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Mensagem da Directora
Na véspera dos nossos 10 anos

O ano de 2019, que nos deixa às portas da 

comemoração do nosso décimo aniversário, foi 

bastante dinâmico em todas as áreas do MICI: 

desde a recepção e gestão de reclamações, até 

as atividades de promoção de acesso e geração 

de aprendizagens, passando por ações de 

relacionamento com mecanismos pares e a incursão 

em temas altamente transcendentes como a atenção 

a casos com risco de represálias e a modernização 

do quadro de salvaguardas. Em muitos sentidos, este 

ano refletiu os quatro aspectos que caracterizaram 

o Mecanismo no período 2010-2020: a construção, a 

aprendizagem, a melhoria e a consolidação.

Como em outros anos, a gestão de reclamações do 

MICI refletiu as especificidades da carteira do Grupo 

BID, que, em 2019, continuou sendo a principal fonte 

de financiamento multilateral para a América Latina 

e Caribe, com 11,311 bilhões de dólares em operações 

com garantia soberana. Por sua vez, o BID Invest 

aprovou novos projetos por um montante total de 

4,7 bilhões de dólares, quase 15% a mais do que em 

2018. Neste quadro operacional, o MICI geriu, no 

decorrer do ano, 23 reclamações (o mesmo que em 

2018), sendo que dez das quais correspondem às 

reclamações recebidas em exercícios anteriores e 

13 a reclamações novas. Do total das reclamações, 

20 são relativas a operações do BID e três a 

operações do BID Invest. Durante o ano, o MICI 

concluiu a gestão de quatro reclamações: duas 

após a realização dos acordos obtidos na Fase de 

Consulta, outras duas após recomendar que não 

fosse realizada uma Verificação da Observância. 

Vale destacar que, em 2019, foi encerrada a última 

reclamação recebida no âmbito da política anterior 

do MICI, relativa ao projeto Habitar, no Brasil. Desta 

forma, a atual carteira de reclamações já é composta 

exclusivamente por reclamações apresentadas e 

geridas no âmbito da atual política do Mecanismo.

Tanto a Fase de Consulta quanto a Fase de 

Verificação da Observância confirmaram, ao longo 

do ano, sua maturidade e capacidade de administrar 

os casos de forma transparente e eficaz. Assim, por 

exemplo, em três processos de Consulta, obteve-

se um acordo entre as partes, acomodando os 

tempos do processo às necessidades específicas das 

preocupações manifestadas pelos reclamantes bem 

como da situação do projeto, sem desconsiderar 

o contexto sociopolítico de cada um. Por sua 

vez, a Fase de Verificação da Observância, ao 

mesmo tempo que realizava a investigação de uma 

hidrelétrica no Chile, iniciou a investigação de duas 

hidrelétricas no norte da Guatemala e conseguiu 

a aprovação de uma terceira investigação relativa 

também a uma hidrelétrica situada em Cañón 

del Cauca, na Colômbia. Nesses dois casos, o 

contexto conflituoso e o risco de represálias geram 

desafios adicionais em termos de segurança para 

todos os envolvidos, mas particularmente para os 

reclamantes. 

Em termos de aprendizagem e transferência de 

lições aprendidas, no segundo ano do programa 

MICI Reflexões foram realizadas sessões de reflexão 

relativas a nove anos de gestão de casos em Fase 

de Consulta. O debate com diferentes atores e os 

comentários recebidos, além de contribuir para o 

processo de reflexão institucional, complementaram 

a versão final do documento, que será apresentado 

no início de 2020. 
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Em consideração aos problemas de insegurança 

e violação dos direitos humanos existentes na 

região, neste ano foi elaborado e distribuído 

um manual que apresenta diversas ferramentas 

para que os mecanismos de prestação de contas 

possam gerenciar adequadamente os casos nos 

quais identifica-se risco de represálias. Sem dúvida, 

trata-se de um assunto delicado e complexo para 

as instituições financeiras internacionais, mas os 

crescentes conflitos e a redução do espaço cívico 

ditaram a urgência de contar com ferramentas para 

sua atenção. A publicação teve uma boa acolhida 

entre os demais mecanismos pares, que respaldaram 

sua publicação como produto de livre acesso. No 

contexto da sua divulgação, o MICI contou com a 

ilustre presença da Honorável Michelle Bachelet em 

uma sessão de debate entre instituições financeiras 

internacionais e mecanismos de prestação de contas 

organizada em colaboração com o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos. 

Especificamente, o trabalho assíduo com outras 

instituições financeiras e mecanismos pares para 

compartilhar práticas recomendadas e experiências 

da gestão foi, por mais um ano consecutivo, uma 

constante para o MICI e nos permitiu chegar a novos 

interlocutores. A título de exemplo, destacam-se 

as sessões com membros da Diretoria do Banco 

Mundial relativas à revisão do mandato do Painel de 

Inspeção, as capacitações do pessoal de operações 

do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura 

(AIIB) e as ações de promoção de acesso em 

colaboração com o Banco de Desenvolvimento do 

Caribe.

O ano de 2019 também foi um ano de exames para 

o MICI. O escritório de Auditoria do Grupo BID 

realizou uma análise exaustiva dos nossos processos 

administrativos que permitiu ratificar que o MICI 

está operando em conformidade com as políticas 

e procedimentos administrativos e orçamentais 

do BID e, inclusive, que instaurou práticas a serem 

reproduzidas em outras áreas. Paralelamente, o 

Escritório de Avaliação e Supervisão (OVE) iniciou 

um processo de avaliação da operação do MICI 

no âmbito das atuais políticas, cujos resultados, 

previstos para 2020, servirão de orientação para 

fortalecer a missão do MICI, conforme a necessidade. 

Até o fim de 2019, o MICI atendeu, nos seus quase 

10 anos de existência, 152 reclamações, das quais 33 

foram declaradas admissíveis. Na Fase de Consulta, 

conseguiram-se acordos em 12 reclamações e 

sete reclamações já foram concluídas após o 

cumprimento dos compromissos. Já na Fase de 

Verificação da Observância, foram realizadas oito 

investigações cujas aprendizagens estabeleceram 

importantes marcos de ajustes na operação do 

Banco e, particularmente, no processo de revisão 

do quadro de salvaguardas ambientais e sociais 

do Grupo BID. Atualmente, o MICI conta com 

uma equipe sólida de profissionais que geram 

importantes resultados a favor das comunidades 

da região e fortalecem a operação do Grupo BID, 

contudo, os desafios persistem quanto ao impacto 

do mecanismo e sua capacidade de resposta para as 

comunidades afetadas. Também está por concluir a 

institucionalização do MICI em diversas áreas, como 

a de divulgação rotineira do direito de acesso ao 

mecanismo e a atenção à fragilidade do escritório 

perante a contínua rotatividade de funcionários.

Em fevereiro de 2010, os Diretores Executivos 

aprovaram a primeira Política MICI que encarregava 

ao Mecanismo não só realizar investigações, mas 

também conduzir processos de resolução de 

controvérsias que abriram novas vias de atenção 

a reclamações de comunidades potencialmente 

afetadas pelas operações do Grupo BID. Além 

disso, o mecanismo ganhou mais transparência e 

independência ao reportar diretamente à Diretoria 

Executiva. Em 2020, celebraremos os resultados que 

foram obtidos nesses 10 anos de trabalho em todas 

as vertentes vinculadas à missão do MICI.

Os resultados de 2019 descritos neste relatório 

representam a soma do trabalho e compromisso 

da equipe do MICI, incluindo seus especialistas 

independentes. Entretanto, seu esforço diário 

não teria dado frutos sem o apoio constante da 

Diretoria Executiva, da Administração do Grupo 

BID, da sociedade civil, dos mecanismos pares e, 

principalmente, das comunidades da região que 

confiaram em nós. A todos eles, envio meu mais 

sincero agradecimento.

Victoria Márquez-Mees
Diretora do MICI
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Principais Destaques de 2019

Resultados em Consulta e  
Verificação da Observância

Em 2019, a Fase de Consulta do MICI facilitou quatro 

processos e obteve acordos entre as Partes em 

três reclamações com impacto positivo em mais de 

800 Reclamantes. Nesses três casos, o processo 

de resolução de controvérsias foi elaborado 

dando atenção à urgência das preocupações e 

considerando o estado do projeto, conseguindo 

a realização de acordos em tempos inferiores aos 

contemplados pela Política do MICI, graças ao 

compromisso de todos os envolvidos no processo. 

Após a obtenção de cada acordo, a Fase iniciou o 

monitoramento do seu cumprimento e acompanha 

as partes para garantir a implementação.

1.

EM NÚMEROS

23 reclamações atendidas: 3 acordos obtidos,  
2 acompanhamentos de acordos concluídos,  
3 investigações em andamento.

1 Diretriz para a Gestão de Casos com Risco  
de Represálias

33 atividades de divulgação em 12 países.  
12 eventos externos e 11 internos

2.000 participantes em atividades  
com presença do MICI

2 novos produtos de  
conhecimento
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Por sua vez, a Fase de Verificação da 

Observância emitiu quatro recomendações, 

todas aprovadas pela Diretoria Executiva: 

duas recomendando realizar uma investigação 

e outras duas optando por não investigar. 

Com essas duas novas investigações, a Fase 

mantinha três investigações em andamento 

no final do ano, todas relativas a projetos 

hidrelétricos do setor privado.

Apresentação de salvaguardas

Em 2019, como resultado da avaliação do 

quadro de salvaguardas por parte do Escritório 

de Avaliação e Supervisão (OVE), tanto o 

BID quanto o BID Invest têm desenvolvido 

um processo de modernização do quadro de 

Salvaguardas Ambientais e Sociais, a partir 

do qual são aprovadas e supervisionadas as 

operações do Grupo BID. Nesse processo, as 

conclusões de oito investigações realizadas 

pelo Mecanismo, bem como as recomendações 

institucionais feitas pelo MICI foram 

compartilhadas com as Diretorias Executivas 

e Administrações de ambas as instituições 

buscando fortalecer a sustentabilidade das 

operações do Grupo.

Paralelamente a esse processo, e em 

consideração a uma das recomendações 

realizadas reiteradamente pelo MICI relativa 

2.

à necessidade de capacitar os funcionários do 

Grupo a fim de que disponham de conhecimento 

aprofundado das salvaguardas ambientais e sociais, 

o setor de Conhecimento, Inovação e Comunicação 

(KIC) e a Unidade de Salvaguardas (ESG) 

desenvolveram um curso obrigatório para todo o 

Grupo BID com essa finalidade. Além disso, o curso 

incorporou uma seção sobre o MICI atendendo às 

recomendações feitas pelo OVE de integrar a missão 

do MICI ao quadro de salvaguardas.

Revisando o Mecanismo  
para continuar melhorando
Durante este ano, o MICI foi objeto de uma dupla 

análise: por um lado, o Escritório de Auditoria (AUG) 

realizou uma auditoria administrativa e orçamentária; 

por outro lado, o Escritório de Avaliação e 

Supervisão (OVE) iniciou seu processo de avaliação 

conforme determinado nas Políticas do MICI, que 

será concluído, segundo as previsões, em 2020. O 

MICI obteve qualificações positivas por parte da 

Auditoria e o seu relatório destacou que o MICI está 

operando conforme as políticas e procedimentos 

administrativos e orçamentários do BID e, 

inclusive, dispõe de práticas destacadas a serem 

compartilhadas com outras unidades do Banco. O 

MICI confia que as conclusões e recomendações 

publicadas pela avaliação do OVE servirão para 

fortalecer e melhorar a operação do Mecanismo.

3.
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Principais Destaques de 2019

Ampliando os espaços de reflexão

Em maio, dentro do Programa MICI Reflexões, 

foi realizada a sessão de reflexão relativa à nota 

técnica com respeito à Fase de Consulta, onde são 

revisados nove anos de experiência em resolução 

de controvérsias. O objetivo do programa é gerar 

aprendizagens no interior do Grupo BID por meio 

de processos de reflexão sobre a experiência de 

casos, de forma que possam compreender melhor 

os impactos negativos que as operações podem ter 

e sejam incorporadas ou melhoradas as ferramentas 

institucionais para evitá-los, mitigá-los ou compensá-

los, conforme estabelecido nas nossas Políticas 

Operacionais. As contribuições dos públicos internos 

e externos coletados durante o processo MICI 

Reflexões serão incorporadas na versão final da nota 

que será disponibilizada ao público em 2020.

As aprendizagens esmiuçadas nas distintas notas 

do MICI Reflexões também contribuíram para um 

melhor conhecimento por parte das comunidades 

sobre os alcances e resultados de um processo 

MICI, a fim de que possam entender melhor o 

funcionamento do MICI e o que podem esperar do 

processo MICI em cada uma de suas etapas. Nessa 

perspectiva, o Programa MICI Reflexões também 

serviu de plataforma para enriquecer os encontros 

com Organizações da Sociedade Civil, outros 

mecanismos pares e instituições acadêmicas.

5.

Promovendo o Acesso ao Mecanismo

O trabalho do Mecanismo só pode ser realizado 

quando as comunidades afetadas têm acesso a 

ele, e para elas não é possível ter acesso a algo 

que não conhecem. Portanto, em 2019, da mesma 

forma que nos anos anteriores, o MICI dedicou 

importantes recursos à promoção do acesso 

usando como parceiro estratégico as organizações 

da sociedade civil e organismos e instituições 

com missão semelhante à nossa em toda a região. 

Por mais um ano, o MICI manteve um trabalho 

constante de promoção de acesso e chegou a um 

público total de mais de 1.500 pessoas por meio 

de aproximadamente 30 eventos externos, com 

ênfase no vínculo com organizações da sociedade 

civil dedicadas ao respeito dos direitos humanos na 

América Latina e Caribe e aquelas que promovem as 

estruturas de paz na região.

4.
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Compartilhando experiências

A colaboração com outras instituições financeiras 

internacionais e seus mecanismos de prestação 

de contas foi um tom dominante no trabalho do 

MICI ao longo do ano para trocar experiências 

e compartilhar práticas recomendadas. Durante 

o ano, destacam-se as sessões do Mecanismo 

com membros da Diretoria do Banco Mundial, as 

capacitações do pessoal operacional do Banco 

Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) e 

do Novo Banco de Desenvolvimento. Na região, o 

MICI realizou diversas atividades com o Banco de 

Desenvolvimento do Caribe (CDB) e seu Escritório 

de Integridade, Conformidade e Prestação de 

Contas com um enfoque colaborativo para 

promover o acesso aos mecanismos por parte das 

comunidades afetadas. Em 2019, o MICI concluiu seu 

papel como Secretariado da Rede de Mecanismos 

Independentes de Prestação de Contas, após mais 

de dois anos de responsabilidade.

6.
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Com o encerramento do caso Habitar (Brasil) foi concluída a gestão de todos os 
casos recebidos sob a política antiga do MICI.

Fatos destacados

1

3
Na Fase de Consulta foram abordados todos os acordos entre as Partes 
em três casos e se encerrou o monitoramento de outros dois processos 
após serem cumpridos os compromissos acordados.

2
As três investigações em andamento em Fase de Verificação da Observância 
se referem a operações sem garantia soberana para a construção de projetos 
hidroelétricos: um do BID e dois de BID Invest.

14 Relatório Anual MICI 2019

La cartera  
de reclamos  
en 2019

Em 2019 o MICI gerenciou um total 

de 23 reclamações: 20 relativas a 

operações financiadas pelo BID e três 

relativas a operações do BID Invest. Às 10 

reclamações que constituíam a carteira ativa 

no início do ano se somaram 13 reclamações 

recebidas durante o ano.

A carteira de reclamações 2019
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Barbados

Guiana 

Paraguai

Peru

Chi le

Equador

Brasi l

Hai t i

Guatemala

Costa Rica 

Argent ina

Colômbia

15

5 Argentina

4 Brasil

3 Colômbia

2 Chile  
Equador

1 Barbados 
Costa Rica 
Guatemala 
Guiana 
Haiti 
Paraguai 
Peru

Reclamações 2019 por país de origem

2019 – O perfil das reclamações e as operações correlatas

De que países provêm as reclamações? 

Geograficamente as reclamações gerenciadas no ano provieram de 12 países da região da América 

Latina e do Caribe. A Argentina e o Brasil são os países com o maior número de reclamações.
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Quem apresenta as reclamações?

Que tipo de danos foram alegados?

Em 2019 a carteira de reclamações reflete 

uma crescente preocupação por parte das 

comunidades reclamantes a respeito de 

impactos econômicos adversos (42% dos 

danos alegados se vinculam a estes) como 

são os gerados por perda de meios de 

subsistência, agravamento das condições de 

vida e deterioração ou desapropriação da 

propriedade. Neste sentido, encabeçam a lista 

os impactos em condições de vida (24%), 
seguidos por impactos patrimoniais (18%), 
impacto ambiental (16%) e na saúde (14%). 
Cumpre indicar que neste exercício aumentou 

a proporção de reclamações que apresentam 

alegações de dano por impactos patrimoniais 

(18% em 2019, cinco pontos mais que em 2018).

Das 23 reclamações gerenciadas em 2019, 11 
foram apresentadas por grupos comunitários, 
10 por indivíduos a título pessoal e duas por 
comunidades indígenas. Em comparação com 2018, 

foi reduzido o número de reclamações apresentadas 

por comunidades indígenas e aumentaram as outras 

duas categorias.

Além disso, cresce a proporção de reclamações 

apresentadas sem representação (44% em 
2019, 39% em 2018), embora se mantenha uma 

percentagem mais alta de reclamações com 

representação. Para as reclamações apresentadas 

por um representante se observa uma redução na 

representação por organizações de sociedade civil 

(76% em 2019, 86% em 2018). 

44% 
Sem Representação

56%
Com Representação

Representação Individual, 3 

Representação 
OSC, 10 

Solicitantes
sem Representação,10 

Por tipo de representação utilizada

Grupos Comunitários

 Indivíduos

Comunidades Indígenas

11

10

2

23  rec lamações

Por tipo de reclamante

Impacto nas condições de vida,  20

Impacto ambiental, 13

Impacto na saúde, 12

Impacto cultural, 8

Impacto na segurança, 8

Impacto no tecido social, 7

8%

10%

10%

14%

16%

18%

24%

Impacto patrimonial, 15

Por tipo de prejuízo alegado
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Sobre as operações motivo da reclamação

Das 23 reclamações gerenciadas pelo MICI em 2019, 

17 são relativas a projetos de setor público com 

financiamento do BID e seis são relativas a projetos 
do setor privado: três com financiamento do BID e 

os outros três com financiamento do BID Invest. 

De quais setores elas vêm?

As reclamações enfocam fundamentalmente os 

setores de energia (39%), transporte (22%), água 
e saneamento (18%) e desenvolvimento urbano 
e moradia (13%). Com pequenas variações entre 

anos, os projetos de infraestrutura se mantêm 

como principais geradores de preocupações nas 

comunidades da Região.

