadramento do processo quando os projetos da Blue Action Fund 
puderem gerar restrições involuntárias de acesso aos recursos naturais em parques e áreas 
protegidas legalmente designadas. O objetivo do enquadramento do processo é criar um 
processo em que os membros de comunidades potencialmente afetadas possam participar na 
conceção dos elementos do projeto, na definição das medidas necessárias ao alcance dos 
objetivos da NAS 5 do Banco Mundial e na implementação e supervisão das atividades 
relevantes ao projeto. O Anexo F inclui orientações para a elaboração de um Enquadramento 
do processo e recomendações para a criação de Planos de restauração de modos de vida, no 
caso de as restrições de acesso provocarem a deterioração dos modos de vida.   

No caso de restrições voluntárias de acesso às comunidades (ex.: restrições sazonais a 
recursos utilizados coletivamente), o processo participativo necessita de ser descrito e bem 
documentado de modo a comprovar que as restrições são voluntárias. Tal deve ser feito como 
parte do Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI), com atas de reuniões, 
acordos, planos de desenvolvimento e outra documentação e, caso seja necessário, como por 
exemplo no caso de deterioração (provisória) do modo de vida, com um resumo das medidas 
de mitigação inserido num plano de gestão ou de ação. As restrições voluntárias de acesso são 
decididas coletivamente pelas próprias comunidades. As decisões são inteiramente voluntárias 
e não implicam qualquer alteração de direitos das comunidades a estes recursos. O processo 
de tomada de decisões deve refletir um consenso voluntário e informado, tendo de incluir 
igualmente grupos vulneráveis (ex.: mulheres, idosos, jovens).  

4.2.6 Desalojamento involuntário  

Em geral, não é esperado que os projetos da Blue Action Fund provoquem desalojamento físico 
(perda de habitações) ou desalojamento económico (perda de terras, perda de acesso a 
recursos naturais, deterioração do modo de vida). Nos casos em que isto aconteça 
voluntariamente (por exemplo, comprador voluntário/vendedor voluntário) e numa escala 
reduzida, será necessário elaborar um Plano de Ação de Realojamento, um Plano de 
Restauração de Modos de Vida ou documento equivalente. 

4.3 Passo 3: Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS)  

O objetivo de um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) é ajudar os beneficiários a evitar 
e mitigar impactos ambientais e sociais negativos ao longo do ciclo de vida do projeto. Com 
base na Avaliação Ambiental e Social, o PGAS apreende os impactos ambientais e sociais, 
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bem como as respetivas medidas de mitigação, a ter em conta. O Beneficiário acompanha e 
supervisiona a implementação do PGAS, cabendo-lhe a responsabilidade última para que isso 
aconteça. 

4.3.1 Medidas de mitigação para obras de pequena dimensão 

A presente subsecção descreve as medidas de mitigação mínimas a implementar em quaisquer 
projetos que incluam obras. É complementada pelo Anexo G, que inclui um PGAS para Obras 
de pequena dimensão. Embora possa ser necessário considerar e incluir medidas adicionais no 
PGAS, esta secção destaca as medidas mais relevantes.  

No caso de atividades menores de construção (ex.: uso de ferramentas, montagem de um 
banco, trabalhos dentro de água ou em ambientes quentes) pode recorrer-se a um Plano de 
Saúde e Segurança para Atividades Menores de Construção (Anexo H) em vez do PGAS 
(Anexo G). 

Condições de Trabalho 

Todos os projetos têm de cumprir com as Normas Laborais Internacionais (Normas Laborais 
Fundamentais da OIT28). Como tal, todos os projetos financiados pela Blue Action Fund terão 
de observar as seguintes normas mínimas:  

• Não é possível empregar crianças com menos de 15 anos se o trabalho as impedir de 
frequentar plenamente a escola. O tempo de escola e de trabalho somado, incluindo o 
transporte, não poderá ultrapassar as 10 horas por dia.  

• Jovens trabalhadores com menos de 18 anos não podem fazer trabalho noturno, nem 
desempenhar tarefas que possam pôr em perigo a sua saúde, segurança e valores 
morais.  

• Todo o trabalho deve ser remunerado segundo o princípio de "salário igual para trabalho 
igual" de acordo com os padrões de remuneração aplicáveis no país onde decorre o 
projeto. 

• As relações de emprego devem basear-se nos princípios da igualdade de oportunidades 
e do tratamento justo e não discriminatório (por exemplo, com base no género, na idade 
ou na origem); 

• Em geral, os contributos da comunidade sob a forma de trabalho são permitidos, desde 
que sejam voluntários e não afetem negativamente os modos de vida; 

• Trabalhos forçados, incluindo trabalhos prisionais, não são toleráveis; 

• Todos os trabalhadores devem ter acesso a um mecanismo de reclamação que garanta 
o anonimato; 

• Todos os trabalhadores sem exceção devem ter direito a condições de habitação 
dignas, que tenham à sua disposição espaço adequado, fornecimento de água, sistemas 
de saneamento e de recolha de resíduos adequados, a necessária proteção contra o 
calor, o frio, a humidade, o ruído, incêndios, animais de guarda e portadores de 
doenças, instalações sanitárias e balneárias decentes, ventilação, instalações de 
cozinha e de armazenamento, bem como luz natural e artificial.   

• Todos os trabalhadores sem exceção devem ter acesso a serviços médicos de urgência. 
No mínimo, os estaleiros de obras têm de ter estojos de primeiros socorros disponíveis e 
fornecer informação sobre as instalações médicas mais próximas, incluindo contactos de 
emergência e meios de transporte. 

 
28 Normas Laborais Fundamentais da OIT 

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards
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• Nos contributos da comunidade para os trabalhos do projeto devem estar acauteladas 
as disposições de saúde e segurança no trabalho, de seguro e outras disposições 
relevantes relacionadas com o trabalho desempenhado. 

Os beneficiários darão prioridade às comunidades locais no recrutamento de trabalhadores não 
qualificados e qualificados (subcontratantes), se houver disponibilidade, de modo a incentivar o 
crescimento e o desenvolvimento social na área do projeto. As políticas e os procedimentos de 
recrutamento devem ser claros para evitar reclamações e conflitos. 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Caso se aplique, os beneficiários e os contratantes são responsáveis por dar formação a todos 
os trabalhadores no local relativamente a questões de Saúde e Segurança no Trabalho (SST), 
para que os trabalhadores percebam os perigos que correm no trabalho e possam proteger-se 
a si mesmos e aos outros. A formação deve ser adequada aos riscos e deve ser dada, no 
mínimo, antes de os trabalhadores começarem a trabalhar e sempre que novos riscos sejam 
identificados. A formação deverá abordar os principais riscos para a saúde e a segurança dos 
trabalhadores relativos ao local de trabalho, as práticas de trabalho seguras, os procedimentos 
de emergência e a obrigatoriedade de comunicação de acidentes. De acordo com as boas 
práticas, a formação de SST deverá ser documentada (através de listas de presença assinadas, 
no mínimo com a data e o tema abordado) e permitir a inspeção por parte das autoridades 
laborais e da Blue Action Fund, caso seja solicitado. 

Se o contratante não tiver capacidade para realizar esta formação, o beneficiário terá de 
encontrar uma alternativa para assegurar a devida formação dos trabalhadores.  

Os beneficiários e respetivos contratantes são igualmente responsáveis por fornecer 
equipamento de proteção pessoal adequado aos perigos da tarefa. A exposição a graves riscos 
pelos trabalhadores motivará a interrupção imediata dos trabalhos até que o perigo seja 
reduzido a níveis razoáveis. Uma série de medidas de emergência de resposta pronta, 
adequadas ao respetívo nível de perigo de uma dada intervenção, devem complementar as 
disposições de saúde e segurança no trabalho.    

O beneficiário tem de estabelecer os devidos procedimentos de comunicação de acidentes de 
trabalho (acidentes mortais, casos que impliquem tratamento médico; casos de primeiros 
socorros; trabalho limitado por acidente de trabalho; quase-acidentes; acidentes ambientais; 
acidentes de segurança e proteção). A ideia subjacente à comunicação de acidentes é relatar o 
incidente de Saúde e Segurança (SS) de modo a alcançar uma contínua melhoria das práticas 
de SS e reduzir os riscos de acidentes em todos os projetos da Blue Action Fund. 

4.4 Passo 4: Envolvimento das partes interessadas  

O envolvimento das partes interessadas define-se como um processo contínuo de partilha de 
informação e de conhecimento, de modo a procurar não só compreender como também 
responder às preocupações dos outros e a criar relações baseadas na colaboração.  A consulta 
das partes interessadas e a divulgação são aspetos-chave nesse envolvimento e são 
essenciais para o êxito dos projetos. É esperado que todos os projetos financiados pela Blue 
Action Fund (BAF) tenham uma forte componente de envolvimento, atividades e programas 
comunitários.  

A propósito de informação pública e divulgação de informações ambientais e sociais, o presente 
SGAS está disponível no site da BAF. Além disso, a documentação ambiental e social 
pertinente sobre subprojetos será disponibilizada atempadamente no site da BAF. No caso dos 
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subprojetos financiados pelo FVC (Fundo Verde para o Clima - Green Climate Fund), tanto os 
prazos de divulgação pública como a política de divulgação de informação do FVC29 serão 
diligentemente cumpridos para toda a documentação ambiental e social necessária do respetivo 
subprojeto.   

4.4.1 Objetivos 

O propósito geral do Processo de Envolvimento das Partes Interessadas é garantir uma 
abordagem atempada, coerente, abrangente, concertada e culturalmente adequada durante a 
consulta e a divulgação do projeto. A Blue Action Fund atesta desta forma o seu compromisso 
com as boas práticas internacionais no que respeita ao envolvimento das várias partes. Neste 
contexto, uma boa relação entre as partes interessadas é igualmente um pré-requisito para uma 
boa gestão de riscos. Mais concretamente, os objetivos da consulta das partes interessadas 
são os seguintes: 

• Informar: através da promoção da compreensão entre as partes interessadas de 
questões, problemas, alternativas, oportunidades e soluções graças à partilha 
equilibrada e objetiva de informações. 

• Auscultar: através do conhecimento de opiniões, preocupações e expetativas das partes 
interessadas no que toca à análise, às alternativas e às decisões sobre os projetos em 
desenvolvimento; 

• Envolver: através da colaboração direta das partes interessadas para garantir que as 
suas preocupações e expetativas são compreendidas e tidas em conta, assim como 
para que percebam que as suas preocupações/expetativas se refletiriam diretamente na 
criação de alternativas e que lhes será dado feedback quanto à forma como os seus 
contributos influenciarão as decisões finais. 

• Capacitar: através da conversão das partes interessadas em parceiros em cada fase 
das decisões, inclusive na criação de alternativas e na identificação das soluções 
preferidas. 

4.4.2 Partes Interessadas 

O termo "Partes Interessadas" refere-se a pessoas ou grupos que sejam direta ou indiretamente 
afetados pelo projeto, bem como aqueles que possam ter interesses relacionados com o projeto 
e/ou tenham a capacidade de influenciar os resultados, de forma negativa ou positiva. Nesse 
sentido, podemos considerar as seguintes partes interessadas: 

• Pessoas que vivam perto do local do projeto ou que utilizem os recursos naturais 
existentes (habitantes locais afetados, membros da comunidade); 

• Entidades governamentais nacionais ou locais envolvidas no planeamento, que tenham 
interesse no projeto (entidade médica/educativa) ou que emitam autorizações e licenças 
de obras/operações; 

• Entidades tradicionais/informais ou líderes sociais e religiosos; 

• Organizações e grupos da sociedade civil com interesses particulares, a comunidade 
académica ou outras sociedades;  

• As partes envolvidas na implementação do projeto (consultores, contratantes, operários 
e funcionários); 

 
29 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/GCF_policy_-_Information_Disclosure_Policy.pdf/eca387d2-06b3-42c9-
89f9-4976f2e802f4 
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• Minorias vulneráveis/povos indígenas, conforme definido na ND 7 da SFI, que possam 
existir na área do projeto ou que sejam afetados pelo projeto. Na ND 7 da SFI, o termo 
"Povos Indígenas" é utilizado de forma genérica para designar um grupo social e cultural 
distinto que possui as seguintes características, com algumas variações: 

o A auto-identificação como membros de um grupo cultural indígena distinto e o 
reconhecimento dessa identidade pelos outros; 

o Ligação coletiva a habitats geográficos específicos ou a territórios ancestrais na 
área do projeto, bem como aos recursos naturais desses habitats e territórios. 

o Instituições culturais, económicas, sociais e políticas tradicionais, que sejam 
independentes das da sociedade ou cultura dominante; 

o Um idioma ou dialeto distinto, frequentemente diferente do idioma oficial ou dos 
outros idiomas do país ou da região em que residem. 

4.4.3 Implementação 

O beneficiário tem de relacionar-se com as pessoas que vivam em redor do local do projeto 
(incluindo vizinhos, decisores locais ou organizações comunitárias), tanto na fase inicial do 
processo de planeamento como ao longo da implementação ou das obras, para informá-las das 
medidas planeadas e recolher a sua opinião quanto a questões eventualmente sensíveis.  

O envolvimento das partes interessadas tem de ser documentado pelo beneficiário através de 
atas das reuniões e listas de presenças. É fornecido um modelo de Plano de Envolvimento das 
Partes Interessadas (PEPI) dos projetos da Blue Action Fund no Anexo C. Este modelo de PEPI 
inclui igualmente um modelo de Lista das Partes Interessadas e um Formulário de 
Reclamações.  No caso de os Povos Indígenas serem afetados pelo Projeto, é necessário ter 
em conta o princípio do consentimento livre, prévio e informado (CLPI) no Plano de 
Envolvimento das Partes Interessadas.  

O beneficiário fará visitas ao local e realizará debates com a população local durante a fase de 
conceção e planeamento, o que ajudará a melhorar a aceitação social, o sentimento de "co-
autoria" e a aumentar as hipóteses de êxito do projeto. É importante não criar expetativas 
irrealistas na população: devem ser expostos com clareza os temas principais, que possam 
influenciar a aceitação social do projeto, como as oportunidades de emprego/negócio ou os 
custos de utilização da infraestrutura fornecida.  

Deverá ser colocado à disposição dos trabalhadores e do público um Mecanismo de 
Reclamação desde a fase de planeamento (consultar a secção seguinte). 

4.4.4 Mecanismo de Reclamação 

O objetivo do Mecanismo de Reclamação é implementar um processo formalizado 
(identificação, acompanhamento e retificação) de gestão das reclamações das comunidades, 
dos trabalhadores e de outras partes interessadas a respeito do projeto. O Mecanismo de 
Reclamação tem de garantir que os comentários, as sugestões e as objeções das partes 
interessadas são registadas e examinadas. É possível encontrar um esquema de Mecanismo 
de Reclamação no Anexo C. 

Uma reclamação pode ser definida como uma questão, uma preocupação, um problema ou 
uma queixa (sentida/o como tal ou factual) que um indivíduo ou um grupo comunitário quer que 
o beneficiário, o contratante ou a Blue Action Fund averiguem ou resolvam, como por exemplo:  

• Uma queixa específica sobre os impactos, danos ou prejuízos provocados pelo projeto; 

• Preocupações acerca das atividades do projeto durante as obras ou operações, ou 
incidentes e impactos sentidos como tal. 
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O Mecanismo de Reclamação deve também ter em conta as opiniões positivas e as sugestões. 
O Mecanismo de Reclamação tem de ser: 

• Sistemático: Tem de ser considerado todo o tipo de reclamações relacionadas com o 
projeto; 

• Transparente: As partes interessadas têm de ser informadas de que existe um 
mecanismo de reclamação, as reclamações têm de ser documentadas e registadas.  

• Adequado: Adaptado ao âmbito do projeto, às condições locais e culturalmente aceite;  

• Gerador de medidas retificativas: As reclamações devem ser respondidas conforme 
pertinente e as respostas devem ser documentadas. A resolução atempada das 
reclamações é fundamental para garantir o sucesso da implementação do projeto. 

O beneficiário é responsável pela implementação de um mecanismo formal de reclamação que 
cumpra os requisitos descritos e a que a Blue Action Fund possa aceder a qualquer momento. 
No caso de reclamações graves ou que não possam ser resolvidas de imediato, os beneficiários 
são obrigados a informar a Blue Action Fund dos detalhes. Além disso, a Blue Action Fund 
(BAF) dispõe de um canal de comunicação próprio aberto às partes interessadas locais, para o 
caso de as questões não estarem a ser devidamente resolvidas pelos beneficiários. O 
Mecanismo de Reclamação institucional próprio da BAF estará a funcionar no início do 2º 
trimestre de 2020. Por agora, será o Mecanismo de Reclamação institucional do KFW o canal 
de eleição para gerir reclamações30. Os funcionários responsáveis pela gestão de reclamações 
no KFW são a Equipa de Gestão de Reclamações31, o Gestor de Projeto do KFW e o Perito em 
Meio Ambiente e Social do KFW. Os responsáveis pela gestão de reclamações na Blue Action 
Fund são a Equipa de Gestão de Fundos.  

Os Beneficiários devem nomear uma pessoa como gestora do mecanismo de reclamações (por 
norma o supervisor da implementação), que informará os colegas e os contratantes sobre os 
procedimentos do mecanismo de reclamação, recolherá os formulários de reclamação, 
comunicá-los-á ao registo de reclamações e acrescentará o seu contributo ao projeto, que 
reportará à Blue Action Fund. As partes interessadas devem ser informadas da existência desse 
mecanismo de reclamação e os beneficiários têm de assegurar que o processo é considerado 
culturalmente adequado, fiável e eficaz pelas partes interessadas. 

As reclamações podem ser formuladas de modo informal (não necessariamente por escrito) no 
meio de uma conversa, por isso os funcionários dos beneficiários têm de ser sensibilizados para 
este sistema. Todas as reclamações têm de ser documentadas pelos funcionários dos 
beneficiários, enviadas para o gestor do mecanismo de reclamação e remetidas para um registo 
de reclamações (em papel ou eletrónico).  

O registo de reclamações deve incluir pelo menos as seguintes categorias: 

• Nome e dados de contacto (a menos que seja pedido anonimato); 

• Data e descrição da reclamação; 

• Resposta dada à reclamação/medidas retificativas implementadas.  

 
30 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-

form.html 

31 FZ_Complaints@kfw.de 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-form.html
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-form.html
mailto:FZ_Complaints@kfw.de
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4.5 Passo 5: Supervisão e reportamento ambiental e social  

A Blue Action Fund possui um sistema bipartido para a supervisão e a documentação da 
implementação do SGAS:  

• Supervisão primária: Responsabilidade do beneficiário; 

• Supervisão secundária: Responsabilidade da Blue Action Fund e dos seus parceiros (de 
financiamento).  

A supervisão e a documentação são compostas por relatórios (ex.: Plano de Envolvimento das 
Partes Interessadas, Planos de Gestão, etc.) fornecidos pelo beneficiário (supervisão 
direta/primária) e por visitas de supervisão efetuadas pela Blue Action Fund e respetivos 
consultores (supervisão indireta/secundária). Por definição, as questões ambientais e sociais 
estão incluídas em todas as ações de supervisão. 

O KFW participará diretamente na supervisão e nas visitas de acompanhamento dos 
progressos, o que inclui os peritos em meio ambiente e social do KFW. Os relatórios de 
supervisão dos beneficiários serão partilhados com o KFW para comentários e aprovação, 
incluindo a documentação ambiental e social.  

4.5.1 Supervisão pelos beneficiários 

O beneficiário é responsável pela supervisão diária não só da implementação dos requisitos 
ambientais e sociais, como também do envolvimento das partes interessadas nos projetos. É da 
responsabilidade dos beneficiários combinar com os contratantes a forma como se realizará a 
supervisão. Encontra-se disponível uma Lista de Verificação de Supervisão ambiental e social 
no Anexo H. 

Em todo o caso, são obrigatórios os seguintes requisitos da parte do beneficiário: 

• O envolvimento das partes interessadas deve ser documentado pelo beneficiário através 
de atas das reuniões, se possível acompanhadas das listas de presenças (consultar 
igualmente o Anexo C sobre reportamento do envolvimento das partes interessadas). 

• Os contratantes relatarão de imediato ao beneficiário quaisquer situações de 
emergência que surjam. O beneficiário é obrigado a documentar essas questões e a 
reportá-las ao Blue Action Fund assim que possível. 

• As situações de emergência podem incluir, mas não só, o seguinte: 

o Acidentes mortais ou graves no estaleiro de construção ou na comunidade 
diretamente relacionada com as atividades de construção (como acidentes de 
viação);  

o Situações imprevistas de origem externa que impliquem ou que possam 
possivelmente implicar a interrupção ou o adiamento dos trabalhos (problemas 
de segurança na zona, desastres naturais, agitação social/na comunidade); 

o Condições de trabalho inaceitáveis, como questões de trabalho infantil ou de 
trabalhos forçados; 

o O não cumprimento dos requisitos nacionais, como a perda da licença de 
operação ou de quaisquer outras autorizações necessárias fornecidas pelas 
autoridades locais, bem como ações judiciais (ou ameaça de) apresentadas 
contra o projeto;  

o Complicações imprevistas no projeto, como questões de terras/de modos de 
vida/de acesso (necessidade inesperada de desalojamento físico ou económico), 
ou impactos ambientais significativos;  
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o Quaisquer reclamações apresentadas pelos trabalhadores, por pessoas afetadas 
pelo projeto ou por partes interessadas, que impliquem uma rápida retificação da 
situação; 

o Qualquer outra questão que possa pôr seriamente em risco o êxito do projeto ou 
a reputação da Blue Action Fund. 

Um beneficiário que não se esforce por cumprir estes requisitos de reportamento pode 
considerar-se como estando a violar o contrato, o que pode levar ao cancelamento do 
financiamento ou à exclusão de futuros financiamentos. 

• O beneficiário tem de fornecer informações sobre os progressos de implementação do 
PGAS nos documentos semestrais e anuais de reportamento à Blue Action Fund.  

• O beneficiário envidará todos os esforços possíveis para estar ao corrente das 
situações, possivelmente confirmando a informação através dos contratantes graças ao 
envolvimento com a comunidade e/ou com os representantes da comunidade, ou 
usando a informação facultada pela comunicação social ou pelas redes sociais. 

• Deverão ser reportadas outras questões nos relatórios de progressos e de conclusão 
que não necessitem de ação imediata por parte da Blue Action Fund. O que pode incluir, 
mas não só, o seguinte: 

• Acidentes ligeiros e resposta implementada para evitar os respetivos riscos; 

• Pequenos desvios ao PGAS, incluindo irrelevância de requisitos do PGAS. 

• Desvios ao projeto que não gerem riscos ambientais e sociais ou que ameacem a 
aceitação social do projeto. 

 

5 ANEXOS 

5.1 Anexo A: Visão geral dos critérios ambientais e sociais aplicáveis a nível 
internacional   

5.2 Anexo B: Questionário ambiental e social e Relatório de aferição  

5.2.1 Parte I – Questionário ambiental e social  

5.2.2 Parte II – Relatório de aferição ambiental e social  

5.3 Anexo C: Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (incluindo 
Mecanismo de Reclamação)  

5.4 Anexo D Nota de orientação sobre Avaliações de Impacto Social  

5.5 Anexo E: Modelo de Avaliação Ambiental e Social 

5.6 Anexo F: Restrições de acesso relativas ao Enquadramento do processo 

5.7 Anexo G: Plano de Gestão Ambiental e Social – Obras de pequena dimensão  
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1. INTRODUÇÃO  

As normas e diretrizes internacionais em matéria ambiental e social abaixo descritas são a base 
do compromisso da Blue Action Fund com a sustentabilidade ambiental e social geral dos seus 
projetos e com o apoio ao desenvolvimento sustentável, ao estimular oportunidades e 
benefícios positivos, bem como ao assegurar que os riscos e os impactos negativos são 
evitados, minimizados, mitigados e controlados. 

