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REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL 
PLANO DE CONSULTAS  

 
 

 O Banco Mundial deu início a um processo de dois anos de revisão e atualização de suas políticas de 
salvaguardas ambientais e sociais. Essas políticas personificam os valores essenciais da instituição e 
constituem a pedra angular dos esforços do Banco para proteger as pessoas e o meio ambiente a para 
garantir resultados positivos de desenvolvimento. A abordagem em três fases da revisão, descrita no 
documento As Políticas de Salvaguarda do Banco Mundial: revisão e atualização proposta, foi endossada 
pelo Comitê sobre Eficácia no Desenvolvimento da Diretoria Executiva do Banco Mundial em outubro de 
2012. Durante todo o processo de revisão, o Banco buscará obter opiniões dos acionistas e de uma 
ampla gama de interessados para ajudar a formular a próxima geração de políticas de salvaguardas.  
 
1. ANTECEDENTES 

 
Esta revisão e atualização oferece ao Banco a oportunidade de tomar por base os princípios essenciais 
as atuais políticas de salvaguardas; melhorar a cobertura dos riscos ambientais e sociais; apresentar 
melhores resultados ambientais e sociais dos projetos e programas apoiados pelo Banco; e ajudar a 
fortalecer os sistemas e instituições dos países para apresentar resultados sustentáveis práticos. As 
atuais políticas de salvaguardas servem ao Banco, seus países clientes e à comunidade de 
desenvolvimento há bem mais de duas décadas. No espírito de aprimoramento constante em face de 
contextos e circunstâncias variáveis, o Banco vem desenvolvendo essas políticas cruciais para abordar 
melhor as novas demandas e desafios do desenvolvimento e atender melhor as necessidades variadas 
dos mutuários que vão desde países de renda média, com capacidade e instituições bem desenvolvidas, 
a países de baixa renda com governança e instituições mais deficientes e estados afetados por conflitos 
em que são necessárias intervenções mais bem dimensionadas e coordenadas. A revisão e atualização 
das salvaguardas fazem parte de um esforço maior de modernização no contexto da instituição, que 
abrange revisões separadas mas complementares dos Empréstimos para Investimento, aos quais se 
aplicam as políticas de salvaguardas, bem como as políticas operacionais de aquisição. 

A Revisão e Atualização também surgiu com base nas constatações da avaliação das políticas de 
salvaguardas de 2010 realizada pelo Grupo de Avaliação Independente (IEG) do Banco Mundial. Essa 
avaliação, intitulada Safeguards and Sustainability Policies in a Changing World: An Independent 
Evaluation of World Bank Group Experience, oferece a primeira análise abrangente das políticas de 
salvaguardas do Banco, desde que foram inicialmente formuladas em 1989. 

2. OBJETIVOS DA REVISÃO 

O principal objetivo da revisão é fortalecer a eficácia das políticas de salvaguarda com vistas a ampliar o 
impacto no desenvolvimento dos projetos e programas que contam com apoio do Banco. Embora a 
forma e o conteúdo final não possam ser definidos no início, a Direção do Banco prevê que o processo 
de revisão levará a uma estrutura integrada que defina princípios, políticas e procedimentos; aumente a 
clareza e coerência da política; esclareça os objetivos e resultados desejados; aumente a sinergia entre 
as políticas; consolide políticas fragmentadas e repetitivas; agilize a orientação; e delineie melhor os 
papéis do Banco e dos mutuários.  
 