Energia, 9

Meio Ambiente e Desastres Naturais, 1

Transporte, 5

Água e Saneamento, 4

Desenvolvimento 
Urbano e 
Moradia, 3

Agricultura e 
Desenvolvimento 
Social, 1

18%

13%

22%

39%

4%
4%

Os projetos vinculados por tipo de setor

26%

74%

23  rec lamações

Reclamações  

vinculadas  

a projetos do 

setor público, 17

Reclamações  

vinculadas a projetos do  

setor privado, 6  

(3 do BID Invest)
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A que categoria ambiental pertencem?

Das reclamações gerenciadas em 2019, 10 se referiam a projetos da categoria A; outros 10, a projetos da 
categoria B; e três reclamações a projetos categoria C ou sem categorizar. 

12 reclamações gerenciadas em 2019 se relacionaram a uma única operação, ao passo que 11 se vinculavam 

a projetos que dispõem de financiamento do Grupo BID por meio de múltiplos tipos de instrumentos 

financeiros.

12
Reclamações 
relacionadas 
a uma única 

operação

23
Reclamações tratadas 

 em 2019
11

Reclamações 
relacionadas a 
mais de uma 

operação

20 Empréstimos

20 Cooperações Técnicas

7 Investimentos não reembolsáveis

1 Linha de crédito

11 Empréstimos

1 Cooperação Técnica

1 Garantia

Fuente de todos los gráficos: MICI, sistema de gestión de reclamos.

Categoria A Categoria B Categoria C 
ou não categorizado

44% 13%43%

23  rec lamações

Que instrumentos financeiros o Grupo BID tem utilizado para apoiar os projetos?

Categorização das operações por seu impacto

Categoria A: Qualquer operação que 
tenha o potencial de causar impactos 
ambientais negativos significativos e 
efeitos sociais associados ou tenha 
implicações profundas que afetem os 
recursos naturais. 

Categoria B: As operações que 
possam causar principalmente 
impactos ambientais negativos 
localizados e de curto prazo, inclusive 
impactos sociais associados e para 
os quais já se disponha de medidas 
de mitigação efetivas. 

Categoria C: As operações que 
não causarem impactos ambientais 
negativos, inclusive sociais 
associados, ou cujos impactos sejam 
mínimos.

Fonte: Política de Meio Ambiente e Cumprimento 
de Salvaguardas, BID.



Carteira de Reclamações 2019

Número da reclamação Nome País Número de projeto

1 MICI-BR-2011-019 
(BR-MICI004-2011) Programa de Melhoria de Bairros Habitar Brasil Brasil BR0273

2 MICI-PE-2015-0094 Projeto de Cadastro, Titulação e Registro de Terras Rurais no 
Peru - Terceira Fase (PTRT-3) Peru PE-L1026

3 MICI-BID-PR-2016-0101 Reconversão do Centro, Modernização do Transporte 
Público e de Prédios Governamentais - Reclamação II Paraguai PR-L1044

4 MICI-BID-HA-2017-0114 Programa de Infraestrutura Produtiva - Reclamação II Haiti HA-L1055

5 MICI-BID-CH-2017-0115 Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo  - Reclamação II Chile CH-L1067

6 MICI-BID-CR-2017-0125 Projeto Hidrelétrico Reventazón – Reclamação IV Costa Rica CR-L1049

7 MICI-BID-EC-2018-0131 Programa de Reconstrução de Infraestrutura Elétrica das 
Áreas Afetadas pelo Terremoto no Equador Equador EC-L1219

8 MICI-CII-CO-2018-0133 Projeto Hidrelétrico de Ituango Colômbia CO-11794-04

9 MICI-BID-CO-2018-0133 Apoio à Estruturação do Projeto Hidrelétrico de Ituango Colômbia CO-T1250

10 MICI-CII-GU-2018-0136 Geradora San Mateo S.A. e Geradora San Andrés S.A. Guatemala GU3794A-01, 
GU3798A-01

11 MICI-BID-BA-2019-0140 Programa de Gestão e Avaliação de Riscos Costeiros Barbados BA-L1014

12 MICI-BID-CH-2019-0141 Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo  - Reclamação III Chile CH-L1067

13 MICI-BID-BR-2019-0142 Programa de Estruturação Urbana São José dos Campos - 
Reclamação III Brasil BR-L1160

14 MICI-BID-AR-2019-0143 Plazalogística SA Argentina AR-L1132

15 MICI-BID-AR-2019-0144 Programa de Infraestrutura Produtiva e Turística para a 
Província do Rio Negro Argentina AR-L1106

16 MICI-BID-EC-2019-0145 Programa de Reconstrução de Infraestrutura Elétrica das 
Áreas Afetadas pelo Terremoto no Equador  - Reclamação II Equador EC-L1219

17 MICI-BID-GY-2019-0146 Programa de Melhoria da Empresa Elétrica Guiana GY-L1041

18 MICI-BID-AR-2019-0147 Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio 
Reconquista – Reclamação II Argentina AR-L1121

19 MICI-BID-AR-2019-0148 Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio 
Reconquista - Reclamação III Argentina AR-L1121

20 MICI-BID-BR-2019-0149 Projeto Viva Cidade 2 – Revitalização Ambiental e Urbana 
do Município de Joinville Brasil BR-L1405

21 MICI-BID-AR-2019-0150 Projeto de Melhoria Integral da Ferrovia General Roca: Ramo 
Constitución - La Plata Argentina AR-L1158

22 MICI-BID-BR-2019-0151 Programa de Saneamento Integrado de Maués - 
PROSAIMAUÉS Brasil BR-L1314

23 MICI-CII-CO-2019-0152 Ruta del Cacao 4G Carreteira Pedágio Colômbia 12252-01

Reclamações relacionadas a projetos do BID Reclamações relacionadas a projetos do BID Invest
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https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BA-2019-0140
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2019-0141
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0142
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0143
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2019-0145
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GY-2019-0146
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0147
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0149
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0151
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
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O gerenciamento do MICI

6 2 2 2

Reclamações encerradas

Fase de Consulta 

5 4 1

Verificação da 
Observância

Admissibilidade

Status da carteira em 1/1/19

Status da carteira em 31/12/2019

Fase de Consulta Verificação da 
Observância

6 4 1

Reclamações ativas

Em registro
Não gerenciado em fases

+
Reclamações recebidas em 2019

6 621

Admissível Não admissível Não registradoEm registro
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A carteira de reclamações 2019 incluiu 

10 casos transferidos do ano anterior mais 

13 reclamações novas recebidas ao longo do 
ano. Em 31 de dezembro se tinha concluído a 

gestão de 12 reclamações: seis em registro, duas em 

admissibilidade, duas em Fase de Consulta e duas em 

Fase de Verificação da Observância. Onze reclamações 

permanecem em gestão ativa a serem transferidas a 

2020: oito vinculadas a operações do BID e três 

vinculadas a operações do BID Invest.



Seis das 13 reclamações que o MICI recebeu em 2019 foram registradas, ao passo que 
outras seis não cumpriram os requisitos formais para seu registro. Em 26 de dezembro 
se recebeu uma última reclamação relativa a uma operação do BID Invest e ficou em 
etapa de registro no encerramento do ano. 

A etapa de registro
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Reclamações não registradas

Três reclamações se referiam a temas fora do âmbito 

do MICI e foram encaminhadas aos escritórios de 

Ética, de Aquisições e de Integridade Institucional, 

respectivamente.

Em duas reclamações os 

reclamantes não tinham 

tido contato prévio com 

a Administração por 

desconhecerem a via para fazê-

lo e não manifestavam temor 

a represálias, pelo que foram 

encaminhados a essa como 

primeira instância de solução das 

preocupações apresentadas.

Uma reclamação não apresentava as informações 

completas e os requisitos de informações para o seu 

registro não foram cumpridos após a prorrogação de 

10 dias úteis prevista na Política MICI. 

Reclamações relacionadas a processos de 
aquisições e/ou contratações, 2

Reclamações relacionadas 
a considerações éticas, 1

Reclamações com 
informação incompleta, 1

17%

17%

33%

33%

Reclamações sem prévio contato 
com a Administração, 2

Reclamações recebidas em 2019: Razões da ausência do registro



Na etapa de admissibilidade foram gerenciadas no total sete reclamações: seis 
recebidas em 2019 mais uma recebida em 2018 e cujo processo de admissibilidade não 
tinha finalizado no encerramento desse ano. Cinco delas foram declaradas admissíveis 
e as outras duas foram declaradas inadmissíveis.

O Processo de Recepção - Registro - Admissibilidade en 2019

  

 
A D M I S S I B I L I DA D E

Admissíveis Inadmissíveis

  4+1* 2

R E C E P Ç ÃO  
 

13 Reclamações (12 BID + 1 BID Invest)

  
R E G I S T R O

Registrado 46%

6
No curso 8%

1
Não registrado 46%

6

+

+ +

*Esta é uma reclamação registrada em 2018 e declarada elegível em 2019
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Sobre as duas reclamações declaradas inadmissíveis

A etapa de admissibilidade

Projeto de Energia Hidroelétrica Alto Maipo 
(MICI-BID-CH-2019-0141)

Uma reclamação referente ao projeto financiado pelo 

BID foi declarada inadmissível, uma vez que, se for 

mantida a atuação de supervisão de cumprimento 

por parte da Administração do Grupo BID, o dano 

alegado não apresentará “probabilidade razoável 

de ocorrer”. Além disso, com base nas informações 

recebidas dos Reclamantes, os direitos de água não 

teriam sido afetados. Finalmente, o tema proposto 

na Reclamação era objeto de um processo judicial 

ativo, o que excluía a possibilidade de uma atuação 

do MICI.

Programa de Saneamento Integrado 
de Mauês – PROSAIMAUES 
(MICI-BID-BR-2019-0151)

Uma reclamação referente a esse programa 

financiado pelo BID foi declarada inadmissível 

porque o tema proposto na Reclamação era objeto 

de um processo judicial ativo.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2019-0141
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0151


Missões de Admissibilidade

Em 2019 o MICI realizou três missões de 
admissibilidade. A primeira, vinculada a uma 
reclamação (MICI-CII-GU-2018-0136) apresentada 
por grupos indígenas da Guatemala em relação 
ao financiamento por parte do BID Invest de dois 
Projetos hidrelétricos, Geradora San Mateo S.A (GSM 
ou Pojom II) e Geradora San Andrés S.A. (GSA ou 
Yahuiltz), atualmente em construção, localizados 
na zona Ixquisis, uma pequena população do 
município de San Mateo Ixtatán no Departamento 
de Hueuetenango ao noroeste da Guatemala, a uma 
distância aproximada de 3 km da fronteira com o 
México e a 438 km da Cidade da Guatemala.

As outras duas missões de admissibilidade foram 
realizadas em abril e julho na Argentina em relação a 
três reclamações vinculadas a operações do BID:

A primeira missão se desenvolveu em abril para 
avaliar a admissibilidade da reclamação apresentada 
por 149 comerciantes da rua Mitre em San Carlos 
de Bariloche relacionado com o “Programa de 
Infraestrutura Produtiva e Turística da Província de 
Rio Negro” (MICI-BID-AR-2019-0144). Na visita, a 
equipe MICI se reuniu com o grupo de reclamantes, 
autoridades municipais e representantes do órgão 
executor e visitou a zona do projeto.

A segunda missão de admissibilidade na Argentina 
teve lugar em julho para avaliar duas reclamações: 
uma relativa ao “Programa de Saneamento 
Ambiental da bacia do Rio Reconquista” 
(MICI-BID-AR-2019-0148) e outra referente à 
“Melhoria Integral da Ferrovia General Roca: Ramal 
Constitución - La Plata” (MICI-BID-AR-2019-0150). 
Para o primeiro caso, o MICI, acompanhado pelos 
reclamantes, visitou as bacias alta, média e baixa 
do rio Reconquista para tomar conhecimento de 
primeira mão da situação ambiental e também 
realizou reuniões com funcionários do órgão 
executor e do BID em Buenos Aires. No segundo 
caso, a visita levou o MICI à cidade de La Plata 
onde também percorreu parte da rota da ferrovia 
e manteve reuniões com as diferentes partes 
envolvidas.
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A equipe do MICI visitou as bacias superior, média e baixa do Rio 
Reconquista.

A rua Mitre é uma das principais avenidas comerciais e turísticas de Bariloche.

A missão na Guatemala envolveu a mudança para populações em áreas 
remotas.
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Fase de Consulta

A Fase de Consulta gerenciou um total de nove reclamações: cinco transferidas de 
anos anteriores e quatro recebidas em 2019. Todas elas correspondem a projetos 
financiados pelo BID.

A disposição das partes em explorar soluções foi fundamental 
para a obtenção de acordos satisfatórios.

CONQUISTAS EM 2019

3 acordos assinados: Um no Equador  
e dois na Argentina. Todos eles estão  

atualmente em etapa de acompanhamento.

2 casos concluídos com sucesso após finalizar  
a etapa de acompanhamento.

Acordos
O processo de resolução de controvérsias do 

MICI permitiu alcançar em 2019 acordos entre as 

partes para três reclamações: uma referente ao 

“Programa de Reconstrução de Infraestrutura 

Elétrica das Zonas Afetadas pelo Sismo no 

Equador” (MICI-BID-EC-2018-0131); uma reclamação 

sobre o “Programa de Infraestrutura Produtiva e 

Turística da Província de Rio Negro”, em Bariloche, 

Argentina, (MICI-BID-AR-2019-0144); e uma 

terceira reclamação vinculada ao “Programa de 

Saneamento Ambiental da bacia do Rio Reconquista” 

(MICI-BID-AR-2019-0148). Cumpre notar de 

modo especial que nos três casos o dinamismo 

dos processos de diálogo permitiu que fossem 

alcançados acordos em um tempo inferior ao que 

prevê a Política MICI (ver destacado “Flexibilidade: 

um fator fundamental para a resolução de 

controvérsias”). Enquanto isso, continua em processo 

de diálogo o caso (MICI-BID-AR-2019-0150) relativo 

ao “Projeto de Melhoria Integral do Ferrovia General 

Roca: Ramal Constitución – La Plata”.

Monitoramentos
No fim do ano tinham sido concluídos com 

sucesso os casos relacionados ao Projeto 

Habitar Brasil (MICI-BR-2011-019) e o vinculado 

ao “Projeto Hidrelétrico Reventazón” na Costa 

Rica (MICI-BID-CR-2017-0125) e se mantinha o 

acompanhamento dos acordos dos casos “Projeto 

de Cadastro, Titulação e Registro de Terras Rurais no 

Peru Terceira Fase (PTRT-3)” (MICI-PE-2015-0094) e 

a reclamação relativa ao “Programa de Infraestrutura 

Produtiva” e outros projetos vinculados na zona de 

Caracol, no Haiti (MICI-BID-HA-2017-0114).

Reclamação transferida após avaliação
Finalmente, a Fase de Consulta também 

gerenciou a reclamação relativa ao “Programa de 

Estruturação Urbana de São José dos Campos” 

(MICI-BID-BR-2019-0142), para o que se determinou 

em etapa de avaliação que não existiam condições 

para iniciar um processo de diálogo e foi transferido 

à Fase de Verificação da Observância.



Flexibilidade: um fator fundamental para a 
resolução de controvérsias

Há dois aspectos chave que definem o processo 
de resolução de controvérsias do MICI: seu caráter 
voluntário e sua flexibilidade. Esse caráter flexível 
foi uma nota dominante na gestão da Fase de 
Consulta neste ano e tornou evidente a importância 
de adaptar tempos e formatos às necessidades 
concretas de cada caso.

Assim, por exemplo, no caso apresentado por 
comerciantes da rua Mitre em Bariloche (Argentina), 
dado o avanço das obras e a importância de dispor 
de uma solução antes do início da temporada 
turística, a equipe MICI considerou necessário 
que o processo de diálogo fosse levado a cabo 
com a maior celeridade possível. Aproveitando as 
informações obtidas na missão de admissibilidade, 
foi possível agilizar o processo de avaliação para 
determinar a disposição e o compromisso das Partes 
para participar de um processo de Fase de Consulta 
em duas sessões intensivas. A gestão dos tempos e 
o apoio do facilitador local, somado à disposição de 
todas as Partes em encontrar uma solução para os 
problemas propostos, permitiu chegar rapidamente a 
um acordo.

Nos outros dois casos na Argentina o processo 
eleitoral representava um risco para a participação 
das Partes em um diálogo, pelo qual se propôs 
agendar as primeiras sessões do processo de 
maneira que as mudanças induzidas pela eleição não 
afetassem a consecução dos acordos.

Nesses casos, como em todos os geridos pelo MICI, 
a análise do contexto em que se desenvolvem os 
processos da Fase de Consulta é um elemento 
fundamental para propor alternativas de solução às 
Partes.
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Na reclamação referente ao rio Reconquista, foi alcançado um acordo após dois dias de negociação.

O contexto local, a posição dos reclamantes e o estado de execução dos projetos 
são aspectos-chave que o MICI analisa para adaptar o processo da Fase de Consulta 
às necessidades de cada caso.

2 reclamações encerradas com sucesso
3 acordos alcançados, no acompanhamento
1 em processo de consulta
2 no acompanhamento (iniciado em anos anteriores)
1 transferido para a fase de Verificação da Observância

F a s e  d e  C o n s u l t a
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Fase de Verificação da Observância

Em 2019 a Fase de Verificação da Observância gerenciou um total de seis casos: quatro já 
em gestão de anos anteriores e dois transferidos ao longo do ano. Dois correspondem a 
operações do BID Invest e quatro a projetos financiados pelo BID.

Sobre operações de BID Invest

CONQUISTAS EM 2019:

4 recomendações de investigação  
apresentadas e aprovadas aos Diretórios  

Executivos do BID e BID Invest: duas a favor de 
investigar e outras duas recomendando não investigar.

2 investigações iniciadas, relativas a operações do BID 
Invest.

1 investigação finaliza e se submete a versão preliminar 
a comentários da Administração.

1 caso está pendente de acompanhamento.

Geradora San Mateo e Geradora San Andrés 
(MICI-CII-GU-2018-0136).

Essa reclamação foi apresentada por comunidades 

indígenas da zona norte de Hueuetenango, 

Guatemala, cuja identidade se mantém em resguardo 

uma vez que temem represálias. As alegações de 

dano se centram em temas ambientais, sociais e 

de gênero vinculados a um projeto de construção 

e operação de duas hidrelétricas de passada 

financiadas pelo BID Invest. Em maio de 2019 a 

Diretoria Executiva aprovou a investigação, que 

estava em andamento no encerramento do ano.

Planta Hidrelétrica Ituango  
(MICI-CII-CO-2018-0133).