Assim sendo, todas as atividades dos projetos financiadas e apoiadas pela Blue Action Fund 
têm de, por um lado, cumprir com as disposições do enquadramento legal dos países anfitriões 
dos projetos e, por outro, seguir os requisitos e as normas internacionais, assim como ter em 
conta, consoante aplicável, as informações referidas nas diretrizes abaixo indicadas. 

2. SFI - NORMAS DE DESEMPENHO (GRUPO BANCO MUNDIAL)  

As Normas de Desempenho (2012) da SFI32 definem as responsabilidades dos promotores dos 
projetos no que toca à gestão de riscos ambientais e sociais . 

Norma de 
Desempenho  

Âmbito 

ND 1: Avaliação 
de Impacto 
Ambiental e Social 

Exige a criação de um sistema de gestão ambiental e social para ajudar a 
prever os riscos ambientais e sociais resultantes das atividades dos 
projetos e para evitar, minimizar e compensar esses impactos conforme 
necessário. Um bom sistema de gestão estimula a consulta com as partes 
interessadas e disponibiliza meios de reclamação aos trabalhadores e às 
comunidades locais. 

ND 2: Condições 
de trabalho e de 
mão de obra 

Exige que as empresas tratem os trabalhadores de forma justa e que lhes 
proporcionem condições de trabalho com saúde e segurança, evitem o uso 
de trabalho infantil ou forçado e identifiquem os riscos na cadeia de 
fornecimento primária.  A Norma de Desempenho 2 da SFI requer 
igualmente o cumprimento das Convenções da Organização Internacional 
do Trabalho, em particular as oito Convenções "fundamentais": 

• Convenção n.º 87 da OIT sobre a  Liberdade Sindical e a Proteção 
do Direito Sindical 

• Convenção n.º 98 da OIT sobre o Direito de Organização e 
Negociação Coletiva 

• Convenção n.º 29 da OIT sobre o Trabalho Forçado ou Obrigatório 

• Convenção n.º 105 da OIT sobre a Abolição do Trabalho Forçado 

• Convenção n.º 138 da OIT sobre a Idade Mínima de Admissão ao 
Emprego 

• Convenção n.º 182 da OIT relativa à Interdição das Piores Formas 
de  
Trabalho Infantil 

• Convenção n.º 100 da OIT sobre a Igualdade de Remuneração 

• Convenção n.º 111 da OIT sobre a Discriminação em matéria de 
Emprego e Profissão 

 
32 Normas de Desempenho da SFI  

http://www.ifc.org/performancestandards
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ND 3: Eficácia de 
recursos e 
prevenção da 
poluição 

Exige que se tenham em conta práticas e tecnologias que promovam a 
eficácia energética, a utilização sustentável dos recursos — incluindo água 
e energia — e a redução da emissão de gases com efeitos de estufa. 

 

ND 4: Saúde, 
segurança e 
proteção das 
comunidades 

Exige a adoção de práticas responsáveis para reduzir a exposição das 
comunidades locais a riscos e impactos adversos relacionados com 
acidentes de trabalho, materiais perigosos, propagação de doenças ou 
conflitos com seguranças privados, incluindo a preparação e resposta para 
emergências, bem como a gestão das forças de segurança. 

ND 5: Aquisição 
de terras e 
realojamento 
involuntário 

Exige que os projetos evitem o realojamento involuntário e minimizem os 
seus impactos para os desalojados, através de medidas de mitigação 
como compensações justas e melhoria das condições de vida. O 
envolvimento ativo das comunidades ao longo do processo é fundamental. 

ND 6: 
Conservação da 
biodiversidade e 
gestão sustentável 
dos recursos 
naturais 

Exige que os projetos tenham em conta a proteção e a conservação da 
biodiversidade, para preservar os serviços dos ecossistemas e gerir de 
forma adequada os recursos vivos naturais, que são especialmente 
relevantes para os países em desenvolvimento, onde os modos de vida 
baseados nos recursos são prevalecentes. 

ND 7: Povos 
indígenas33 

Define Povos Indígenas (PI) e exige que se minimizem os impactos 
negativos das atividades, que se promova o respeito pelos direitos 
humanos, pela dignidade e pela cultura dos povos indígenas, e que se 
incentivem os benefícios de desenvolvimento de forma culturalmente 
adequada. O método de consulta e participação informadas dos PI é um 
requisito essencial ao longo do projeto. No caso de ser acionada a ND 7 da 
SFI (Povos indígenas) tem de aplicar-se o princípio do consentimento livre, 
prévio e informado (CLPI): 

ND 8: Património 
cultural 

Exige a proteção do património cultural de impactos adversos provocados 
pelas atividades do projeto, o apoio à sua preservação e a promoção da 
partilha igualitária de benefícios resultantes da exploração do património 
cultural. O património cultural é constituído por propriedades e locais de 
importância arqueológica, histórica, cultural, artística e religiosa. 

 

3. DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADE DO KfW   

As Diretrizes de Sustentabilidade do KfW - Avaliação de Desempenho Ambiental, Social e 
Climático: Princípios e Processo (2016)34 exigem que se cumpram todas as leis e regulamentos 
nacionais aplicáveis sobre ambiente, saúde e segurança no trabalho e meio social, bem como 

 
33 No caso de ser acionada a ND 7  da SFI (Povos indígenas) tem de aplicar-se o princípio do consentimento livre, prévio e 
informado (CLPI): O CLPI refere-se ao processo pelo qual uma comunidade afetada de povos indígenas toma uma decisão de 
acordo com as suas disposições legais, as suas tradições culturais e as suas práticas. O processo CLPI deve resultar numa 
aprovação ou numa rejeição clara do projeto proposto, bem como numa declaração das respetivas medidas de mitigação e/ou dos 
acordos de partilha de benefícios. O CLPI deve ser instituído através de uma negociação de boa-fé entre a ONG e as comunidades 
indígenas participantes e ser integralmente documentado como um processo mutuamente aceite entre as partes, com provas claras 
de que o acordo alcançado entre elas foi resultado dessa negociação, e referir explicitamente as disposições de benefícios e riscos 
partilhados. 
34 Diretrizes de Sustentabilidade do KfW  

http://www.kfw-entwicklungsbank.de/Nachhaltigkeitsrichtlinie_en
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as leis internacionais, incluindo convenções e tratados que se apliquem ao projeto adotados 
pelo respetivo país anfitrião. 

As Diretrizes de Sustentabilidade do KfW não incluem normas próprias sobre avaliação, 
mitigação e supervisão ambiental e social. Em vez disso remetem para as Salvaguardas 
Ambientais e Sociais (SAS) do Grupo Banco Mundial (Grupo BM) (para projetos implementados 
pelo governo) e para as Normas de Desempenho (ND) Ambiental e Social da Sociedade 
Financeira Internacional (SFI) (para projetos do setor privado), assim como para as várias 
Diretrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS) do GBM/da SFI, consoante aplicável a cada 
tipo de projeto. Como tal, é obrigatório o cumprimento das Salvaguardas Ambientais e Sociais 
Internacionais do SGAS. 

4. GRUPO BANCO MUNDIAL - DIRETRIZES ASS  

As Diretrizes de Ambiente, Saúde e Segurança (ASS)35 são documentos de referência técnica 
com exemplos gerais e específicos sobre as Boas Práticas Internacionais da Indústria (BPII). As 
Diretrizes ASS descrevem os níveis de desempenho razoáveis e as medidas geralmente 
consideradas como exequíveis em novas instalações, a custos aceitáveis, através da tecnologia 
existente. Se os regulamentos do país anfitrião divergirem dos níveis e das medidas 
apresentadas nas Diretrizes ASS, os projetos deverão seguir o regulamento mais rigoroso. 

As Diretrizes ASS relevantes para as atividades da Blue Action Fund poderão abranger: 

• Diretrizes gerais ASS (ex.: para quaisquer atividades de construção), 

• Aquacultura, 

• Desenvolvimento do turismo e hotelaria. 

5. BMZ - DIRETRIZES SOBRE NORMAS DE DIREITOS HUMANOS   

As Diretrizes sobre a Inclusão de Normas e Princípios em Matéria de Direitos Humanos, 
Incluindo de Género, em Propostas de Programas para a Cooperação Técnica e Financeira 
Bilateral Alemã do Ministério Federal Alemão para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económicos (BMZ)36 foram concebidas para ajudar na avaliação obrigatória de riscos e 
impactos para os direitos humanos. Também traduzem o conteúdo de "Diretrizes e esboço de 
Propostas para Programas de Cooperação Conjunta para o Desenvolvimento" de uma forma 
mais específica a respeito dos direitos humanos. Os requisitos de análise prévia sobre direitos 
humanos, conforme estabelecido nestas diretrizes, são igualmente a base dos mecanismos de 
reportamento, avaliação e responsabilização. 

As diretrizes apontam determinadas áreas de risco para os direitos humanos e propõem formas 
de melhorar as orientações sobre direitos humanos das intervenções para o desenvolvimento. 

 

 
35 Diretrizes ASS do Grupo Banco Mundial  
36 BMZ - Diretrizes sobre Normas de Direitos Humanos  

http://www.ifc.org/ehsguidelines
http://www.bmz.de/en/menschenrechte/Leitfaden_PV_2013
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6. ONU - PRINCÍPIOS E DIRETRIZES FUNDAMENTAIS SOBRE 
DESPEJOS E DESALOJAMENTO GERADOS PELO 
DESENVOLVIMENTO  

De forma resumida, os Princípios e Diretrizes Fundamentais da ONU sobre Despejos e 
Desalojamento gerados pelo Desenvolvimento37 exigem o seguinte: 

• Uma compensação justa e equilibrada: Para todos os prejuízos economicamente 
avaliáveis, que seja adequada e proporcional à gravidade da violação e às 
circunstâncias de cada caso.  Acrescentam ainda que as compensações monetárias não 
devem, em circunstância alguma, substituir a verdadeira compensação em forma de 
terras ou de recursos de propriedade comum.   

• Restituição e regresso: quando as circunstâncias o permitirem, o Estado deve dar 
prioridade às ações de restituição e regresso para todas as pessoas, no entanto as 
pessoas sujeitas a despejos forçados e afetadas pelos mesmos não devem ser 
obrigadas a regressar às suas casas, às suas terras ou ao seu local de origem contra a 
sua vontade.  Quando o regresso for possível, as autoridades competentes devem criar 
as respetivas condições e apoiar o regresso das pessoas. 

• Realojamento e reabilitação: devem ocorrer de forma justa e equitativa e em plena 
conformidade com a lei internacional dos direitos humanos. 

Além da legislação nacional e dos requisitos de salvaguarda internacionais, é necessário 
cumprir os Princípios e Diretrizes Fundamentais da ONU sobre Despejos e Desalojamento 
gerados pelo Desenvolvimento (nomeadamente os parágrafos 42, 49, 52, 54 e 60) para 
situações de realojamento que não estejam abrangidas pela Lista de Exclusão da Blue Action 
Fund.  

7. SFI E BERD - ALOJAMENTO DOS TRABALHADORES  

Aquando do alojamento dos trabalhadores, os projetos da Blue Action Fund devem cumprir as 
respetivas normas internacionais de alojamento, tais como “Alojamento de Trabalhadores: 
Processos e Normas: Uma Nota de Orientação da SFI e do BERD.”38. 

A nota de orientação aborda os processos e as normas que devem ser aplicadas à concessão 
de alojamento aos trabalhadores relativamente aos projetos financiados originalmente pelo 
BERD ou pela SFI. Nesta matéria, todos os projetos financiados e apoiados pela Blue Action 
Fund devem igualmente seguir o que está expresso nesta nota de orientação. 

Existem diversos tipos de alojamentos de trabalhadores que podem variar consoante as 
necessidades dos diferentes projetos e as várias fases dos projetos, incluindo campos de 
exploração provisórios, campos de construção e dormitórios permanentes. Para cada um deles 
se colocam questões específicas. A referida nota analisa as várias normas e orientações 
internacionais, nacionais, do setor privado e do setor público que normalmente mais se aplicam.  

Na fase inicial de cada projeto é preciso avaliar a necessidade de alojamento para os 
trabalhadores e, se for necessário, saber se pode ser disponibilizado nas comunidades locais 
ou se terão de ser construídas novas instalações. Deve avaliar-se o impacto provável de ambas 
as opções para as comunidades locais e para o mercado de habitação. 

 
37 Princípios e Diretrizes Fundamentais da ONU sobre Despejos e Desalojamento gerados pelo Desenvolvimento 
38 Nota de orientação sobre Alojamento 

http://www.ohchr.org/guidelines/evictions-displacements
http://www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation
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Não existem regulamentos internacionais universais aplicáveis às normas gerais de alojamento 
dos trabalhadores. No entanto, existem algumas normas/orientações internacionais sobre 
segurança alimentar, saneamento de água e gestão de resíduos que devem ser aplicadas, 
assim como regulamentos de construção nacionais e locais que devem ser cumpridos. 

8. FAO - DIRETRIZES VOLUNTÁRIAS PARA A GOVERNANÇA 
RESPONSÁVEL DA TERRA, DOS RECURSOS PESQUEIROS E 
FLORESTAIS (DVGT)  

As Diretrizes Voluntárias para a Governança Responsável da Terra, dos Recursos Pesqueiros e 
Florestais (DVGT)39: 

• promovem direitos de posse estáveis e o acesso igualitário à terra, às pescas e às 
florestas, de modo a erradicar a fome e a pobreza, apoiar o desenvolvimento sustentável 
e melhorar o ambiente; 

• promovem a governança responsável da terra, dos recursos pesqueiros e florestais, 
respeitando todas as formas de propriedade: pública, privada, comunal, indígena, 
costumária e informal; 

• exigem o acesso igualitário e direitos de posse estáveis relativamente a todos os tipos 
de propriedade (pública, privada, comunal, indígena, costumária e informal);  

• exigem a governança responsável como fator essencial da resolução de conflitos 
relacionados com a posse dos recursos e como fator positivo na estabilidade social e no 
uso sustentável do meio ambiente.  

9. 8. FAO - CÓDIGO DE CONDUTA PARA UMA PESCA 
RESPONSÁVEL (CCPR) 

O Código de Conduta para uma Pesca Responsável40  

• define princípios e normas internacionais de comportamento visando práticas 
responsáveis, com o intuito de assegurar a conservação, a gestão e o desenvolvimento 
eficazes dos recursos aquáticos vivos, respeitando o ecossistema e a biodiversidade.  

• reconhece a importância nutricional, económica, social, ambiental e cultural da pesca, 
bem como os interesses das partes interessadas pertencentes à indústria pesqueira e 
de aquacultura;  

• tem em consideração as características biológicas dos recursos e respetivo ambiente, 
bem como o interesse dos consumidores e de outros utilizadores. 

10. FAO - DIRETRIZES VOLUNTÁRIAS PARA ASSEGURAR A PESCA 
SUSTENTÁVEL EM PEQUENA ESCALA (DVAPS)  

As Diretrizes Voluntárias para Assegurar a Pesca Sustentável em Pequena Escala  

• fornecem orientações complementares sobre a pesca em pequena escala que 
sustentam os princípios e disposições gerais do CCPR; 

 
39 DVGT 
40 CCPR 

http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/fishery/code/en
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• apoiam a visibilidade, o reconhecimento e a melhoria do papel já atualmente significativo 
da pesca em pequena escala e contribuem para os esforços mundiais e nacionais de 
erradicação da fome e da pobreza; 

• apoiam pescas responsáveis e um desenvolvimento social e económico sustentável 
para benefício das gerações atuais e vindouras, em particular a pesca e os pescadores 
em pequena escala e as atividades com ela relacionadas, incluindo pessoas vulneráveis 
e marginalizadas, promovendo uma abordagem baseada nos direitos huma



 

1 
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ANEXO B – Questionário AS e Relatório de Aferição 
 

PARTE I – Questionário AS 

O Questionário AS deve ser preenchido pelo proponente do projeto (exceto quando indicado em contrário) e 

devolvido à Blue Action Fund para avaliação. Forneça informação o mais detalhada possível. Pode haver perguntas 

que não se apliquem a este projeto em particular e outras em que seja necessário acrescentar mais informação. 

Utilize todo o espaço de que necessitar e forneça o máximo possível de detalhes e observações sobre a informação 

em falta. 

Dados do projeto  

Título do projeto:  

Proponente do projeto:  

Valor do contrato (EUR):  

País:  

Data de início:  Duração:  

Questionário AS  

 Nome e função da pessoa representante do proponente do 

projeto  

Data 

Questionário SGAS 

preenchido por: 

  

Documentos AS 

 Título Data 

Documentos de meio 

ambiente e social 

submetidos até agora:  

  

  

  

  

  

Tipo de projeto e Resumo 

A preencher pelo proponente do projeto 

Tipo de projeto 

Assinale as opções que se aplicarem 

☐ Designação de novas Áreas Marinhas Protegidas (AMP) 

☐ Alargamento das AMP existentes  

☐ Projeto numa AMP existente 

☐ Outras medidas de conservação marinha (não relacionadas com as AMP) 

☐ Atividades terrestres dentro de uma Área Protegida 

☐ Atividades terrestres fora de uma Área Protegida 

☐ Envolvimento da comunidade 

☐ Nova exploração de aquacultura 

☐ Alargamento ou adaptação da exploração de aquacultura existente 

☐ Obras de pequena dimensão, especifique: 
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☐ Outros, especifique: 
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5.8 Processo de envolvimento das partes interessadas durante a conceptualização do projeto                

Nota: Todos os projetos da Blue Action Fund implicam a elaboração de um Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI). Recomenda-se a elaboração do PEPI tão cedo 

quanto possível e o registo de todas as atividades de envolvimento das partes interessadas no PEPI. Ao longo da duração do projeto, é necessário atualizar o PEPI com regularidade 

para dar conta das atividades correntes de envolvimento das partes interessadas. Podem utilizar-se as informações abaixo indicadas na elaboração do PEPI ou, no caso de já existir um 

PEPI, este pode ser referenciado e os resultados resumidos em baixo. 

1. Análise das partes interessadas: Foi feita uma análise documentada das partes interessadas (ex.: como parte do PEPI) – que identifique não só os interesses e a influência das partes 
interessadas no projeto, mas também se serão afetadas pelo mesmo? A análise das partes interessadas distingue entre mulheres e homens, quando pertinente e exequível?  

A preencher pelo proponente do projeto 

 

Avaliador do SGAS da Blue Action Fund  

 

2. Consulta das partes interessadas: Resuma as informações sobre o projeto – objetivos, atividades, locais e possíveis riscos – que foram partilhadas com as partes interessadas. 
Indique como essas consultas foram efetuadas (por exemplo, de forma culturalmente adequada)? Apresente detalhes sobre os grupos envolvidos. Como é que as mulheres foram 
envolvidas no projeto? As mulheres foram consultadas de forma separada? As consultas envolveram partes interessadas que pudessem ser afetadas pelo projeto? Como foram 
documentados os resultados das consultas? Caso se aplique, como foram integrados os resultados na conceção do projeto?  

A preencher pelo proponente do projeto 

 

Avaliador do SGAS da Blue Action Fund 
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5.9 Possíveis impactos relacionados com as normas do SGAS 

B1: Avaliação e gestão dos riscos e impactos ambientais e sociais 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund 

 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 
Comentários, observações adicionais 

1. Indique quem será responsável pela implementação AS 
da parte do proponente do projeto/neste projeto. 
Indique nome, habilitações e experiência. 

   

2. Existe algum risco de o projeto ter como consequência 
incentivar atividades de desenvolvimento, como o 
turismo, que possam provocar impactos ambientais 
adversos, impactos acumulados devido à interação com 
outros projetos (atuais ou previstos) ou impactos 
transfronteiriços? 

   

3. Existem requisitos de avaliação de impacto ambiental e 
social no país anfitrião (incluindo disposições sobre 
divulgação e consulta) que o projeto tenha de cumprir? 

   

4. Existe algum risco de conflito entre o projeto e os 
regulamentos ambientais existentes? 

   

5. Existe algum risco de conflito entre o projeto e o 
enquadramento social legal vigente, incluindo 
enquadramentos e normas convencionais? 

   

6. Alguma das Diretrizes de Ambiente, Saúde e 
Segurança do Banco Mundial se aplica ao projeto? Se 
sim, indique qual(ais), explique porquê e até que ponto. 

   

7. As Diretrizes do BMZ sobre a Inclusão de Normas e 
Princípios em Matéria de Direitos Humanos, Incluindo 
de Género, em Propostas de Programas para a 
Cooperação Técnica e Financeira Bilateral Alemã 
aplicam-se ao projeto? Se sim, explique porquê e até 
que ponto. 

   

8. Os Princípios e Diretrizes Fundamentais da ONU sobre 
Despejos e Desalojamento gerados pelo 
Desenvolvimento aplicam-se ao projeto? Se sim, 
explique porquê. 
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9. As Diretrizes Voluntárias para a Governança 
Responsável da Terra, dos Recursos Pesqueiros e 
Florestais no contexto da Segurança Alimentar 
Nacional aplicam-se ao projeto? Se sim, explique 
porquê e até que ponto. 

   

10. O Código de Conduta da FAO para uma Pesca 
Responsável aplica-se ao projeto? Se sim, explique 
porquê. 

   

11. As Diretrizes Voluntárias da FAO para Assegurar a 
Pesca Sustentável em Pequena Escala aplicam-se ao 
projeto? Se sim, explique porquê e até que ponto. 

   

12. Indique quais pensa serem os principais riscos no que 
respeita à avaliação e à gestão ambiental e social 
(AS)? Qual a probabilidade de existirem impactos 
negativos? Como podem ser evitados e/ou mitigados? 

   

13. No caso de ter definido Categorias de Risco Ambiental 
e Social, apresente informação sobre a categoria 
atribuída ao projeto, assim como a lógica dessa 
categorização. 

   

14. Descreva o mecanismo de reclamação ao nível do 
projeto e explique como a acessibilidade, a 
transparência e a adequação cultural poderão ser 
asseguradas. 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund sobre a avaliação e a gestão de riscos e impactos ambientais e sociais 

A ND 1 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por 

determinar)   

 
 

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 

 

 

B2: Condições de trabalho e de mão de obra 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund 

 
Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 
Comentários, observações adicionais 
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),PD 

(Por 

determin

ar) 

1. O projeto poderá envolver direta ou indiretamente 
trabalho forçado e/ou trabalho infantil? 

   

2. Tiveram algum incidente de Saúde e Segurança (SS) 
grave (acidentes mortais ou graves) ou problemas de 
ordem laboral nos vossos projetos ou na vossa 
organização nos últimos 5 anos? Se sim, forneça 
detalhes. 

   

3. Está previsto que as comunidades contribuam com mão 
de obra?  Forneça estimativas do número previsto de 
trabalhadores e de pessoas/dia? 