Além do objetivo de ampliar a eficácia no desenvolvimento dos projetos e programas que ele apoia, a 
nova estrutura integrada de salvaguardas pode servir de base para uma parceria renovada entre o 
Banco e seus mutuários – uma parceria fundada no compromisso comum com a sustentabilidade 
ambiental e social.  Essa parceria poderia alavancar melhor a capacidade crescente de muitos mutuários 
de identificar e controlar os riscos e impactos ambientais e sociais. Quando o mutuário não tiver a 
capacidade, o Banco, trabalhando com outros parceiros no desenvolvimento, pode apresentar 
programas dimensionados de capacitação e formação institucional para fortalecer as instituições e 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachPORTUGUESE_2.pdf
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sistemas do mutuário. Dessa forma, a nova estrutura integrada pode ser um bem público global que 
possa gerar benefícios de sustentabilidades para os países mutuários, parceiros no desenvolvimento e a 
comunidade internacional mais ampla. 
 
3. ÂMBITO DA REVISÃO 
 
As políticas em processo de revisão são as oito políticas de salvaguarda social e ambiental – OP 4.01 
Avaliação Ambiental, OP 4.04 Habitat Naturais, OP 4.09 Controle de Risco, OP 4.10 Povos Indígenas, 
OP 4.11 Recursos Culturais Físicos, OP 4.12 Reassentamento Involuntário, OP 4.36 Florestas, OP 4.37 
Segurança de Represas – bem como Política de Uso-Piloto dos Sistemas de Salvaguardas Ambientais e 
Sociais do Mutuário (“Uso dos Sistemas do País”), OP 4.00.  
 
Como parte do processo de revisão, o Banco também levará em consideração a possibilidade e a forma 
em que poderia potencialmente abordar uma série de áreas emergentes que, por solicitação dos 
acionistas, deveriam ser consideradas. Estas áreas são: direitos humanos; saúde e segurança 
ocupacional e de trabalho; gênero; invalidez e deficiência; o consentimento livre, prévio e informado de 
Povos Indígenas; posse da terra e recursos naturais; e mudança climática. O Banco levará essas áreas em 
consideração por meio do diálogo interno e consultas com os acionistas e partes interessadas, bem 
como por meio de uma série global de diálogos com peritos externos. 
 
4. CONSULTAS  
 
Cada um dos períodos de revisão abrangerá um processo de consultas para obter informações e 
feedback com acionistas e partes interessadas de forma ampla, inclusiva e transparente. Buscar-se-á a 
participação dos acionistas e partes interessadas durante todo o processo de revisão, das informações 
iniciais até a revisão, para formular e finalizar uma estrutura integrada e recomendações de política. 
Serão solicitadas informações dos acionistas e interessados, pessoas específicas, grupos e outros, 
abrindo oportunidades para todos os interessados em contribuir. O Banco Mundial buscará informações 
e feedback por meio de um conjunto de reuniões presenciais nos países, plataforma on-line, grupos de 
enfoque com uma amostra de comunidades afetas pelos projetos e uma série de diálogos globais com 
peritos externos sobre áreas emergentes. 
 
A. Objetivos. Os objetivos do processo de consultas são: 

 Formular e informar o desenvolvimento de uma estrutura integrada para a próxima geração de 
políticas de salvaguarda que beneficiará a múltiplos interessados. 

 Criar a base para o diálogo entre o Banco Mundial e seus acionistas e partes interessadas de forma 
que a implementação do resultado da revisão continua a se beneficiar de diversos pontos de vista 
além da duração da revisão e da atualização. 

B. Acionistas e Partes Interessadas 
 

O processo consultivo buscará obter informações de uma ampla gama de interessados externos, 
incluindo entre outros o seguinte:  

• Representantes dos mutuários;  
• Agências da ONU;  
• Parceiros multilaterais e bilaterais de desenvolvimento;  
• Representantes do setor privado;  
• Organizações e fundações voltadas para o desenvolvimento;  
• Instituições acadêmicas e de pesquisa aplicada;  
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• Sociedades e organizações profissionais;  
• Organizações do trabalho;  
• Representantes dos Povos Indígenas;  
• Líderes e representantes de uma amostra das comunidades afetadas pelas operações do Banco; 

e  
• Organizações da sociedade civil em nível internacional, nacional e local envolvidas na defesa e 

prestação de serviços. 
 