Essa reclamação foi apresentada por 480 residentes 

de oito municípios do departamento de Antioquia, 

Colômbia, os quais também manifestaram ao 

MICI temer por represálias, mas não solicitaram 

confidencialidade. A reclamação refere-se ao projeto 

de construção da maior hidrelétrica da América 

Latina no desfiladeiro do Rio Cauca. As alegações 

de dano se centram em redução das atividades de 

sustento dos reclamantes, violência e afetações de 

gênero. Além disso se alega que não se fez uma 

correta identificação da área de impacto direto nem 

tampouco uma adequada avaliação dos riscos de 

desastre. Em outubro de 2019 a Diretoria Executiva 

aprovou a investigação que terá início no primeiro 

trimestre de 2020.

https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
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Investigações do MICI:  
buscando garantir a sustentabilidade

As investigações do MICI vão além da revisão de 
um cumprimento por mero cumprimento: eles têm o 
objetivo de garantir que o financiamento do Grupo 
BID promova o desenvolvimento sustentável na 
América Latina e no Caribe e, assim, melhore a vida 
da população da região.

O escopo da investigação é dado por alegações 
de danos reais ou potenciais reivindicados pelas 
comunidades impactadas por um projeto financiado 
pelo Grupo e focadas no cumprimento dos requisitos 
ambientais, sociais e de divulgação de informações 
obrigatórias para todas as operações financiadas 
pelo Grupo. A metodologia investigativa sólida inclui 
a revisão de documentos, a coleta de depoimentos e 
uma visita de campo, conduzida por uma equipe de 
pesquisa liderada pelo MICI e composta por dois ou 
mais especialistas independentes (consulte a Lista de 
especialistas) que apoiam o MICI tecnicamente, dada 
a diversidade de setores e temas que nosso trabalho 
abrange.

O produto final: um relatório público contabilizando 
as ações ou omissões do Banco, a sua ligação com os 
alegados danos e recomendações para remediá-las e 
retornar à conformidade.

Entrevistas com os reclamantes do projeto Metrobús em Assunção, Paraguai.

Na Guatemala, a equipe de Verificação da Observância realizou mais 
de 50 reuniões com quase 500 pessoas, a maioria em comunidades 
dispersas e de difícil acesso.

V e r i f i c a ç ã o  d a  O b s e r v â n c i a

2 concluídos sem investigação
2 recomendações para verificação da observância aprovadas
1 sob investigação
1 aguardando plano de ação
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Sobre operações do BID

Apoio à Estruturação do Projeto Hidrelétrico 
Ituango (MICI-BID-CO-2018-0133)

A reclamação referente à Planta Hidrelétrica Ituango 

também faz referência a uma cooperação técnica 

financiada pelo do BID para realizar diversos estudos 

técnicos na etapa de preparação do projeto. Neste 

caso se recomendou não realizar uma investigação 

específica à cooperação técnica por se considerar 

que qualquer potencial descumprimento ou dano 

decorrente dela seria revisado na investigação da 

operação de financiamento pelo BID Invest.

Programa de Estruturação Urbana de São José 
dos Campos (MICI-BID-BR-2019-0142)

A reclamação refere-se à construção do “Arco de 

Inovação (Ponte Estaiada)” na cidade de São José 

dos Campos. O MICI recomendou não fazer uma 

investigação dessa reclamação depois de o BID 

confirmar ao município que não financiaria o projeto 

posto que se tinha começado a execução das obras 

sem ter observado as Diretivas B.5 e B.6 (avaliação 

ambiental e consultas).

Novo roster de peritos

Em maio desse ano culminou o processo de renovação do Roster de Peritos da Fase de Verificação da 
Observância, iniciado em setembro de 2018. A lista é formada por 12 membros de vasta experiência técnica 
e conhecimento da operação dos organismos multilaterais e do âmbito de salvaguardas ambientais e sociais 
do Grupo BID. O roster dispõe de sete peritos ambientais e cinco peritos sociais, com experiência em campos 
como geologia, gestão de recursos hídricos, avaliação de impactos e reassentamento ou gestão de situações 
de conflito. Sete dos peritos são da região (Argentina, Brasil, Chile e Venezuela), três são europeus (Alemanha, 
Espanha e França) e dois são canadenses.

O roster facilita que a Fase conte com uma lista de peritos que podem incorporar-se imediatamente a uma 
equipe de investigação, segundo seu âmbito de experiência profissional e as necessidades do caso.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-BR-2019-0142
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Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo 
(MICI-BID-CH-2017-0115).

Na reclamação comunidades da zona do Caixão 

do Maipo, Chile, apresentam danos de natureza 

ambiental, de segurança viária e de gênero como 

resultado da construção e operação de uma 

hidrelétrica de passada financiada pelo guichê 

de setor privado do BID. Atualmente o BID Invest 

administra esse financiamento. A hidrelétrica prevê 

um túnel de mais de 70 quilômetros sob a cordilheira 

dos Andes. Em 2019 foi levada a cabo a investigação 

em estreita colaboração com o Escritório do 

Ombudsman de Cumprimento e Assessoria (CAO 

por suas siglas em inglês) da Corporação Financeira 

Internacional (CFI), dado que a CFI financiava esse 

projeto e seu mecanismo também recebeu uma 

reclamação homóloga à do MICI. No fim do ano 

se enviou à Administração para seus comentários 

uma versão preliminar do relatório e se espera que 

o relatório final seja submetido à consideração da 

Diretoria Executiva do BID no primeiro trimestre de 

2020.

Projeto “Reconversão Centro, Modernização 
Transporte Público Metropolitano e Escritórios 
de Governo” (MICI-BID-PR-2016-0101).

O relatório de verificação da observância relativo 

desse caso foi aprovado pela Diretoria Executiva 

no fim de 2018 e se mantinha pendente a realização 

de um plano de ação por parte da Administração 

para atender às recomendações feitas pelo MICI. No 

entanto, em 2019, o Governo do Paraguai decidiu 

efetuar mudanças no projeto de transporte público 

e não resulta viável gerar um plano de ação até que 

não se concretizem essas modificações.

https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
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A acessibilidade é um dos aspectos fundamentais, pois dificilmente seria possível 
atender as comunidades da nossa região sem a divulgação da nossa existência ou 
se forem estabelecidas barreiras de acesso àqueles que estão sendo afetados ou 
poderiam ser afetados por projetos financiados pelo Grupo BID. Por esse motivo, 
divulgar os processos do MICI e seu âmbito de competência entre a sociedade civil 
e outras organizações da América Latina e Caribe é um aspecto crucial para cumprir 
adequadamente a nossa missão.

Promoção de acesso

Em 2019, o MICI organizou 

mais de 12 eventos com público 
externo, tanto de forma virtual quanto 

presencial, em diferentes países da região, e 

participou de 16 eventos organizados por outras 
entidades. Todas essas ações, somadas a 18 atividades 

dirigidas a funcionários do Grupo BID, permitiram 
chegar a um público de mais de 2.000 pessoas na 
região.

A promoção de acesso continua sendo um desafio 

para o MICI não só para que aqueles que o requerem 

conheçam a existência do mecanismo e o que 

podem esperar dele, mas também para que as 

comunidades saibam quem financia os projetos e 

quais obrigações ambientais, sociais e de divulgação 

de informação devem ser observadas para garantir a 

sustentabilidade da operação.

Nesse sentido, a estratégia de divulgação externa 

foi transformando-se, e ao vínculo contínuo com 

organizações da sociedade civil somaram-se a 

identificação e aproximação com organismos e 

profissionais com funções e interesses comuns ao 

MICI.
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Barbados sediou o primeiro workshop com a Sociedade Civil que 
a MICI realizou na região do Caribe.



Encontros com organizações da sociedade civil

Divulgar os processos do MICI e seu âmbito de 

competência entre a sociedade civil e outras 

organizações da América Latina e Caribe que 

trabalham pela defesa dos direitos sociais e 

ambientais é um aspecto crucial para cumprir 

adequadamente a nossa missão. Como nos anos 

anteriores, o MICI manteve um contato direto 

com organizações que trabalham na região, com 

sessões virtuais e presenciais, tanto em Washington 

DC quanto nos países. Neste ano, foi realizado o 

primeiro workshop com a sociedade civil no Caribe, 

especificamente em Barbados.

Cafés da manhã estratégicos e participação em eventos temáticos relevantes

Aproveitando as missões as países para a gestão 

de distintos casos, foram realizados encontros com 

atores estratégicos da Costa Rica e Equador: um 

formato que permite estabelecer relações com 

profissionais de alto reconhecimento em diferentes 

âmbitos e ajudam a entender melhor a realidade de 

cada país e a divulgar localmente o trabalho do MICI. 

O MICI participou do Primeiro Congresso Americano 

de Mediação celebrado em Corrientes, Argentina. 

Igualmente, a convite da Secretaria de Justiça e 

Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos 

do Governo de Salta, Argentina, o MICI participou 

de um colóquio com cerca de 90 mediadores da 

província, divulgando o âmbito de ação do MICI em 

termos de resolução de conflitos e apresentando 

diversos casos de estudo.
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O encontro com a sociedade civil na Argentina foi co-organizado com a Rede 
Argentina de Cooperação Internacional (RACI).

A Guia para Gerenciamento de Represálias também foi apresentado 
às OSCs que trabalham na região.



Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos

Os Princípios Orientadores das Nações Unidas 

sobre Empresas e Direitos Humanos destacam o 

papel dos mecanismos de reclamação não estatais 

como uma peça fundamental entre os sistemas de 

reparação diante da violação de direitos humanos 

em todas as atividades empresariais. O quadro 

das Nações Unidas para “proteger, respeitar e 

remediar” exorta os mecanismos não estatais a 

trabalharem com mais eficácia sob os princípios 

de equidade, acessibilidade, transparência e 

previsibilidade, entre outros, especialmente em 

regiões afetadas por conflitos, onde existe um 

maior risco de violações graves dos direitos 

humanos.

Consciente da relevância desses princípios, o 

MICI participou ao longo do ano de diversas 

sessões virtuais ou presenciais, como a IV 

Consulta Regional sobre Empresas e Direitos 

Humanos (Santiago do Chile), o Seminário “Conduta 

Empresarial responsável e mecanismos de reclamação 

por violações dos direitos humanos das empresas” 

(Honduras) e o Workshop Internacional sobre 

Mecanismos e Métodos Adequados de Acesso à 

Justiça para a implementação do Pilar 3 dos Princípios 

Orientadores de Empresas e Direitos Humanos na 

Argentina, bem como no Fórum das Nações Unidas 

sobre Empresas e Direitos Humanos.

36 Relatório Anual MICI 2019

Em novembro, a coordenadora da Fase de Verificação da Observância, 
Arantxa Villanueva, participou do "Fórum das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos" em Genebra, Suíça.



III Fórum do Sistema Interamericano de Direitos Humanos

No âmbito do III Fórum do Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, em Quito, Equador, o MICI 

organizou a conferência “A atuação do Mecanismo 

Independente de Consulta e Investigação do 

Grupo BID como instância de proteção dos direitos 

humanos na América Latina e Caribe”. O colóquio 

foi organizado em colaboração com a Corporação 

de Gestão e Direito Ambiental (ECOLEX) e a 

Coordenadora Equatoriana de Organizações 

para a Defesa da Natureza e do Meio Ambiente 

(CEDENMA) e contou com a participação de Jairo 

Cantincús, presidente da Federação de Centros Awa 

do Equador, e Juan Dumas, especialista internacional 

em facilitação e resolução de conflitos e membro do 

Roster de peritos em Facilitação do MICI.

O evento serviu para analisar aspectos como a 

contribuição dos mecanismos não judiciais de 

remediação para proteger os direitos humanos 

no contexto de projetos de desenvolvimento; a 

complementaridade dos IAMs com outras instâncias 

e organizações da sociedade civil; e a experiência 

desses instrumentos para reduzir a conflitualidade 

social e ambiental no desenvolvimento de projetos 

energéticos, de transporte e infraestrutura.
Sessões de vinculação com os povos indígenas são uma prioridade 
para o MICI. Na imagem, encontro com representantes do Conselho 
das Organizações Aborígines de Jujuy, Argentina.

O MICI participou do Fórum Permanente das Nações Unidas para assuntos indígenas, 
em Nova York.

O Presidente da Federação dos Centros de Awa do Equador durante seu 
discurso na sessão MICI do Terceiro Fórum SIDH.
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Divulgação interna

Parte do trabalho do MICI para fortalecer a 

implementação dos padrões sociais e ambientais do 

Grupo BID implica trabalhar de forma coordenada 

com as equipes de projeto do Banco e do BID 

Invest. Em 2019, o MICI participou de 11 sessões de 

apresentação de novos funcionários, workshops 

informativos com a Diretoria Executiva e workshops 

temáticos com divisões específicas, como a Unidade 

de Salvaguardas Ambientais e Sociais (ESG) e o 

Escritório de Auditoria (AUG).

Dentro dos esforços de 2019 em comunicação 

interna também vale destacar o lançamento de uma 

nova intranet, acessível para todos os funcionários 

do Grupo BID, com informações especialmente 

orientadas a esclarecer suas dúvidas sobre o MICI 

e os documentos de referência mais importantes 

necessários para suas interações com o Mecanismo.

Trabalho com as equipes do BID  
em cada país

As equipes de projeto do BID na região são uma 

peça indispensável para o MICI e, por isso, a maioria 

das atividades de divulgação interna é retransmitida 

aos escritórios de países. Além disso, o MICI busca 

manter reuniões com as equipes locais aproveitando 

as missões. Neste ano, serão realizadas sessões 

presenciais em Barbados, Equador e Guatemala. 

  

Grupo Consultivo Externo

Em maio, reuniu-se em Washington DC o Grupo Consultivo Externo (GCE), o comitê de assessores externos do 
MICI que, de forma pro bono, contribui para melhorar a gestão do MICI em termos de acesso, aprendizagem, 
transparência e eficácia. Depois de três anos de operação, em 2020, o GCE produzirá uma nota sobre a sua 
experiência e o valor agregado fornecido ao Mecanismo como grupo assessor externo.
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Boa parte das ações de promoção de acesso, bem como as de conscientização 
interna foram articuladas com respeito às publicações do Programa MICI Reflexões 
que, desde 2018, permitiu estabelecer um diálogo enriquecedor com todas as 
nossas contrapartes, tanto internas como externas, a partir da sistematização das 
aprendizagens na gestão do MICI.  

Fase de Consulta: nove anos de experiência em resolução de controvérsias

Em maio, foi apresentado o esboço para 
reflexão sobre os nove anos de experiência em 
resolução de controvérsias do MICI. Seguindo o 
formato e a filosofia do programa de Reflexões 
Institucionais, os conteúdos foram apresentados 
em um colóquio com a finalidade de suscitar 
um debate que fortaleça a própria instituição a 
partir da aprendizagem e o aprofundamento dos 
temas abordados. Esse debate e as apresentações 
subsequentes dos conteúdos dentro e fora do 
Banco serviram para enriquecer a publicação com 
valiosos comentários e para ampliar a reflexão a 
novos espaços.

Para fomentar um debate com pontos de vista 
diversos, em uma das sessões de reflexão 
considerou-se a participação de Carlos Echevarría, 
especialista sênior da Divisão de Energia do BID, 
e Juan Dumas, membro do Roster de Peritos em 
Facilitação da Fase de Consulta.

MICI Reflexões
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O trabalho do MICI só pode ser compreendido sob 
uma perspectiva de sustentabilidade ambiental e 
social do desenvolvimento, onde a perspectiva é 
centrada no bem-estar do ser humano, alinhado 
com a missão do Grupo BID de melhorar vidas. 
O Mecanismo atua como uma via acessível para 
escutar as preocupações das comunidades 
potencialmente afetadas por projetos financiados 
pelo Grupo, canalizá-las e, eventualmente, remediar 
as possíveis infrações aos seus direitos com a 
finalidade máxima de aplicar de forma mais efetiva 
os padrões ambientais e sociais que caracterizam as 
políticas do BID.

Durante esses últimos anos, os aspectos 
relacionados com a prevenção de represálias 
contra os defensores dos direitos humanos 
adquiriram cada vez mais importância no trabalho 
do MICI, por diferentes razões. Em primeiro 
lugar, porque eram cada vez mais frequentes 
as referências a ataques e ameaças recebidas 
por parte dos nossos reclamantes. Em segundo 
lugar, na região existe evidência crescente do 
aumento de situações de represálias ou ameaças 
contra pessoas e organizações que defendem 
seus direitos. Nesse contexto, o MICI também 
identificou um escasso conhecimento entre as 
Instituições de Financiamento Internacional sobre 
essa problemática e, especialmente, uma falta 
de ferramentas e estratégias para abordar essas 
situações de forma oportuna.

Em 2019, o MICI intensificou seu enfoque na 
defesa e promoção dos direitos humanos em duas 
dimensões principais: a abordagem de risco de 
represálias e o marco voluntário de gestão sobre 
empresas e direitos humanos das Nações Unidas.

O papel do MICI na promoção de acesso seguro ao Mecanismo
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Represálias: tolerância zero

Nos últimos anos, foi constatado um aumento das 
ameaças, intimidações, assédio e outras formas 
de represálias contra pessoas e organizações que 
apresentaram denúncias a mecanismos independentes 
de prestação de contas (IAMs, por suas siglas 
em inglês). Nesse contexto, e dada a ausência de 
orientações nos procedimentos da maioria dos IAMs, 
o MICI assumiu a tarefa de encomendar à consultora 
independente e ex-funcionária do escritório das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos, Tove 
Holmström, a elaboração de um manual de orientação 
com diversas ferramentas para a identificação e 
atenção de situações de risco de represálias na gestão 
de casos. O lançamento do documento como um 
recurso de livre acesso foi realizado em janeiro de 
2019, no âmbito do 10º aniversário do Mecanismo de 
Reclamações do Banco Europeu de Investimentos e, 
ao longo do ano, foram realizadas inúmeras atividades 
de divulgação dirigidas tanto à sociedade civil quanto 
a funcionários do Grupo BID e de outras instituições 
financeiras internacionais.

O Guia gerou um diálogo enriquecedor com organizações da sociedade civil e 
outros mecanismos de prestação de contas. sobre como lidar com o risco de 
retaliação nos casos atendidos pelos IAMS, bem como no âmbito das operações 
financiadas pelas IFIs.

www.iadb.org/pt/mici/publicacoes-do-mici


Elevando o nível

Além das ferramentas e diretrizes, o MICI decidiu 
promover uma maior conscientização da cultura 
de respeito aos direitos humanos e promoção da 
segurança comunitária no âmbito do financiamento 
ao desenvolvimento. Isso incluiu a organização 
de uma mesa de debate sobre as medidas que as 
instituições financeiras internacionais podem adotar 
para evitar situações de risco de represálias a 
comunidades. A mesa contou com a ilustre presença 
da Alta Comissária das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Durante o 
debate a portas fechadas, foram abordados aspectos 
como a necessidade de identificar a tempo possíveis 
riscos de violação dos direitos humanos derivados 
de projetos de desenvolvimento, implementar 
medidas para proteger os reclamantes e promover 

Da esquerda para a direita, Arantxa Villanueva, coordenadora da Fase de 
Verificação da Observância; Michelle Bachelet, Alta Comissária da ONU para 
os Direitos Humanos; Victoria Márquez-Mees, diretora do MICI; e Gaston Aín, 

coordenador da Fase de Consulta, que moderou o debate.