   

4. A sua organização possui políticas especiais de RH e 
de SS em vigor? 

   

5. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
termos de condições de trabalho e de mão de obra. 
Qual a probabilidade de existirem impactos negativos? 
Como podem ser evitados e/ou mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund sobre condições de trabalho e de mão de obra 

A ND 2 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por 

determinar)   

 
 

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 

 

 

B3: Eficácia de recursos e prevenção da poluição 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund 

 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 
Comentários, observações adicionais 
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(Por 

determin

ar) 

1. O projeto provocará o aumento de resíduos, em 
particular resíduos perigosos? 

   

2. Alguma das atividades envolve utilização, 
armazenamento, manuseamento ou transporte de 
resíduos perigosos (ex.: combustível para 
embarcações)? Se sim, como será armazenado? 

   

3. É provável que o projeto provoque: 

- poluição ou degradação dos sedimentos ou dos solos 

- alterações no transporte de sedimentos (ex.: erosão 

costeira) 

- Erosão dos solos/ dos sedimentos ou assoreamento 

de corpos de água? 

   

4. O projeto poderá provocar poluição atmosférica ou criar 
perturbações como poeiras, tráfego terrestre, maior 
tráfego marítimo, ruído ou ruído subaquático, ou maus 
cheiros? 

   

5. O projeto provocará um aumento significativo das 
emissões de gases de estufa ou uma redução dos 
sumidouros de carbono (ex.: através de alterações do 
coberto vegetal e da perda de reservatórios de carbono 
acima ou abaixo do nível do solo)?  

   

6. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
termos de eficácia de recursos e de poluição. Qual a 
probabilidade de existirem impactos negativos? Como 
podem ser evitados e/ou mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund sobre eficácia de recursos e prevenção da poluição 

A ND 3 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por 

determinar)   

 
 

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 
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B4: Saúde, segurança e proteção das comunidades 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund 

 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 
Comentários, observações adicionais 

1. Existe algum risco de o projeto afetar a saúde e a 
segurança da comunidade (incluindo atividades de 
construção, risco de propagação de doenças, conflitos 
entre humanos e vida selvagem, conflitos com 
funcionários ligados à vida selvagem ou com a 
aplicação dos regulamentos das áreas protegidas)?  

   

2. Existe algum risco de a ocorrência de alterações na 
gestão de recursos hídricos ou de uma infraestrutura 
hídrica melhorada poderem atrair vetores de doenças 
ou causar outros problemas de saúde ambiental (por 
exemplo, através da má qualidade da água), 
provocando um surto de doenças relacionadas com a 
água? 

   

3. O projeto tenciona apoiar guardas-
florestais/vigilantes/agentes da lei ou atividades desta 
natureza? Se sim, apresente pormenores sobre esse 
apoio (ex.: formações, equipamento, etc.) 

   

4. Indique quais pensa serem os principais riscos 
relativamente à saúde, à segurança e à proteção das 
comunidades. Qual a probabilidade de existirem 
impactos negativos? Como podem ser evitados e/ou 
mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund sobre saúde, segurança e proteção das comunidades 

A ND 4 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por 

determinar)   

 
 

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 
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Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 

 

 

 

 

B5: Aquisição de terras e desalojamento involuntário 

  Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund 

 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 
Comentários, observações adicionais 

1. O projeto exigirá ou poderá exigir a aquisição de terras 
para a sua concretização (por exemplo, 
desenvolvimento de infraestruturas)? Se sim, descreva 
o atual estatuto jurídico das terras (privadas/públicas, 
ocupadas/desocupadas); o modo de vida das pessoas 
ou o seu acesso aos recursos será afetado?  

   

2. O projeto implicará o desalojamento físico de pessoas 
ou comunidades?  Se sim, responda às questões a-c 
abaixo 

 Não necessita de preencher as zonas sombreadas  

a. Descreva as atividades do projeto que implicam 
desalojamento físico. 

   

b. Foram criteriosamente estudadas alternativas ao 
desalojamento físico na conceção do projeto?  

   

c. O desalojamento físico será devido a:  
- "Comprador voluntário/Vendedor voluntário”,  
- um processo involuntário (por ação do governo ou 
doutros),  
- processo ainda por definir?  
Se for através de um sistema de “comprador 
voluntário/vendedor voluntário”, anexe a respetiva 
documentação comprovativa. 
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3. O projeto inclui atividades que possam restringir o 
acesso das pessoas a terras ou a recursos naturais41 
ou que possam provocar desalojamento económico?  
Tenha em consideração as seguintes atividades: 
designação de novas áreas protegidas (AP) ou 
alargamento da área de uma AP já existente, melhoria 
da aplicação dos regulamentos da AP (ex.: dar 
formação aos guardas, providenciar supervisão e/ou 
equipamento de aplicação da lei, fornecer 
formação/instrumentos para melhorar a eficácia da 
gestão), construção de obstáculos físicos que 
impeçam as pessoas de aceder a determinados locais; 
zonas de exclusão; alteração da gestão de 
determinados recursos naturais (para um sistema de 
gestão que seja mais restritivo); se sim, responda às 
questões a-h abaixo 

   

a. Descreva as atividades do projeto que impliquem 
restrições e os respetivos recursos restringidos. 

   

b. A restrição de acesso é voluntária (decidida pela 
comunidade) ou involuntária (ex.:aplicação mais 
rígida dos regulamentos da AP)? 

   

c. Foi analisado o enquadramento legal que rege a 
posse de terras e o acesso aos recursos naturais, 
com distinção dos diferentes grupos, incluindo 
mulheres e grupos étnicos/indígenas? São 
reconhecidos direitos consuetudinários àquelas 
terras ou aos recursos naturais? Existe algum grupo 
no local do projeto cujos direitos não sejam 
legalmente reconhecidos? 

   

d. Foi analisada a repercussão das restrições de 
acesso no modo de vida das pessoas através de 
um estudo formal, como por exemplo um 
enquadramento do processo (por favor envie 
cópia)?  

Indique resumidamente quem poderá ser afetado e 
descreva os impactos. Faça a distinção entre grupos 
sociais (incluindo grupos vulneráveis, povos 
indígenas) e entre homens e mulheres. 

   

e. Foram ponderadas estratégias para evitar ou 
reduzir as restrições através de alterações à 
conceção do projeto?  

   

f. Descreva até que ponto o acesso aos recursos 
naturais será restringido. 

   

g. Descreva as medidas a implementar que possam 
minimizar ou compensar os impactos gerados pela 

   

 
41 É necessário elaborar um enquadramento do processo quando os projetos da Blue Action Fund puderem gerar restrições involuntárias de acesso aos recursos naturais em parques e áreas protegidas legalmente 
designadas. Nestes casos, será necessário cumprir os objetivos da Norma Ambiental e Social 5 do Banco Mundial (Aquisição de terras, restrição do uso de terras e realojamento involuntário). 
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perda ou restrição de acesso.  

h. Existe algum critério de seleção que defina quem 
tem direito a benefícios ou compensações? 
Apresente pormenores sobre os critérios, para 
comprovar que são transparentes e justos (ex.: na 
mesma proporção das respetivas perdas ou 
necessidades, no caso de serem pobres e 
vulneráveis).  

   

i. Explique como esses critérios foram escolhidos de 
modo a serem culturalmente adequados e 
inclusivos em termos de género, e de modo a 
equipararem a escala geográfica das medidas à 
escala das restrições (ex.: as medidas serão 
acessíveis a todos os grupos afetados pelas 
restrições?).  

   

j. Se alguma comunidade definida como indígena for 
afetada, já foi implementado ou iniciado algum 
processo para obter consentimento livre, prévio e 
informado (CLPI) da parte dos que foram 
negativamente impactados pelas restrições? 
Descreva o processo (quem foi consultado, quando 
e como, ou os planos de concretização do mesmo). 

   

4. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
termos de desalojamento físico ou económico, incluindo 
restrições de acesso. Qual a probabilidade de existirem 
impactos negativos? Como podem ser evitados e/ou 
mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund relativamente à norma sobre realojamento involuntário e restrições de acesso  

A ND 5 da SFI foi acionada? (Sim / Não / PD)     

A NAS 5 do Banco Mundial foi acionada?  (Sim / 

Não / PD)   

  

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 
 

 

B6: Conservação da biodiversidade e gestão sustentável dos recursos naturais vivos 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund  
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Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 

Comentários, observações adicionais 

1. A Blue Action Fund só financia projetos de 
conservação em zonas de elevada biodiversidade. Se 
o projeto não estiver localizado numa zona de elevado 
valor de biodiversidade, apresente a respetiva 
fundamentação. 

   

2. No caso de projetos que pretendam criar ou alargar uma 
área protegida (AP), ou alterar o regime de gestão, 
descreva os possíveis impactos negativos para os 
recursos naturais das áreas que estão fora da AP. 

   

3. Para projetos que pretendam construir infraestruturas 
numa AP ou numa área de elevado valor de 
biodiversidade (ex.: torre de vigia, instalações de 
turismo, acessos rodoviários, infraestrutura hídrica de 
pequena dimensão), descreva os possíveis impactos 
negativos para a biodiversidade (ex.: para as espécies 
ameaçadas) durante a construção e a utilização. 

   

4. Para projetos que promovam o ecoturismo descreva os 
possíveis impactos negativos para a biodiversidade (ex.: 
devido à eliminação de resíduos, perturbação do 
ambiente, erosão de encostas, etc.). 

   

5. Para projetos que impliquem construção civil ou 
desenvolvimento de infraestruturas fora da AP ou de 
outras áreas de elevado valor de biodiversidade, 
descreva quaisquer riscos possíveis de impacto 
significativo para a biodiversidade. 

   

6. O projeto incluirá introdução ou translocação de 
espécies (ex.: para controlo da erosão, estabilização de 
dunas ou reflorestação), ou produção de recursos 
naturais vivos? Se sim, apresente detalhes e 
responda às questões a-b 

 
  

a. O projeto envolve espécies não endémicas ou o 
risco de introduzir espécies não endémicas de forma 
involuntária?  

   

b. Se respondeu sim à pergunta a, existe algum perigo 
de essas espécies se tornem invasoras?    

7. Descreva os vários riscos que possam ser criados pelo 
projeto, para além de uma via de entrada para espécies 
invasoras (ex.: através da criação de corredores, 
importação de mercadorias, turismo ou movimento de 
embarcações). 
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8. Para projetos que passem pelo desvio ou pela 
contenção de águas superficiais ou subterrâneas (ex.: 
através de barragens, reservatórios, canais, diques, 
alterações à bacia hidrográfica, extração de água 
subterrânea) ou por outras atividades, descreva os 
impactos negativos para o regime de caudais. 

   

9. Existe algum perigo de o projeto afetar a dinâmica 
hídrica, a conectividade do rio ou o ciclo hidrológico para 
além das alterações diretas no caudal (por exemplo, 
afetando a infiltração da água, a recarga dos aquíferos 
ou a sedimentação)? Considere igualmente os projetos 
de reflorestação como causadores desses impactos. 

   

10. Existe o perigo de um projeto afetar a qualidade das 
águas superficiais ou subterrâneas (ex.: contaminação, 
aumento da salinidade) devido a irrigação/escoamento 
agrícola, práticas de extração de água, influência da 
pecuária ou de outras atividades?  

   

11. Se o projeto promover a utilização de recursos naturais 
vivos (como produtos florestais não lenhosos), descreva 
como pode garantir que as taxas de exploração são 
controladas/monitorizadas. 

   

12. O projeto irá fazer uso de pesticidas, fungicidas ou 
herbicidas (biocidas)? Se sim, apresente detalhes e 
responda às questões a-b 

   

a. As alternativas ao uso de biocidas foram 
criteriosamente estudadas e testadas?  

   

b. Foi criado algum plano de gestão de pragas?    

13. No caso de tencionarem usar técnicas de gestão 
biológica de pragas no projeto, descreva as possíveis 
consequências negativas para a biodiversidade. 

   

14. Descreva quaisquer riscos que as atividades do projeto 
possam ter em termos de fragmentação da paisagem 
(terrestre e marinha). 

   

15. Descreva quaisquer riscos que os efeitos adversos em 
cadeia do projeto possam ter na biodiversidade numa 
zona mais vasta de influência (paisagem/bacia 
hidrográfica, a nível regional ou mundial), incluindo 
impactos transfronteiriços. 

   

16. Descreva quaisquer riscos relacionados com 
consequências resultantes do projeto que tenham 
impactos negativos na biodiversidade.  Existe o perigo 
de se verificarem impactos adversos acumulados por 
efeito conjunto com outros projetos conhecidos ou 
previstos para a mesma zona?  

   

17. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
termos de biodiversidade e de gestão dos recursos 
naturais. Qual a probabilidade de existirem impactos 
negativos? Como podem ser evitados e/ou mitigados? 
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Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund relativamente à norma sobre conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais 

A ND 6 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por 

determinar)   

  

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os impactos? 

Parecem-lhe suficientes? 

 

 

B7: Povos indígenas   

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund  
 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 

Comentários, observações adicionais 

1. O local do projeto é numa área habitada por, ou que 
seja importante para, povos indígenas, povos tribais ou 
outros povos tradicionais, ou existe o perigo de o 
projeto afetar os direitos e o modo de vida dos povos 
indígenas?  Se sim, responda às questões a-h 

   

a. Nomeie os grupos; indique, caso se aplique, a sua 
presença por áreas geográficas (incluindo as áreas 
de uso de recursos) e qual a relação destas áreas 
com a área de influência do projeto. 

   

b. Como é que o governo do país anfitrião se refere a 
estes grupos (ex.: povos indígenas, minorias, tribos, 
etc.)? 

   

c. Existe o perigo de o projeto afetar o modo de vida 
destes grupos devido a restrições de acesso? Se 
sim, especifique os grupos indígenas afetados. 

   

d. Existe o perigo de o projeto afetar o modo de vida 
destes grupos de outra forma, afetando por 
exemplo a sua autodeterminação, a sua identidade 
cultural, os seus valores e práticas, a sua coesão 
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social ou distribuindo benefícios desiguais? 

e. O projeto tenciona promover a utilização dos 
saberes tradicionais dos povos indígenas? 

   

f. Os grupos indígenas vivem em isolamento 
voluntário? Existe o perigo de esses grupos serem 
afetados pelas atividades do projeto?  

   

g. Indique se e como os legítimos representantes dos 
grupos indígenas foram consultados para discutir e 
compreender melhor os possíveis impactos que o 
projeto poderá ter para eles. 

   

h. Indique se foi implementado ou iniciado um 
processo para obter o consentimento livre, prévio e 
informado (CLPI) dos povos indígenas 
relativamente às atividades relevantes para eles. 

   

i. Indique se foram ponderadas oportunidades para 
conceder benefícios aos povos indígenas. Se sim, 
como asseguram que será feito de forma 
culturalmente adequada e inclusiva em termos de 
género? 

   

j. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
relação aos povos indígenas. Qual a probabilidade 
de existirem impactos negativos? Como podem ser 
evitados e/ou mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund relativamente à norma sobre povos indígenas  

A ND 7 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por 

determinar)   

  

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os impactos? 

Parecem-lhe suficientes? 

 

 

B8: Património cultural 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund  
 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 

Comentários, observações adicionais 
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(Por 

determin

ar) 

1. O projeto está situado num local ou próximo de um local 
oficialmente considerado ou proposto como património 
cultural (ex.: Património Mundial, Sítios Mistos ou 
Paisagens Culturais da UNESCO) ou de um local 
designado nacionalmente como património cultural 
protegido?  Se sim, responda às questões a-c abaixo 

   

2. A área afetada pelo projeto inclui recursos culturais 
importantes, como cemitérios, edifícios ou monumentos 
de importância arqueológica, histórica, artística, 
religiosa, espiritual ou simbólica?  Se sim, responda às 
questões a-c abaixo 

   

3. O local do projeto contém algumas características ou 
recursos de importância cultural, espiritual ou simbólica 
(como locais naturais sagrados, espaços cerimoniais ou 
espécies sagradas)? Se sim, responda às questões a-
c abaixo 

   

a. O projeto implica o desenvolvimento de 
infraestruturas (ex.: estradas, pontões) ou algumas 
construções (ex.: posto de guarda-florestal, centro 
de visitantes, instalações de turismo)? 

   

b. O projeto implica a escavação ou o movimento de 
terras, inundações ou alterações físicas do ambiente 
(ex.: como parte da recuperação do ecossistema)? 

   

c. Existe o perigo das intervenções físicas descritas 
nos itens a. e b. poderem afetar recursos culturais 
(enterrados) conhecidos ou desconhecidos? 

   

4. O projeto restringirá o acesso dos utilizadores locais aos 
recursos culturais ou a características/locais naturais de 
importância cultural, espiritual ou simbólica? 

   

5. Comente o possível impacto negativo do projeto nos 
valores, normas ou práticas culturais das comunidades 
locais. 

   

6. O projeto irá promover o aproveitamento ou o 
desenvolvimento de benefícios económicos a partir dos 
recursos culturais ou características/locais naturais de 
importância significativa? 

   

7. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
termos de património cultural. Qual a probabilidade de 
existirem impactos negativos? Como podem ser 
evitados e/ou mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund relativamente à norma sobre património cultural  

A ND 8 da SFI foi acionada? Sim / Não / PD (Por   
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determinar)   

São necessárias avaliações para melhor compreender os 

impactos e identificar as medidas de mitigação? Quais 

são os tópicos específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os impactos? 

Parecem-lhe suficientes? 

 

 

5.10 Riscos de alterações climáticas (Riscos provocados pela não ponderação devida dos efeitos das alterações climáticas para as 
pessoas e para o ecossistema) 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund  
 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 

Comentários, observações adicionais 

1. A área do projeto é propensa a desastres naturais 
específicos (ex.: inundações, secas, incêndios, 
deslizamentos de terras, ciclones, tempestades, etc.)? 

   

2. Existe o perigo de a variabilidade climática e de as 
alterações climáticas poderem afetar a eficácia das 
atividades do projeto ou a sustentabilidade das 
alterações pretendidas?  

 
  

3. As atividades do projeto podem aumentar a 
vulnerabilidade das comunidades locais à variabilidade 
e às alterações climáticas atuais ou futuras? 

   

4. As atividades do projeto podem aumentar a 
vulnerabilidade do ecossistema local à variabilidade e 
às alterações climáticas atuais ou futuras? 

   

5. O projeto tentará criar oportunidade de melhoria da 
capacidade adaptativa das comunidades e do 
ecossistema às alterações climáticas?  

   

6. Indique quais pensa serem os principais riscos em 
relação às alterações climáticas. Qual a probabilidade 
de existirem impactos negativos? Como podem ser 
evitados e/ou mitigados? 
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Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund sobre os riscos relacionados com as alterações climáticas  

São necessárias avaliações para melhor 

compreender os impactos e identificar as 

medidas de mitigação? Quais são os tópicos 

específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 

 

 

5.11 Outros impactos sociais ou ambientais 

 Proponente do projeto Avaliador do SGAS da Blue Action Fund  
 

Sim,não, 

n/a (não 

aplicável

),PD 

(Por 

determin

ar) 

Responda às perguntas e forneça detalhes quando 

relevante 

Comentários, observações adicionais 

1. Existe o risco de o projeto afetar direitos humanos (ex.: 
o direito à autodeterminação, à educação, à saúde ou 
os direitos culturais) –, excluindo as questões relativas 
aos povos indígenas, que são resolvidas de acordo com 
a respetiva norma? Faça a separação entre homens e 
mulheres, quando aplicável. 

   

2. O projeto irá interferir com os acordos de posse de 
terras ou com os direitos de propriedade comunitários à 
terra ou aos recursos e existe algum risco de isso afetar 
os direitos das populações e o seu modo de vida? 
Tenha particularmente em conta impactos na 
transumância (movimento sazonal de gado), grupos 
vulneráveis, diferenças de género, etc. 

 
1.  

 

3. O projeto proporcionará iguais benefícios para mulheres 
e homens? Como é que o projeto irá lidar com 
desigualdades históricas de género?  

   

4. Indique se o projeto irá aproveitar a oportunidade de 
assegurar e, quando adequado, melhorar os benefícios 
económicos, sociais e ambientais das mulheres. 

   



Visão geral dos critérios ambientais e sociais aplicáveis a nível internacional 

20 

 

5. Indique se o projeto possuirá medidas, quando 
adequado e coerente com as políticas nacionais, para 
fortalecer os direitos e o acesso das mulheres à terra e 
aos recursos.  

   

6. Detalhe os passos dados para garantir que o projeto 
não afeta grupos vulneráveis42 em termos de condições 
de vida materiais ou imateriais e que não contribui para 
a discriminação ou marginalização destes grupos 
(apenas questões não abrangidas em nenhuma das 
secções anteriores). Descreva quaisquer riscos 
residuais. 

   

7. Detalhe os passos dados para impedir que o projeto 
provoque ou exacerbe conflitos entre comunidades, 
grupos ou indivíduos (ex.: através do aumento da 
competição pelos recursos devido à promoção de 
oportunidades económicas ou do reforço de direitos de 
determinados grupos). Tenha igualmente em conta as 
dinâmicas de migrações recentes ou esperadas, bem 
como questões/necessidades das pessoas desalojadas. 
Descreva quaisquer riscos residuais. 

   

8. É provável que o projeto estimule a imigração ou 
aumentos significativos da densidade populacional que 
possam causar problemas ambientais ou sociais (no 
que respeita em especial às mulheres)? 

   

9. Existe o perigo de o projeto afetar o modo de vida das 
comunidades locais de forma indireta ou através de 
impactos acumulados (devido à interação com outros 
projetos ou atividades, atuais ou previstos) ou de 
impactos transfronteiriços? 

   

10. Indique quais pensa serem os principais riscos no que 
respeita a outros impactos ambientais e sociais. Qual a 
probabilidade de existirem impactos negativos? Como 
podem ser evitados e/ou mitigados? 

   

Conclusão do avaliador do SGAS da Blue Action Fund sobre outros impactos sociais e ambientais  

São necessárias avaliações para melhor 

compreender os impactos e identificar as 

medidas de mitigação? Quais são os tópicos 

específicos a avaliar? 

 

Já foram ponderadas as medidas para evitar os 

impactos? Parecem-lhe suficientes? 

 

 
42 Dependendo do contexto, os grupos vulneráveis podem ser sem-terra, idosos, pessoas com deficiência ou desalojadas, crianças, minorias étnicas, pessoas que vivem na pobreza, indivíduos ou grupos 
marginalizados ou discriminados.  
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ANEXO B - PARTE II  

Relatório de aferição ambiental e social (AS) 

O Relatório de aferição AS deve ser preenchido pelo avaliador da Blue Action Fund com base no Questionário AS 

(Anexo B - Parte I) preenchido pelo proponente do projeto. 

Dados do projeto  

Título do projeto:  

Proponente do projeto:  

 

Aferição AS  

A preencher pelo(s) avaliador(es) do SGAS da Blue Action Fund 

 Nome Função  Data 

Avaliador do SGAS da 

Blue Action Fund: 

   

   

 

Relatório de aferição do SGAS 

Categoria de risco:   ☐ Risco baixo (Projeto de Categoria C) 

☐ Risco moderado (Projeto de Categoria B) 

☐ Risco elevado (Projeto de Categoria A) – apenas financiado pela Blue Action 

Fund após aprovação do departamento ambiental e social (KCUS) do KfW 

O tipo de projeto faz parte da 

Lista de Exclusão da Blue 

Action Fund? 

☐ Sim 

☐ Não 

O projeto inclui alguma 

atividade de construção? 

☐ Sim 

☐ Não 

Fundamentação: Resuma os 

resultados do questionário e justifique a 

categorização de risco atribuída  

 

Consulte a Secção B do questionário para 

mais informações. 