Feedback das comunidades diretamente afetadas pelos projetos financiados pelo Banco Mundial que 
aplicaram as políticas de salvaguarda é de importância singular.  O Banco Mundial realizará reuniões de 
grupos de enfoque com um número selecionado de comunidades, levando em consideração os 
seguintes critérios: i.) comunidades de diversas regiões geográficas; ii.) comunidades que encontraram 
algumas questões sociais e/ou ambientais durante o desenho e implementação dos projetos financiados 
pelo Banco (grandes, complexos ou pequenos); iii.) projetos controvertidos financiados pelo Banco que 
aplicam políticas de salvaguardas; e iv.) comunidades que ainda não foram analisadas diversas vezes por 
outros estudos.  

5. PROCESSO DE CONSULTA 

O processo de consulta apoiará a revisão e atualização em cada uma das três fases da revisão de 
salvaguarda. A seção abaixo apresenta os três períodos de consultas. 
 

A. FASE 1 (julho de 2012 – abril de 2013):  Revisão Global de boas práticas e trabalho analítico 
sobre questões emergentes 

Primeiro Período de Consulta – 22 de outubro de 2012 a abril de 2013 

 

O Banco Mundial buscará informações e opiniões sobre a revisão – Políticas de Salvaguardas do Banco 
Mundial: proposta de revisão e atualização – e possíveis orientações para o desenvolvimento de uma 
estrutura integrada.  
 
No intuito de ajudar a formular o pensamento do Banco sobre a próxima geração de políticas de 
salvaguardas, serão solicitadas sugestões de uma gama de acionistas e partes interessadas sobre temas 
essenciais que o Bando deveria considerar no decorrer da revisão. As áreas para discussão incluirão, 
entre outras, as seguintes:  

 
 aspectos das políticas de salvaguardas ambientais e sociais que o Banco poderia aprimorar a fim de 

garantir que essas políticas continuem a ser uma ferramenta eficaz e eficiente para alcançar 
resultados e desenvolvimento sustentável na prática; 

 questões e desafios enfrentados durante a implementação das políticas de salvaguardas; 
 princípios essenciais que possam promover o desenvolvimento sustentável e que o Banco deveria 

considerar, além dos que já estão refletidos nas atuais políticas de salvaguarda do Banco; 
 exemplos de estruturas de sustentabilidade social e ambiental que o Banco deveria considerar no 

decorrer da revisão; 
 outros fatores que o Banco deveria considerar, além dos fatores internos e externos descritos no 

documento;  
 recomendações com relação a qualquer das áreas emergentes descritas no documento (ou seja, 

invalidez e deficiências; saúde e segurança ocupacional e de trabalho; direitos humanos, posse da 
terra e recursos naturais; consentimento livre, prévio e informado dos Povos Indígenas; gênero; e 
mudança climática);  

 exemplos de avaliação social e abordagens de gestão de risco (utilizadas por instituições públicas e 
privadas) reconhecidas internacionalmente como boas práticas que não estão refletidas nas atuais 
políticas de salvaguardas, mas que deveriam ser consideradas no decorrer da revisão; 

http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachPORTUGUESE_2.pdf
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 aspectos do estudo de 2010 da IEG sobre as políticas de salvaguardas e respectivas recomendações 
que seriam de importância especial para o processo de revisão e atualização; 

 recomendações para ajudar o Banco a promover uma parceria renovada com seus mutuários 
baseada no compromisso comum com a sustentabilidade social e ambiental; 

 como o Banco pode apoiar melhor os mutuários em seus esforços de fortalecer seus sistemas e 
instituições em relação às práticas de salvaguardas sociais e ambientais a fim de gerar resultados 
mais sustentáveis na prática. 

 
As informações obtidas servirão para informar o desenvolvimento de uma estrutura integrada 
preliminar a ser apresentada à consideração da Diretoria Executiva do Banco Mundial, o que se prevê 
para julho de 2013. 
 