Atuando proativa e sistematicamente na promoção de acesso seguro ao Mecanismo

Também em 2019, o MICI transferiu as aprendizagens em termos de gestão de casos com risco de 
represálias às suas Diretrizes operacionais. O objetivo dessas diretrizes é facilitar a aplicação efetiva 
das Políticas MICI-BID e MICI-CII nos casos em que os reclamantes no mecanismo, familiares, associados 
ou pessoal de apoio à gestão de casos manifestem que existe um risco de represálias pelo fato de ter 
comparecido ao Mecanismo, ou diante da existência de riscos pré-existentes que possam se agravar. As 
Diretrizes também incidem em todas as ações de divulgação ou capacitação organizadas pelo MICI em 
regiões ou áreas nas quais possa existir risco de represálias.

As diretrizes entraram em vigor em 1º de janeiro de 2020.

o enfoque de respeito aos direitos humanos nas 
salvaguardas ambientais e sociais no processo de 
identificação, preparação e supervisão de operações 
de financiamento. Também foram destacadas as 
implicações do acordo de Escazú, o primeiro tratado 
para a proteção do meio ambiente, que inclui uma 
previsão para proteger os defensores de direitos 
humanos e ambientais na América Latina e Caribe.  

O papel do MICI na promoção de acesso seguro ao Mecanismo
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Mais de 40 representantes de instituições financeiras internacionais, agências 
independentes de prestação de contas e organizações da sociedade civil 
participaram da mesa redonda organizada pelo MICI com a Alta Comissária da 
ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre a gestão de retaliação no 
contexto do financiamento de projetos de desenvolvimento.
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O gerenciamento em 2019, caso por caso

Purmamarca, província de Jujuy, Argentina.
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Programa de Melhoria de Bairros Habitar Brasil

O PROJETO

País:
Brasil

Setor:
Desenvolvimento Urbano e Moradia

Número do projeto:
BR0273

Financiamento do BID:
US$ 250.000.000

Categoria ambiental:
Não disponível

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
10 de junho de 2011

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BR-2011-019 
(BR-MICI004-2011) 

O Projeto
O BID apoia um programa integral de 
melhoria de bairros executado pelo 
Município de São José dos Campos, Brasil, 
para melhorar a qualidade de vida de 
famílias de recursos escassos de áreas 
metropolitanas. O programa inclui ações 
nos âmbitos de saneamento, educação, 
saúde, coleta de dejetos sólidos e 
melhoria do meio ambiente. A operação 
de empréstimo com garantia soberana foi 
aprovada em 1998.

A Reclamação
A Reclamação foi apresentada pela 
Central de Movimentos Populares em 
representação de um grupo de famílias 
da comunidade de Vila Nova Tatetuba em 
São José dos Campos que não aceitaram 
a alternativa de reassentamento proposta 
no âmbito do Programa Habitar. As 
famílias alegavam impactos econômicos 
e sociais negativos em suas condições 
de vida. Desde janeiro de 2004 essas 
famílias ocupavam um depósito ferroviário 
abandonado em condições precárias. As 

famílias também exigiam um ressarcimento 
econômico pela perda de sua mobília.

Gestão em 2018
Como parte do acompanhamento 
de acordos, em maio o MICI realizou 
uma missão ao município de São José 
dos Campos para trabalhar com a 
Administração Municipal e representantes 
das famílias reclamantes em um Plano de 
Encerramento do Caso, o qual incluiu as 
atividades pendentes para formalizar o 
título de propriedade das famílias. Além do 
monitoramento oportuno do cronograma 
estabelecido, o MICI analisou alternativas 
para garantir o cumprimento do acordo 
com a saída do MICI em dezembro de 2019, 
período em que termina o período máximo 
de monitoramento.

BRASIL | MICI-BR-2011-019

Sim Sim Concluída —

O destaque
Em 2019, como parte do monitoramento, verificou-se a implementação de melhorias nas 
moradias conforme previsto no acordo e foi identificada a via para formalizar a propriedade das 
casas. O período de acompanhamento, por parte do MICI, terminou em dezembro de 2019, mas 
mecanismos locais foram criados para garantir o cumprimento deste último compromisso. A 
missão de encerramento prevista para dezembro não pôde ser realizada e passou para janeiro de 
2020, ficando assim concluída a  gestão deste caso.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-019
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Projeto de Cadastro, Titulação e Registro de Terras 
Rurais no Peru - Terceira Fase (PTRT-3)

O PROJETO

País:
Peru

Setor:
Agricultura e Desenvolvimento  
Rural

Número do projeto:
PE-L1026

Financiamento do BID:
US$ 40.000.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
27 de agosto de 2015

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-PE-2015-0094

PERU | MICI-PE-2015-0094

O Projeto
O BID apoia o projeto por meio de um 
empréstimo com garantia soberana que 
constitui uma terceira etapa de apoio ao 
Projeto Especial de Registro e Titulação de 
Terra (PETT) para a titulação e cadastro 
de propriedades rurais, particularmente 
na costa e na serra do Peru. Essa terceira 
etapa consolidará tarefas da segunda no 
que diz respeito à inscrição de propriedades 
e titulação de comunidades camponesas 
e nativas, bem como atividades tendentes 
a assegurar a sustentabilidade do 
cadastro rural. A operação tem prevista 
a execução de quatro componentes: (1) 
cadastro, titulação e registro de terras; (2) 
consolidação institucional; (3) serviços 
de administração de terra; e (4) direção, 
administração e supervisão.

A Reclamação
A Associação Interétnica de Desenvolvimento 
da Selva Peruana (AIDESEP), em 
representação de 1.166 comunidades nativas 
da Amazônia peruana de nove organizações 
indígenas regionais, afirma que a execução do 
projeto gerará danos irreparáveis aos Povos 
Indígenas da Amazônia do Peru. Em termos 
concretos os Reclamantes consideram que o 
projeto violará seus direitos à propriedade e 
uso dos territórios indígenas ao adjudicarem 
em primeira instância a titularidade a colonos. 
Além disso, indicam que o projeto produzirá 
danos ambientais e socioeconômicos, tais 
como o desmatamento de terras ancestrais, 
a degradação dos ecossistemas e a 
perda dos meios de vida das populações 

indígenas. Segundo os Reclamantes, esses 
prejuízos poderiam ter sido causados por 
descumprimento das Políticas Operacionais 
de Meio Ambiente e Cumprimento de 
Salvaguardas (OP-703) e Povos Indígenas 
(OP-765).

Gestão em 2019
Em 2019 foram realizadas três reuniões da 
Comissão de Monitoramento de Acordos 
facilitados pelo MICI, com a participação 
de representantes do BID, AIDESEP e 
UEGPS. O Mecanismo também realizou 
reuniões virtuais bilaterais para apoiar a 
implementação das atividades acordadas.

Sim Sim Em processo —

O destaque
O Mecanismo emitiu o segundo Relatório 
de Acompanhamento destacando a 
falta de progresso no aspecto central 
do Acordo: a tramitação de títulos de 
403 comunidades nativas. No final de 
2019 nenhuma comunidade nativa foi 
intitulada. Atrasos na implementação do 
Projeto e, por conseguinte, no avanço dos 
compromissos assumidos levaram a uma 
deterioração da confiança entre as Partes.

No entanto, ocorreram progressos 
em outros compromissos: membros 
da comunidade foram adicionados às 
brigadas trabalhistas, os contratos com as 
consultorias responsáveis pelo trabalho 
de emissão de títulos foram socializados 
com os reclamantes e foram realizadas 
reuniões de comitês durante o ano que 
serviram para discutir os desafios da 
implementação.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Reconversão do Centro, Modernização do Transporte Público e de 
Prédios Governamentais - Reclamação II

O PROJETO

País:
Paraguai

Setor:
Transporte

Número do projeto:
PR-L1044

Financiamento do BID:
US$ 125.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
17 de maio de 2016

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-PR-2016-0101

EO Projeto
O BID apoia a reabilitação e melhoria da 
infraestrutura urbana e de transporte de 
Assunção por meio de diversas operações 
de empréstimo e financiamentos não 
reembolsáveis. Os objetivos principais são:

1. Revitalização da zona central de 
Assunção, por meio da implantação de 
vias para pedestres e ciclovias, renovação 
e constituição de parques, construção 
de obras de saneamento pluvial e 
esgoto e construção de um prédio para 
permitir ao Estado prestar serviços de 
atendimento ao público; e

2. Estabelecimento progressivo de um 
sistema de transporte público integrado 
e eficiente entre San Lorenzo e o centro 
Assunção.

A Reclamação
Os Reclamantes afirmam que a construção 
do Metrobus gerará um impacto negativo 
nos residentes de Assunção que são 
usuários permanentes da Av. Eusébio Ayala; 
que não há transparência; que o projeto 
carece de um desenho final; e que não se 
realizou nenhum estudo de viabilidade 

técnico-econômica ou, se houver, o acesso a 
eles é desconhecido.

Gestão em 2019
No final de 2018, a Diretoria Executiva 
solicitou ao MICI o acompanhamento do 
Plano de Ação exigido pela Administração 
do BID para cumprir as recomendações 
do MICI. Em resposta, o MICI e a equipe 
do projeto mantiveram a comunicação 
constante ao longo de 2019 em torno do 
desenvolvimento de seu Plano de Ação.

No início de 2019, a Administração informou 
ao MICI que as obras do Metrobus tinham 
sido suspensas e que a Agência Executora 
estava considerando modificações do 
projeto para fins de continuidade. Face 
à decisão do Governo do Paraguai de 
introduzir mudanças no projeto de 
transporte público, considerou-se que não 
era viável gerar um plano de ação até tais 
mudanças serem introduzidas.

PARAGUAI | MICI-BID-PR-2016-0101

Sim Sim Não viável  Em processo

O destaque
Como o processo de verificação da execução para esta reclamação foi realizado durante as fases iniciais 
de implantação do projeto, o Plano de Ação oferece a oportunidade de evitar e mitigar os impactos 
adversos identificados pelos reclamantes.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
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Programa de Infraestrutura Produtiva - Reclamação II

O PROJETO

País:
Haiti

Setor:
Desenvolvimento Urbano e Moradia

Número do projeto:
HA-L1055

Outras operações:
HA-L1076, HA-L1081, HA-L1091

Financiamento do BID:
US$ 55.000.000

Categoria ambiental:
A (antes B)

Tipo de Projeto:
Operação de Investimento não 
Reembolsável

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
12 de janeiro de 2017

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-HA-2017-0114

O Projeto
O BID financia a construção do 
Parque Industrial de Caracol (PIC) e o 
desenvolvimento da região norte do 
Haiti por meio de diversas operações da 
instalação não reembolsáveis. O projeto 
inclui a construção do Parque Industrial 
de Caracol (PIC) e outras obras de 
infraestrutura correlatas com o objetivo de 
incentivar o investimento privado e a criação 
de novos empregos. O PIC situa-se perto 
das comunas de Caracol, Limonade, Trou du 
Nord e Terrer Rouge.

A Reclamação
Apresentada pelo Kolektif Peizam Tè Chabe 
(Kolektif) constituído por aproximadamente 
420 famílias que trabalhavam na terra 
dentro do perímetro onde está situado 
atualmente o PIC. O Kolektif dispõe da 
representação e apoio do Acountability 
Counsel, Ation Aid Haiti e AREDE.

A reclamação afirma que a construção sem 
aviso prévio da cerca perimetral do Parque 
lhes impediu o acesso aos lotes de terra 
que constituíam seu meio de subsistência. 
Alegam que a consulta se realizou depois 
que a cerca foi colocada e que dela 
participaram organizações que não os 
representavam e para a qual não contaram 
com informação suficiente. Os Reclamantes 
indicam que os valores de compensação 
que eventualmente receberam não foram 
suficientes e que atualmente estão em 
condições precárias de subsistência. Entre 
as consequências sofridas pela perda de 

receita figuram a deserção escolar de seus 
filhos pela incapacidade de pagar matrículas 
escolares, bem como dificuldades para 
garantir a segurança alimentar da respectiva 
família. Indicam que antes da instalação 
do PIC utilizavam parte do coletado para 
consumo familiar. As mulheres afirmam estar 
particularmente expostas às consequências 
negativas sobre o tecido familiar que tem 
provocado o deslocamento econômico.

Os Reclamantes vinculam esses danos a 
um potencial descumprimento das políticas 
operacionais: Política de Reassentamento 
Involuntário (OP-710), Igualdade de Gênero 
no Desenvolvimento (OP-761), Meio 
Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas 
(OP-703), povos indígenas (OP-765), e 
Acesso à Informação (OP-102). Para o 
tratamento de sua petição, indicaram sua 
preferência pelas duas Fases do processo 
MICI.

Gestão em 2019
Em janeiro de 2019, a Diretoria Executiva 
foi notificada do acordo assinado entre 
as Partes em dezembro de 2018 e, após 
receber sua não objeção à participação do 
MICI no seguimento do acordo, iniciou-se 
essa etapa que, de acordo com a Política do 
MICI, tem validade máxima de cinco anos.

Entre as ferramentas para garantir o 
cumprimento do acordo, as Partes 
concordaram em formar um Comitê 
de Monitoramento constituído por 
representantes dos reclamantes, da 
Administração do BID e da Agência 

HAITI | MICI-BID-HA-2017-0114

Sim Sim Em processo —

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
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Executora e solicitaram a participação do 
MICI como facilitador independente. Durante 
o ano, o MICI facilitou três reuniões da 
Comissão e manteve contato permanente 
com as Partes por meio de reuniões 
bilaterais, videoconferências e entrevistas. 
Esse acompanhamento possibilitou 
observar os avanços no cumprimento dos 
compromissos alcançados, bem como 
identificar desafios e as respectivas ações 
para enfrentá-los. 

Em termos de avanço dos acordos, o 
processo de revisão do pagamento de 
compensação foi concluído e o prazo para 
entrega dos kits escolares foi cumprido. 
No entanto, houve avanço limitado dos 
dois principais componentes do acordo: 
acesso ao emprego no PIC e opções 
adicionais (acesso a terras, equipamentos 

especializados, programa de graduação e 
formação profissional).

O contexto nacional, bem como algumas 
deficiências nos processos de coordenação 
interna entre partes e atrasos nos 
processos administrativos têm influenciado 
a implementação de compromissos. No 
entanto, as partes têm envidado esforços 
significativos para mitigar essas dificuldades, 
incluindo a atualização do cronograma de 
implementação.

No início de 2020, o MICI enviará à 
Diretoria Executiva o primeiro Relatório de 
Acompanhamento.

O destaque
O monitoramento permanente foi 
essencial para a identificação conjunta 
dos diferentes desafios no cumprimento 
dos compromissos e ações necessárias 
para sua resolução. Além disso, os níveis 
de confiança alcançados e os espaços 
gerados no âmbito do processo MICI 
permitiram que as partes mantivessem 
uma comunicação suave para coordenar 
as atividades de implementação, bem 
como para a abordagem construtiva de 
questões externas e internas de origem 
que foram apresentadas.

Durante a última missão de 
acompanhamento do ano, as Partes 
concordaram em fazer ajustes no 
cronograma de monitoramento levando 
em conta o contexto de conflito do país. 
Esta missão contou com a presença do 
Sr. Alfred Fils Metellus, representante do 
Governo do Haiti no Conselho Executivo 
do BID.
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Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo - Reclamação II

O PROJETO

País:
Chile

Setor:
Energia

Número do projeto:
CH-L1067

Financiamento do BID:
US$ 2.053.300.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
23 de janeiro de 2017

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-CH-2017-0115

O Projeto
O BID financia o projeto de construção, 
operação e manutenção de duas usinas 
hidrelétricas de 531 MW de passagem na 
zona de San José de Maipo localizada 
aproximadamente a cerca de 48 km de 
Santiago do Chile. As centrais preveem captar 
a água das bacias de afluentes do Rio Maipo 
e dos Rios Yeso, Volcán e Colorado para, em 
seguida, retorná-la ao Rio Maipo por meio da 
construção de 70 kms de túneis na Cordilheira 
dos Andes. Trata-se de uma operação de 
empréstimo sem garantia soberana aprovada 
em outubro de 2013. O projeto conta também 
com financiamento da IFC, OPIC e outros 
bancos multilaterais comerciais.

A Reclamação
Apresentada por vizinhos que habitam e 
trabalham principalmente na comuna de 
São José de Maipo, representados pela 
Coordenadora Cidadania no Alto Maipo, 
pela organização Ecossistemas e com o 
acompanhamento do Centro Internacional 
de Direito Ambiental (CIEL). Os reclamantes 
afirmam que sofrem danos que tiveram 
impacto negativo em seu modo de vida e em 
sua situação econômica em consequência 
do Projeto, bem como aumentaram a 
insegurança da zona. Enfatizam que os 
impactos do Projeto não foram avaliados 
integralmente nem foram propostas medidas 
de mitigação adequadas para atender aos 
impactos negativos sobre o meio ambiente 
e comunidades fronteiriças. Dada a vocação 
turística da zona, indicam que a ausência 
de observância de acordos e compromissos 

de convivência têm acarretado reduções no 
número de visitantes à zona que tinha sido 
resultado do aumento do tráfico.

Além disso, mediante a Reclamação alegam 
possíveis danos ambientais vinculados à futura 
operação do Projeto, principalmente no que diz 
respeito a impactos adversos, à disponibilidade 
da água e ao caudal dos rios objeto do Projeto. 
Comentam que os danos descritos teriam sido 
resultado do descumprimento, por parte do 
Banco, de diversas políticas operacionais e 
solicitam que o MICI leve a cabo uma verificação 
da observância.

Gestão em 2019
Durante os primeiros oito meses do ano, 
a equipe de Verificação da Observância, 
juntamente com os peritos contratados, 
conduziu a investigação do caso. Após 
a missão de verificação, realizada em 
dezembro de 2018, diversas entrevistas foram 
realizadas em 2019 com atores vinculados 
ao Projeto e foi recebida documentação 
adicional para análise. Foi também mantida 
uma estreita comunicação com a CAO, o 
escritório de prestação de contas do IFC, já 
que a investigação está sendo realizada em 
conjunto.

O processo exigiu duas prorrogações para 
concluir a investigação e elaborar o Relatório 
Preliminar.

O Relatório Preliminar de Verificação 
da Observância para os comentários da 
Administração foi enviado em 6 de dezembro 
e espera-se que a Diretoria Executiva 
considere o Relatório Final no primeiro 
trimestre de 2020.