Principais riscos ambientais: 

 

 

Principais riscos laborais e de saúde e segurança: 

 

 

Principais riscos sociais (incluindo realojamento e restrições de acesso): 

 

 

Principais riscos climáticos: 

 

Normas AS (ND da SFI) Acionada Instrumentos ou planos necessários 

ND1 da SFI:  

Avaliação de Impacto Ambiental e 

Social 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD (Por 

determinar) 

☐  Plano de Envolvimento das Partes Interessadas (PEPI)  

☐  Avaliação Ambiental e Social (AAS)  

☐  Avaliação de Impacto Social (AIS) 

☐  Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)  

(Obras de pequena dimensão) 
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☐  Plano de Saúde e Segurança – Atividades menores de construção 

☐  Outros: 

ND2 da SFI: 

Condições de trabalho e de mão de 

obra 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD (Por 

determinar) 

☐  PGAS (obras de pequena dimensão) 

☐  Plano de Saúde e Segurança – Atividades menores de construção 

☐  Outros: 

ND3 da SFI: 

Eficácia de recursos e prevenção da 

poluição 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD 

☐  PGAS (obras de pequena dimensão) 

☐  Outros: 

ND4 da SFI: 

Saúde, segurança e proteção das 

comunidades 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD 

☐  PGAS (obras de pequena dimensão) 

☐  Outros: 

ND5 da SFI: 

Aquisição de terras e realojamento 

involuntário  

 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD 

 

 

☐ Enquadramento do processo  

(no caso de restrições de acesso) 

☐ Plano de restauração de modos de vida  

(no caso de realojamento económico) 

☐ Plano de ação de realojamento  

(no caso de realojamento físico) 

ND6 da SFI: 

Conservação da biodiversidade e 

gestão sustentável dos recursos 

naturais vivos  

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD 

☐  Avaliação Ambiental e Social (AAS) 

☐  Outros: 

ND7 da SFI: 

Povos Indígenas  

 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD 

☐ PEPI com processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado 

(CLPI) 

☐ Plano para os Povos Indígenas conforme adequado 

☐  Outros: 

ND8 da SFI: 

Património cultural  

 

☐ Sim                    

☐ Não          

☐ PD 

☐ PGAS (obras de pequena dimensão), inclui Procedimentos para 

Achados43 

☐  Outros: 

 
43 Medidas a tomar (ex.: parar a obra, informar as autoridades) no caso de se encontrar património cultural desconhecido, como 
por exemplo achados/locais arqueológicos. 
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Siglas e acrónimos 
 
AAI  Aferição Ambiental Inicial 
AIAS  Avaliação de Impacto Ambiental e Social 
CLPI  Consentimento Livre, Prévio e Informado 
CPI  Consulta e Participação Informada 
DNUDPI Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
ND  Norma de Desempenho 
OIT  Organização Internacional do Trabalho 
ONG  Organização Não-Governamental 
PEPI  Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 
PGAS  Plano de Gestão Ambiental e Social 
SFI  Sociedade Financeira Internacional 
SGAS  Sistema de Gestão Ambiental e Social 
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1. Objetivos 

O presente documento serve de modelo para o Plano de Envolvimento das Partes Interessadas 
(PEPI) O objetivo do PEPI é registar todas as atividades das partes interessadas relativas ao 
projeto. É um documento público que tem de ser divulgado às comunidades afetadas. O PEPI é 
um “documento vivo”, que necessita de ser revisto e atualizado para dar conta das atividades 
em curso de envolvimento das partes interessadas e de possíveis alterações ao projeto. 
O PEPI tem de ser elaborado pela pessoa responsável em matéria ambiental e social (AS) da 
parte do Parceiro de Implementação/Beneficiário. Os excertos de texto em cinzento e itálico têm 
de ser adaptados ou preenchidos pelo Parceiro de Implementação. O modelo pode e deve ser 
adaptado ao respetivo projeto. 
O envolvimento das partes interessadas define-se como um processo de partilha de informação 
e de conhecimento, de modo a procurar não só compreender como também responder às 
preocupações dos outros e criar relações baseadas na colaboração. A consulta das partes 
interessadas e a divulgação são aspetos-chave nesse envolvimento e são essenciais para o 
êxito dos projetos. 
O propósito geral do PEPI é garantir uma abordagem atempada, coerente, abrangente, 
concertada e culturalmente adequada durante a consulta e a divulgação do projeto. O Parceiro 
de Implementação atesta desta forma o seu compromisso com as boas práticas internacionais 
no que respeita ao envolvimento das várias partes, em linha com as Normas de Desempenho 
(ND) da SFI sobre Sustentabilidade Ambiental e Social.44 Neste contexto, uma boa relação 
entre as partes interessadas é igualmente um pré-requisito para uma boa gestão de riscos. 
 

1.1 Breve descrição do projeto  

Insira uma breve descrição do projeto, incluindo componentes do projeto, localização, 
área/traçado, de preferência com mapa(s) 
 
 
 

1.2 Contexto social 

Insira informação sobre o contexto social do projeto, como por exemplo: 

• comunidades diretamente afetadas, aldeias, distritos, etc., ou áreas afetadas nas 
proximidades do projeto; 

• quaisquer comunidades étnicas e/ou povos indígenas; 

• se disponível, inclua um resumo de quaisquer inquéritos sociais ou de agregados 
familiares, por exemplo sobre o atual uso de terras, fontes de rendimento, taxas de 
literacia, etc. 

 

2. REQUISITOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS   

A Blue Action Fund está empenhada em cumprir na íntegra os requisitos nacionais e 
internacionais de envolvimento das partes interessadas e de respetiva divulgação.  

 
44 Normas de Desempenho da SFI 

http://www.ifc.org/performancestandards
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2.1 Requisitos do país anfitrião do projeto  

Descreva os requisitos nacionais e internacionais do projeto no que respeita ao envolvimento 
das partes interessadas e de divulgação às mesmas, verificando e descrevendo por exemplo se 
é necessário um estudo ambiental (ex.: AIA, AIAS, AAI) e quais são os requisitos relativamente 
a reuniões e divulgação públicas (o quê, quando e onde) 

2.2 Requisitos internacionais 

A Blue Action Fund exige que todos os seus projetos cumpram as Normas de Desempenho 
(ND) sobre Sustentabilidade Ambiental e Social, incluindo a ND1 (Envolvimento das Partes 
Interessadas e Divulgação de Informação) e a ND7 (Povos Indígenas). 
A Blue Action Fund está empenhada num envolvimento das comunidades que garanta uma 
consulta livre, prévia e informada das comunidades afetadas. O Envolvimento das Partes 
Interessadas deve realizar-se com base em informação atempada, relevante, compreensível e 
acessível, apresentada de forma culturalmente adequada. Em suma, a Blue Action Fund exige: 

• A identificação das principais partes interessadas, incluindo pessoas ou comunidades 
que possam ser afetadas pelo projeto, assim como outras partes interessadas; 

• Uma consulta cuidadosa às partes interessadas afetadas pelo projeto ou a outras partes 
interessadas sobre questões ambientais e sociais que possam eventualmente afetá-las; 

• A divulgação de informação adequada e a devida notificação dessa divulgação numa 
fase em que as opiniões das partes interessadas ainda possam influenciar o 
desenvolvimento do projeto;   

• A consulta das partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto, a começar o 
mais cedo possível; 

• A aplicação de procedimentos que permitam que as pessoas submetam comentários e 
reclamações (Mecanismo de Reclamação); 

• A manutenção de uma relação construtiva permanente com as partes interessadas 
através de um envolvimento profícuo ao longo da implementação do projeto; 

• A aplicação de disposições especiais às consultas que envolvam os Povos Indígenas, 
bem como aos indivíduos pertencentes a grupos vulneráveis;  

• Em particular, que se aplique o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) quando 
as atividades colidirem com, afetarem ou ameaçarem os direitos consuetudinários e os 
interesses dos Povos Indígenas. Consentimento esse que se refere ao processo pelo 
qual a comunidade afetada de Povos Indígenas chega a uma decisão, de acordo com as 
disposições legais, as tradições e as práticas culturais.  Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas45 serve de referência para a implementação do 
processo CLPI. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS  

O objetivo da identificação das partes interessadas é definir que organizações e indivíduos 
podem ser direta ou indiretamente impactados (positiva ou negativamente), ou que têm 
interesse no projeto. A identificação das partes interessadas é um processo contínuo, que exige 
revisões e atualizações frequentes durante o desenrolar do projeto. 

 
45 Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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Na tabela abaixo são dados exemplos de grupos de partes interessadas. A lista deve ser 
adaptada a cada projeto em particular, assim como atualizada e alterada ao longo do projeto. 
 
 

Grupos de partes interessadas Partes Interessadas 

1. Proprietários e usufrutuários de terras  1.1 Indivíduos, entidades legais, 
administrações locais que possuam títulos de 
terras  
1.2 Rendeiros e ocupantes com direitos 
formais 
1.3 Usufrutuários de terras (pastoreio, 
agricultura ou outras atividades); 

2. População local  2.1 Habitantes das aldeias afetadas pelo 
projeto  
2.2 Residentes próximos do local do projeto 
2.3 Residentes de povoados próximos de 
estradas usadas para transportar material 
durante as obras 
2.4 Grupos indígenas 

3. Corpos e autoridades administrativas 3.1. Autoridades nacionais (ministérios 
respetivos) 
3.2. Autoridades regionais (autoridades 
governamentais ao nível regional) 
3.3. Autoridades locais  

4. População em geral, Organizações Não-
Governamentais (ONG) e peritos 
independentes  

4.1. População em geral  
4.2 Organizações ambientais, sociais e de 
investigação especializadas, ONG 
4.3 Peritos a nível nacional e internacional 

5. Comunicação social  5.1. Imprensa  
5.2  Rádio, TV 
5.3. Fontes de Internet 

6. Organizações envolvidas na 
implementação do projeto  

6.1 Empresas de construção e conceção 
envolvidas na implementação do projeto 
6.2 Contratantes e respetivos funcionários 

7. Grupos vulneráveis específicos que 
possam ser impactados pelo projeto 

7.1 Pessoas com dificuldades em aderir ao 
processo de consulta das partes interessadas 
7.2 Pessoas com vulnerabilidades especiais 
devido a deficiência física, posições sociais, 
políticas ou económicas, estatuto legal, baixo 
nível de instrução, falta de emprego ou de 
habitação 

 
A folha de informações de contacto das pessoas em concreto dos vários grupos identificados 
de partes interessadas está disponível no anexo I do PEPI. 
 

4. CONSULTA E PARTICIPAÇÃO INFORMADA  

No caso de projetos que possam causar impactos adversos significativos nas comunidades 
afetadas é necessário aplicar o processo de Consulta e Participação Informada (CPI). O 
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processo CPI implica uma troca aprofundada de opiniões e de informação, bem como uma 
consulta organizada e iterativa, que leve à incorporação das opiniões das comunidades 
afetadas no processo de tomada de decisões para questões que as afetem diretamente, como 
medidas de mitigação, partilha de benefícios e oportunidades de desenvolvimento e questões 
de implementação. 
O processo de consulta deve:  

I. recolher as opiniões tanto de homens como de mulheres, se necessário for através de 
fóruns ou participações separadas;  

II. refletir as diferentes preocupações e prioridades de homens e mulheres, quando 
pertinente, em relação aos impactos, mecanismos de mitigação e benefícios. O cliente 
registará o processo, em particular as medidas tomadas para evitar ou minimizar os 
riscos e os impactos adversos para as Comunidades Afetadas, assim como informará as 
pessoas afetadas sobre a forma como as preocupações destas foram tidas em conta. 

 

5. GRUPOS VULNERÁVEIS E POVOS INDÍGENAS  

5.1 Grupos vulneráveis 

Os grupos vulneráveis são grupos da população que sofrem de discriminação, direitos de 
acesso desiguais, acesso e controlo desiguais em relação aos recursos ou acesso desigual 
relativamente a oportunidades de desenvolvimento.  Como tal, podem integrar-se mal na 
economia formal, podem sofrer de acesso desadequado a bens e serviços públicos básicos e 
podem ser excluídos das decisões políticas. Consequentemente, são propensos a sofrer de 
forma desproporcionada com os riscos e os impactos adversos do projeto. Nestes grupos 
podem incluir-se minorias étnicas, religiosas, culturais e linguísticas, grupos indígenas, lares 
encabeçados por mulheres, crianças e jovens, idosos, pessoas com deficiência e pessoas 
pobres.  
No caso destes grupos, o Beneficiário tem de garantir que os indivíduos e grupos vulneráveis 
são devida e atempadamente consultados, certificar-se de que as suas preocupações são não 
só ouvidas, tendo em conta as especifidades dos indivíduos e das comunidades, como também 
transmitidas adequadamente na forma, atitude e idioma, o que pode ser feito através de grupos 
de discussão. Nalguns casos, será necessário um esforço suplementar para garantir que os 
membros vulneráveis têm acesso às sessões de consulta ou aos fóruns de discussão.  
 
Insira uma descrição sobre os grupos vulneráveis afetados pelo projeto. 

5.2 Povos indígenas 

Insira uma descrição sobre os Povos Indígenas (PI) afetados pelo projeto, caso se aplique. 
Inclua informação relativamente ao reconhecimento ou não desses PI pelo país anfitrião. 
Indique claramente se os povos indígenas são ou não afetados pelo projeto e corrija ou apague 
o texto abaixo, nos casos em que não se aplique. 
Nos projetos que provoquem impactos adversos para os Povos Indígenas, o Beneficiário é 
obrigado a integrá-los num processo de Consulta e Participação Informada (CPI). Além disso, é 
esperado que o processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) se aplique na 
maioria das situações. É o caso dos Povos Indígenas desalojados fisicamente, incluindo 
desalojamento económico, ou quando o projeto esteja relacionado com qualquer um dos 
impactos adversos abaixo indicados: 

• Impactos nas terras e nos recursos naturais de propriedade tradicional ou de uso 
costumário.  
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• Relocalização de Povos Indígenas de terras e de recursos naturais de propriedade 
tradicional ou de uso costumário.  

• Impactos significativos no património cultural nuclear que seja essencial à identidade 
e/ou aos aspetos culturais, cerimoniais ou espirituais da vida dos Povos Indígenas, 
incluindo áreas naturais de valor cultural e/ou espiritual como bosques, corpos de água 
ou rios e derivados sagrados, árvores sagradas e rochas sagradas;  

• Utilização do património cultural, incluindo conhecimentos, inovações ou práticas dos 
Povos Indígenas para fins comerciais. 

• O CLPI é um direito próprio dos povos indígenas, tal como reconhecido na Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (DNUDPI) e na Convenção 
da OIT 169/1989. 

o Livre: Um processo que é conduzido pela própria comunidade, livre de coação, 
expetativas, intimidação, incentivos ou manipulação. 

o Prévio: Prévio significa que o consentimento foi solicitado com a devida 
antecedência no que toca a autorizações ou ao início das atividades e que foram 
respeitados os requisitos de tempo dos processos de consulta/consenso 
indígena.  

o Informado: A informação fornecida deve: 

▪ ser exata; 

▪ estar num idioma adequado; 

▪ incluir a descrição, quando disponível, dos impactos sociais, económicos, 
ambientais e culturais, os motivos das atividades propostas, a duração, a 
localização afetada, a partilha de benefícios e os acordos legais 
propostos, bem como as pessoas que deverão estar envolvidas no 
projeto. 

▪ estar num formato compreensível, que tenha em conta as tradições da 
comunidade. 

o Consentimento: O consentimento tem de ser pedido e concedido ou negado de 
acordo com a dinâmica formal ou informal característica de cada comunidade. 

 
Está disponível um processo de obtenção de CLPI no Anexo II. 

6. PROGRAMA DE ENVOLVIMENTO DAS PARTES INTERESSADAS  

A divulgação de informação sobre o projeto deve ser feita com muita antecedência em relação 
ao início do projeto. As atividades contínuas de envolvimento das partes interessadas garantem 
que estas permanecem informadas e têm oportunidade de manter um diálogo construtivo sobre 
o projeto e de fornecer feedback. 
As comunidades afetadas devem ser ouvidas sobre as versões atualizadas do PEPI – que são 
da responsabilidade do parceiro que implementa o projeto –, para obter feedback quanto à 
perceção do envolvimento durante toda a duração do projeto. Além disso, a implementação do 
PEPI está sujeita a supervisão de rotina por parte da Blue Action Fund.  
 
As tabelas abaixo apresentam uma breve descrição das ações que já ocorreram e das ações a 
realizar para implementar o PEPI. 
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6.1 Atividades das partes interessadas já realizadas  

Indique as atividades das partes interessadas que já foram realizadas, por exemplo anúncios formais nos jornais, outros anúncios 
públicos, sessões de grupos de discussão, recolha de perspetivas/opiniões/sugestões, receção de cartas de aprovação, divulgação 
de documentos, etc. Descreva as atividades com o máximo de pormenor possível (ex.: onde ocorreram as reuniões, quando e que 
documentos foram divulgados, etc.), colocando sempre a data ou os períodos de tempo. 
 

Atividade Parte interessada Descrição Tempo 
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6.2 Envolvimento previsto das partes interessadas e divulgação 

Indique as atividades que está previsto realizar com as partes interessadas, por exemplo recolha de perspetivas/opiniões/sugestões, 
receção de cartas de aprovação, divulgação de documentos, etc. Descreva as atividades com o máximo pormenor possível (ex.: 
Para onde estão previstas as reuniões, quando e com quem? Que documentos serão divulgados e onde/quando? Os documentos 
serão divulgados apenas em versão impressa (onde?) ou também em versão digital (incluir hiperligação)? Quem são os grupos-alvo 
(ex.: todas as partes interessadas, grupos vulneráveis, grupos indígenas, mulheres)? 
 

Atividade Parte interessada Descrição Tempo 
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7. PROCEDIMENTOS DE RECLAMAÇÃO 

Todos os projetos da Blue Action Fund exigem a criação de um mecanismo de reclamação pelo 
Parceiro de Implementação. Considera-se como reclamação qualquer queixa, comentário, 
questão, preocupação ou sugestão sobre a forma como o projeto está a ser implementado. 
Poderão ser queixas específicas sobre os impactos, danos ou prejuízos provocados pelo 
projeto, preocupações quanto ao acesso ao processo de envolvimento das partes interessadas 
ou sobre a forma como foram apreciados os comentários e as preocupações sobre as 
atividades do projeto durante a construção ou as operações, ou sobre incidentes ou impactos 
sentidos como tal.   
Deverá ser criado um Mecanismo de Reclamação específico do projeto com os seguintes 
intuitos: 

• fomentar e manter a confiança entre todas as partes interessadas; 

• evitar consequências negativas de uma resolução ineficaz das reclamações; 

• identificar e gerir as preocupações das partes interessadas de modo a conseguir uma 
gestão eficiente dos riscos. 

 
Os Procedimentos de Reclamação devem ser gratuitos, abertos e acessíveis a todos e as 
reclamações e comentários devem ser geridos de forma justa e transparente. Estarão 
disponíveis informações sobre os procedimentos, quem contactar e como, no site do projeto, 
noutros suportes e durante a consulta das partes interessadas.  
No caso de obras, o Parceiro de Implementação terá de exigir que o(s) contratante(s) crie(m) 
um mecanismo de reclamação para todos os trabalhadores, que terá de ser incluído nos 
contratos. Todos os trabalhadores serão informados sobre o processo de reclamação e os 
novos trabalhadores serão informados quando se juntarem ao projeto. Será colocada 
informação em pontos de contacto como painéis informativos do pessoal e painéis informativos 
do estaleiro, caso existam. Em alternativa, o Mecanismo de Reclamação do Parceiro de 
Implementação poderá ser colocado à disposição dos trabalhadores do contratante. 
Os procedimentos de reclamação incluem os seguintes passos:  

1. Identificação da reclamação – As partes interessadas devem poder utilizar os 
seguintes métodos para submeter uma reclamação: 

(i) Indique os métodos aplicáveis para submeter uma reclamação, consoante o 
adequado. Alguns exemplos são apresentados abaixo. 

(ii) Oralmente (pessoalmente ou por telefone) através da linha informativa de 
apoio do projeto ou do Gestor de reclamações/Agente mediador com a 
comunidade; 

(iii) SMS/mensagens de texto; 

(iv) Redes sociais; 

(v) Preenchimento do Formulário de Reclamações online (colocar hiperligação 
do site); 

(vi) Por escrito através das Caixas de Reclamações (indicar a sua localização). 

(vii) A reclamação é registada e classificada num "Registo de Reclamações" (em 
papel e eletrónico) pelo pessoal responsável do Beneficiário.  

2. A Reclamação é formalmente confirmada através de uma reunião pessoal, 
telefonema, correio eletrónico ou carta, conforme adequado, no espaço de 10 dias 
úteis após a submissão.  Se a reclamação não for bem entendida ou se for 
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necessária mais informação, devem pedir-se esclarecimentos ao reclamante nesta 
fase. 

3. O Gestor de Reclamações estudará o assunto em questão da reclamação e atribuirá 
a respetiva categoria de risco. 

4. Será elaborada uma resposta pelo pessoal responsável com contributos de 
terceiros, se necessário. O Projeto poderá ponderar a criação de uma "comissão" de 
resolução de conflitos para gerir as reclamações mais complexas. A formação desta 
comissão deverá ser acordada entre os representantes do parceiro de 
implementação do projeto, as autoridades locais e os líderes 
tradicionais/representantes das comunidades durante a criação do mecanismo de 
reclamação.  

5. Serão tomadas as medidas necessárias para resolver a questão e a sua aplicação 
será anotada no registo de reclamações. 

6. As respostas serão autenticadas pelo pessoal responsável. A autenticação pode ser 
uma assinatura no registo de reclamações ou em correspondência que seja 
arquivada com a reclamação para indicar a sua aprovação. 

7. A resposta é comunicada à parte afetada; a resposta deve ser cuidadosamente 
articulada. O pessoal responsável deve certificar-se de que é acordada e aplicada 
uma abordagem de comunicação da resposta adequada à parte afetada.  A resposta 
à reclamação será dada no espaço de 20 dias úteis após a receção da mesma.  

8. A resposta do reclamante é registada para ajudar a perceber se a reclamação deve 
ser encerrada ou se são necessárias mais medidas. O pessoal responsável deve 
utilizar os canais de comunicação adequados para confirmar se o reclamante 
compreendeu a resposta e se está satisfeito com a mesma. A resposta do 
reclamante deve ser incluída no registo de reclamações. Idealmente, ambas as 
partes devem autenticar a reclamação para confirmar o encerramento do caso. Ou, 
em alternativa, deve obter-se uma confirmação por escrito de que a reclamação foi 
encerrada de forma satisfatória. 

9. A reclamação é encerrada após autenticação do pessoal responsável, que decide se 
a reclamação pode ser encerrada ou se exige mais atenção ou mais medidas. Se 
exigir mais atenção, o pessoal responsável deve voltar ao Passo 2 para reavaliar a 
reclamação e tomar as medidas necessárias. Depois de avaliar se a reclamação 
pode ser encerrada, o/a funcionário/a responsável fará a autenticação no registo de 
reclamações ou por comunicação escrita para aprovar o encerramento da 
reclamação. 

 
Está disponível um modelo de Formulário de Reclamação no Anexo III. 
 
Se as medidas para resolver a reclamação não forem do agrado do reclamante, a parte 
interessada pode contactar diretamente a Blue Action Fund para submeter uma reclamação. 
Em último caso, as partes interessadas podem recorrer aos tribunais de acordo com a 
legislação existente no país anfitrião. 
 
