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Avaliação de impacto social: 
como integrar questões sociais 
a projetos de desenvolvimento
A publicação apresenta uma visão geral das melhores práticas internacionais 
em Avaliação de Impactos Sociais (AIS) e descreve os requisitos do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para avaliação de impactos sociais, 
tanto em termos de passos a serem seguidos durante o ciclo de projeto quanto 
de requisitos específicos das políticas do Banco. 

A Avaliação de Impacto Social - AIS facilita a integração sistemática de questões 
sociais no planejamento e implementação de projetos, melhora a qualidade 
e a sustentabilidade dos projetos, apoia e fortalece os requisitos nacionais e 
promove a aceitação do projeto e a apropriação local. A AIS ajuda a identificar e 
gerenciar potenciais impactos sociais negativos que um projeto poderia causar 
ou para os quais poderia contribuir e ajuda a maximizar os benefícios para as 
comunidades locais.

Por que fazer uma avaliação 
de impacto social?
Uma AIS melhora a qualidade do desenho e da implementação de um projeto 
de várias maneiras:

• Avaliação e gestão de riscos e benefícios relacionados ao projeto. Um 
propósito importante da AIS é identificar e gerir impactos potenciais 
negativos e maximizar os benefícios do projeto para as comunidades locais 
e outros grupos. 

• Compreensão e apoio local. O processo de AIS, ao considerar as 
necessidades e prioridades locais, ajuda a fortalecer a compreensão do 
projeto pelas partes interessadas e promove o apoio local.

• Eficiência e efetividade na implementação do projeto. Durante a 
implementação, a AIS proporciona informações e o envolvimento contínuo 
com as partes interessadas, permitindo uma gestão de projeto adaptativa, 
de reação rápida e que evita custos imprevistos.

• Avaliação dos resultados e impactos do projeto. O processo de AIS 
compreende a criação de uma linha de base de dados sólida, que permita 
avaliar os resultados e impactos sociais de um projeto.



Avaliação de impacto social
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras instituições financeiras  
similares estão desenvolvendo padrões e orientações de boas práticas para abordar 
as diferentes oportunidades e riscos ambientais e sociais nos projetos. A integração 
sistemática de questões ambientais e sociais no planejamento e implementação 
melhora a qualidade e a sustentabilidade dos projetos, apoia e reforça os requisitos 
nacionais e aumenta a aceitação local.

A série sobre avaliação e gerenciamento de riscos ambientais e sociais baseia-
se no processo em que o conteúdo analítico e participativo é incorporado à 
tomada de decisões ao longo da existência do projeto. Diversas ferramentas e 
notas de orientação foram desenvolvidas, incluindo a publicação sobre Consultas 
Significativas às Partes Interessadas, que está disponível em http://www.iadb.
org/consultations. A segunda publicação da série apresenta as melhores práticas 
relacionadas à avaliação e gestão de aspectos sociais de projetos, disponível em 
http://www.iadb.org/sia.

Análise 
Ambiental  
e Social

Sistemas de Gestão 
Ambiental e Social

Engajamento 
de partes 
interessadas

Avaliação e gestão de riscos e impactos ambientais e sociais, assegurando que o 
conteúdo analítico e participativo seja operacionalizado, incorporado e integrado 
aos elementos de planejamento e implementação física, econômica. Um processo 
contínuo e iterativo.



Dez elementos de uma avaliação de impacto social

O processo do SIA deve fornecer uma compreensão dos grupos sociais locais, 
categorias e instituições, com particular ênfase na pobreza, exclusão social, e 
vulnerabilidade.

Dados precisos e confiáveis proporcionam informações para a concepção 
e implementação do projeto e fornecem subsídios essenciais para os 
planos de ação. 

Uma AIS deve ser feita tendo-se em mente um arcabouço normativo.

Engajar as partes interessadas é essencial para o processo de AIS que propicia 
uma tomada de decisão informada e de boa governança.

Os projetos devem garantir que qualquer impacto negativo seja identificado, 
seja ele real ou potencial.

2. Avaliação do contexto social

6. Determinação dos indicadores, da linha de 
base e da metodologia de coleta de dados 

1. Esclarecimento dos fundamentos legais e 
normativos 

3. Condução de uma análise de partes 
interessadas e envolvimento significativo  
com as mesmas

5. Identificação dos riscos

A publicação apresenta aspectos e elementos que devem estar presentes na avaliação de impactos sociais. 

Os projetos de desenvolvimento geram benefícios e oportunidades locais.

4. Identificação de benefícios e oportunidades 

Os planos devem ser considerados documentos vivos que precisam ser 
revisados e atualizados em resposta a mudanças nas circunstâncias.

10. Monitoramento, gestão adaptativa e avaliação 

O processo de AIS deve proporcionar as informações necessárias não só para 
produzir estudos e relatórios, mas também para garantir que as questões sociais 
sejam gerenciadas de modo adequado.

9. Incorporação das questões sociais no 
sistema de gestão do projeto

É preciso haver documentação sistemática das análises e consultas realizadas, bem 
como dos vários planos de ação, sempre que for relevante.

8. Produção e divulgação de relatórios  
e planos 

Quando os riscos são identificados, é preciso administrá-los. Isto é feito 
mediante a aplicação de uma sequência lógica de etapas, conhecida como 
hierarquia de mitigação.

7. Consideração das questões sociais na 
elaboração e implementação do projeto 



Os projetos apoiados pelo BID são planejados e implementados pelas agências governamentais 
pertinentes. Você deve contatá-los com quaisquer preocupações que possa ter sobre o projeto.  
Para obter uma visão geral de todos os projetos do BID e pesquisar atividades específicas, visite: 
http://www.iadb.org/projects 

Para ler a publicação completa, visite www.iadb.org/eis

Nossas salvaguardas
As políticas e diretrizes de salvaguardas do BID estão disponíveis 
em www.iadb.org/safeguards. 

Políticas de Salvaguarda
OP-761  Igualdade de Gênero no Desenvolvimento 
OP-765 Política de Povos Indígenas
OP-703  Política de Meio Ambiente e Observância  
 de Salvaguardas 
OP-710  Política de Reassentamento Involuntário
OP-704  Política de Gerenciamento de Riscos de Desastres 
OP-102  Política de Acesso à Informação 

Sobre o ESG
A Unidade de Salvaguardas Ambientais e Sociais (ESG) do BID 
identifica e gerencia os impactos e riscos ambientais e sociais 
nas operações do Banco com o objetivo de promover viabilidade 
ambiental e social no longo prazo e estimular o desenvolvimento 
sustentável na região.

Copyright © 2018 Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esta obra está licenciada
sob uma licença Creative Commons IGO 3.0 Atribuição-NãoComercial-SemDerivações (CC
BY-NC-ND 3.0 IGO)  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) e pode 
ser reproduzida com atribuição ao BID e para qualquer finalidade não comercial.
Nenhum trabalho derivado é permitido.

Qualquer controvérsia relativa à utilização de obras do BID que não possa ser resolvida
amigavelmente será submetida à arbitragem em conformidade com as regras da UNCITRAL.
O uso do nome do BID para qualquer outra finalidade que não a atribuição, bem como a
utilização do logotipo do BID serão objetos de um contrato por escrito de licença separado
entre o BID e o usuário e não está autorizado como parte desta licença CC-IGO.

Note-se que o link fornecido acima inclui termos e condições adicionais da licença. 
As opiniões expressas nesta publicação são de responsabilidade dos autores e não refletem 
necessariamente a posição do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de seu Conselho de 
Administração ou dos países representados.
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