CHILE | MICI-BID-CH-2017-0115

Sim Sim Não solicitada Em processo

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
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O destaque
La CAO tiene un proceso de verificación de la observancia activo sobre este caso dado que la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) también es prestamista del Proyecto. Considerando que, en estos casos, la Política MICI establece 
que se procurará establecer mecanismos de colaboración estrechos para eficientar los procesos de investigación, el 
MICI y la CAO signaron un memorando de entendimiento para llevar a cabo la verificación de la observancia en forma 
conjunta. En la práctica esto ha significado seleccionar conjuntamente los expertos y realizar una sola misión a terreno 
con equipos de las dos instituciones. Sin embargo, cada mecanismo emitirá su propio informe de investigación.

Dado que existen diversas causas judiciales activas relativas al Proyecto Alto Maipo y que la Política del MICI establece 
que no podrá activarse el proceso de verificación de la observancia en temas o asuntos que estén siendo objeto de 
procesos judiciales activos en los países miembros del BID, la investigación del MICI está circunscrita únicamente a los 
temas que no son objeto de dichos procesos judiciales. 
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O PROJETO

País:
Costa Rica

Setor:
Energia

Número do projeto:
CR-L1049

Outras operações:
CR-L1056, CR-T1074

Financiamento do BID:
US$ 250.000.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
7 de agosto de 2017

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-CR-2017-0125

O Projeto
O BID apoia o projeto por meio de diversas 
operações de empréstimo com e sem 
garantia soberana. Consiste no desenho, 
construção, operação e manutenção de uma 
usina com e sem garantia hidrelétrica com 
capacidade instalada de 305,5 MW na bacia 
média do Rio Reventazón na Província de 
Limón na Costa Rica. O Projeto compreende 
a construção de uma barragem de 130 
metros de altura e de uma represa de 6,9 
km2, bem como de um túnel de desvio, 
casa de máquinas, subestações, linhas de 
transmissão e caminhos adjacentes.

A Reclamação
Este é a quarta reclamação recebida pelo 
MICI sobre Projeto Hidrelétrico Reventazón 
e que já tinha sido apresentada sob o 
expediente número MICI-BID-CR-2016-0112, 
no qual são mencionadas alegações de 
danos econômicos decorrentes do processo 
de desapropriação que lhes cortou o acesso 
à fonte de água utilizada para abastecer seu 
gado leiteiro. Nesse momento a reclamação 
foi declarada não admissível, porque os 
Reclamantes não tinham tido contato 
prévio com a Administração do Banco. 
Os reclamantes afirmam que, depois de 
contatar a Administração, receberam a visita 
de um consultor do Banco para comprovar 
a veracidade das alegações e que lhes 
comentou que se comunicariam com eles 
o quanto antes possível, mas até a data 
de recorrer novamente ao MICI não teriam 
recebido ainda nenhuma informação.

Gestão em 2019
No primeiro semestre de 2019, o Mecanismo 
acompanhou o caso de perto para garantir 
o cumprimento dos acordos alcançados em 
maio de 2018 que visavam principalmente a 
restabelecer o acesso à água para irrigação 
e rega para animais na propriedade afetada. 
Para isso, realizou reuniões bilaterais com as 
Partes de forma virtual que possibilitaram 
conhecer os avanços na construção do 
sistema de captação, armazenamento e 
distribuição de águas pluviais, bem como as 
atividades previstas para a incorporação dos 
reclamantes ao Plano de Gestão Sustentável 
das Fazendas.

Finalmente, de 29 a 31 de julho, o MICI 
realizou uma missão de encerramento à 
Costa Rica durante a qual visitou os bens 
dos reclamantes e descobriu de primeira 
mão que as obras acordadas tinham 
sido realizadas e estavam funcionando 
corretamente. Também analisou, juntamente 
com os reclamantes, representantes da 
Agência Executora e do BID o status de 
cumprimento dos acordos vinculados 
ao Plano de Gestão Sustentável das 
Propriedades Agrícolas, após o qual foi 
assinado um acordo que demonstrou o 
cumprimento dos compromissos.  Com essa 
assinatura foi dada por encerrada a gestão 
do caso.

COSTA RICA | MICI-BID-CR-2017-0125

Sim Sim Concluída —

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2016-0112
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
http://bit.ly/historicoMICI
http://bit.ly/historicoMICI
http://bit.ly/MICIreventazon
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O destaque
Dois elementos determinaram como lidar com a reclamação:

1. Antes de o MICI receber a reclamação, a Administração do BID tinha mantido um processo de diálogo com os 
reclamantes que tinha produzido alguns resultados positivos, mas não conseguiu chegar a uma solução para o 
acesso à água para fins de rega aceitável aos reclamantes. Entre outros motivos, destaca-se a falta de confiança das 
propostas apresentadas pela Administração e pela Agência Executora.

2. Quando o MICI recebeu a reclamação, a relação entre as Partes estava muito desgastada e prevaleceu a falta de 
confiança de todos. A Administração do BID temia particularmente o impacto que o início de um processo da Fase 
de Consulta poderia ter em seu relacionamento com o Cliente e, portanto, propôs não o incluir o Cliente.

Na ausência de confiança entre as Partes e, em geral, no que diz respeito ao processo MICI, a equipe da Fase de 
Consulta trabalhou com cada uma delas para encontrar pontos de reunião geral sobre possíveis soluções para o dano, 
bem como formatos nos quais as três partes (Reclamantes, Cliente e BID) estivessem dispostas a participar. O pano 
de fundo para a relação entre as Partes levou o MICI a atuar como facilitador do processo diretamente e não por meio 
de um dos especialistas do seu Roster. Também identificou pontos de ligação em cada uma das Partes com as quais a 
equipe da Fase de Consulta esteve em comunicação contínua durante os 18 meses de diálogo e acompanhamento do 
acordo.

Outro elemento-chave para a construção da confiança foi incorporar especialistas técnicos independentes com o que  
todas as Partes concordaram que não somente avaliassem as alternativas disponíveis, mas também realizassem sessões 
informativas para diminuir a assimetria da informação entre eles. Em particular, era essencial que os reclamantes 
fossem capazes de analisar as informações geradas e tirar dúvidas com terceiros independentes antes de aceitar 
qualquer das alternativas propostas.

Neste caso, o MICI realizou, pela primeira vez, uma jornada de intercâmbio de experiências com o BID e o Cliente no 
final da missão de encerramento com o objetivo de melhorar processos futuros.



54 Relatório Anual MICI 2019

Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

O Projeto
O BID financia a reconstrução de 
infraestruturas elétricas, tanto de geração 
como de distribuição, afetadas pelo 
terremoto de 16 de abril de 2016 nas 
províncias de Esmeraldas, Manabí e São 
Domingos no Equador, por meio de um 
empréstimo para obras múltiplas com 
garantia soberana aprovado em 25 de 
janeiro de 2017. Em particular, o Programa 
prevê a relocalização de 9 km de linha de 
subtransmissão entre as populações de San 
Vicente e Jama na província de Manabí, 
motivo da Reclamação junto ao MICI.

A Reclamação
Apresentada  por 547 residentes de oito 
comunidades da Província de Manabí, 
Equador, por meio de um representante 
que pediu confidencialidade por temor 
a represálias para sua pessoa e outros 
reclamantes. A Reclamação propõe 
descumprimento das Políticas Operacionais 
do Banco pela ausência de uma avaliação 
de impactos ambientais e sociais, uma 
avaliação deficiente de riscos em uma 
zona altamente sísmica e a falta de 
procedimentos de participação do cidadão 
no Programa. Os Reclamantes alegam 
que a nova localização das linhas de 
subtransmissão poderia reduzir a atividade 
turística da zona, que é seu sustento de 
vida. Alegam também impactos negativos 
em sua saúde pela proximidade das linhas 
a vias altamente transitadas e impactos 
ambientais do cabeamento sobre as aves da 
zona.

Gestão em 2019
Após um processo da Fase de Consulta 
desenvolvido em cinco meses de dezembro 
de 2018 a abril de 2019, as Partes chegaram 
a um acordo em 17 de abril para tratar das 
preocupações levantadas pelos reclamantes. 
O acordo contém um conjunto de 
compromissos associados principalmente à 
implementação do trabalho e à socialização 
e divulgação de informações. Destacam-se:

 \ Implantação de obras de recapacitação 
e manutenção da Linha de 
SubTransmissão (LST) São Vicente – 
Jama. As Partes concordaram em que a 
CNEL EP, por meio da PRIZA, realizasse o 
trabalho de recapacitação e manutenção 
da LST, respeitando o leiaute atual da 
linha o desvio de Canoa. O caminho 
original só será modificado em uma 
seção da LST que passa logo acima de 
uma propriedade.

 \ Socialização e divulgação de 
informações.  Divulgação de estudos 
de impacto ambiental, risco geológico e 
geotécnico e projeto eletromecânico.

Durante o processo, o MICI convocou e 
facilitou três sessões de diálogo com a 
participação da EP CNEL, PRIZA, BID, 
MERNNR e os Reclamantes. Essas reuniões 
foram dirigidas por Juan Dumas, integrante  
do Roster de Especialistas em Facilitação do 
MICI, e nos quais sempre houve a presença 
de um funcionário do mecanismo como 
prática comum nesses processos.

Programa de Reconstrução de Infraestrutura Elétrica das Áreas 
Afetadas pelo Terremoto no Equador

O PROJETO

País:
Equador

Setor:
Energia

Número do projeto:
EC-L1219

Financiamento do BID:
US$ 60.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
20 de abril de 2018

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-EC-2018-0131

EQUADOR | MICI-BID-EC-2018-0131

Sim Sim Em processo —

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
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Antes e depois de cada sessão de 
diálogo, o MICI realizou reuniões bilaterais 
presenciais ou virtuais com as partes para 
tomar conhecimento de suas perspectivas, 
acompanhar os compromissos parciais 
assumidos em cada sessão de diálogo e 
compartilhar ferramentas práticas e análises 
para melhorar a participação uns dos outros 
nas sessões.

Em 27 de junho, o MICI divulgou o Relatório 
de Fase de Consulta levando em conta as 
ações tomadas durante a tramitação do 
caso e os acordos alcançados. A pedido das 
Partes e, com a não objeção da Diretoria 
Executiva, o MICI iniciou o acompanhamento 
dos compromissos alcançados. A fase de 
acompanhamento deve culminar em meados 
de 2020.

O destaque
Neste caso, os estudos técnicos foram importantes para permitir que as Partes chegassem a uma posição comum sobre 
a melhor alternativa em termos de localização e leiaute da linha de transmissão.

Por outro lado, é importante mencionar que, embora os reclamantes tivessem originalmente exigido confidencialidade 
por medo de represálias, esse medo foi dissipado durante o processo a ponto de as Partes concordarem em que 
tanto o acordo quanto suas identidades eram de natureza pública. Por essa razão, e respeitando as preferências dos 
reclamantes, o MICI encerrou o pedido inicial de confidencialidade.
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Projeto Hidrelétrico de Ituango

O PROJETO

País:
Colômbia

Setor:
Energia

Número do projeto:
CO-11794-04

Financiamento do BID Invest:
US$ 1.000.000.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo 
corporativo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
5 de junho de 2018

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-CII-CO-2018-0133

COLÔMBIA | MICI-CII-CO-2018-0133

O Projeto
A Planta Hidrelétrica Ituango, atualmente 
em construção, é um projeto de geração 
de eletricidade com capacidade instalada 
de 2,400 MW aproveitando o caudal do 
Rio Cauca em seu trecho médio, conhecido 
como Canhão do Cauca. O Projeto situa-se 
no departamento de Antioquia, a cerca de 
170 km de Medellín. As Diretorias Executivas 
do BID e da CII aprovaram a operação 
de empréstimo corporativo em 30 de 
novembro de 2016. Em abril de 2018 surgiu 
uma emergência no Projeto gerada pelos 
deslizamentos e entupimentos de túneis 
que continua sendo atendida pelo Cliente e 
supervisionada pela Administração.

A Reclamação
Os reclamantes são 477 residentes de nove 
municípios do departamento de Antioquia, 
Colômbia, representados pela organização 
Movimento Rios Vivos Antioquia e 
acompanhados por três organizações da 
sociedade civil. Na reclamação descreve-se 
a situação que enfrentam as comunidades 
situadas nos municípios de Briceño, Ituango, 
Toledo, Peque, Sabanalonga, Valdivia, 
Caucasia, San Andrés de Cuerquia e 
Sopetrán.

A reclamação alega impactos atuais e 
potenciais nas etapas de construção e 
operação do Projeto, relacionados com 
a identificação da área de influência 
do Projeto e da população impactada; 
a identificação e gestão dos impactos 
socioambientais; aumento do conflito, 

insegurança e violência na área do Projeto 
e impactos diferenciados de gênero; a 
ausência de consultas públicas e formas 
adequadas de participação, bem como 
a ausência de planos adequados de 
reassentamento ou compensação pelo 
deslocamento físico e econômico decorrente 
da construção do Projeto. Mencionam 
também que a emergência iniciada em abril 
de 2018 aprofundou e gerou novos efeitos 
a montante e a jusante da barragem e que 
a gestão da EPM de suas consequências e 
informações tem sido inadequada.

Gestão em 2019
Para desenvolver a Recomendação de 
Verificação da Observância e seus Termos 
de Referência, o MICI realizou uma revisão 
preliminar da documentação disponível 
da Operação referente às alegações dos 
reclamantes e à Resposta do Administração. 
Também analisou e refletiu como relevantes 
seus comentários para a versão do rascunho 
distribuídas no primeiro trimestre.

Em 26 de julho, o MICI enviou a versão final 
de sua Recomendação à Diretoria Executiva 
para consideração do procedimento 
de não objeção. Esse procedimento foi 
interrompido e em outubro a consideração 
foi realizada em sessão, após a qual a 
Diretoria Executiva da CII aprovou a 
condução da investigação de acordo com os 
termos apresentados pelo MICI.

A investigação aprovada abordará os 
seguintes tópicos:

Sim Sim Não viável Em processo

https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
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O destaque
No presente caso os reclamantes manifestaram seu medo de represálias por sua oposição ao Projeto e pelo 
arquivamento desta denúncia e destacaram a situação de violência e ataques aos defensores dos direitos humanos na 
área onde está sendo construído o Projeto da Hidrelétrica de Ituango. No entanto, não solicitaram confidencialidade de 
suas identidades por considerarem que a visibilidade de sua reclamação pode levar a condições de maior segurança.

1. Identificação e determinação da área 
de influência do Projeto e da população 
impactada.

2. Avaliação, identificação e manejo de 
impactos ambientais para habitats 
naturais críticos, afetações das fontes de 
água e seu fluxo.

3. Identificação, avaliação e gestão de 
riscos pelo contexto social de violência, 
conflito e insegurança na área do Projeto.

4. Identificação, avaliação e gestão de 
impactos diferenciados de gênero.

5. Avaliação, identificação e gestão de 
impactos sociais por pressão migratória e 
patrimônio cultural.

6. Processos de consulta e outras formas 
de participação (informações adequadas, 
oportunas e acessíveis a toda a 
população impactada pelo Projeto).

7. Processo de reassentamento involuntário 
e deslocamento econômico gerado pela 
construção do Projeto.

8. Identificação e avaliação dos riscos de 
desastres do Projeto e estabelecimento 
de planos de contingência para tais 
riscos.

A investigação deverá durar nove meses 
contados a partir da data de conformação 
do painel investigativo, composto pelo 
Coordenador da Fase de Verificação da 
Observância e especialistas independentes.

Uma vez que a Reclamação se refere 
a uma operação financiada pelo BID 
e uma segunda operação financiada 
pela BID Invest, sua análise pelo MICI 
é aplicável a ambas as instituições de 
forma independente. Favor consultar 
o gerenciamento de casos para o BID 
MICI-BID-CO-2018-0133.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Apoio à Estruturação do Projeto Hidrelétrico de Ituango

O PROJETO

País:
Colômbia

Setor:
Energia

Número do projeto:
CO-T1250

Financiamento do BID:
US$ 1.500.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Cooperação Técnica

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
5 de junho de 2018

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-CO-2018-0133

COLÔMBIA | MICI-BID-CO-2018-0133

Sim Sim Não viável Concluída sem investigação

O Projeto
A operação consiste em uma Cooperação 
Técnica para apoiar a estruturação 
financeira, técnica, econômica, ambiental e 
social do Projeto Hidroelétrico de Ituango, 
através do financiamento de estudos nessas 
áreas. A Cooperação Técnica foi aprovada 
em 30 de julho de 2012 e foi seguida por 
um empréstimo corporativo aprovado pelas 
Diretorias Executivas do BID e da CII em 
apoio à construção do Projeto Hidroelétrico 
de Ituango (CO-11794-04), aprovado em 
30 de novembro de 2016 (veja o arquivo 
acima).

A Reclamação
Os reclamantes são 477 residentes de 
nove municípios do departamento de 
Antioquia, Colômbia, organizados em 
15 grupos comunitários, representados 
pela organização Movimento Rios Vivos 
Antioquia e acompanhados por três 
organizações da sociedade civil.

A reclamação alega impactos atuais e 
potenciais nas etapas de construção e 
operação do Projeto, relacionados com 
a identificação da área de influência 
do Projeto e da população impactada; 
a identificação e gestão dos impactos 
socioambientais; aumento do conflito, 
insegurança e violência na área do Projeto 
e impactos diferenciados de gênero; a 
ausência de consultas públicas e formas 
adequadas de participação, bem como 
a ausência de planos adequados de 
reassentamento ou compensação pelo 

deslocamento físico e econômico decorrente 
da construção do Projeto. Mencionam 
também que a emergência iniciada em abril 
de 2018 aprofundou e gerou novos efeitos a 
montante e a jusante da barragem e que o 
gerenciamento de suas consequências e as 
informações a esse respeito pela EPM foram 
inadequadas.

Gestão em 2019
A equipe de Verificação da Observância 
realizou uma revisão preliminar da 
documentação disponível da Operação em 
relação às alegações dos reclamantes e à 
Resposta da Administração neste caso com 
o objetivo de desenvolver a Recomendação 
para um Verificação da Observância.

Em 28 de fevereiro de 2019 a versão 
preliminar da referida Recomendação foi 
enviada às Partes para comentários que 
foram recebidos em 20 e 21 de março. Este 
documento foi posteriormente submetido 
à aprovação da Diretoria Executiva do BID 
para aprovação em 26 de julho.  

O Mecanismo recomendou não 
investigar essa cooperação técnica por 
si só. Considerou que as alegações dos 
Reclamantes seriam mais adequadamente 
analisadas no âmbito do projeto Usina 
Hidrelétrica de Ituango (CO-11794-04) 
como tal por ser uma operação financiada 
e executada pela BID Invest. O MICI 
considerou que estudos financiados 
por meio de cooperação técnica seriam 
relevantes apenas na medida em que 
tenham ou não sido utilizados para 

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
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determinar a viabilidade ambiental e 
social do Projeto pela BID Invest que seria 
analisado na investigação do Projeto como 
tal.