NOTA: No caso de reclamações graves ou que não possam ser resolvidas de imediato, os 
beneficiários são obrigados a informar a Blue Action Fund dos detalhes. Além disso, a Blue 
Action Fund (BAF) dispõe de um canal de comunicação próprio aberto às partes interessadas 
locais, para o caso de as questões não estarem a ser devidamente resolvidas pelos 
beneficiários. O Mecanismo de Reclamação institucional próprio da BAF estará a funcionar no 
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início do 2º trimestre de 2020. Por agora, será o Mecanismo de Reclamação institucional do 
KFW o canal de eleição para gerir reclamações46. Os funcionários responsáveis pela gestão de 
reclamações no KFW são a Equipa de Gestão de Reclamações47, o Gestor de Projeto do KFW 
e o Perito em Meio Ambiente e Social do KFW. Os responsáveis pela gestão de reclamações 
na BAF são a Equipa de Gestão de Fundos.  

.   

8. REGISTO DAS PARTES INTERESSADAS 

É importante que as questões levantadas durante o processo de consulta sejam registadas de 
forma lógica e sistemática. O Registo das Partes Interessadas é essencialmente uma base de 
dados (pode ser criado, por exemplo, num ficheiro Excel). O registo deve documentar pelo 
menos o abaixo indicado, embora possa ser ampliado para incluir informação adicional, se 
necessário: 

• Parte interessada; 

• Informações de contacto (a não ser que seja pedido anonimato); 

• Data do(s) contacto(s); 

• Questão(ões) levantada(s) (comentário, sugestão, questão, reclamação, etc.); 

• Respostas e medidas propostas;  

• Estado (registada, ativa, encerrada) 
Quando várias partes interessadas tiverem questões semelhantes, estas podem ser agrupadas 
em "questões" e as respetivas respostas serão seguidas em conjunto numa outra secção do 
registo. Será efetuado o devido cruzamento de referências na coluna de resposta do registo 
principal.  
O Anexo IV fornece um modelo de Registo das Partes Interessadas. 

9. DOCUMENTAÇÃO E SUPERVISÃO  

A presente secção apresenta um resumo geral dos relatórios a utilizar para reportar e 
supervisionar as atividades de envolvimento das partes interessadas. A supervisão será feita 
regularmente.  
Os documentos utilizados na supervisão serão: 

• Atas de reunião; 

• Listas de presenças nas reuniões das partes interessadas (podem ser complementadas 
com fotografias); 

• Registo de Reclamações. 

 
46 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-

form.html 

47 FZ_Complaints@kfw.de 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-form.html
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/KfW-Development-Finance-Complaint-form.html
mailto:FZ_Complaints@kfw.de
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10. REPORTAMENTO 

O Parceiro de Implementação atualizará o PEPI ao longo do projeto, em especial quando 
houver alterações ao projeto ou atividades adicionais das partes interessadas, ou quando forem 
atingidos marcos importantes (acordos com a comunidade).  
Os relatórios de supervisão, em linha com o reportamento geral da Blue Action Fund, devem ser 
disponibilizados às comunidades afetadas tendo em conta os riscos, impactos e medidas de 
mitigação existentes.  
O PEPI fará parte da avaliação geral externa do SGAS (intermédia e final). A referida avaliação 
examinará até que ponto as atividades foram implementadas de acordo com o PEPI, incluindo o 
CLPI (caso se aplique), e até que ponto foram atingidos os objetivos aí definidos. Os resultados 
e quaisquer ensinamentos a retirar devem ser incluídos em atualizações posteriores do PEPI, 
durante o desenrolar do projeto. 
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11. Anexo I: Modelo de lista de partes interessadas  

 
Grupo Parte interessada Dados de contacto 

Promotores do projeto   

 Organização / Nome Morada 
Email 

 Organização / Nome Morada 
Email 

   

   

Autoridades governamentais nacionais   

 Organização / Nome Morada 
Email 

 Organização / Nome Morada 
Email 

   

Autoridades governamentais a nível regional   

 Organização / Nome Morada 
Email 

 Organização / Nome Morada 
Email 

   

   

   

Autoridades governamentais a nível local   

 Organização / Nome Morada 
Email 

 Organização / Nome Morada 
Email 

   

ONG   

 Organização / Nome Morada 
Email 

 Organização / Nome Morada 
Email 

   

   

etc   

 Organização / Nome Morada 
Email 

 Organização / Nome Morada 
Email 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Nota: A Lista de Partes Interessadas deve ser atualizada em cada uma das fases do projeto.  
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12. Anexo II: Processo CLPI  

As medidas abaixo indicadas descrevem um processo de obtenção de Consentimento Livre, 
Prévio e Informado (CLPI)  
 
Durante a conceção do projeto: 

• Os Povos Indígenas devem participar diretamente ou através de representantes 
escolhidos livremente e/ou habituais ou através de outras instituições; indique a opção 
selecionada e autorizada a exprimir o consentimento (ou não consentimento) em seu 
nome. O objetivo deve ser a obtenção de uma decisão coletiva (que envolva os órgãos e 
organizações representantes dos povos indígenas, como por exemplo conselhos de 
anciãos ou conselho da aldeia), bem como membros das comunidades afetadas de 
povos indígenas; e quaisquer outras organizações locais da sociedade civil identificadas 
pelas comunidades de povos indígenas afetadas.  

• Organize reuniões em que se explique o projeto, as atividades propostas, os impactos e 
as medidas de mitigação (ex.: discussão dos resultados dos estudos ambientais e 
sociais, fornecer cópias traduzidas do Resumo Não-Técnico).  

- As reuniões devem ser conduzidas numa forma e idioma que tenham em 
conta as tradições da comunidade. 

- Dê tempo para que se discuta sem qualquer funcionário do projeto a assistir, 
para que os povos indígenas possam decidir se estão preparados para dar o 
seu consentimento, ou então regresse noutra altura com esse intuito numa 
data combinada.  

- A inclusão da perspetiva de género e a participação das mulheres são 
essenciais, bem como o envolvimento de membros da comunidade de várias 
idades, consoante adequado (ex.: grupos de discussão). 

• Registar as consultas. 

• Registar o consentimento ou não consentimento. 

- O consentimento será expresso de forma coletiva pelos representantes da 
comunidade. Os povos indígenas comunicarão a sua decisão por escrito, 
através do modelo elaborado pelo parceiro de implementação do projeto, ou 
oralmente, se preferirem. Se for elaborado um documento, este deverá ser 
assinado pelo líder da aldeia, que deverá indicar se a decisão foi tomada por 
consenso. Os nomes, sexo, idade, grupo étnico e ocupação de cada um dos 
participantes da reunião na aldeia deverão ser registados num anexo ao 
documento. 

 
Durante o desenvolvimento e a implementação do projeto: 

• Reuniões frequentes entre as partes interessadas para decidir se o projeto corresponde 
às necessidades e às aspirações da comunidade local. 

 
Durante a supervisão e a avaliação: 

• A supervisão e a avaliação terão em conta as questões relacionadas com os povos 
indígenas e irão aferir se o projeto foi implementado em linha com o CLPI, por exemplo 
as questões levantadas pelos povos indígenas concertadas com o Beneficiário devem 
ser supervisionadas e acompanhadas durante a implementação do projeto.  
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12.1 Plano para processo CLPI  

Indique as atividades anteriores e posteriores. Descreva as atividades com o máximo pormenor possível (ex.: onde se realizaram as 
reuniões e quando, que documentos foram divulgados, etc.) e sempre com a data ou com o período de tempo. As descrições na 
tabela abaixo servem apenas de exemplo e devem ser adaptadas a cada projeto em particular e às atividades previstas e realizadas 
de facto. 
 

Atividade Parte interessada Descrição Tempo 

1. Reunião preliminar 
("reunião de arranque") 

 

Grupos indígenas Reúna com os grupos indígenas e chegue a acordo sobre 
formas culturalmente adequadas de se relacionar com eles (ex.: 
o idioma usado nas reuniões) e sobre uma estratégia para obter 
o consentimento. Os povos indígenas (PI) escolherão os seus 
representantes (ex.: conselho de anciãos, conselho da aldeia), 
que estão autorizados a exprimir o consentimento (ou não 
consentimento) em nome da comunidade. 

 

2. Reuniões das partes 
interessadas 

 

Grupos indígenas Organize reuniões com os PI em que se explique o projeto, as 
respetivas atividades propostas, os impactos e as medidas de 
mitigação. Forneça cópias traduzidas do Resumo Não-Técnico. 
Dê tempo para que se discuta sem funcionários do projeto a 
assistir, ou volte numa data posterior para tentar obter 
consentimento. Crie grupos de discussão de modo a incluir as 
perspetivas de ambos os géneros e de diferentes grupos 
etários. 

 

3. Registo da consulta 
 

Grupos indígenas Registe o processo, os participantes, as opiniões, as questões, 
os pontos de acordo e outros aspetos importantes das reuniões. 

 

4. Supervisão e avaliação Grupos indígenas Supervisione e avalie se as questões dos PI foram tidas em 
consideração e avalie se o projeto foi implementado em linha 
com o CLPI. Todas as questões levantadas pelos PI e 
acordadas com o parceiro de implementação devem ser 
supervisionadas e acompanhadas. 
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13. Anexo III: Modelo de formulário de reclamação pública  

Faça adaptações, se necessário. É necessário traduzir o formulário de reclamação para o(s) idioma(s) 
local(ais) 
 

Formulário de reclamação pública 
Nº de referência (atribuído pelo parceiro de implementação):  

Indique os dados de contacto e a reclamação. A informação será tratada de forma confidencial. 
Nota: Se desejar manter o anonimato, insira o comentário/reclamação na caixa abaixo sem dar quaisquer dados de contacto – os 
seus comentários serão analisados à mesma  

Nome completo  

Submissão anónima ☐  Desejo manter o anonimato 

Assinale como deseja 
ser contactado/a 
(correio, telefone, e-
mail). 

☐  Por correio (por favor indique morada): 

_____________________________________________________________________ 

☐  Por telefone (por favor indique um número de telefone): 

_____________________________________________________________________ 

☐  Por email (por favor indique endereço de email): 

_____________________________________________________________________ 
 

Idioma preferido para 
comunicar  

☐  [insira outro(s) idioma(s) aplicável(is)] 

☐  Inglês 

☐  Outros, especifique: __________________________________________ 

 

Descrição de incidente ou reclamação:  
O que aconteceu?  Onde aconteceu? A quem aconteceu?  Quais 

as consequências do problema? 

 

Data do incidente/reclamação: 
____________________________ 

☐  Reclamação/incidente único (data _________________________) 

☐  Aconteceu mais do que uma vez (quantas vezes? _______________) 

☐  Constante (mantém-se o problema no presente) 

 

O que gostaria que fosse feito para resolver o problema? 

 

 
Envie formulário de reclamação para: Indique pessoa de contacto e morada 

14. Anexo IV: MODELO DE REGISTO DAS PARTES INTERESSADAS 

Parte 
interessada  
(grupo ou 
indivíduo) 

Dados de 
contacto 

Data da 
reunião 

Local da 
reunião 

Resumo/Questões 
levantadas 

Medidas de 
acompanhamento 

Estado 
(encerrado 

/aberto) 
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I. Contexto 

O presente documento fornece orientações gerais para a realização de uma Avaliação de Impacto Social 

(AIS) e para a elaboração de um relatório de AIS. É aplicável a projetos em que a aferição do Sistema de 

Gestão Ambiental e Social (SGAS) tenha identificado a necessidade de avaliar questões relacionadas 

com riscos e impactos sociais. O objetivo da AIS é identificar e analisar possíveis impactos adversos, bem 

como garantir que as necessidades e as condições das pessoas afetadas por um projeto proposto sejam 

tidas em conta na conceção desse projeto e que sejam identificadas as medidas de mitigação adequadas, 

de acordo com as necessidades. Deve igualmente contribuir para aumentar a possibilidade de os grupos 

afetados obterem benefícios de desenvolvimento.  

II. Elementos-chave de uma AIS 

Será feita em seguida uma descrição e exemplificação dos elementos-chave de um relatório de AIS. A 

ordem e a forma como a informação é apresentada deve basear-se no esquema abaixo indicado. 

1. Resumo não técnico  

Sintetiza as questões importantes de forma facilmente compreensível por um público não técnico, em 

especial as partes interessadas locais. O resumo deve incluir a forma de lidar com as questões 

identificadas e com quaisquer questões pendentes que exijam medidas adicionais.  

2. Descrição do projeto (até duas páginas) 

Descreva de forma concisa os principais parâmetros do projeto proposto, incluindo:  

• O proponente do projeto e outros participantes do mesmo, bem como as respetivas funções no 

projeto. 

• A localização geográfica do projeto, de preferência exemplificada com os mapas adequados48. 

• Um resumo da intervenção do projeto (objetivo(s) do projeto, resultados/conclusões 

esperados/as, contributos e atividades principais). 

• Acordos de implementação. 

3. Análise de enquadramento político, legal e administrativo  

Descreva o enquadramento legal e regulamentar dentro do qual se realiza o projeto e identifique as leis e 

os regulamentos respeitantes às questões sociais relevantes ao projeto. Para tal, deve incluir os 

regulamentos que o projeto terá de cumprir relativamente às avaliações de impacto ambiental e/ou social, 

bem como as leis que determinem as obrigações do país anfitrião ao abrigo da lei internacional. Indique 

os requisitos dos cofinanciadores, caso se aplique. Quando pertinente, deve ser tido em conta o 

enquadramento jurídico nacional e internacional em questões de género. Assinale as áreas do projeto que 

poderão ter problemas de cumprimento. 

4. Identificação e análise das partes interessadas  

O objetivo da identificação das partes interessadas é esclarecer quem deve ser envolvido no processo da 

AIS e como. Elabore uma lista de todas as partes interessadas relevantes que possam ter interesse ou 

que possam ter influência no projeto, fazendo uma separação entre homens e mulheres sempre que for 

pertinente e exequível. A AIS deve incluir as análises relativas às partes interessadas que tenham sido 

realizadas durante o processo de conceção do projeto. A AIS permite que essas análises adquiram uma 

 
48 Quando apresentar mapas assinale de forma clara nos mesmos os locais referidos no relatório.  
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complexidade adicional ao debruçar-se sobre os possíveis impactos do projeto para as partes 

interessadas identificadas e esse processo poderá implicar a identificação de novas partes interessadas. 

 

As partes interessadas devem ser descritas e analisadas de acordo com: 

• Os seus interesses e expetativas relativamente ao projeto; 

• A forma como poderão influenciar o projeto (positiva ou negativamente); 

• A maneira como o seu modo de vida poderá ser impactado pelo projeto (positiva ou 

negativamente); 

• O modo como devem ser envolvidos na AIS. 

 

Convém apresentar as conclusões principais sobre as partes interessadas num esquema de matriz. 

5. Contexto sociocultural, económico, histórico, institucional e político 

Descreva e analise o contexto sociocultural, económico, histórico e institucional em que se insere o 

projeto. Embora seja necessária informação contextual alargada, a análise principal deve centrar-se no 

contexto imediato do projeto e no local do projeto, para ter relevância nas decisões a tomar sobre a 

conceção, a execução e as medidas de mitigação do projeto. Para obter informações sobre o contexto 

geral consulte – na medida do possível – os dados secundários e as análises já existentes, incluindo a 

análise de situação realizada no âmbito de uma das etapas de conceção do projeto. É necessário indicar 

se os dados são rigorosos, fiáveis e quais as suas fontes. 

 

A presente secção tem dois objetivos. O primeiro é fornecer dados de referência relativos à situação 

socioeconómica antes do arranque do projeto, bem como aos desenvolvimentos previsíveis de relevo 

dentro da área do projeto. O segundo é permitir a sustentação dos resultados da aferição do SGAS 

através da confirmação de possíveis impactos e/ou da identificação de outros eventuais problemas. Por 

isso mesmo, servirá de base para a análise de impacto mais aprofundada (consulte a secção 6)  

 

As duas listas mais abaixo descrevem os tópicos gerais abrangidos nesta secção da AIS. Poderão ser 

acrescentados outros tópicos de modo a refletir as conclusões da aferição do SGAS. É fundamental 

centrar a recolha e a análise de dados em questões relevantes para o projeto, para os principais grupos 

sociais e para as zonas em que possam ocorrer impactos sociais adversos.   

 

Contexto sociocultural, histórico e económico: 

• Principais grupos sociais e respetivas características socioculturais separadas por género; 

destaque para os povos indígenas e grupos vulneráveis, como pessoas sem-terra, idosos, 

pessoas com deficiência, crianças, minorias étnicas e refugiados; 

• Acontecimentos históricos relevantes para o projeto e possíveis impactos;  

• Tendências e perspetivas económicas (relevantes para os grupos sociais no local ou nas 

proximidades do projeto);  

• Principais atividades económicas e padrão de vida: formal ou informal, de subsistência ou 

comercial, incluindo a dependência de recursos naturais ou de atividades ilegais, como a caça 

furtiva ou o comércio ilegal;  

• Questões sociais e riscos que os grupos sociais enfrentam, incluindo questões relacionadas com 

o acesso aos recursos e aos serviços sociais, bem como questões relacionadas com as 

respetivas competências e oportunidades de desenvolvimento;  
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• Interesses e expetativas de desenvolvimento dos grupos sociais, assim como a sua reação à 

gestão sustentável dos recursos naturais; 

• Conflitos existentes ou que possam surgir intra e intergrupos sociais relevantes para o projeto. 

 

 

Contexto político, institucional e legal: 

• Ambiente institucional: administração local e central, instituições dos setores privado e da 

sociedade civil relevantes para as atividades propostas pelo projeto; 

• Processos políticos e de tomada de decisões, estabilidade dos sistemas políticos, liderança e 

primado do direito; 

• Políticas e regulamentos relativos aos direitos de propriedade/regimes de posse, à gestão e 

conservação dos recursos naturais e à prática corrente de aplicação da lei (a nível geral e a nível 

local, especialmente no local do projeto); 

• Capacidades e problemas de capacidade das instituições relevantes para o projeto e respetivos 

impactos; 

• Problemas e constrangimentos no seio das instituições existentes, e nas relações entre elas, que 

possam representar obstáculos ao projeto, assim como formas de ultrapassar esses 

constrangimentos. 

6. Avaliação de impacto social  

Metodologia de recolha de dados e de análise de impactos49 

Descreva a metodologia de recolha de dados e de análise de impacto utilizada na AIS, incluindo: 

• Os métodos de recolha de dados e os instrumentos analíticos utilizados (ex.: dados qualitativos 

versus quantitativos, combinação de dados de diferentes unidades de análise para triangulação de 

resultados); 

• As unidades de análise utilizadas na avaliação social (ex.: a nível do agregado familiar, a nível 

comunitário ou de outras agregações sociais relevantes); 

• Se for feita amostragem, apresentar a fundamentação e os critérios usados para os locais de 

amostragem e para os respetivos inquiridos; tenha em atenção que deve ser feita uma 

amostragem representativa sempre que possível e não uma amostragem subjetiva. 

Na elaboração da metodologia de pesquisa é importante ter em consideração o tempo e os recursos que 

o processo de pesquisa irá exigir da parte das comunidades.  

Identificação, previsão e avaliação dos impactos 

A AIS identifica, prevê e avalia a importância dos impactos do projeto relativamente às Normas do SGAS, 

bem como outras possíveis questões sociais importantes identificadas durante a aferição do SGAS. 

Devem ser tidos em conta os seguintes impactos:  

 

• Impactos diretos e indiretos no local do projeto ou na zona mais alargada de influência do projeto. 

São considerados impactos indiretos os efeitos em cadeia ou efeitos secundários involuntários do 

projeto, dada a complexidade dos processos sociais e da inter-relação entre pessoas e ambiente;  

 
49 É possível encontrar orientações metodológicas mais detalhadas para a realização de uma AIS em Vanclay et al, 2015, Social 

Impact Assessment: Guidance for assessing and managing the social impacts of projects (Avaliação de impacto social: 

Orientações para avaliar e gerir os impactos sociais do projeto), disponível em: 

http://www.iaia.org/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdf. 

http://www.iaia.org/uploads/pdf/SIA_Guidance_Document_IAIA.pdf
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• Os impactos na zona de influência mais alargada do projeto, incluindo impactos transfronteiriços, 

quando pertinente; 

• Impactos negativos imediatos, bem como impactos de longo prazo;50 

• Efeitos cumulativos que ocorram devido à interação com outros desenvolvimentos tanto no local do 

projeto, como na zona mais alargada de influência. 

É possível encontrar exemplos dos possíveis impactos relacionados com as normas do SGAS, bem como 

de outros riscos sociais, na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Riscos típicos organizados por Normas do SGAS e outros impactos sociais 

Norma relativa 

ao realojamento 

involuntário e às 

restrições de 

acesso51 

− Perdas económicas/no modo de vida devido a impactos materiais provocados 

pelas restrições de acesso aos recursos naturais ou à sua utilização (ex.: forragem, 

plantas medicinais, lenha). 

− Perdas no modo de vida devido a impactos imateriais em termos de valores 

sociais, recreativos, espirituais, culturais, de conhecimento ou educacionais 

relacionados com o território/recurso restringido.   

− Impactos relacionados com a redução de acesso a serviços sociais, como serviços 

educativos ou de saúde, através da proibição ou limitação do acesso físico a locais 

onde esses serviços são prestados. 

Norma relativa 

aos Povos 

Indígenas 

− Perturbações de identidade social, espiritual e cultural. 

− Possibilidade de conflitos étnicos potenciada pelas atividades do projeto – por 

exemplo numa situação de utilização comum de recursos ou de práticas culturais 

conflituantes.  

− Benefícios desiguais ou culturalmente desadequados concedidos pelo projeto, 

podem gerar desinteresse ou eventuais conflitos inter ou intracomunitários. 

Norma relativa 

ao património 

cultural 

− Estragos nos recursos culturais materiais.  

− Impactos imateriais devido a restrições de acesso a recursos culturais (incluindo 

locais naturais ou recursos de importância cultural, religiosa ou espiritual).  

− Impactos negativos devido à promoção ou utilização de recursos culturais. 

Outros impactos 

sociais 

− Maior marginalização de determinados grupos devido às atividades do projeto.  

− Captura de benefícios do projeto ou de recursos naturais por parte de uma elite, 

agravando as desigualdades internas.   

− Perturbação dos padrões de relacionamento social e de coesão da comunidade. 

− Perpetuação ou agravamento de relações desequilibradas de poder ou das 

desigualdades entre homens e mulheres. 

− Impactos na saúde e na segurança humanas, incluindo ferimentos ou morte devido 

a conflitos entre humanos e vida selvagem. 

− Perdas económicas (ex.: colheitas, pecuária, infraestruturas) devido a prejuízos 

provocados por espécies selvagens.  

Alterações 

climáticas  

− Maior vulnerabilidade das comunidades locais pelo facto de as atividades do 

projeto não terem em conta os impactos das alterações climáticas.  

 

Na avaliação de impactos tenha em consideração os seguintes aspetos sociais e culturais, que possam 

causar desiquilíbrios entre grupos sociais: 

 
50 Embora não seja possível prever o futuro, a avaliação deve ter em conta cenários que sejam suficientemente sólidos do ponto de vista técnico e 
científico para fazer determinadas previsões.  
51 A presente norma abrange riscos relativos às restrições de acesso e ao realojamento involuntário, embora o realojamento involuntário não seja 
especificamente discutido nesta Nota de orientação. Será abordado numa Nota de orientação à parte (em elaboração). 
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• O modo como o risco de sofrer impactos pelas atividades do projeto difere em função de 

características sociais como:  

o Género, papéis de género, constrangimentos específicos de género; 
o Etnia, raça e classe;  
o Cultura e idioma;  
o Idade. 