Os canais para consultas nesse período abrangerão: (1) reuniões frente a frente com acionistas e partes 
interessadas; (2) grupos de enforque com uma amostra das comunidades afetadas pelo projeto; (3) 
reuniões presenciais durante as conferências mundiais/regionais/bilaterais ou à margem das mesmas; 
(4) feedback on-line por meio da plataforma exclusiva na Internet para consultas; e (5) série de diálogos 
com peritos reconhecidos internacionalmente sobre áreas emergentes. 

B. FASE 2 (programada para maio de 2013–novembro de 2013): Preparação da Estrutura 
Integrada Preliminar  

Segundo Período de Consulta – data a serem confirmadas 

O Banco Mundial buscará obter feedback sobre a estrutura integrada preliminar desenvolvida a com 
base nas informações obtidas no primeiro período de consultas. Serão também realizadas e-conferences 
(conferências eletrônicas) sobre questões específicas para coletar feedback sobre temas específicos. 

Os canais para consultas nesta fase abrangerão a plataforma de consultas, bem como reuniões frente a 
frente. Essas reuniões serão realizadas em nível global e de país, sempre que possível, sites múltiplos 
serão conectados via videoconferência para alcançar o maior número de países possível. Os grupos de 
enfoque com comunidades afetadas pelo projeto e as conferências eletrônicas específicas sobre temas 
em particular continuarão durante este período.  

 

C. FASE 3 (programada para dezembro de de 2013–junho de 2014):   Estrutura Integrada Final e 
Recomendações de Políticas 

Terceiro Período de Consulta – datas a serem confirmadas 

 

Neste período final de consulta o Banco Mundial buscará obter feedback sobre a estrutura integrada 
revisada.  
 
Os canais para consulta serão, em grande parte, on-line. Serão também realizadas reuniões adicionais 
presenciais específicas, conforme necessário. 

 
6. TRANSPARÊNCIA, NOTIFICAÇÃO, COMUNICAÇÃO E IDIOMAS 
 
Uma página de uso exclusive na Internet (www.worldbank.org/safeguardsconsultations) proporcionará 
a plataforma para que os acionistas e as partes interessadas apresentem suas sugestões, participem das 
discussões eletrônicas e contribuam para a revisão. Fazendo uso dessa plataforma, as pessoas e outras 
partes interessadas poderão fazer comentários por escrito on-line por meio do formulário de 
levantamento. Sugestões e comentários poderão também ser enviados, fazendo o download do 
documento em Word do questionário disponibilizado no site e enviando por e-mail para 
safeguardconsult@worldbank.org.  As pessoas e grupos podem também indicar seu interesse em 

http://www.worldbank.org/safeguardsconsultations
mailto:safeguardconsult@worldbank.org
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participar das reuniões presenciais agendadas com múltiplos interessados, inscrevendo-se na página na 
Internet. 
  
A página na Internet contém informações relacionadas com a revisão e cronograma, processo de 
consultas, informações importantes sobre os antecedentes, recursos relacionados, horário – assim que 
for confirmado – das reuniões frente a frente, grupos de enfoque, série de diálogos com peritos 
internacionais e outras informações pertinentes à medida que o processo de consultas continua.  

Documentos-chave de consulta (por exemplo, o Documento de Enfoque, o plano de consultas, a 
primeira e a segunda versão da estrutura integrada) serão disponibilizados em árabe, chinês, espanhol, 
francês, inglês, português e russo.  

A lista dos participantes, resumo de opiniões e sugestões (sem identificação), além das reuniões frente a 
frente baseadas nos países, questionários on-line, grupos de enfoque com comunidades afetadas pelo 
projeto e recomendações técnicas da série de diálogo global com peritos internacionais, serão 
compartilhados através da página na Internet de forma contínua durante todas as fases para prestar 
informações sobre as contribuições dos acionistas e partes interessadas ao processo.  