Em 2 de agosto a Diretoria Executiva do 
BID aprovou como procedimento curto a 
Recomendação do MICI para não investigar 
a Cooperação Técnica em questão neste 
caso. Em 9 de agosto, após notificação às 
Partes, a gestão foi concluída.

O destaque
Essa reclamação está vinculada a duas operações: uma cooperação técnica aprovada pelo BID em 2012 para apoiar 
estudos e uma operação de empréstimo corporativo aprovada pela BID Invest em 2016 para apoiar a construção e 
operação da Usina Hidrelétrica Ituango. Considerando que a reclamação apresentada ao MICI diz respeito a uma 
operação financiada pelo BID e a uma segunda operação financiada pela BID Invest, a análise do MICI segue dois 
processos paralelos separados. Favor consultar o gerenciamento  de casos para o BID Invest MICI-CII-CO-2018-0133.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Geradora San Mateo S.A. e Geradora San Andrés S.A.

O PROJETO

País:
Guatemala

Setor:
Energia

Número do projeto:
GU3794A-01, GU3798A-01

Financiamento do BID Invest:
US$ 7.000.000 e 6.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
6 de agosto de 2018

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-CII-GU-2018-0136

GUATEMALA | MICI-CII-GU-2018-0136

Sim Sim — Em processo

O Projeto
BID Invest, por meio de duas operações 
de empréstimo sem garantia soberana, 
financia os projetos consistentes no 
desenvolvimento, construção e operação de 
duas hidrelétricas ao fio de água: Geradora 
San Mateo S.A. (GSM) e Geradora San 
Andrés S.A. (GSA), de 20MW e 10,65 MW 
respectivamente. A GSM prevê a utilização 
dos Rios Negro e Pojom, ao passo que a 
GSA utilizaria os Rios Primavera, Varsóvia 
e Palmira. Ambos os projetos situam-se 
no município de San Mateo de Ixtatán, 
no Departamento de Hueuetenango, 
Guatemala.

A Reclamação
Apresentada por 33 pessoas pertencentes 
a cinco comunidades (Ixquisis, Bella 
Linda, Yulchen Frontera, Nuevo San 
Mateo e Pojom) da Microrregião de 
Ixquise do município de San Mateo 
Ixtatán, departamento de Hueuetenango, 
Guatemala. Neste caso, os reclamantes 
pediram a confidencialidade de sua 
identidade por temor a represálias, e 
são representados pela Associação 
Interamericana para a Defesa do Ambiente 
(AIDA), pela Plataforma Internacional contra 
a Impunidade, e o governo plurinacional 
Q'anjobál, Popti, Chuj, Akateko e Mestizo.

Na Reclamação alegam-se descumprimentos 
das obrigações de devida diligência e 
supervisão de BID Invest, tais como a 
ausência de uma avaliação completa de 
impactos ambientais e sociais; a falta de 

procedimentos adequados de consulta 
considerando os danos aos interesses e o 
território de comunidades indígenas; e a 
falta de procedimentos adequados para o 
acesso à informação.

Entre as alegações de dano figuram 
diversos danos ambientais dos corpos 
de água nos quais haveria intervenção 
e afetariam as atividades domésticas 
e agrícolas que servem de sustento às 
comunidades. Alegam-se também danos 
à cultura e ao modo de vida tradicional 
dos povos indígenas, além de ressaltar 
impactos diferenciados e de maior porte 
para as mulheres da área, além da falta de 
consideração da perspectiva de gênero.

Além disso, a Reclamação detalha uma 
grave situação de insegurança, a ruptura 
do tecido familiar e comunitário e uma 
situação de violência e represálias contra os 
opositores dos projetos, devido a um clima 
de confronto que afirmam ter sido gerado 
pela entrada dos projetos.

Gestão em 2019
O caso foi declarado admissível em 31 de 
janeiro de 2019 e em 15 de fevereiro foi 
transferido para a Fase de Verificação da 
Observância. Desde então, a equipe fez 
uma revisão preliminar da documentação 
disponível das Operações em relação às 
alegações dos Reclamantes e à Resposta 
da Administração a fim de desenvolver 
a Recomendação para verificação da 
Observância.

https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
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Em 19 de março foi enviada à Administração 
e aos Reclamantes a versão preliminar da 
Recomendação para seus comentários 
que foram recebidos em 30 de abril após 
prorrogação autorizada pela Diretoria 
Executiva. A versão final de Recomendação 
da Verificação de Observância e seus 
Termos de Referência foram submetidos à 
Diretoria Executiva da CII em procedimento 
curto em 24 de maio e foram aprovadas em 
3 de junho.

A investigação aprovada abordará os 
seguintes tópicos:

 \ A avaliação e identificação de impactos 
ambientais e sociais. Em particular, a 
identificação e caracterização como 
comunidade indígena da população 
impactada; avaliação de impacto 
ambiental (contaminação de fontes 
de água, impactos nos serviços 
ecossistêmicos e fluxo de rios e habitats 
naturais críticos); a avaliação dos 
impactos diferenciados de gênero; 
avaliação  impacto cumulativo e a 
identificação e projeto de medidas de 
proteção do patrimônio cultural.

 \ O monitoramento do BID Invest sobre o 
cumprimento das exigências ambientais 
e sociais.

 \ A categorização ambiental e social dos 
Projetos.

 \ A avaliação e gestão dos impactos 
associados a conflitos sociais complexos 

e dos riscos dos Projetos de aumentarem 
o conflito e a fragmentação social, 
comunitária e familiar, bem como os 
riscos associados ao uso de forças 
privadas e/ou de segurança pública na 
área de Projetos.

 \ Mecanismos de divulgação da 
informação e participação efetiva das 
comunidades locais.

Em 26 de agosto foi formado o Painel de 
Verificação, composto por três especialistas 
independentes – Jay Wagner, Jean-Roger 
Mercier e David Nyheim – e presidido por 
Arantxa Villanueva, Coordenadora da Fase.

Em novembro os especialistas iniciaram 
o processo de entrevistas na sede do 
Banco e, juntamente com a equipe do MICI, 
viajaram à Guatemala, onde realizaram mais 
de 50 reuniões na Cidade da Guatemala, 
Huehuetenango, Barillas e Playa Grande, 
bem como nas comunidades de Ixquisis, 
Yulchén Frontera e Bella Linda nas 
proximidades dos projetos. Os especialistas 
entrevistaram cerca de 470 pessoas entre 
reclamantes, funcionários do Banco, 
consultores e peritos ambientais e sociais 
que trabalharam nos projetos, funcionários 
do Cliente (empresa Energía y Renovación 
S.A.), autoridades nacionais e locais, bem 
como pessoas e organizações da sociedade 
civil direta ou indiretamente relacionados 
com os projetos.

Os reclamantes neste caso pediram confidencialidade e alegam uma grave situação de insegurança e um clima de confronto.  
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:
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Programa de Gestão e Avaliação de Riscos Costeiros

O PROJETO

País:
Barbados

Setor:
Meio ambiente e desastres naturais

Número do projeto:
BA-L1014

Financiamento do BID:
US$ 42.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo 

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
14 de janeiro de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-BA-2019-0140

BARBADOS | MICI-BID-BA-2019-0140

No —  —  —

O Projeto
O BID financia com um empréstimo 
aprovado em 8 de dezembro de 2010 
um programa que visa a aumentar a 
resistência às ameaças costeiras (incluindo 
as vinculadas às mudanças climáticas) 
mediante a introdução de melhorias na 
conservação e gestão de áreas costeiras em 
Barbados.

A Reclamação
Apresentada por um ex-consultor do Banco 
com relação a temas vinculados a possíveis 
retaliações contratuais relacionadas aos 
processos do Programa.

Gestão em 2019
A reclamação não foi registrada por se 
tratar apenas de questões contratuais que 
não são de responsabilidade do MICI e foi 
encaminhada ao Escritório de Ética do 
Banco.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BA-2019-0140
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BA-2019-0140
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Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo  - Reclamação III

Sim No — —

CHILE | MICI-BID-CH-2019-0141

O PROJETO

País:
Chile

Setor:
Energia

Número do projeto:
CH-L1067

Financiamento do BID:
US$ 2.053.300.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
29 de janeiro de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-CH-2019-0141 

O Projeto
O BID financia o projeto de construção, 
operação e manutenção de duas usinas 
hidrelétricas de 531 MW de passagem na 
zona de San José de Maipo localizada 
aproximadamente a cerca de 48 km de 
Santiago do Chile. As centrais preveem 
captar a água das bacias de afluentes 
do Rio Maipo e dos Rios Yeso, Volcán e 
Colorado para, em seguida, retorná-la ao Rio 
Maipo por meio da construção de 70 kms de 
túneis na Cordilheira dos Andes. Trata-se de 
uma operação de empréstimo sem garantia 
soberana aprovada em outubro de 2013. O 
projeto conta também com financiamento 
da IFC, OPIC e outros bancos multilaterais 
comerciais.

A Reclamação
Apresentada por 509 moradores da área 
de El Manzano na comuna de San José de 
Maipo, no Chile, que são parceiros e usuários 
de uma das comunidades de irrigação da 
área e que exigiam a confidencialidade de 
sua identidade por medo de represálias. 
A reclamação alega preocupações futuras 
sobre as atividades de subsistência 
dos reclamantes pelo Projeto, o que os 
impediria de exercer seus direitos de uso da 
água. Em particular, eles consideram que, 
embora tenham sido adotadas medidas de 
mitigação, no momento de encaminhar sua 
reclamação ainda não dispõem de um plano 
de trabalho ou de uma projeção para o 
início de sua construção.

Gestão em 2019
Em 19 de abril, o MICI determinou que a 
reclamação era inadmissível porque, se 
for mantido o desempenho de supervisão 
conforme requer a Administração do 
Grupo BID, o suposto prejuízo não 
apresentava, conforme exigido pela 
Política do MICI, "probabilidade razoável de 
ocorrer" no momento da determinação de 
admissibilidade. Além disso, com base nas 
informações recebidas dos Reclamantes 
na data de emissão do Memorando de 
Admissibilidade os direitos hídricos da 
Comunidade Aquática do Canal El Manzano 
não foram afetados. Identificou-se também 
que uma das exclusões previstas na Política 
se aplicava aos temas apresentados na 
reclamação, uma vez que os direitos dos 
usuários de água eram objeto de um 
processo judicial ativo no país.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2019-0141
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2019-0141
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Programa de Estruturação Urbana São José dos Campos - 
Reclamação III

O PROJETO

País:
Brasil

Setor:
Desenvolvimento Urbano e Moradia

Número do projeto:
BR-L1160

Financiamento do BID:
US$ 85.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
4 de fevereiro de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-BR-2019-0142

BRASIL | MICI-BID-BR-2019-0142

Sim Sim Não viável Concluída sin investigación

O Projeto
O BID financia um projeto para contribuir 
para o desenvolvimento sustentável do 
Município de São José dos Campos, Brasil, 
com o objetivo de alcançar um maior 
equilíbrio econômico, ambiental e social 
por meio da melhoria e consolidação 
da infraestrutura e da gestão urbana do 
município. O Programa está estruturado em 
três componentes: (1) melhorias urbano-
ambientais; (2) melhorias na mobilidade 
urbana; e (3) fortalecimento institucional. 
No seu primeiro componente o programa 
inclui a relocalização de famílias que 
ocupam áreas de preservação ambiental 
e vivem em situação de risco. A operação 
de empréstimo com garantia soberana foi 
aprovada em maio de 2010.

Em fevereiro de 2019 foi feita uma 
modificação contratual que incorporou a 
construção do Arco da Inovação (Ponte 
Estaiada) no Componente II do Programa. 
Esta Reclamação refere-se ao trabalho 
acima mencionado, que estava previsto para 
ser concluído até dezembro de 2019.

A Reclamação
Os reclamantes são dois moradores de 
São José dos Campos, Brasil que exigiram 
o sigilo de sua identidade por medo de 
represálias.  A reclamação levanta possíveis 
impactos na qualidade de vida dos 
moradores localizados na área de influência 
do Programa em decorrência da construção 
da obra "Arco da Inovação” (Ponte 
Estaiada).  Menciona especificamente que 

as obras foram iniciadas sem um estudo 
completo dos impactos ambientais e sociais 
na área de influência e sem ter consultado a 
população afetada. Os reclamantes indicam 
que os processos de consulta pública teriam 
sido realizados após o início da construção. 
Eles também alertam para a falta de acesso 
oportuno às informações sobre o Projeto 
e canais formais de comunicação com a 
população impactada.

Os  Reclamantes argumentam que 
o trabalho afetaria o patrimônio dos 
habitantes, causando a desvalorização de 
imóveis como moradias e lojas, bem como 
possíveis impactos ambientais e de saúde 
em áreas que seriam afetadas pela poluição 
do ar, do som e visual decorrentes tanto 
das atividades de construção quanto do 
aumento do tráfego de veículos assim que 
a ponte for construída. Apontam também 
um risco para sua segurança física como 
resultado de possíveis acidentes de trânsito 
que ocorreriam a partir da remoção de 
docas de entrada e estacionamentos em 
frente aos prédios afetados.    

Gestão em 2019
Em 4 de fevereiro foi recebida a reclamação 
declarada admissível em 12 de abril e 
transferida para a Fase de Consulta, de 
acordo com a preferência inicial expressa 
pelos reclamantes.

Como parte da avaliação da Fase de 
Consulta, os documentos da operação foram 
revisados e o contato permanente com as 
Partes foi mantido. Durante uma missão 

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0142
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0142
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de campo, a equipe do MICI visitou o local 
com os reclamantes, duas sessões bilaterais 
foram realizadas com os reclamantes 
e com a equipe do Projeto BID e uma 
reunião com as autoridades responsáveis 
no Município de São José dos Campos. 
Após análise aprofundada das posições das 
Partes e do contexto do trabalho, o MICI 
encontrou dificuldades no desenvolvimento 
de um processo conjunto de solução. À 
medida que as consultas e trocas sobre as 
condições para o processo se aprofundaram, 
os reclamantes vislumbraram mais 
claramente seus objetivos e comunicaram ao 
MICI por escrito sua preferência por finalizar 
a Fase de Consulta e transferir a aplicação à 
Fase de Verificação da Observância.

Em 9 de julho o caso foi transferido para a 
Fase de Verificação da Observância. Após 
um período de prorrogação do prazo, 
em 19 de novembro, o MICI apresentou 
a à Diretoria Executiva a recomendação 
de não realizar uma Investigação. Essa 
recomendação baseou-se na resposta da 

Administração informando ao MICI que 
o trabalho do Arco de Inovação (Ponte 
Estaiada) não seria financiado pelo BID, 
nem as despesas nele incorridas seriam 
reconhecidas como financiamento por não 
terem cumprido as políticas operacionais 
do Banco. Por conseguinte, o MICI 
considerou que uma investigação não 
forneceria informação adicional a que 
tinha apresentado a Administração ao não 
conceder a admissibilidade do trabalho para 
financiamento e, portanto, recomendaram 
não investigar.

Em 26 de novembro a Diretoria Executiva 
do BID aprovou, como procedimento curto, 
a Recomendação do MICI de não investigar 
o trabalho em questão nesta reclamação 
e, mediante notificação às Partes, a gestão 
deste caso foi encerrada.

O destaque
Neste caso, como em outros recebidos e gerenciados em 2019, os reclamantes também solicitaram sigilo com medo de 
represálias.
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

O PROJETO

País:
Argentina

Setor:
Transporte

Número do projeto:
AR-L1132

Financiamento do BID:
US$ 58.000.000

Categoria ambiental:
Não disponível

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
11 de fevereiro de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-AR-2019-0143

Não — — —

Plazalogística SA

ARGENTINA | MICI-BID-AR-2019-0143

O Projeto
O projeto consiste na construção e operação 
de dois parques logísticos e de distribuição 
para impulsionar o crescimento do comércio 
intrarregional e aumentar os indicadores de 
atividade econômica e emprego na cadeia 
de suprimentos logísticos. O BID financia o 
projeto com uma operação de empréstimo 
aprovada em 8 de novembro de 2011 no 
guichê do setor privado.

A Reclamação
A reclamação foi apresentada por dois 
moradores do Bairro El Encuentro, 
Partido de Tigre, Província de Buenos 
Aires, Argentina, que alegaram afetar 
sua qualidade de vida pela construção 
e operação do Projeto. Em particular, os 
reclamantes alegaram impactos negativos 
em sua saúde, meio ambiente e patrimônio 
histórico da região. Alertaram também para 
a falta de detecção e gestão adequadas dos 
riscos ligados ao funcionamento do centro, 
bem como para a falta de previsão em caso 
de perda futura do valor do imóvel.

Gestão em 2019
A Reclamação não foi registrada, pois os 
reclamantes não tinham mantido contato 
prévio com a Administração mas estavam 
dispostos a fazê-lo. Os reclamantes foram 
encaminhados à Administração, deixando 
aberta a possibilidade de retornar ao 
MICI caso suas preocupações não fossem 
tratadas em um prazo razoável.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0143
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0143


Vista da área de Bariloche, uma das principais áreas turísticas da Argentina (veja a próxima página).
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Programa de Infraestrutura Produtiva e Turística para a  
Província do Rio Negro

ARGENTINA | MICI-BID-AR-2019-0144

O PROJETO

País:
Argentina

Setor:
Transporte

Número do projeto:
AR-L1106

Financiamento do BID:
US$ 30.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
28 de fevereiro de 2019

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-AR-2019-0144

O Projeto
O BID financia este projeto com uma 
operação de empréstimo totalizando US$ 
30 milhões com contrapartida local de US$ 
7,5 milhões para apoiar a Província do Rio 
Negro no fortalecimento e consolidação 
dos setores produtivo e turístico. O projeto 
inclui um componente de melhorias na 
infraestrutura urbana nas áreas centrais de 
San Carlos de Bariloche e Viedma, tanto 
para turistas quanto para a população local, 
através da pedonalização parcial das ruas 
Mitre e Buenos Aires, respectivamente, 
com o objetivo de revitalizar atividade 
econômica.

A Reclamação
Os reclamantes são 287 frentistas e 
comerciantes da Calle Mitre de São 
Carlos de Bariloche que representam 
fortes impactos econômicos devido ao 
desenvolvimento das obras de melhoria 
da área, bem como danos futuros como 
resultado da mudança de modalidade e 
vocação da Calle Mitre. Em particular, os 
reclamantes argumentaram que o longo 
período de construção — estimado em 
8 meses, mas que já tinha mais de três 
anos na época da reclamação — causou 
impactos nas atividades turísticas, 
impedindo o trânsito normal de pessoas 
e veículos; possíveis impactos futuros na 
propriedade dos Reclamantes devido à 
falta de bueiros suficientes; e a diminuição 
da disponibilidade de estacionamento. 
Os reclamantes também observaram a 

constante falta de acesso às informações 
sobre a obra, seus tempos de execução 
e interrupções no trânsito para facilitar a 
construção.