• Riscos sociais, questões de vulnerabilidade e de segurança/proteção que afetem determinados 

grupos sociais. 

• Influência das relações de poder dos grupos sociais na conceção do projeto e o modo como a 

implementação do projeto pode alterar as relações de poder. 

Se existirem diferenças significativas entre grupos sociais, a análise deverá ser discriminada de acordo 

com essas diferenças.  

 

Os impactos deverão ser previstos em termos qualitativos e, na medida do possível, em termos 

quantitativos,  assim como avaliados quanto à sua importância. Em vez de descrever as diferentes 

variáveis ambientais e sociais separadamente, apresente as suas interações. Isto é importante não só 

para melhor compreender a totalidade dos riscos, como também para comparar possíveis compromissos 

entre conservação e benefícios sociais.  

 

É necessário indicar a dimensão e a qualidade dos dados disponíveis, a existência de lacunas de dados 

essenciais ou incertezas relacionadas com as previsões.  

7. Análise de alternativas  

Identifique outras opções que permitam atingir os objetivos do projeto e compare os seus impactos. A 

presente etapa apenas costuma ser necessária quando os impactos identificados são muito significativos. 

A análise compara de forma metódica alternativas exequíveis e menos adversas para o local do projeto – 

incluindo a hipótese de não se realizar projeto –, quanto à tecnologia, conceção e execução em termos 

de:  

• Eficácia no alcance dos objetivos do projeto, bem como possíveis compromissos; 

• Possíveis impactos ambientais e sociais associados; 

• Viabilidade de mitigação desses impactos; 

• Requisitos operacionais e respetiva adequação às condições locais; 

• Requisitos institucionais, de formação e de supervisão;  

• Estimativa de custo-eficácia; 

• Conformidade com as políticas, planos, leis e regulamentos vigentes. 

 

A análise deve terminar com uma recomendação e uma indicação da alternativa preferível, bem como 

uma justificação desta escolha. 

8. Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS)  

Para cada impacto social significativo deve desenvolver-se uma estratégia de mitigação adequada.  Em 

primeiro lugar, devem ser estudadas todas as opções disponíveis para evitar impactos (ex.: através de 

ajustes na conceção do projeto, alteração dos limites da área protegida). Se não for possível evitá-los, 

devem ser identificadas medidas adequadas de minimização do impacto. Quando não for possível evitar 

impactos ou continuem a existir impactos negativos residuais após a minimização dos mesmos, a AIS 

deve propor métodos para compensar devidamente os grupos afetados por estas perdas.  
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Os mecanismos de compensação devem ser criados em colaboração com os legítimos representantes 

dos grupos afetados e concebidos de forma adequada do ponto de vista socioeconómico e cultural, tendo 

em conta um leque variado de contrapartidas em espécie, não monetárias ou monetárias, conforme 

apropriado. No caso dos agregados familiares cujo modo de vida esteja associado à terra ou que seja de 

subsistência (ex.: dependente dos recursos florestais ou das pastagens), deve dar-se prioridade às 

estratégias de compensação de terras (ex.: oferecendo outras terras ou o acesso a recursos que sejam, 

no mínimo, de valor equivalente). As contrapartidas em espécie poderão abranger o apoio às 

comunidades através de formas de subsistência alternativas ou de oportunidades de obtenção de 

rendimentos. 

 

O relatório da AIS deve igualmente referir os aspetos que a análise de impacto concluiu não merecerem 

muita atenção (ex.: devido à sua reduzida importância ou probabilidade)- Quando pertinente e exequível, 

a AIS pode igualmente explorar as oportunidades de melhoria social, que poderão ser as seguintes:  

 

• Possibilidade de melhorar a participação de homens e mulheres no projeto e como apoiar ambos 

os géneros no desenvolvimento de modos de subsistência sustentáveis ou na obtenção de 

benefícios sociais económicos decorrentes do projeto;  

• Medidas para aumentar a inclusão e a coesão sociais, para fazer face a problemas de 

vulnerabilidade, capacidade e igualdade, para capacitar os grupos sociais mais fracos, mais 

pobres e marginalizados e para aumentar a proteção e a segurança. 

Descreva sucintamente cada uma das medidas de mitigação, incluindo o tipo de impacto(s) a que se 

dirige, o seu objetivo, bem como os respetivos requisitos de equipamento e procedimentos operacionais, 

de acordo com as necessidades. As medidas de mitigação propostas devem ser exequíveis do ponto de 

vista técnico e operacional, assim como culturalmente adequadas. Os benefícios destas medidas devem 

ser distribuídos de forma equitativa pelas populações afetadas. Orçamente os custos (incluindo o 

investimento inicial e os gastos correntes) e, quando pertinente, indique as contribuições das partes 

interessadas e dos beneficiários (incluindo em espécie). Especifique os acordos institucionais e quaisquer 

requisitos para o desenvolvimento de capacidades das comunidades ou dos parceiros de modo a 

implementar as medidas propostas. Indique igualmente a sustentabilidade das medidas e se manterão a 

eficácia após terminar o financiamento do projeto. 

 

As medidas devem ser apresentadas num Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para facilitar a sua 

integração na gestão do projeto, o que implica confirmar a sua viabilidade, indicando recursos e custos, 

responsabilidades, a respetiva agenda de implementação e provas do seu cumprimento. Para mais 

informações, consulte a Nota de orientação do PGAS52 e respetivos formulários.  

9. Consulta das partes interessadas  

O envolvimento das partes interessadas é um princípio fundamental do SGAS e um importante 

instrumento procedimental para uma Análise de Impacto Ambiental e Social (AIAS) ou AIS bem-sucedida. 

Permite uma melhor compreensão da situação local e das preocupações das partes interessadas, além de 

ser essencial na identificação de estratégias eficazes para a mitigação dos impactos negativos. Envolver 

os grupos afetados na tomada de decisões permite que eles se sintam mais confiantes e seguros, confere 

maior legitimidade ao projeto e ajuda a criar relações construtivas entre as partes interessadas.  

 
52 Nota de orientação do PGAS sobre como criar e supervisionar um PGAS disponível em www.iucn.org/esms.  

http://www.iucn.org/esms
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O SGAS define requisitos para o envolvimento das partes interessadas ao estabelecer disposições 

mínimas para divulgação e consulta (ver as secções 4.2.7 e 4.6 do Manual do SGAS).53 Durante o 

processo de AIAS/AIS, as consultas devem centrar-se em particular nos grupos potencialmente afetados, 

nos povos indígenas e nas organizações da sociedade civil; a análise das partes interessadas serve de 

suporte à decisão de quem deve ser consultado. O processo de consulta deve ser adequado do ponto de 

vista cultural, não discriminatório e sensível em matérias de género; deve assegurar que todos os grupos 

cujas vidas possam ser afetadas pelo projeto sejam devidamente consultados, para verificar e avaliar a 

importância dos impactos, e que todos os grupos afetados tenham a oportunidade de participar no 

desenvolvimento das medidas de mitigação.  

 

A intensidade ou profundidade do envolvimento deve adequar-se à complexidade do projeto e ajustar-se à 

medida de cada grupo tendo em conta a importância dos riscos identificados (consulte a secção 2.1.4 do 

Manual do SGAS).É importante ter em consideração a disponibilidade de recursos e de tempo das partes 

interessadas. A consulta do processo deve ser organizada por etapas iterativas, procurando primeiro 

contributos iniciais, depois a opinião quanto aos resultados da primeira avaliação e sugestões de medidas 

de mitigação, concluindo com uma última reunião das partes interessadas para obter feedback em relação 

ao relatório preliminar da AIAS/AIS, ao PGAS e a outros planos de ação, quando pertinente.  

 

Se for acionada a Norma relativa ao Realojamento involuntário e às restrições de acesso ou a Norma 

relativa aos Povos Indígenas, as consultas devem respeitar inteiramente o Princípio do consentimento 

livre, prévio e informado. São dadas diretrizes no Manual do SGAS e numa Nota de orientação 

separada.54 

 

O relatório de AIAS/AIS deve documentar os resultados das consultas efetuadas às partes interessadas e 

aos grupos afetados pelo projeto, bem como apresentar recomendações com uma explicação sobre o 

modo como esses resultados foram tidos em conta. A descrição deve explicitar a forma como as mulheres 

foram integradas na consulta, tendo em conta o conhecimento respetivo ao seu género, o seu papel, as 

suas responsabilidades e os respetivos impactos prováveis.  

III. Disposições específicas sobre as normas sociais do SGAS  

O presente capítulo aborda as disposições específicas relacionadas com a Norma do SGAS relativa ao 

Realojamento involuntário e às restrições de acesso55, bem como a Norma relativa aos Povos Indígenas. 

Serão apenas tidas em conta se a aferição do SGAS concluir que (1) as respetivas normas foram 

acionadas ou (2) que a AIS necessita de determinar se as normas foram acionadas. 

i. Disposições sobre a Norma relativa ao Realojamento involuntário e às 
restrições de acesso 

A presente norma aplica-se a projetos em que os objetivos de conservação impliquem restringir o acesso 

das populações ao território ou a recursos naturais. Os exemplos mais comuns são as intervenções que 

impliquem a criação de áreas protegidas, alargamento ou alteração de limites, bem como a intensificação 

da gestão da área protegida. Os projetos que atinjam estes critérios necessitam de uma análise mais 

profunda dos impactos prováveis nos grupos sociais afetados pelas restrições. Quando pertinente, a 

avaliação deve ser discriminada por grupos sociais e incluir a análise dos seguintes aspetos: 

 
53 Consulte o Manual do SGAS, disponível em www.iucn.org/esms. 
54 Diretrizes do SGAS sobre consentimento livre, prévio e informado serão disponibilizadas em www.iucn.org/esms.  
55 Tal como referido na nota 3, a presente Nota de orientação abrange apenas as restrições de acesso; o realojamento é discutido numa Nota de 
orientação à parte (em elaboração). 

http://www.iucn.org/esms
http://www.iucn.org/esms
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• A relação cultural e histórica desses grupos com o recurso restringido (território e respetivos 

recursos naturais). 

• O atual direito que esses grupos têm ao uso dos recursos – direitos legais, bem como direitos 

consuetudinários ou não reconhecidos por lei;  

• O grau de dependência que esses grupos têm dos recursos para o seu modo de vida; 

• A relação entre a utilização dos recursos e os objetivos de conservação, bem como a extensão dos 

impactos positivos e negativos para a sustentabilidade dos recursos.   

 

A análise deve ser contrastada com o objetivo específico de conservação do projeto e deve avaliar de 

forma crítica se os benefícios de conservação esperados do projeto superam os custos e os riscos 

provocados pela restrição de acesso.  

 

Para sintetizar a análise, recomenda-se a elaboração de um inventário que descreva os principais tipos de 

recursos naturais, a sua utilização atual e a sua importância como modo de vida, bem como os respetivos 

direitos de utilização e as restrições programadas (consultar Anexo A). Sempre que for relevante, este 

inventário deve ser discriminado por grupos sociais.  

 

Tal como se pode ver na figura 1, à AIS segue-se a criação de um Plano de ação para a mitigação dos 

impactos das restrições de acesso. Se não houver tempo suficiente na fase de preparação do projeto, 

este plano pode ser substituído por um Enquadramento do processo de mitigação das restrições de 

acesso.56 A menos que o projeto seja muito complexo e provoque muitos outros impactos (para além das 

restrições de acesso), poderá fazer sentido combinar a AIS com a criação de um Plano de 

ação/Enquadramento do processo, de modo a reduzir o esforço e o tempo despendidos por parte dos 

grupos afetados pelo projeto.   

 

 
56 Para mais informações, consulte a respetiva norma, bem como as Notas de orientação separadas criadas para ambos os instrumentos em 
www.iucn.org/esms. 

http://www.iucn.org/esms
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Figura 1: Processo de preparação de uma Avaliação de Impacto Social e de um Plano de ação para mitigação 

dos impactos das restrições de acesso 

 

ii. Disposições da Norma relativa aos Povos Indígenas 

A Norma relativa aos Povos Indígenas aplica-se sempre que existam povos indígenas na área do projeto 

proposto, que esses povos tenham ligação coletiva com a área ou que possam ser impactados 

negativamente pelo projeto (mesmo sem estarem presentes no local do projeto). Os projetos que acionem 

esta norma requerem uma análise mais profunda dos possíveis impactos para os povos indígenas. 

Consoante os resultados da aferição do SGAS, a AIS poderá necessitar de incluir o seguinte: 

 

• Dados demográficos, sociais, económicos e culturais sobre as comunidades indígenas; 

• Mapas que indiquem os locais de residência e de atividade dos povos indígenas relativamente à 

área do projeto (incluindo lugares e recursos de importância cultural e religiosa). 

• Descrição e análise de todas as formas de posse e de utilização dos recursos, bem como dos 

direitos consuetudinários e de reivindicação de terras, territórios e recursos na área do projeto ou 

potencialmente impactados pelo projeto, assim como do estatuto de reconhecimento desses 

direitos e reivindicações ao abrigo da lei nacional e das práticas administrativas;57 

• Organização social e instituições, incluindo a identificação das regras e dos canais de 

comunicação que sirva de base à criação de futuros processos de consulta; 

• Sistemas de produção (alimentos, medicamentos, artefactos), incluindo funções e regras que se 

baseiem no género, na idade, na etnia, na casta ou noutros fatores; 

• Saberes locais relevantes para o projeto proposto, identificação dos grupos ou indivíduos que 

possam ser os principais portadores desses saberes e apuramento de como isso pode ser 

impactado ou utilizado durante a implementação do projeto. 

 

IV. Outros aspetos a detalhar nos termos de referência de uma AIS 

Os termos concretos de referência de uma AIS devem ser adaptados e concebidos à medida da situação. 

O âmbito e a profundidade da avaliação dependem da natureza, da complexidade e da importância das 

questões que emerjam da aferição do SGAS. Os termos de referência de uma AIS incluem os seguintes 

aspetos:  

• Um resumo das características principais do projeto (com mapa de localização).  

• Uma lista dos requisitos nacionais da AIAS, caso se aplique. 

• Uma lista das principais questões que surgiram da aferição do SGAS a serem analisadas na AIS. 

• Uma descrição dos elementos necessários para o relatório da AIS (consulte o Capítulo II, 1-9) e os 

requisitos de elaboração de quaisquer outros documentos e planos de ação. 

• Orientação metodológica (quando aplicável) da AIS na sua totalidade e indicação dos estudos 

especializados necessários (ex.: análise sensível de género).   

• Especificação do tipo de conhecimentos especializados que a equipa ou que os peritos da AIS 

devem ter.  

• Especificação das consultas que será necessário fazer às populações impactadas, às 

comunidades e a outros intervenientes. 

 
57 Se for acionada a Norma relativa ao Realojamento involuntário e às restrições de acesso, a análise requerida já inclui uma avaliação dos 
direitos de acesso.  
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• Orçamentação e agendamento da AIS que permitam financiamento e tempo suficientes para a 

devida consulta às partes interessadas.   

 

A realização de uma AIS exige uma equipa técnica com as devidas qualificações (de preferência com 

conhecimentos na área das ciências sociais) e com experiência relevante em matéria de avaliações de 

impacto social. A equipa deve incluir experiência em metodologias de consulta participativa, em análises 

de género e conceção de projetos sensíveis ao género, e ainda, quando pertinente, em questões 

relacionadas com povos indígenas. 
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Anexo A:  Inventário de recursos naturais e de restrições de acesso  

A tabela abaixo apresenta um formulário para a criação de um inventário dos recursos naturais. O inventário é o primeiro passo 

para analisar os impactos no modo de vida, quando os objetivos de conservação exigem a restrição de utilização de determinados 

recursos naturais.  

 

A tabela apresenta alguns recursos a título exemplificativo, que poderão não ser relevantes para o projeto (e que nesse caso 

deverão ser retirados) e poderão acrescentar-se outros consoante o contexto dos modos de vida. Na primeira linha descreve-se a 

atual utilização dos recursos e a sua importância para o modo de vida das comunidades/grupos locais. A segunda linha indica os 

locais onde se podem recolher esses recursos. O formulário distingue três zonas (nuclear, zona-tampão e zona de utilização 

comunitária), que podem ser modificadas consoante necessário. A terceira linha requer a especificação dos atuais direitos de 

utilização de cada recurso. Quando pertinente, faça a discriminação da análise de importância, das práticas de utilização dos 

recursos e dos respetivos direitos por grupos sociais (ex.: povos indígenas, mulheres, grupos vulneráveis). A última linha descreve 

as restrições programadas no projeto e as zonas relevantes. É importante ter uma perspetiva alargada das restrições de acesso, 

tendo em conta não só a imposição vigente de restrições, como também as atividades do projeto que possam reforçar a aplicação 

das atuais restrições ou alterar os limites das zonas de utilização.  

 

 

Recurso 

 

 

Zona de 

conservação Zona-tampão 

Zona de utilização 

comunitária 

M
a

d
e

ir
a
 

1 Importância para os modos de vida  

2 Locais de recolha/colheita    

3 Direitos de utilização (formais ou 

consuetudinários) 

   

4 Restrições desencadeadas pelo 

projeto 

   

M
a
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a
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e
 c

o
n

s
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u
ç
ã
o
 1 Importância para os modos de vida  

2 Locais de recolha/colheita    

3 Direitos de utilização (formais ou 

consuetudinários) 

   

4 Restrições desencadeadas pelo 

projeto 

   

L
e
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a
 

1 Importância para os modos de vida  

2 Locais de recolha/colheita    

3 Direitos de utilização (formais ou 

consuetudinários) 

   

4 Restrições desencadeadas pelo 

projeto 
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n
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a
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d
e

 

p
a
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1 Importância para os modos de vida  

2 Locais de recolha/colheita    
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3 Direitos de utilização (formais ou 

consuetudinários) 

   

4 Restrições desencadeadas pelo 

projeto 
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e
d
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a
is

 

1 Importância para os modos de vida  

2 Locais de recolha/colheita    

3 Direitos de utilização (formais ou 

consuetudinários) 

   

4 Restrições desencadeadas pelo 

projeto 

   

A
n

im
a

is
 d

e
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ç
a
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e
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g
e
n
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1 Importância para os modos de vida  

2 Locais de recolha/colheita    

3 Direitos de utilização (formais ou 

consuetudinários) 

   

4 Restrições desencadeadas pelo 

projeto 
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1. Objetivos 

O presente modelo de Avaliação Ambiental e Social (AAS) serve de orientação no que toca aos 
elementos a incluir na documentação adicional necessária em projetos classificados como de 
Categoria B pela Blue Action Fund.  Se já tiver sido elaborada uma Avaliação de Impacto 
Ambiental e Social (AIAS) ou uma avaliação semelhante para o projeto, por exemplo ao abrigo 
dos procedimentos nacionais de avaliação ambiental e social, pode ser apresentado esse 
documento em vez deste.  
O Beneficiário é responsável por reunir as competências ambientais e sociais (AS) necessárias 
e especializadas (seja por recrutamento interno ou externo) para elaborar o documento. 
As secções abaixo mencionadas incluem instruções e indicações quanto ao conteúdo e 
informações (assinaladas a cinzento e itálico) que devem ser fornecidas/obtidas pela parte que 
será responsável pela elaboração dos estudos/documentação adicionais. 
A estrutura e o conteúdo podem ser alterados conforme necessário pela parte responsável pelo 
preenchimento do modelo de resolução dos riscos identificados, de acordo com o melhor juízo 
profissional, e não devem, como tal, ser considerados obrigatórios.  Por outras palavras, a 
Avaliação AS só precisa de incluir as secções que se aplicarem ao projeto e num nível de 
pormenor que seja adequado à descrição dos tópicos AS relevantes. 

2. Informações do projeto 

Forneça uma breve descrição do projeto, que inclua, mas não se restrinja, ao seguinte: 

• Nome do projeto 

• Parceiro de implementação 

• Quem elaborou a AAS 

• Local do projeto (de preferência com mapa) 

• Componentes-chave do projeto, incluindo quaisquer instalações associadas (provisórias 
ou permanentes) 

• Definição da área de influência do projeto 

• Resumo do contexto geográfico, ecológico e social geral 

• Mapas e desenhos esquemáticos 
 
 

3. METODOLOGIA 

A metodologia deve ser descrita tendo em conta os seguintes tópicos: 

3.1 Justificação para Avaliação Ambiental e Social  

A  AAS deve centrar-se nas questões mais importantes para a conceção, tomada de decisões e 
interesses das partes interessadas. Os riscos e impactos AS que necessitam de avaliação mais 
profunda através do presente relatório foram identificados na fase de aferição e categorização. 
As questões que exigiram a elaboração de uma AAS foram as seguintes: 
 
Insira aqui os critérios de categorização do projeto de acordo com o Questionário AS e o 
Relatório de Aferição: ex.: obras numa área marinha protegida, impactos no meio biológico, 
socioeconómico ou cultural, alteração do uso de terras, realojamento (ex.: impactos no modo de 
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vida), questões de saúde e segurança (no trabalho ou na comunidade), impactos para os Povos 
Indígenas ou para grupos vulneráveis, etc. 
Insira informações sobre a análise de alternativas que acabou por determinar a presente 
conceção e configuração do projeto.  
 

3.2 Licenciamento nacional 

Faça uma lista de todas as licenças exigidas pelo país anfitrião para a concretização do projeto. 
Indique o ponto de situação da licença ou do documento, bem como informações sobre os 
passos a dar para obter as licenças de implementação do projeto, se necessário. A lista deve 
também abranger todos os tratados e acordos ambientais internacionais relevantes para o 
projeto, que incluam o país anfitrião.  
 

Licença / Documento Ponto de situação Medidas 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. CONDIÇÕES DE BASE 

As condições de base fornecem o contexto a partir do qual os impactos do projeto podem ser 
avaliados, descrevendo as condições físicas, biológicas, humanas/socioeconómicas e culturais 
(caso se aplique nesta avaliação) dentro da área do projeto. As condições de base devem 
incluir informação sobre todas as questões AS que foram identificadas na secção "Justificação 
para a Avaliação AS".  

4.1 Fontes de informação  

As possíveis fontes de informação para a AAS podem ser (por favor cite as fontes nos 
respetivos capítulos): 

• Visita ao local (com data, âmbito, pessoas com quem a parte responsável se reuniu); 

• Documentos técnicos/de engenharia; 

• Fontes de informação disponibilizadas ao público; 

• Consulta de informantes/especialistas importantes (ex.: ONG, peritos, autoridades, 
universidades, consultores, etc.) 

• Análise da amostra (o quê, como, por quem, quando, onde); 

• Juízo profissional; 

• etc. 

4.2 Contexto físico 

Apresente detalhes sobre o contexto físico específico da área do projeto, com o máximo 
pormenor possível e de preferência com informações quantitativas relativas à área do projeto, 
como por exemplo: 
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• Características principais da paisagem terrestre/aquática: ilhas, praias, recifes de coral, 
lagoas, rios, mangais, florestas tropicais, etc., podendo incluir igualmente mapas dos 
habitats. 

• Tipos de ecossistema. 

• Clima e meteorologia (temperaturas, tempestades, chuvas, etc. que seja importante ter 
em conta). 

• Recursos naturais de interesse económico (florestas, zonas turísticas, energia eólica 
marítima, petróleo/gás marítimo, etc.). 