Os nomes, cargos e o perfil dos peritos internacionais que participam da série de diálogo global serão 
disponibilizados na página na Internet, juntamente com o local e a data das reuniões. 

Os materiais de consulta, incluindo resumo das reuniões, grupos de enfoque e série de diálogos e listas 
de participantes, serão disponibilizados no idioma em que for realizada a reunião.   
 
As reuniões de consulta serão anunciadas com muita antecedência para facilitar a participação 
informada de um conjunto diverso de acionistas. 
 
O resumo de todas as informações e feedback recebidos em cada período de consulta será elaborado 
após a conclusão de cada período de consulta, juntamente com o documento delineando como as 
questões levantadas durante as fases serão abordadas na elaboração do documento de estrutura. Esse 
documente será apresentado durante o relatório à Diretoria Executiva. 
 
7. CRONOGRAMA INDICATIVO DA REVISÃO E DAS CONSULTAS (de acordo com o Documento de 

Enfoque de 10 de outubro de 2012) 
 

Fase 1** 

Julho de 2012 – Abril 
de 2013 

FASE 1:  Revisão Global das boas práticas e trabalho analítico sobre questões 
emergentes 

Julho  – Outubro de 
2013 

Documento de Enfoque 

Outubro de 2012 – 
Abril de  2013 

Consultas com os acionistas e partes interessadas visando a obter informações 
sobre oportunidades, orientações emergentes e opções para a elaboração de uma 
estrutura de política. Um misto de reuniões frente a frente, on-line, grupos de 
enfoque com comunidades afetadas pelo projeto e série de diálogo global sobre 
áreas emergentes com peritos reconhecidos de nível internacional. 

Fase 2 

Maio – Novembro de 
2013 

FASE 2:  Preparação da Estrutura Integrada Preliminar 

Maio – Julho Estrutura Integrada Preliminar 

Julho de 2013 Relatório ao CODE sobre o resultado das atividades da Fase 2 e apresentação da 
segunda Estrutura Integrada preliminar. 

Datas do Período de 
Consulta – a serem 
confirmadas 

Após endosso do CODE, consultas com os acionistas e partes interessadas 
buscando feedback sobre a versão preliminar da Estrutura Integrada. Haverá uma 
mescla de reuniões on-line, reuniões presenciais, grupos de enfoque com 
comunidades afetadas pelos projetos e e-conferences  

Fase 3 

Dezembro de 2013 – 
Junho de 2014 

FASE 3:  Estrutura Integrada final e recomendações de políticas 

Datas a serem Revisões da Estrutura Integrada preliminar 



Plano de Revisão e Atualização de Consultas – Revisado em 22 de dezembro de 2012 6 

 

 

 

confirmadas Relatório ao CODE sobre o resultado das atividades da Fase 2 e apresentação da 
segunda Estrutura Integrada preliminar. 

Consultas com acionistas e partes interessadas em busca de feedback sobre a 
segunda Estrutura Integrada preliminar. A maior parte das reuniões será feita on-
line, havendo algumas reuniões presenciais conforme necessário . 

Apresentação de relatório à Diretoria Executiva sobre as consultas acerca da 
segunda versão preliminar da Estrutura Integrada e apresentação da Estrutura 
Integrada final para aprovação. 

 

 
**O encerramento do primeiro período de consulta foi prorrogado de 15 de fevereiro de 2013 a 21 de abril de 2013. 
Isso poderá ter impacto sobre o cronograma global da revisão e atualização das salvaguardas. A questão do 
cronograma global será discutida com a Administração e a Comissão sobre Eficácia do Desenvolvimento. Portanto, 
as datas do Segundo e terceiro períodos deverão ser confirmadas. 

 
8. CONTATOS  

 
Perguntas sobre o processo de revisão e consultas deverão ser encaminhadas à equipe de Revisão de 
Salvaguardas mediante e-mail a safeguardconsult@worldbank.org. 