Gestão em 2019
Em 28 de fevereiro, o MICI recebeu a 
Reclamação registrada em 7 de março. 
O Mecanismo realizou uma missão de 
elegibilidade de 22 a 26 de abril, na qual 
visitou a área impactada e realizou reuniões 
com os Reclamantes, a Agência Executora 
e o Município. Em 6 de maio a reclamação 
foi declarada admissível e transferida para a 
Fase de Consulta.

Considerando que as preocupações com 
os reclamantes já tinham-se materializado 
e poderiam ser exacerbadas pelo rápido 
andamento das obras, o MICI propôs 
desenvolver um processo de diálogo com 
uma metodologia intensiva que permitisse 
a identificação de soluções  em tempo 
reduzido. Ante o exposto e aproveitando as 
informações coletadas durante a etapa de 
elegibilidade, decidiu-se dispensar o tempo 
previsto na fase de Avaliação e o Processo 
de Fase de Consulta foi imediatamente 
inserido.

Durante a semana de 20 de maio, o MICI 
realizou reuniões bilaterais com a Unidade 
Executora e o BID em Buenos Aires, 
enquanto em Bariloche fez o mesmo com 
os requerentes e o Município. Essas reuniões 
concordaram com aspectos relacionados 
à agenda de diálogo, dinâmica de trabalho 
e esquemas de participação das partes. 

Sim Sim Em processo —

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
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O destaque
Adaptar a metodologia ao contexto e às necessidades específicas de cada Aplicação é essencial para contar com 
um projeto adequado que oriente o processo de solução de controvérsias. Considerando a gravidade e urgência das 
reclamações e o estado em que o Projeto se encontra são alguns dos elementos que dão o tom para a urgência de início 
de um processo e seu formato.

Neste caso, as informações coletadas durante a missão de elegibilidade facilitaram o projeto do processo e permitiram 
que o processo de diálogo fosse adiantado imediatamente.

Outro destaque foi a incorporação e participação ativa do Município de São Carlos de Bariloche no processo de 
solução de disputas. Embora a Política do MICI afirme que as Partes são apenas candidatas, a Agência Executora e a 
Administração do BID, as Diretrizes da Fase de Consulta permitem que terceiros relevantes sejam incorporados. O papel 
do Município, não apenas de interlocução direta com os Reclamantes, mas como responsável pela Direção Técnica da 
obra, foi de extrema importância para conseguir um Acordo entre as Partes.

Em 23 e 24 de maio foram realizadas duas 
sessões de diálogo com a participação do 
BID, UPCEFE, Município de São Carlos de 
Bariloche, o contratante responsável pela 
obra, os Candidatos e o MICI e facilitados 
pelo perito do Roster da Escalação do 
Mecanismo Pablo Lumerman, permitindo 
assim chegar a um acordo entre as partes.

O acordo, alcançado em uma única sessão, 
dizia respeito principalmente à largura 
da pista e à disponibilidade de docas 
para subida e descida de passageiros ao 
longo da Calle Mitre. Decidiu-se também 

realizar estudos técnicos adicionais sobre 
a mobilidade e o funcionamento das 
tempestades, bem como outros fatores de 
preocupação para os reclamantes.

Em 23 de julho o Mecanismo divulgou o 
Relatório da Fase de Avaliação e Consulta 
que informa sobre as ações tomadas 
no âmbito do processo de resolução 
de disputas e dos acordos alcançados. 
Desde então, o MICI vem monitorando o 
cumprimento dos compromissos.
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Programa de Reconstrução de Infraestrutura Elétrica das Áreas 
Afetadas pelo Terremoto no Equador  - Reclamação II

O PROJETO

País:
Equador

Setor:
Energia

Número do projeto:
EC-L1219

Financiamento do BID:
US$ 60.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
5 de março de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-EC-2019-0145

EQUADOR | MICI-BID-EC-2019-0145

Não  — —  —

O Projeto
O BID financia a reconstrução de 
infraestruturas elétricas, tanto de geração 
como de distribuição, afetadas pelo 
terremoto de 16 de abril de 2016 nas 
províncias de Esmeraldas, Manabí e São 
Domingos no Equador, por meio de um 
empréstimo para obras múltiplas com 
garantia soberana aprovado em 25 de 
janeiro de 2017. Em particular, o Programa 
prevê a relocalização de 9 km de linha de 
subtransmissão entre as populações de San 
Vicente e Jama na província de Manabí, 
motivo da Reclamação junto ao MICI.

A Reclamação
Apresentada por um morador da região 
de São Vicente, na província de Manabí, no 
Equador, que exigiu a confidencialidade de 
suas informações por medo de represálias. 
A Reclamação alega possíveis impactos na 
propriedade do requerente decorrentes da 
realocação de linhas de transmissão elétrica 
do Projeto. Alerta ainda para a falta de 
processos adequados de consulta pública 
e a falta de informação disponível sobre 
impactos ambientais e sociais.

Gestão em 2019
Como o Reclamante não tinha feito contato 
prévio com a Administração, e já que ele 
estava disposto a fazê-lo, sua Reclamação 
não foi registrada e foi encaminhada à 
Administração, deixando em aberto a 
possibilidade de recorrer novamente ao MICI 
se suas preocupações não forem tratadas 
dentro de um prazo razoável.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2019-0145
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2019-0145
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Programa de Melhoria da Empresa Elétrica

Não  —  — — 

GUIANA | MICI-BID-GY-2019-0146

O PROJETO

País:
Guiana

Setor:
Energia

Número do projeto:
GY-L1041

Financiamento do BID:
US$ 37.641.750

Categoria ambiental:
C

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
5 de março de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-BID-GY-2019-0146

O Projeto
O BID financia este Projeto por meio de 
uma operação de empréstimo aprovada 
em 25 de junho de 2014 com o objetivo 
de fortalecer as capacidades de gestão 
da Empresa Guaya de Luz e Força (GPL), 
proporcionando à alta direção suporte 
técnico na gestão de operações e projetos, 
serviços comerciais e tecnologia da 
informação, finanças e compras, recursos 
humanos e redução do déficit orçamentário.

A Reclamação
Apresentada por uma empresa sediada na 
cidade de Georgetown, Guiana, em conexão 
com supostas irregularidades no processo 
de licitação de contratos relacionados com 
o Projeto.

Gestão em 2019
A Reclamação não foi registrada por 
tratar apenas de questões relacionadas a 
aquisições, que não são de responsabilidade 
do MICI, sendo por isso encaminhada ao 
Escritório de Compras do Banco para 
atendimento.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GY-2019-0146
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GY-2019-0146


72 Relatório Anual MICI 2019

Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Gestión del MICI

Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do  
Rio Reconquista – Reclamação II

O PROJETO

País:
Argentina

Setor:
Água e Saneamento

Número do projeto:
AR-L1121

Financiamento do BID:
US$ 230.000.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo de obras 
múltiplas 

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
4 de abril de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-AR-2019-0147

ARGENTINA | MICI-BID-AR-2019-0147

Não —  —  —

O Projeto
O BID financia esse programa por meio 
de uma operação de empréstimo com 
garantia soberana na modalidade do obras 
múltiplas, aprovada em 23 de julho de 2014. 
O programa visa a recuperar a qualidade 
ambiental da bacia do Rio Reconquista 
mediante a implementação de um Plano 
de Gestão Integral da Bacia Hidrográfica. 
O Plano priorizará investimentos para 
melhorar a gestão de resíduos sólidos; 
aumentar a cobertura da água potável, 
esgoto e tratamento de águas residuais; 
melhorar a conectividade e o acesso a 
bairros periféricos; e fortalecer a gestão 
operacional do Comitê da Bacia hidrográfica 
Reconquista.

A Reclamação
Apresentada por um morador do município 
de Tigre, em relação a potenciais danos 
ambientais e impactos negativos à sua 
saúde vinculados à falta de resultados 
da intervenção do Programa no Rio 
Reconquista.

Gestão em 2019
Caso não seja fornecida toda a informação 
necessária para o registro, foi concedida 
uma prorrogação de 10 dias úteis para o 
Reclamante enviar informação adicional. No 
final desse período o MICI não recebeu a 
informação requerida e encerrou o processo.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0147
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0147
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Registro: Elegibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:
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Programa de Saneamento Ambiental da Bacia  
do Rio Reconquista - Reclamação III

O PROJETO

País:
Argentina

Setor:
Água e Saneamento

Número do projeto:
AR-L1121

Financiamento do BID:
US$ 230.000.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo de obras 
múltiplas

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
7 de maio de 2019

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-AR-2019-0148

ARGENTINA | MICI-BID-AR-2019-0148

Sim  Sim Em processo — 

O Projeto
O BID financia esse programa por meio 
de uma operação de empréstimo com 
garantia soberana na modalidade do obras 
múltiplas, aprovada em 23 de julho de 2014. 
O programa visa a recuperar a qualidade 
ambiental da bacia do Rio Reconquista 
mediante a implementação de um Plano 
de Gestão Integral da Bacia Hidrográfica. 
O Plano priorizará investimentos para 
melhorar a gestão de resíduos sólidos; 
aumentar a cobertura da água potável, 
esgoto e tratamento de águas residuais; 
melhorar a conectividade e o acesso a 
bairros periféricos; e fortalecer a gestão 
operacional do Comitê da Bacia hidrográfica 
Reconquista.

A Reclamação
Apresentada por residentes de várias 
localidades na bacia do rio Reconquista, 
nas províncias de Buenos Aires e Tigre, 
Argentina, os quais afirmam que as obras 
implementadas como parte do programa 
não levaram em conta os problemas 
da bacia como unidade territorial ou a 
capacidade do corpo receptor do rio. Neste 
sentido argumentam que haveria danos 
potenciais, uma vez que a situação de alta 
poluição da bacia e os impactos negativos 
sofridos, especialmente os relacionados com 
a qualidade de vida e saúde dos habitantes 
da bacia baixa, poderiam aprofundar-se 
por não se levar em conta a  poluição de 
origem industrial e de esgoto, bem como os 
efeitos gerados pela construção do Galpão 

Nacional/Pista d'Água, alterando a dinâmica 
hídrica e tornando o Delta o destino final 
das águas altamente poluídas. Por outro 
lado, mencionaram que não houve acesso 
à informação relevante sobre o status do 
programa, bem como sem se contar com 
consultas e instâncias de participação para a 
população afetada.

Gestão em 2019
Após o registro da Reclamação, o MICI 
realizou uma missão de elegibilidade para 
visitar as bacias superiores, médias e 
inferiores do Rio Reconquista na companhia 
dos reclamantes e realizar reuniões com 
a Agência Executora e a equipe do BID 
responsável pelo Projeto. Em 2 de agosto 
a Reclamação foi declarada inadmissível e 
transferida para a Fase de Consulta.

Durante a etapa de Avaliação da Fase de 
Consulta foram discutidos documentos do 
programa e realizadas reuniões presenciais 
e telefônicas com os reclamantes, 
Administração do BID e Agência Executora. 
De 19 a 23 de agosto foi realizada uma 
missão de avaliação em Buenos Aires, 
na qual foram realizadas jornadas de 
trabalho com cada uma das Partes para 
tomar conhecimento de suas preferências 
metodológicas e entender a fundo as 
questões que deram origem à solicitação. 
A Administração do BID, os reclamantes 
e a Agência Executora expressaram estar 
dispostos a explorar soluções sustentáveis. 
No entanto, diante do contexto eleitoral nos 
níveis nacional, provincial e municipal, ficou 

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
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acordado que a primeira sessão de diálogo 
ocorreria após a conclusão das eleições.

Em 4 e 5 de novembro o MICI convocou 
e facilitou duas sessões de diálogo 
consecutivas com o apoio de Eliana 
Spadoni, facilitadora do Roster do MICI. 
Na primeira sessão as Partes validaram as 
regras de processo e a agenda de temas 
identificados durante a etapa de Avaliação 
e passaram a abordar os temas acordados. 
Em 5 de novembro, as Partes chegaram a 
um acordo que prevê ações destinadas a 

mitigar a poluição no Canal de Socorro e a 
facilitar o monitoramento da qualidade de 
água e o mapeamento dos vertedouros.

Em 19 de novembro o MICI enviou à Diretoria 
Executiva o Relatório de Fase de Consulta 
que resume as ações tomadas e inclui o 
acordo e o plano de acompanhamento. 
Em 13 de dezembro o Conselho aprovou 
o plano de acompanhamento em 
Procedimento Curto e teve início a etapa de 
acompanhamento.

O destaque
Surge novamente neste caso a necessidade de adaptar o processo de diálogo e sua temporalidade considerando 
as condições de contexto. A iminência dos processos eleitorais presidenciais e municipais na Argentina exigiu a 
consideração de um cronograma que não estivesse contaminado pelo processo e que permitisse a participação efetiva 
das autoridades.

O processo MICI ajudou a criar níveis mínimos de confiança entre as Partes, o que foi particularmente importante neste 
caso diante de uma possível mudança de autoridades como resultado de eleições. A flexibilidade e a institucionalidade 
proporcionadas pelo quadro MICI foram fundamentais para contribuir para a continuidade do processo , bem como 
para a participação construtiva de todas as partes no processo.

Por outro lado, o processo da Fase de Consulta possibilitou aos Reclamantes a disponibilização de informações 
relevantes sobre o programa no intuito de resolver diferentes dúvidas por parte dos reclamantes e gerar uma troca 
construtiva sobre as diferentes visões relativas à bacia. Neste sentido, a contribuição da equipe do projeto do BID foi 
fundamental para concordar com as preocupações de alguns reclamantes em relação aos impactos cumulativos na área 
do Delta.

É importante mencionar que alguns dos reclamantes decidiram se retirar do processo, considerando que ele não 
atendeu às suas preocupações.
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Projeto Viva Cidade 2 – Revitalização Ambiental e Urbana  
do Município de Joinville

O PROJETO

País:
Brasil

Setor:
Água e Saneamento

Número do projeto:
BR-L1405

Financiamento do BID:
US$ 140.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
29 de maio de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-BR-2019-0149

BRASIL | MICI-BID-BR-2019-0149

Não  —  — — 

O Projeto
O projeto consiste em uma operação de 
empréstimo, aprovada em 14 de dezembro 
de 2014, que visa a contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da população 
de Joinville, Brasil, por meio de ações de 
ordenamento territorial, recuperação e 
qualidade ambiental e urbana com visão 
preventiva, sustentável e estratégica da 
expansão física e econômica da cidade.

A Reclamação
Apresentada por uma empresa sediada na 
cidade de Fortaleza, Brasil, em relação a 
supostas irregularidades no processo de 
licitação de contratos relacionados com o 
Programa.

Gestão em 2019
A Reclamação não foi registrada por se 
tratar apenas de questões relacionadas a 
aquisições, que não são de responsabilidade 
do MICI. Por este motivo foi encaminhada 
ao Escritório de Compras do Banco para 
atendimento.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0149
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0149


Área afetada pela construção de um passe de baixo nível na cidade de La Plata (veja a próxima página).
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Projeto de Melhoria Integral da Ferrovia General Roca:
Ramo Constitución - La Plata

O PROJETO

País:
Argentina

Setor:
Transporte

Número do projeto:
AR-L1158

Financiamento do BID:
US$ 300.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo de 
investimento específico

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
12 de junho de 2019

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-AR-2019-0150

ARGENTINA | MICI-BID-AR-2019-0150

O Projeto
Trata-se de uma operação de empréstimo 
de investimento específica do BID, aprovada 
em 12 de setembro de 2012, para realizar 
a renovação e eletrificação do Ramal 
Constitución-La Plata da Ferrocaril General 
Roca com o objetivo de reduzir o tempo 
de viagem dos usuários, diminuir a taxa de 
acidentes e melhorar a confiabilidade e o 
conforto do serviço, bem como aumentar o 
número de passageiros usando essa opção 
de transporte.

A Reclamação
Apresentada  por quatro vizinhos 
residentes da cidade de La Plata, província 
de Buenos Aires, Argentina, que exigiam 
a confidencialidade de sua identidade 
por medo de represálias. A reclamação 
diz respeito às obras ferroviárias e de 
engenharia civil previstas no projeto de 
construção e operação da passagem 
baixa nas avenidas 1 e 32 da cidade de La 
Plata, bem como os possíveis impactos 
que a eletrificação da ferrovia terá sobre 
a integridade física dos pedestres devido 
ao aumento da frequência de passagem 
de trens. Neste sentido, alega-se que o BID 
teria falhado em cumprir suas obrigações 
na ausência de uma avaliação completa 
do impacto ambiental e social, bem como 
uma avaliação de riscos, falta de consultas 
públicas adequadas, bem como informações 
disponíveis sobre o Projeto.

A Reclamação descreve riscos potenciais 
à segurança dos Reclamantes causados 
pela construção do local acima de um tubo 
mestre de gás que, segundo eles, aumenta 
o risco de eventos catastróficos. Nota-se 
também que a obra dificultaria o acesso 
de pedestres a três escolas do primeiro 
grau, um jardim da infância, uma sala de 
primeiros socorros e uma delegacia de 
polícia, colocando em risco a comunidade 
que transita e reside nesa zona. Por fim, 
os Reclamantes notam danos ambientais 
potenciais causados pela derrubada de 
árvores e impactos no leiaute histórico da 
cidade.

Gestão em 2019
Durante a fase de elegibilidade o MICI viajou 
à cidade de La Plata para realizar reuniões 
com os Reclamantes, a Agência Executora 
e a equipe do BID, bem como visitar a área 
do Projeto. Em 23 de agosto a reclamação 
foi declarada admissível e transferida para 
a Fase de Consulta, embora as alegações 
de corrupção tenham sido excluídas do 
processo MICI por corresponderem ao 
Escritório de Integridade Institucional 
do Banco e às alegações relativas ao 
cumprimento do processo regras nacionais 
por serem objeto de processos judiciais 
ativos.

Sim Sim Em processo —

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
https://www.iadb.org/es/mici/detalle-de-la-solicitud?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
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Durante a fase de Avaliação da Fase 
de Consulta, a equipe do MICI realizou 
reuniões telefônicas e presenciais com os 
reclamantes, a Administração do BID e a 
Agência Executora. De 2 a 5 de setembro 
foi realizada uma missão de avaliação a 
La Plata e Buenos Aires para analisar a 
viabilidade de um processo de solução 
de controvérsias facilitado pela MICI e 
identificar as preferências metodológicas 
dos atores para o projeto deste espaço. 
Durante a missão foram realizadas reuniões 
com cada Parte e um dia de trabalho 

foi realizado com os reclamantes. A 
Administração do BID, a Agência Executora 
e os requerentes expressaram ao Mecanismo 
sua disposição de iniciar um processo de 
Fase de Consulta. Dada a situação eleitoral 
particular pela qual o país passava por 
processos eleitorais de natureza nacional, 
provincial e municipal, os Partidos estavam 
relutantes em participar desse processo 
após a eleição. Consequentemente, a 
primeira sessão de diálogo ocorreu nos dias 
7 e 8 de novembro.