4.3 Contexto biológico 

Apresente detalhes sobre o contexto biológico específico da área do projeto, com o máximo 
pormenor possível e de preferência com informações quantitativas específicas, como por 
exemplo: 

• Biodiversidade: espécies de flora/fauna que se encontram na área com respetivo 
estatuto de proteção segundo critérios nacionais e internacionais (Lista Vermelha da 
UICN ou semelhante). 

• Qualquer habitat frágil ou que necessite de particular atenção na área (dunas, mangais, 
estuários, zonas intertidais, recifes de coral, ervas-marinhas, etc.) 

• Localização das áreas protegidas ou das zonas-tampão próximas de acordo com o 
estatuto nacional ou internacional. 

4.4 Contexto humano, socioeconómico e cultural  

Apresente detalhes sobre o contexto humano, socioeconómico e cultural específico da área do 
projeto, com o máximo pormenor possível e de preferência com informações quantitativas 
específicas, como por exemplo: 

• Dados demográficos: população, etnia, religião, idade. 

• Aldeias, zonas residenciais, infraestrutura social na área. 

• Serviços (energia, estradas/trilhos, saúde/educação/infraestruturas administrativas, água 
e saneamento, etc. 

• Atividades económicas principais na área / padrões de vida. 

• Modos de vida associados aos recursos naturais (silvícola, pesca, apanha de algas, 
caça) com interesse económico a considerar (serviços do ecossistema). 

• Locais de interesse espiritual, social, cultural, religioso ou histórico/arqueológico a ter em 
conta na área. 

• Desafios humanos a considerar (conflitos, ameaças). 

• Quaisquer outros projetos que possam influenciar ou ser influenciados pelo presente 
projeto, ou provocar impactos semelhantes nos recetores. 

4.5 Questões relacionadas com as terras 

Documente e registe todas as informações relativas à aquisição de terras incluindo, mas não 
só, o seguinte: 

• Utilização anterior do local (ex.: zona nova para construção ou zona de anterior 
construção); 

• Utilização das terras e reconversão (residencial, industrial, zona agrícola, etc.); 

• Estatuto das terras (ex.: área protegida, área de elevado valor ecológico); 
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• Propriedade das terras (particulares, comunitárias, públicas, propriedade não-formal, 
etc.); 

• Total de terra utilizada. 
Os acordos de terras (proprietários particulares de terras, doação de terras, direitos informais de 
propriedade) devem igualmente ser documentados e, no caso de aquisição de terras públicas, 
as compensações dadas devem ser registadas e deve ser apurada a necessidade de 
documentação adicional, tal como referido na Lista de Verificação de Aferição. 
 
No caso de não haver aquisição de terras relacionadas com o projeto, apresente breve 
confirmação. 
 

5. Envolvimento das Partes Interessadas, Divulgação Pública e 
Mecanismo de Reclamação  

Resuma os conteúdos principais do Plano de Envolvimento das Partes Interessadas do projeto 
e explique como o envolvimento decorreu durante o processo de AIAS. Descreva igualmente 
como os contributos, as expetativas e as preocupações das partes interessadas foram 
integradas na Versão final da AIAS, bem como os planos ambientais e sociais daí resultantes. 
Adicione uma lista dos eventos das partes interessadas, incluindo os participantes e os registos 
das reuniões, como anexo da AIAS. Descreva igualmente as disposições de informação e 
divulgação públicas da AIAS preliminar, incluindo as medidas para apresentar a AIAS de uma 
forma não técnica e culturalmente adequada. Deve igualmente fazer parte deste capítulo uma 
descrição do mecanismo de reclamação do processo e das vias para submeter reclamações 
diretamente à BAF.  

6. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

Aplique a metodologia abaixo indicada na avaliação dos impactos para os tópicos relevantes 
identificados na descrição das condições de base: 

1. Avaliação de impactos: para determinar se o projeto e as respetivas atividades 
podem ter impacto nos recursos/recetores, para avaliar a importância dos impactos 
previstos tendo em conta a sua magnitude e probabilidade de ocorrência, as 
sensibilidades, o valor e/ou a importância do recurso/recetor afetado. Os impactos 
transfronteiriços e acumulados devem ser identificados nesta fase (se existirem). 

2. Mitigação e melhoria: para identificar as medidas adequadas e justificadas de modo 
a mitigar os impactos negativos e reforçar os impactos positivos. 

3. Avaliação de impactos residuais: para avaliar a importância dos impactos 
presumindo que foi feita a devida implementação das medidas de mitigação e 
melhoria. 

6.1 Previsão e avaliação dos impactos  

Tendo como referência as condições de base descritas neste documento para cada tópico 
identificado: 

• Como é que o projeto poderá afetar negativamente os diferentes componentes do 
ambiente e que benefícios poderá trazer o projeto? 

• Como é que o ambiente pode ser afetado pelo projeto? 
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• Como é que o projeto poderá contribuir para impactos acumulados (efeitos cumulativos 
originados por diferentes atividades que teriam impactos semelhantes nos mesmos 
recetores)?  

• Existe a probabilidade de impactos transfronteiriços?  
Avalie a importância dos impactos previstos tendo em conta a sua magnitude e probabilidade 
de ocorrência, bem como a sensibilidade, o valor e/ou a importância do recurso/recetor afetado. 

6.2 Medidas de mitigação recomendadas  

Identifique as medidas adequadas e justificadas para mitigar os impactos negativos e reforçar 
os impactos positivos. 
Indique as medidas de mitigação relevantes para o PGAS específico do projeto. Poderá fazê-lo 
sob a forma de texto, de listas por pontos, em formato de tabela ou combinando estas opções. 

6.3 Conclusões da avaliação de impactos residuais  

Apresente uma discussão de resultados da avaliação, uma vez presumida a aplicação das 
medidas de mitigação, e indique se há impactos específicos que não podem ser mitigados ou 
se há impactos que permanecem apesar da aplicação das medidas. A discussão deve ser clara 
quanto aos aspetos desses impactos que foram influenciados pela implementação da medida 
de mitigação em questão. 

7 GESTÃO E SUPERVISÃO 

É necessário elaborar um Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) específico do projeto. As 
medidas de mitigação terão de basear-se nas condições de base e na avaliação de impactos. 
O Anexo G – PGAS para obras de pequena dimensão – pode servir de orientação para elaborar 
um PGAS específico do projeto.  
 

Tópico Medidas de 
mitigação 

Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimentos de 
supervisão 

     

     

     

     

     

 
A presente secção deve explicar as funções e responsabilidades da implementação do PGAS, 
incluindo a supervisão. Inclua igualmente uma agenda de implementação das medidas do 
PGAS de acordo com a calendarização geral do projeto (ex.: obras do projeto)-  Inclua 
estimativas de investimento e de despesas correntes, bem como fontes de financiamento para 
implementação do PGAS.   
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Introdução 
O presente documento serve de orientação para o Enquadramento do processo. As orientações 
baseiam-se na Nota de orientação da Norma Ambiental e Social (NAS) 558 do Banco Mundial, 
bem como na Norma sobre Realojamento Involuntário e Restrições de Acesso da UICN.59 O 
Anexo D (Nota de orientação sobre Avaliações de Impacto Social), que é adaptado do SGAS da 
UICN, inclui igualmente uma breve síntese sobre Restrições de Acesso na Secção III. 
 

Enquadramento do processo 
É necessário elaborar um Enquadramento do processo quando os projetos puderem gerar 
restrições de acesso das comunidades aos recursos naturais (terrestres ou aquáticos) em 
parques e áreas protegidas legalmente designadas  
Para poder avaliar, mitigar e gerir os impactos das restrições de acesso é necessário criar um 
Enquadramento do processo, que deverá incluir o seguinte: 

• Uma breve descrição do projeto: 

- Os componentes/as atividades do projeto que possam provocar restrições de 
acesso e a que recursos. 

- As restrições são sazonais? 

• Descrição das comunidades, incluindo: 

- Abordagem costumária à gestão de recursos naturais (ex.: sistema de modo 
de vida atual), que reflita igualmente a sazonalidade; 

- O grau de dependência da comunidade em relação aos recursos naturais. 

• Uma avaliação da propriedade terrestre/marinha, incluindo uma descrição do seguinte: 

- Sistema de propriedade formal/legal (legislação nacional);  

- Sistema de propriedade informal (costumário); 

• Avaliação de áreas/limites (costumários) utilizados pela comunidade: 

- Aqui poderá incluir-se também a confirmação junto das comunidades dos 
limites das zonas restritas/de não-capturas (ex.: desenhando num mapa), ou 
a reconfirmação desses limites no caso de zonas/áreas marinhas protegidas 
já existentes. Este processo também terá de ser documentado (acordos, 
mapas). 

• Descrição da gestão das Áreas Marinhas Protegidas (AMP): 

- O Plano de gestão está em vigor?  

- A pesca artesanal é permitida na AMP?  

- Os pescadores locais foram envolvidos na gestão das AMP? 

- A aplicação do Plano de gestão está a ser bem-sucedida? 

- Descrição das atividades ilegais. 

• Descrição dos impactos positivos e negativos previstos. 

• Acordos de uso terrestre/marinho e outros acordos de conservação. 

• Descrição e documentação do processo participativo: 

- Para garantir que as restrições de acesso são voluntárias é necessário 
documentar bem o processo de envolvimento das partes interessadas e os 
respetivos resultados. Se o processo envolver Povos Indígenas será 
necessário aplicar o princípio do consentimento livre, prévio e informado 

 
58 NAS do Banco Mundial 
59 Norma sobre Realojamento Involuntário e Restrições de Acesso da UICN 

http://pubdocs.worldbank.org/en/294331530217033360/ESF-GN5-June-2018.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/iucn_esms_standard_inv_resettlement_access_restrictions.pdf
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(CLPI) conforme previsto no Plano de Envolvimento das Partes Interessadas, 
no Anexo C. 

• Critérios de seleção dos beneficiários e das pessoas afetadas: 

- A presente seleção também terá de ser feita numa lógica participativa 
(envolvendo as comunidades na identificação dos impactos adversos, na 
avaliação da importância dos impactos, na criação dos critérios de seleção 
para mitigação e compensação). 

• Medidas de mitigação:  

- As medidas têm de se destinar à restauração e à melhoria dos modos de 
vida. 

- Equacione medidas de curto e de longo prazo, consoante o tipo de restrições 
de acesso e os possíveis impactos. 

- As medidas só são necessárias numa determinada estação/época do ano? 

- As medidas são apelativas o suficiente para desencorajar atividades ilegais? 

• Supervisão:  
 
 
O requisito de elaborar um Enquadramento do processo não se aplica a restrições de acesso a 
recursos naturais ao abrigo de projetos de gestão de recursos naturais com base na 
comunidade, ou seja, em que a comunidade que usa os recursos coletivamente decida 
restringir o acesso aos mesmos, desde que uma avaliação aprovada pela Blue Action Fund 
determine que o processo comunitário de tomada de decisões é ajustado e reflete um consenso 
voluntário e informado, e que as medidas adequadas foram acordadas e postas em prática para 
mitigar os impactos adversos, caso existam, sobre os membros vulneráveis da comunidade.  
 
 

Orientações para a criação de um Plano de restauração de modos de vida 
 
Um aspecto-chave destas orientações é distinguir entre restauração de modos de vida e 
desenvolvimento comunitário, uma vez que uma série de possíveis projetos poderão necessitar 
de combinar ambas as medidas. 

A restauração de modos de vida é um requisito primário das normas internacionais sobre 
desalojamento e realojamento (NAS 5 do BM; ND 5 da SFI) e é esperado que mitigue por 
completo os impactos do projeto no modo de vida das pessoas desalojadas e que garanta que 
essas pessoas conseguem, no mínimo, manter a mesma qualidade de vida que tinham antes 
do realojamento. 

As ações de restauração de modos de vida são diferentes das atividades de desenvolvimento 
comunitário, que envolvem um conjunto mais alargado de esforços de mitigação do impacto 
social, bem como investimentos sociais. As intervenções de desenvolvimento comunitário têm 
de estar na máxima sintonia com os objetivos do projeto e devem aumentar a resiliência da 
comunidade apoiando o seu bem-estar geral, social e económico Como tal, o desenvolvimento 
comunitário é mais profundo e holístico que a restauração de modos de vida. 

Princípios gerais da restauração de modos de vida  

• Planeie e negoceie as atividades de restauração e de melhoria dos modos de vida com 
as pessoas desalojadas – Os modos de vida sustentáveis são complexos, por isso as 
atividades de restauração e de melhoria não podem ser meros exercícios técnicos. 
Exigem um elevado nível de interação com as pessoas desalojadas e com as 
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comunidades que enfrentem restrições de terras, de modo a desenvolver as soluções 
mais exequíveis e desejáveis.  

• A restauração do modo de vida é individual – As atividades de restauração devem ser 
planeadas considerando cada contexto individual, de modo a garantir que ninguém sofre 
perdas económicas resultantes do projeto. 

• Aproveitar o impulso existente – Os modelos de modo de vida existentes evoluíram e 
adaptaram-se a determinadas circunstâncias ambientais, socioeconómicas e culturais 
ao longo de muito tempo. O desalojamento de modos de vida pode ter efeitos 
complexos, imprevisíveis e muitas vezes imensuráveis. Por isso, nem intervenções de 
restauração de modos de vida de baixo risco são de sucesso garantido. Como tal, as 
intervenções de modos de vida devem basear-se em iniciativas e práticas que já tenham 
sido aplicadas noutros locais da mesma zona.  

• Hierarquize as atividades de substituição dos modos de vida atuais – Sujeitas a consulta 
com as pessoas desalojadas, as medidas de mitigação relativas aos modos de vida 
devem ser planeadas de acordo com a seguinte hierarquia: 
o Categoria 1 – Restauração dos modos de vida atuais: Normalmente, a opção de 

menor risco é restaurar o modo de vida atual, para que os desalojados possam 
continuar a fazer aquilo que sabem fazer melhor e que se sabe que funciona no 
contexto local. Embora possa haver oportunidade para introduzir melhorias 
comprovadas, deve reforçar-se a ideia de que os novos meios de sustento que 
substituírem os atuais terão de ser pelo menos de igual qualidade, para que o risco 
de fracasso devido a fatores técnicos, económicos ou sociais seja muito baixo. 
Mesmo que, por alguma razão, as pessoas desalojadas decidam não continuar com 
a mesma atividade, é importante que lhes sejam dados todos os meios para o fazer. 

o Categoria 2 – Intensificação dos modos de vida atuais: O foco deverá ser implantar a 
intensificação permanente e sustentável dos modos de vida atuais. Devem 
identificar-se as intervenções que criaram um precedente bem-sucedido em 
condições equivalentes e que têm o menor número de fatores de riscos detetáveis, 
uma vez que nenhuma intervenção técnica é de êxito garantido. A consulta e a 
experimentação através de programas-piloto melhorarão as hipóteses de sucesso e 
o desenvolvimento de competências personalizado seria um fator incremental destas 
medidas.  

o Categoria 3 – Introdução de modos de vida alternativos: Substituir um tipo de modo 
de vida (por exemplo, a pesca) por outro (por exemplo, gerir um negócio) só deve 
ser equacionado quando não houver qualquer possibilidade de restaurar os meios 
de sustento atuais. Criar novos modos de vida acarreta muito maior risco de 
fracasso do que restaurar ou intensificar os modos de vida atuais. Por norma, é 
possível identificar com alguma fiabilidade os fatores necessários para a 
manutenção do modo de vida. No entanto, quando se criam novos modos de vida, 
mesmo com o melhor planeamento, pode não ser possível garantir que todos os 
fatores técnicos, económicos, humanos e intangíveis estarão em ordem para que as 
novas atividades sejam bem-sucedidas e autossustentáveis. Se uma atividade de 
novos modos de vida é apenas parcialmente bem-sucedida, então o objetivo de 
restaurar o modo de vida de todos os desalojados não foi atingido. A promoção de 
modos de vida alternativos só é adequada ao abrigo de programas de melhoria de 
modos de vida e de desenvolvimento comunitário, que não se destinam a mitigar 
determinadas perdas económicas de determinados indivíduos. Os agregados 
familiares desalojados devem eles próprios sugerir novos métodos de sustento. 

 
Um plano de restauração de modos de vida deve ser alicerçado em informações de base sólida 
e submetido a supervisão contínua e a medidas corretivas, caso os resultados da supervisão o 
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sugiram. Os aspetos abaixo indicados devem ajudar à obtenção de informação de base para 
planos de restauração de modos de vida:  
 
Qualidades e competências relacionadas com o modo de vida 

• Faça uma síntese das qualidades e competências do agregado familiar que permitam 
perceber como respondem e a quê os agregados sujeitos a choques e pressões. 

• Detalhe aquilo que os torna resilientes e apresente um resumo das qualidades que 
possuem e de que dependem relacionadas com o modo de vida.  
 

Avaliação de necessidades relacionadas com o modo de vida 

• Efetue uma avaliação para cada agregado familiar. A avaliação deve basear-se na 
informação de base prévia e atual. Considere por exemplo que as orientações do Banco 
Mundial indicam que quando mais de 20% dos recursos produtivos são impactados, os 
agregados familiares afetados devem receber assistência adicional e que essa pode ser 
a base de seleção para decidir quem é incluído nos programas de modos de vida – mas 
tenha em atenção que isto é apenas uma orientação e não um critério exato. 

• Certifique-se de que os agregados vulneráveis ou potencialmente vulneráveis são 
rapidamente incluídos nos programas de modos de vida, sempre que possível. 
 

Componentes dos programas propostos de modos de vida   

• Forneça detalhes sobre as intervenções que sustentarão as estratégias de modos de 
vida predominantes na área de projeto. 

• Explique se o acompanhamento da transição em situações de dificuldade estará 
disponível para os agregados identificados como vulneráveis. 

• Certifique-se de que todas as intervenções de desenvolvimento de competências são 
mencionadas. 

• Indique onde será possível identificar possíveis parceiros de intervenção, incluindo 
organizações de base comunitária e ONG. 

• Explique que os componentes do programa serão reconfirmados e acordados com o 
governo, comunidades e partes interessadas. 

• Inclua o seguinte em todos os programas propostos: 
o Resultados esperados 
o Descrição do programa 
o Justificação  
o Custos 

 
Gestão do programa de modos de vida, implementação e parcerias 

• Apresente detalhes sobre as parcerias de desenvolvimento formadas para concretizar 
os programas de modos de vida (ex.: ONG, organizações da sociedade civil). 

• Detalhe as funções e responsabilidades do governo ou de outra entidade na 
concretização.  

• Explique como o programa de modos de vida será gerido internamente, ao longo da sua 
duração, pelo projeto. 
 

Supervisão e indicadores de desenvolvimento 

• Desenvolva indicadores objetivamente verificáveis para avaliar o progresso da 
implementação. 

• Centre-se nos resultados, bem como no desempenho. 
 

Agenda e orçamento 
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• A agenda do programa de modos de vida, e na prática a agenda do Enquadramento do 
processo em geral, têm de estar completamente integradas na agenda geral do projeto.  

• Um orçamento de modos de vida discriminado só pode ser elaborado depois de 
determinar em detalhe os custos dos programas, em conjunto com os parceiros de 
intervenção. 



 

1 

 

 
 
 
 

Anexo G 
Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) para obras de 

pequena dimensão 

 
 
 

Setembro de 2019 
 
 
 
  



PGAS para obras de pequena dimensão 

2 

Índice 

1 OBJETIVOS ............................................................................................................. 3 

2 QUEM TEM DE CUMPRIR O PGAS? ...................................................................... 4 

3 MEDIDAS A TOMAR RELATIVAS A OBRAS DE PEQUENA 
DIMENSÃO…………………………..5 

 
 
 
 

Siglas e acrónimos 
 
AS  Ambiental e Social 
EPP  Equipamento de Proteção Pessoal 
OIT  Organização Internacional do Trabalho 
PGAS  Plano de Gestão Ambiental e Social 
SFI  Sociedade Financeira Internacional 
SS  Saúde e Segurança 
SST  Saúde e Segurança no Trabalho 
 
 

 

 

 

  

https://naturetrustalliance.sharepoint.com/baf/Shared%20Documents/07_Programme/03_ESMS/70_Translations/02_Portuguese/ESMS_pt/Final%20docs%20for%20GCF/_Toc20149639
https://naturetrustalliance.sharepoint.com/baf/Shared%20Documents/07_Programme/03_ESMS/70_Translations/02_Portuguese/ESMS_pt/Final%20docs%20for%20GCF/_Toc20149639
https://naturetrustalliance.sharepoint.com/baf/Shared%20Documents/07_Programme/03_ESMS/70_Translations/02_Portuguese/ESMS_pt/Final%20docs%20for%20GCF/_Toc20149641
https://naturetrustalliance.sharepoint.com/baf/Shared%20Documents/07_Programme/03_ESMS/70_Translations/02_Portuguese/ESMS_pt/Final%20docs%20for%20GCF/_Toc20149641


PGAS para obras de pequena dimensão 

3 

1. Objetivos 

O presente documento serve como modelo de Plano de Gestão Ambiental e Social (PGAS) e 
abrange os típicos impactos ambientais e sociais (AS), bem como respetivas medidas de 
mitigação que é necessário ter em conta nos projetos da Blue Action Fund com obras de 
pequena dimensão (ex.: postos de guarda-florestal, pontão, etc.). O beneficiário - em conjunto 
com o contratante, caso se aplique - deve usar o presente documento de PGAS como modelo 
e, de preferência, emendá-lo de acordo com as especificidades, as características e os riscos 
da obra em consonância com os termos de referência e o contrato. O PGAS resume as 
principais medidas de mitigação para obras de pequena dimensão e apresenta-as por fases 
(planeamento, construção/implementação, operações).  

As obras de pequena dimensão podem ter potenciais impactos negativos, que dependem do 
tipo e da escala do projeto, da sensibilidade do local, bem como da natureza, importância, 
magnitude e duração dos possíveis impactos AS, da complexidade das questões levantadas e 
da fiabilidade da mitigação.  Os projetos de pequenas obras implicam normalmente uma 
atividade geral intensa, a nível comunitário, apesar de não haver maquinaria pesada,.  

No contexto da Blue Action Fund, as obras de pequena dimensão incluem possivelmente a 
construção de postos de guarda-florestal, instalações de investigação ou de monitorização, 
pontões, instalações de processamento ou armazenamento de peixe, postos de turismo e 
parte-se do princípio que serão de baixo risco ambiental e social (AS). As referidas obras, que 
impliquem poucos ou nenhuns riscos e impactos negativos ou problemas, não necessitarão de 
uma avaliação ambiental e social completa e os seus impactos podem ser facilmente mitigados 
através de medidas de rotina e da incorporação das melhores práticas. 

O PGAS deve incluir capítulos sobre os seguintes tópicos: 

• Descrição das obras,  

• Funções e responsabilidades,  

• Requisitos de formação, 

• Supervisão e avaliação. 

A parte principal do PGAS diz respeito às medidas de mitigação com os respetivos meios de 
verificação (indicadores), responsabilidades e meios de supervisão. No mínimo, para qualquer 
projeto de obra de pequena dimensão, o PGAS poderá ser usado tal como está. Idealmente, as 
medidas do PGAS na tabela abaixo (Capítulo 3) devem ser adaptadas especificamente a cada 
obra, o que significa que as medidas que não forem aplicáveis devem ser apagadas e que 
outras poderão ser acrescentadas. 

Não estão indicadas no PGAS as medidas que forem válidas para todos os tipos de projeto, 
conforme descrito no texto principal do SGAS da Blue Action Fund, e que são as seguintes: 

• Envolvimento das Partes Interessadas, incluindo Mecanismo de Reclamação (consultar 
igualmente o Anexo C do SGAS), 

• Saúde e Segurança dos Trabalhadores, incluindo Reportamento de Incidentes, 

• Normas Laborais Mínimas. 

• O intuito do PGAS é ajudar o beneficiário ou qualquer entidade responsável por um 
projeto de obras de pequena dimensão a evitar/mitigar os impactos AS negativos 
durante as fases de planeamento e implementação do Projeto da Blue Action Fund.  

Por norma, o beneficiário contratará um empreiteiro ou uma empresa empreiteira para fazer as 
obras. O presente PGAS deve ser incluído como anexo no contrato entre o beneficiário ou os 
seus parceiros e o contratante obrigando-o a implementar o PGAS durante os trabalhos.  
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O PGAS divide-se normalmente em três fases:  

I. fase de preparação (conceção, planeamento),  

II. fase de implementação/construção,  

III. fase de operações.  

Cada fase está por sua vez dividida em tópicos relevantes do projeto e cada tópico deve 
apresentar medidas específicas, juntamente com meios de verificação, indicação das 
responsabilidades e uma breve descrição dos procedimentos de supervisão adequados. 

Os projetos de obras de maior dimensão podem implicar uma Avaliação Ambiental e Social 
(AAS) ou mesmo uma Avaliação de Impacto Ambiental e Social (AIAS), que apresentará uma 
lista mais específica de medidas de mitigação. A tabela abaixo do PGAS pode igualmente ser 
utilizada como ponto de partida para elaborar uma AIAS mais abrangente. 

2. QUEM TEM DE CUMPRIR O PGAS? 

A implementação do presente PGAS é parte obrigatória do contrato entre o beneficiário (ou os 
parceiros do beneficiário) da Blue Action Fund e o contratante. O contratante é obrigado a 
apoiar a preparação e a garantir a implementação do PGAS, bem como a fazer o respetivo 
reportamento. O Beneficiário supervisionará a implementação do PGAS, cabendo-lhe a 
responsabilidade última para que isso aconteça. Os requisitos das medidas de mitigação, das 
responsabilidades e da supervisão têm de ser igualmente transmitidos a todos os 
subcontratados pelo contratante e/ou a todos os fornecedores que trabalhem com o 
contratante.  É da responsabilidade do contratante que todos os trabalhadores e 
subcontratados no terreno estejam cientes do conteúdo do PGAS e das respetivas 
responsabilidades inerentes.  
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3. MEDIDAS A TOMAR RELATIVAS A OBRAS DE PEQUENA DIMENSÃO 

A tabela abaixo do PGAS serve apenas de modelo e pode ser adaptada às especificidades de cada projeto em particular. Estas são 
as medidas mínimas a ter em conta para obras de pequena dimensão. De modo a individualizar o projeto PGAS, no que respeita 
aos procedimentos de supervisão abaixo descritos, determine a respetiva frequência de cada medida e insira os custos 
correspondentes.  

 

Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

P
re

p
a

ra
ç

ã
o

 (
c

o
n

c
e

ç
ã
o

, 
p

la
n

e
a

m
e

n
to

) 

Gestão de 
riscos AS 
e Localização 
do projeto 

• Defina e transmita os requisitos e as responsabilidades 
ambientais e sociais do projeto de construção. 

• Certifique-se de que o Contrante tem experiência na área 
da gestão ambiental e social (AS). Dê autorização para 
parar os trabalhos se forem detetadas inconformidades. 

• Construa num local o mais longe e pertinente possível de 
residências vizinhas e de locais sensíveis (escolas, hospitais). 

• Planeie o projeto de modo a evitar:  

• Zonas sensíveis do ponto de vista ambiental, como zonas 
húmidas, e locais próximos de áreas protegidas (zonas-
tampão) ou florestas não classificadas 

• Áreas propensas a desastres naturais ou locais de interesse 
cultural e social 

• Terras cultivadas e de pastoreio 

• A travessia de habitats aquáticos críticos (ex.: cursos de 
água, zonas húmidas e zonas ripícolas), bem como habitats 
de desova de peixes e habitats críticos de invernada de 
peixes. 

• Zonas de reconhecido interesse 
histórico/cultural/arqueológico. 

• Rios e riachos, bem como zonas inundadas (tenha em 
conta as variações sazonais). 

• Extensas zonas de encosta e declives superiores a 10%. Se 
possível, as estradas devem acompanhar os contornos dos 
montes. 

• A aquisição de terras ou impactos nos modos de vida. 

• No desenrolar das atividades de gestão de riscos AS tenha em 
consideração todas as estruturas necessárias, tais como:  

• Fontes de materiais, como pedreiras para materiais de 

Candidatura do 
projeto / 
Conceito do 
projeto 
Currículo do 
contratante e 
respetiva 
experiência em 
Saúde e 
Segurança 
Ambiental e 
Social em 
projetos 
semelhantes 

Beneficiário Relatórios de 
construção 
Verificação antes da 
escolha do Diretor de 
Obra 
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Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

enchimento, areia, gravilha, etc.  

• Todas as instalações provisórias usadas nas obras, como 
locais de armazenamento de material, estacionamento de 
veículos, etc. 

Localização 
do projeto 

• Identifique os riscos relacionados com a anterior utilização do 
local, como contaminações do solo, e elimine a fonte de 
contaminação antes de começar a obra. 

• Minimize os impactos para a flora/fauna através de uma 
escolha adequada do local específico do projeto. 

• Agende as atividades de modo a evitar as épocas de 
reprodução e de nidificação de qualquer espécie em perigo 
crítico ou ameaçada de extinção. 

Candidatura do 
projeto 
Observações 
no local 

Beneficiário 
Contratante 

Relatórios de 
construção 
Inspeções ao local 

Conceção do 
projeto 

• Identifique e cumpra com todas as leis aplicáveis, requisitos de 
licenciamento e regulamentos da legislação nacional e com as 
normas de Ambiente, Saúde e Segurança do Banco Mundial. 

• Adapte o PGAS às especificidades do projeto, defina a 
frequência dos procedimentos de supervisão e apure se será 
necessário elaborar mais Planos de Gestão. 

• Aplique soluções de baixa manutenção na conceção dos 
edifícios, por exemplo com base em edifícios do mesmo tipo 
existentes na região em questão. 

• Inclua condições para a manutenção das estradas e do sistema 
de drenagem. Os requisitos de manutenção devem ser 
exequíveis no contexto local (seja pelas autoridades ou pelas 
comunidades).  

• Concretize os acordos de manutenção com as comunidades 
locais antes de iniciar a construção. 

• Certifique-se de que as comunidades/os beneficiários 
conseguem executar as manutenções e operações 
essenciais/de rotina. 

• Garanta a devida ventilação e a resistência adequada a 
condições climáticas severas ou desastres naturais.  

• Tenha em conta a importância da preparação para 
emergências no planeamento dos edifícios, como condições de 
evacuação de emergência em caso de incêndio.  

Candidatura do 
projeto / 
Conceito do 
projeto 

Beneficiário Relatórios de 
construção 

Conceção do 
projeto 

• Assegure a preferência pelas comunidades locais no 
fornecimento de bens e serviços ao projeto e aos trabalhadores 
do projeto, quando adequado.  

• Se existirem no local os materiais e as competências 

Observações 
no local 

Beneficiário Inspeção surpresa ao 
local 
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Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

necessárias, então devem ser obtidos localmente, desde 
que isso não perturbe a economia local.  

Conceção do 
projeto 

• Relacione-se com as comunidades e com as autoridades o 
mais cedo possível para compreender a situação da posse e do 
uso das terras. 

• Relacione-se com a comunidade local e com agregados 
familiares potencialmente afetados pelo projeto, para 
compreender as suas necessidades e identificar os riscos para 
o seu modo de vida ao longo do projeto. 

Atas das 
reuniões 

Beneficiário Documentos de 
planeamento do projeto 

Povos 
indígenas 
e  
Envolvimento 
das partes 
interessadas 

• Relacione-se/comunique com as comunidades e programe 
tempo suficiente de participação.  

• Assegure consultas de rotina às autoridades e às comunidades 
locais relativamente à gestão das obras. 

• Um processo de consulta contínuo permitirá identificar os 
grupos marginalizados, incluindo os Povos Indígenas, segundo 
definição da SFI. 

Documentação 
do projeto 
Atas de 
envolvimento 
das partes 
interessadas 

Beneficiário Verificação de 
documentos 
Registos de reclamação 

Mecanismo de 
Reclamação 

• Anote todas as reclamações apresentadas pelos trabalhadores, 
pelas comunidades e por outras partes interessadas num 
registo, juntamente com as respostas dadas.  

• Deve ser garantido o anonimato, se for solicitado. 

Mecanismo de 
Reclamação 

Beneficiário Verificação do registo 
de reclamações 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

• Garanta que todos os trabalhadores, fornecedores e possíveis 
subcontratados conhecem e cumprem os requisitos e as 
especificações do PGAS. 

• Sensibilize os Parceiros de Implementação para as questões 
de Saúde e Segurança no Trabalho.  

• Institua Formações Introdutórias e de Rotina aos trabalhadores 
sobre Saúde e Segurança (SS) e sensibilize-os no que toca aos 
riscos de SS e às medidas de mitigação (incluindo 
trabalhadores indiretos) adaptadas à medida do âmbito do 
projeto. 

• Garanta o reportamento de incidentes e acidentes. 

Registo de 
formações. 
Documentação 
de incidentes. 
Reportamento 
do projeto. 
Mecanismo de 
Reclamação em 
vigor e 
reclamações 
registadas. 

Beneficiário 
Contratante 

Verificação dos registos 
de formação. 
Verificação dos registos 
de incidentes. 
Verificação dos 
contratos para garantir 
que os requisitos do 
projeto foram incluídos. 

Im
p

le
m

e
n

ta
ç
ã

o
 /

 

C
o

n
s

tr
u

ç
ã

o
  

Mecanismo de 
Reclamação 

• Certifique-se de que todos os trabalhadores diretos e indiretos 
têm acesso ao e têm conhecimento do Mecanismo de 
Reclamação, que permite apresentar reclamações pertinentes 
sobre o local de trabalho de forma anónima.  

• Inclua todas as reclamações apresentadas pelos trabalhadores, 
pelas comunidades e por outras partes interessadas num 
registo, juntamente com as respostas dadas.  

Mecanismo de 
Reclamação 
 

Contratante do 
beneficiário 

Verificação do registo 
de reclamações 
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Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

Condições de 
Trabalho 

• Certifique-se de que são cumpridas as normas laborais legais 
mínimas conforme as regulamentações da  OIT (trabalho 
infantil/forçado, assédio sexual, não discriminação, igualdade 
de oportunidades, horas de trabalho, salário mínimo). 

• Os contributos da comunidade sob a forma de trabalho são 
permitidos, desde que sejam voluntários e não afetem 
negativamente os modos de vida; 

Mecanismo de 
Reclamação  
 

Contratante Relatórios de inspeção 
(também das 
autoridades laborais), 
Verificação do registo 
de reclamações e do 
registo de formações 

Condições de 
Trabalho 

• Certifique-se de que os trabalhadores têm acesso a cuidados 
primários de saúde no local, incluindo prescrição de receitas 
médicas. 

• No  mínimo, tem de haver estojos de primeiros-socorros em 
todos os estaleiros de construção.  

• Os serviços de emergência (hospital, centro de saúde ou 
médico mais próximo) têm de ser identificados e postos à 
disposição dos trabalhadores em caso de necessidade.  

• Garanta boas condições de Saúde e Segurança, bem como 
instalações higiénicas e sanitárias no local, incluindo zonas de 
descanso à sombra, casas de banho, vestiários e água potável.  

• Garanta a existência de casas de banho e vestiários para 
homens e mulheres. 

Observações                                                                                                                            
Mecanismo de 
Reclamação 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

• Proporcione formação em SS aos contratantes e aos 
trabalhadores sobre os principais riscos para a saúde e a 
segurança dos trabalhadores relativos ao local de trabalho, as 
práticas de trabalho seguras, os procedimentos de emergência 
e a obrigatoriedade de comunicação de acidentes.  

• Garanta a utilização de Equipamento de Proteção Pessoal 
(EPP) adaptado às condições a que os trabalhadores estão 
expostos. 

•  No mínimo, calçado e proteção para cabeça, mãos, 
ouvidos e olhos, consoante a função do trabalhador. 

Atas das 
reuniões 
Observações 
Instalações 
sanitárias e de 
SS adequadas 
no local 

Contratante                                                                                                                     
Beneficiário 

Verificação do registo 
de formações 
Verificação do registo 
de incidentes 
Inspeções de rotina 
Verificação do registo 
de reclamações 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

• Registe os acidentes e quase-acidentes de forma contínua  

• Implemente um programa de incentivos para registo de 
incidentes. 

Registo de 
formações. 
Documentação 
de incidentes. 
Reportamento 
do projeto.  

Contratante 
Beneficiário 

Verificação do registo 
de formações                                                                          
Verificação dos 
relatórios de incidentes 

Biodiversidade 
e habitats 
naturais 

• Limite a eliminação de vegetação a zonas dentro dos limites do 
local do projeto onde seja absolutamente necessário reduzir a 
interferência do habitat. 

Eliminação 
reduzida de 
vegetação 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local 
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Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

• Após as obras, garanta a revegetação das zonas limpas de 
vegetação (através da recuperação de plantas e flora local 
adequada) sempre que possível, utilizando espécies nativas.  

• Certifique-se de que as obras não atingem as zonas húmidas 
vizinhas. 

Verificação do 
estudo pré-
construção para 
ter a certeza de 
que o local do 
projeto não fica 
em zonas 
húmidas. 

Emissões 
(poeira, ruído, 
gases) 

• Reduza a emissão de poeiras nos estaleiros de obras regando 
os acessos rodoviários perante tempo seco e ventoso.  

• Em geral, mantenha as estradas em boas condições.  

• Cubra a carga dos camiões com lonas para evitar a 
dispersão de poeiras. 

• Utilize equipamento e veículos em boas condições técnicas. 

• Certifique-se de que os veículos ficam desligados quando não 
estão a ser usados. 

Observações Contratante Inspeção surpresa ao 
local, inspeção das 
estradas 

Impactos do 
ruído e da 
vibração 

• Reduza os impactos do ruído e da vibração durante a 
construção.  

• Limite as horas de utilização de determinados equipamentos ou 
as manobras, em especial as de origem móvel que atravessem 
zonas comunitárias ou passem perto de residências.  

• Evite o movimento de veículos durante a noite. 

• Utilize tecnologia moderna, da mais avançada, e limite o 
número de máquinas a funcionar ao mesmo tempo. 

Inexistência de 
obras durante a 
noite (entre as 
22h00 e as 
7h00) 
Mecanismo de 
Reclamação 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local, Verificação das 
reclamações 
arquivadas, Verificação 
das folhas de horas dos 
trabalhadores 
 

Contaminação 
dos solos e 
dos aquíferos 

• Mantenha elevados padrões de organização geral do local da 
obra. 

• Identifique e armazene devidamente todos os materiais e 
substâncias perigosas, como combustíveis ou químicos, e 
planeie soluções para resolver fugas ou derrames imprevistos. 

• Cumpra as devidas práticas de gestão de resíduos: 

• Dê prioridade à reutilização de resíduos em vez de os 
eliminar. 

• Recolha os resíduos, separe-os e garanta um 
armazenamento seguro, em linha com os requisitos legais.  

Zonas de 
armazenamento 
de resíduos 
instaladas 
Manifestos de 
resíduos 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local, Verificação dos 
inventários de resíduos 
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Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

Gestão de 
solos 

• Implemente as melhores práticas de gestão de solos:  

• Garanta o devido armazenamento do solo superficial 
removido. Depois das obras, o solo superficial será utilizado 
como enchimento para restauro da área. 

• Limite o amontoamento de materiais a um máximo de 2 m 
de altura, para evitar a reparação dos solos. 

• Se as obras ocorrerem em superfícies inclinadas/declives, 
assegure a aplicação de medidas de controlo preventivo da 
erosão (ex.: pondere manter as árvores e a restante 
vegetação). 

• Recomponha a zona de obras o melhor possível após estas 
terminarem. 

Solo superficial 
armazenado e 
reutilizado 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local 

Proteção de 
recursos 
hídricos 

• Implemente as melhores práticas de gestão da água:  

• Utilize preferencialmente águas pluviais em vez de captar 
águas superficiais/subterrâneas através de equipamentos e 
sistemas de extração no local. 

• Reutilize as águas residuais sempre que possível. 

• Restrinja as atividades de escavação durante períodos de 
chuva intensa.  

Extração de 
água em vigor, 
Ausência de 
escavações em 
períodos de 
chuva intensa, 
Candidatura do 
projeto / 
Conceito do 
projeto 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local 
Documentos de 
planeamento do projeto 
 

Saúde e 
Segurança na 
Comunidade  

• Implemente as melhores práticas de segurança rodoviária: 

• Agende a atividade de tráfego de modo a evitar as horas de 
ponta nas estradas locais, se possível. 

• Certifique-se de que os trabalhadores do projeto conduzem 
com segurança, através de formações/introdução à 
função/incentivos (prémio de melhor condutor). 

• Certifique-se de que todos os incidentes de SS (ex.: 
criticas/observações, acidentes) no local são registados e 
devidamente acompanhados. 

Observações 
Lista de 
presenças das 
formações 
Mecanismo de 
Reclamação 
Processo de 
registo de 
incidentes em 
vigor 

Contratante Inspeção surpresa ao 
local 
Verificação do registo 
de incidentes/acidentes 

Saúde e 
Segurança na 
Comunidade 

• Restrinja o acesso de pessoas não autorizadas ao local da 
obra: 

• Evite o acesso físico ao local através de vedação e/ou 
vigilância. 

• Utilize sinalização adequada 

Acesso 
controlado 

Beneficiário  Inspeção surpresa ao 
local 
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Fase Tópico Medida Meios de 
verificação 

Responsabilidade Procedimento de 
supervisão/Frequência 

e orçamento 

Património 
cultural 

• Certifique-se de que todo o património cultural achado por 
acaso (ex.: sepulturas, cerâmica antiga, fragmentos de antigos 
edifícios) é imediatamente reportado às devidas autoridades.  

• Se possível, evite escavar nas proximidades desses achados, 
vede-os e aguarde instruções da autoridade competente.  

Documentação 
contratual 
Registos de 
achados 

Contratante 
Beneficiário 

Inspeção surpresa ao 
local 

O
p

e
ra

ç
õ

e
s
 

Saúde e 
Segurança na 
Comunidade 

• Garanta a aplicação de um Mecanismo de Reclamação, que 
permita que os trabalhadores e a comunidade façam 
reclamações pertinentes sob anonimato. 

• Sinalização própria e ações de divulgação que aumentem o 
conhecimento público sobre as alterações de tráfego e que 
alertem para possíveis acidentes em zonas de alto risco nas 
estradas, incluindo nas proximidades do estaleiro e das zonas 
de carga e descarga. 

• Certifique-se de que os trabalhadores do projeto conduzem 
com segurança, através de formações/introdução à função. 

Mecanismo de 
Reclamação 
Sinalização de 
aviso 
Atas das 
reuniões 
Formação dos 
motoristas 
Registos 
relativos à 
formação 
introdutória 

Contratante do 
beneficiário 

Verificação do registo 
de reclamações 
Inspeção das vias de 
tráfego 
Verificação do registo 
de formações 
 

Gestão de 
resíduos 

• Implemente os procedimentos relevantes de gestão de 
resíduos 

Procedimentos 
de gestão de 
resíduos em 
vigor 

Contratante ou 
beneficiário dos 
edifícios 

Verificação dos 
procedimentos, 
Inspeção surpresa ao 
local 
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Plano de Saúde e Segurança – Atividades menores de construção 
 
O presente Plano de Saúde e Segurança destina-se a atividades menores de construção 
(instalação de sanitários, bancos, etc.) em projetos da Blue Action Fund. Para atividades de 
construção mais amplas (ex.: postos de guarda-florestal, cais, etc.) consulte o Anexo G (PGAS 
– Obras de pequena dimensão). 
O presente documento deve ser revisto e devidamente atualizado se o âmbito do trabalho ou a 
natureza dos riscos do local se alterarem.  
Todos os trabalhadores no local têm de ter as competências e receber a devida formação para 
o âmbito programado do trabalho a executar. 
 

Nome do projeto  

Local do trabalho / 

morada 

 

Atividades a realizar 

por (ex.: empresa, 

pessoa) 

 

Descreva o âmbito do 

trabalho (ex.: 

instalação de 

sanitários, abrigo, 

bancos, etc.) 

 

Pessoa responsável no 

local da construção 

 N.º telefone / dados de 

contacto 

 

Data de início prevista  Data de conclusão 

prevista 

 

 

É necessário 

Equipamento de 

Proteção Pessoal? 

Não ☐  

Sim ☐  

(se sim, assinale o 

quadrado 

correspondente à direita) 

Equipamento de Proteção Pessoal:  

☐ Calçado de segurança ☐ Capacete ☐ Óculos de proteção 

☐ Protetor auricular 
☐ Colete refletor de 

segurança  

☐ Camisola ou pólo de 

manga comprida e 

calças compridas 

☐ Proteção respiratória ☐ Outros (especifique):  

 

Atividades previstas Medidas de mitigação: 

☐  Trabalhos em corpos de 
• Use calçado adequado a orlas de zonas aquáticas (waders / botas de 

borracha). 
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água 

 

 

 

• Antes de entrar na água, deve ser verificada a profundidade e as 
condições do corpo de água. 

• Não se aproxime da água em condições climáticas severas (raios). 

• Utilize um colete salva-vidas para trabalhar dentro de água a 
profundidades superiores a 40 cm. 

• Trabalhe sempre em pares, com uma das pessoas fora de água. 

 

 

 

 

 

 

☐  Levantamento / transporte 

de cargas pesadas 

• Utilize um auxiliar de transporte adequado (ex.: guindaste, carrinho de 
mão). 

• Peça ajuda para levantar objetos de formato irregular ou que pesem 
mais de 15 kg.  

• Certifique-se de que os recipientes de transporte não estão 
completamente / demasiado cheios. 

• Comece por dobrar os braços / as pernas e não as costas. 

• Se possível, utilize ferramentas elétricas em vez de manuais. 

• Tanto quanto possível, mude de tarefas ou de movimentos com 
frequência. 

• Use luvas. 

☐  Trabalhos em zonas com 

risco de queda (ex.: telhados, 

escadas, valas) 

• Quando subir/descer escadas tenha sempre três pontos do corpo em 
contacto com a escada. 

• Utilize escadas certificadas e testadas de acordo com as normas CE. 

• Certifique-se de que os degraus, as barras da escada ou os sapatos 
não são escorregadios. 

• Não trabalhe nos degraus superiores da escada. 

• Certifique-se de que a escada tem pelo menos mais 1 m em relação ao 
ponto de apoio superior. 

• Se necessário, uma segunda pessoa deve segurar a escada. Em 
alternativa, prenda a parte superior da escada. 

• Certifique-se de que a escada está bem segura. 

• Não se aproxime mais do que 2 m da beira de telhados inseguros ou da 
crista do telhado. 

• Se a estabilidade do telhado for incerta, nunca vá para o telhado! 

☐ Outras:  

 

 

Efetuar avaliação de riscos 

 
 

 