O destaque
Também neste caso alguns reclamantes solicitaram a proteção de suas identidades devido ao risco de represálias.
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Programa de Saneamento Integrado de Maués - PROSAIMAUÉS

O PROJETO

País:
Brasil

Setor:
Água e Saneamento

Número do projeto:
BR-L1314

Financiamento do BID:
US$ 35.000.000

Categoria ambiental:
B

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
14 de setembro de 2019

Situação atual:
Concluída

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público 
MICI-BID-BR-2019-0151

BRASIL | MICI-BID-BR-2019-0151

Sim  Não  —  —

O Projeto
O BID financia esse programa com uma 
operação de empréstimo, aprovada em 
20 de novembro de 2012. O objetivo 
do PROSAIMAUES é contribuir para a 
solução de problemas básicos, urbanos e 
socioambientais de saneamento que afetam 
a qualidade de vida da população e a 
sustentabilidade do Município de Maués.

A Reclamação
Apresentada  por quatro moradores 
da Prefeitura de Maués, no Estado do 
Amazonas, que exigiram o sigilo de sua 
identidade por medo de represálias. 
A Reclamação diz respeito a supostas 
irregularidades no processo de 
reassentamento e posterior desapropriação 
a que os reclamantes teriam sido 
submetidos. Eles argumentam que a 
indenização originalmente oferecida teria 
sido arbitrariamente alterada durante a 
implementação do Programa e que os 
despejos teriam sido irregulares e forçados, 
sem informações prévias e sem seguir a lei 
processual.

Gestão em 2019
Em 14 de novembro, o MICI determinou que 
a Reclamação era inadmissível, pois o único 
assunto levantado era o processo judicial 
ativo. Os Reclamantes foram informados da 
possibilidade de reenviar sua reclamação ao 
MICI se essas circunstâncias mudarem.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0151
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0151
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Ruta del Cacao 4G Carreteira Pedágio

Em processo — — — 

COLÔMBIA | MICI-CII-CO-2019-0152

O PROJETO

País:
Colômbia

Setor:
Transporte

Número do projeto:
12252-01

Financiamento do BID Invest:
COP 375.000.000.000

Categoria ambiental:
A

Tipo de Projeto:
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI:
27 de dezembro de 2019

Situação atual:
Aberta

Cronologia e documentos públicos:
Registro Público  
MICI-CII-CO-2019-0152

El Proyecto
Em 24 de abril de 2018, o BID Invest 
aprovou o financiamento do projeto 
Concessão Bucaramanga-Barrancabermeja-
Yondó, que faz parte da segunda vaga 
da Quarta Geração de Concessões 
(Programa 4G) no esquema de parceria 
público-privada, promovidas pela Agência 
Nacional de Infraestrutura da Colômbia. O 
principal objetivo do projeto é gerar uma 
interconexão rodoviária entre a cidade 
de Bucaramanga e a região oeste do 
Departamento de Santander, o município de 
Yondó (no Departamento de Antioquia) e a 
concessão Ruta do Sol II.

A Reclamação
Apresentada por comunidades da área 
de influência do Projeto, por meio da 
Vela Cidadã da Rota do Cacau VCRC-
4G. A reclamação apresenta alegações 
de supostos danos ambientais causados 
pela contaminação da água, solo e órgãos 
aéreos, bem como à flora e fauna do 
local, que estariam ligadas à construção 
e posterior operação da estrada. A 
reclamação também se refere à falta de 
indenização adequada para os proprietários 
dos imóveis afetados pelo projeto.

Gestão em 2019
Nos últimos dias de 2019, o MICI iniciou a 
análise da documentação apresentada para 
determinar o cumprimento dos requisitos 
de registro. A etapa de registro termina nos 
primeiros dias de 2020.

https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
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A Equipe do MICI

Em agosto, a equipe do MICI realizou uma reunião de planejamento estratégico.

Em maio, o Grupo Consultivo Externo se reuniu com toda a equipe para contribuir com o fortalecimento do Mecanismo a partir de suas diferentes áreas de experiência profissional.
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Epílogo

No momento do encerramento da edição deste relatório, em março de 2020, a diretora do MICI Victoria 

Márquez Mees já tinha comunicado sua determinação em renunciar ao cargo no final de junho, após 

nove anos de conexão com o Mecanismo. Embora qualquer Relatório Anual, por definição, seja limitado 

exclusivamente a um ano civil e a mudança na Administração deva ser refletida no próximo Relatório, 

existe uma impressão de que cada pessoa sai de uma instituição que se estende além das páginas de um 

calendário. Por esse motivo, incorporamos neste relatório um extrato da carta de demissão da diretora, com 

a gratidão de toda a equipe por esses anos de dedicação e total compromisso com a região.

P ara todos nós que compomos o MICI, 2020 é um ano muito importante, temos dez anos 

e, nesse período, vimos como a instituição se tornou uma questão de prestação de contas 

e transparência. Os eventos comemorativos do décimo aniversário foram um exemplo do 

que pode ser alcançado no Grupo BID quando contar com o apoio e a confiança de seus Diretores 

Executivos.

Tive a sorte de acompanhar nove anos dessa história, primeiro como Secretária Executiva e depois 

como Diretora do MICI. Acredito que cumpri seriamente as tarefas que me foram dadas e vejo com 

orgulho um MICI sólido e com grande apoio de todos, apesar do incômodo papel que desempenha. 

Este trabalho não poderia ter sido realizado sem o apoio da Diretoria durante todos esses anos.

Meu tempo no BID transformou minha vida, tanto profissional quanto familiarmente, e todos os 

dias desses nove anos aprendi algo novo e valioso. Mesmo no espinho, houve algo positivo e não 

tenho dúvidas de que, nos próximos anos, o MICI continuará gerando aprendizado e fortalecendo o 

trabalho do Banco.

Eu gostaria de agradecer profundamente por considerarem apropriado que eu permaneça na minha 

posição por mais cinco anos. No entanto, e após muita reflexão, decidi me retirar da instituição para 

ampliar minha experiência profissional em outras regiões e compartilhar o conhecimento que meu 

tempo no BID me proporcionou.

Hoje, o MICI possui uma equipe sólida que lhe permite continuar crescendo e solidificando. 

Meu compromisso com vocês é trabalhar nos últimos meses em todas as áreas que garantam a 

capacidade de resposta do Mecanismo e a preservação da memória institucional.

Eu sempre pensei que ficar em um lugar por um longo tempo nos anestesia e esquecemos de dar o 

melhor de nós mesmos. Alinhado a esse pensamento, deixo o Banco após nove anos de dedicação e 

compromisso com a região da América Latina e Caribe e, em particular, com seu povo.

Obrigada pela confiança..

 Victoria Márquez Mees



Anexos

Bacia do rio Maipo, Chile
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Anexo 1. Orçamento 2019 

Orçamento aprovado e executado para 2019
Cifras em dólares americanos

Rubricas orçamentárias 2019 BID CII Total 

Salários $1.501.750 - $1.501.750

Gestão de Reclamações $888.583 $437.303 $1.325.886

Aprendizagem $44.500 $40.500 $85.000

Divulgação $57.000 $78.000 $135.500

Fortalecimento Institucional $10.000 $5.000 $15.000

Total Orçamento Aprovado $2.501.833 $561.303 $3.063.136

Fundo de Contingência $50.000 $30.000 $80.000

Total Orçamento Aprovado + Fundo de Contingência $2.551.833 $591.303 $3.143.136

Execução 2019    

Total Executado $2.066.522 $450.579 $2.517.101

Fundo de Contingência Executado - - -

Total Executado + Fundo de Contingência Executado $2.066.522 $450.579 $2.517.101
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Anexo 2. Divulgação em 2019 

Divulgação externa
 

Mês Evento Lugar

Janeiro
Lançamento da "Guia para Mecanismos Independentes de Prestação de Contas sobre Medidas para 
Enfrentar o Risco de Retaliação no Tratamento de Reclamações", como parte do décimo aniversário do 
Mecanismo de Reclamações do Banco Europeu de Investimento.

Luxemburgo, Luxemburgo

Fevereiro
Workshop com a Sociedade Civil e Grupos Consultivos da Sociedade Civil de Barbados, em colaboração 
com o Escritório de Prestação de Contas (ICA) do Banco de Desenvolvimento do Caribe, e o Centro 
Caribenho de Desenvolvimento de Políticas (CPDC)

Bridgetown, Barbados

Março

Workshop com Organizações da Sociedade Civil da Argentina Buenos Aires, Argentina

Apresentação ao Banco Asiático de Infraestrutura (AIIB) na nota de MICI Reflexões: "Análise da Carteira de 
Reclamações 2010-2017" Virtual

Conferência com mediadores da província de Salta sobre fase de resolução de conflitos do MICI Salta, Argentina

Reuniões com representantes dos povos indígenas Jujuy e Salta, Argentina

Abril

Apresentação da "Guia para Mecanismos Independentes de Prestação de Contas sobre Medidas para 
Enfrentar o Risco de Retaliação no Tratamento de Reclamações" para Organizações da Sociedade Civil Washington, D.C.

Mesa redonda com a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos Michelle Bachelet sobre a gestão de 
represálias no contexto do financiamento de projetos de desenvolvimento Washington, D.C.

Café de trabalho com atores estratégicas do Equador Quito, Equador

Workshop com estudantes da Universidade George Washington Washington, D.C.

Participação no Fórum Permanente das Nações Unidas para Assuntos Indígenas Nova Iorque, EUA

Reunião de divulgação com Organizações da Sociedade Civil da Haiti, em conjunto com o Painel de 
Inspeção (IP) a Assessor em
Cumprimento/Ombsdusman (CAO) do Grupo Banco Mundial

Virtual

Maio

Workshop sobre Gestão de Represálias com o Escritório de Prestação de Contas do Banco Asiático de 
Infraestrutura (AIIB) Pequim, China

Workshop Regional "Marco de Conformidade e Responsabilidade Ambiental e Social para Intermediários 
Financeiros” Xangai, China

Junho

Participação no Diálogo Regional para o Licenciamento Ambiental San José, Costa Rica

Participação no Congresso Americano de Mediação, Negociação e Arbitragem Corrientes, Argentina

Reunião com a sociedade civil no âmbito da XVI Reunião Anual da Rede IAM no Banco Africano de 
Desenvolvimento Abidjan, Costa do Marfim

Julho Café de trabalho com atores estratégicos da Costa Rica San Jose, Costa Rica

Setembro

IV Consulta Regional sobre Negócios e Direitos Humanos Virtual, Santiago, Chile

Participação no Workshop Internacional sobre Mecanismos e Métodos Apropriados de Acesso à Justiça para 
a implementação do Pilar 3 dos Princípios Orientadores dos Negócios e Direitos Humanos na Argentina Virtual, Argentina

Conversa de mediação com estudantes universitários mexicanos Washington, D.C.

Outubro

Sessão de Trabalho MICI com Organizações da Sociedade Civil Washington, D.C.

Participação na mesa redonda "O enfraquecimento da governabilidade democrática, a crise de segurança e 
o conflito socioambiental na América Latina: Colaboração e diálogo como estratégias de resposta" Washington, D.C.

Participação na sessão "Discussão do Painel de Ética e Desenvolvimento: Instituições Financeiras 
Internacionais, mecanismo de prestação de contas" na Elliott School of International Affairs, Universidade 
George Washington

Washington, D.C.

Workshop Virtual com Organizações da Sociedade Civil
Virtual com Peru, Colômbia, 
México, Panamá, Guatemala 
e Honduras
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Mês Evento Lugar

Novembro

Sessão MICI no III Fórum do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. "A ação do Mecanismo 
Independente de Consulta e Investigação do Grupo BID como instância de proteção dos direitos humanos 
na América Latina e no Caribe"

Quito, Equador

Participação Virtual no Seminário "Conduta Empresarial Responsável e Mecanismos de Reclamação para 
Violações de Direitos Humanos por Empresas" Virtual com Honduras

Participação no "Fórum das Nações Unidas e Direitos Humanos" Genebra, Suíça

Participação no XI Fórum Regional para a Transformação de Conflitos Sociais Guatemala, Guatemala

Divulgação interna 
 

Mês Evento Lugar

Fevereiro

Workshop de Operações Sem Garantia Soberana Washington, D.C.

Apresentação ao Escritório de Representação do BID em Barbados Bridgetown, Barbados

Apresentação ao Escritório de Alianças Estratégicas (ORP) do BID Washington, D.C. e 
plataforma virtual

Abril Sessão com o Escritório de Representação do BID em Equador Quito, Equador

Maio

Apresentação da nota técnica MICI Reflexões: "Fase de Consulta: Oito Anos de Experiência em Resolução de 
Conflitos" Washington, D.C.

Workshop de Resolução de Conflitos com a Unidade de Salvaguardas Socioambientais (ESG) Washington, D.C.

Junho

Sessão de Onboarding do BID Invest Washington, D.C.

Workshop de Fundamentos de Operações Com Garantia Soberana Washington, D.C.

Workshop MICI e Unidade de Salvaguardas Socioambientais (ESG) Washington, D.C.

Workshop MICI para Pontos Focais do BID Invest Washington, D.C.

Workshop MICI com o Escritório do Auditor (AUG) e o Escritório de Avaliação e Fiscalização (OVE) Washington, D.C.

Setembro Sessão de Onboarding para novos diretores executivos Washington, D.C.

Outubro

Apresentação ao Departamento de Operações de Investimentos (INO) do BID Invest Washington, D.C.

Workshop técnico com Diretores Executivos sobre "Lições Aprendidas para Novas Políticas 
Socioambientais" Washington, D.C.

Workshop de Fundamentos de Operações Com Garantia Soberana Washington, D.C.

Novembro

Sessão de MICI Reflexões no Escritório de Representação do BID em Equador Quito, Equador

Sessão de Onboarding do BID Invest Washington, D.C.

Apresentação ao Escritório de Representação do BID em Guatemala Guatemala, Guatemala
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Anexo 3. Reclamações recebidas 2010-2019

Número da Reclamação Nome Data de 
Recepção

Fase/Ação Status/Comentário

2019

MICI-CII-CO-2019-0152 Colômbia. Ruta del Cacao 4G Carreteira Pedágio 
(12252-01)

Dezembro 
2019 Em registro Aberta

MICI-BID-BR-2019-0151
Brasil. Programa de Saneamento Integrado de Maués 
- PROSAIMAUÉS 
(BR-L1314)

Setembro 
2019

Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não atende aos critérios 
estabelecidos no 
parágrafo 22

MICI-BID-AR-2019-0150
Argentina. Projeto de Melhoria Integral da Ferrovia 
General Roca: Ramo Constitución - La Plata 
(AR-L1158)

Junho 2019 Admissível 
Fase de Consulta Aberta

MICI-BID-BR-2019-0149
Brasil. Projeto Viva Cidade 2 – Revitalização 
Ambiental e Urbana do Município de Joinville 
(BR-L1405)

Maio 2019 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Integridade 
Institucional (OII)

MICI-BID-AR-2019-0148
Argentina. Programa de Saneamento Ambiental da 
Bacia do Rio Reconquista - Reclamação III 
(AR-L1121)

Maio 2019 Admissível 
Fase de Consulta Aberta

MICI-BID-AR-2019-0147
Argentina. Programa de Saneamento Ambiental da 
Bacia do Rio Reconquista - Reclamação II 
(AR-L1121)

Abril 2019 Não registrada
Encerrada 
Informação insuficiente 
para análise

MICI-BID-GY-2019-0146 Guiana. Programa de Melhoria da Empresa Elétrica 
(GY-L1041) Março 2019 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Aquisições

MICI-BID-EC-2019-0145

Equador. Programa de Reconstrução de 
Infraestrutura Elétrica das Áreas Afetadas pelo 
Terremoto no Equador  - Reclamação II 
(EC-L1219)

Março 2019 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-AR-2019-0144
Argentina. Programa de Infraestrutura Produtiva e 
Turística para a Província do Rio Negro 
(AR-L1106)

Fevereiro 
2019

Admissível 
Fase de Consulta Aberta

MICI-BID-AR-2019-0143 Argentina. Plazalogística SA 
(AR-L1132)

Fevereiro 
2019 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-BR-2019-0142
Brasil. Programa de Estruturação Urbana São José 
dos Campos - Reclamação III 
(BR-L1160)

Fevereiro 
2019

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação     
da Observância Encerrada

MICI-BID-CH-2019-0141
Chile. Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo  - 
Reclamação III 
(CH-L1067)

Janeiro 2019 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não atende aos critérios 
estabelecidos no 
parágrafo 22

MICI-BID-BA-2019-0140
Barbados. Programa de Gestão e Avaliação de 
Riscos Costeiros 
(BA-L1014)

Janeiro 2019 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Ética

2018

MICI-BID-PR-2018-0139
Paraguai. Programa de Reabilitação e Habitação do 
Banhado Sul em Assunção (Barrio Tacumbú) 
(PR-L1152)

Novembro 
2018 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 e

MICI-BID-BR-2018-0138
Brasil. Programa Estratégico de Infraestrutura e 
Logística de Transportes do Paraná 
(BR-L1434)

Setembro 
2018 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0151
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0149
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0148
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0147
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GY-2019-0146
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2019-0145
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0144
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0143
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2019-0142
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2019-0141
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BA-2019-0140
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2018-0139
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2018-0138
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Número da Reclamação Nome Data de 
Recepção

Fase/Ação Status/Comentário

MICI-BID-CO-2018-0137
Colômbia. Programa de Fortalecimento Institucional 
da Controladoria-Geral da República 
(CO-L1154)

Agosto 2018 Não registrada Encerrada 
Aplica-se a exclusão 19 a

MICI-CII-GU-2018-0136
Guatemala. Geradora San Mateo S.A. e Geradora San 
Andrés S.A. 
(GU3794A-01, GU3798A-01)

Agosto 2018
Admissível 
Verificação da 
Observância

Aberta

MICI-BID-BO-2018-0135
Bolívia. Programa de Apoio ao Pré-Investimento 
para o Desenvolvimento 
(BO-L1101)

Julho 2018 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Aquisições

MICI-BID-PE-2018-0134 Peru. Regularização das reservas de povos isolados 
(PE-T1258) Junho 2018 Registrada 

Inadmissível

Encerrada 
Não atende aos critérios 
estabelecidos no 
parágrafo 22

MICI-CII-CO-2018-0133 Colômbia. Projeto Hidrelétrico de Ituango 
(CO-11794-04) Junho 2018

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância 

MICI-BID-CO-2018-0133
Colômbia. Apoio à Estruturação do Projeto 
Hidrelétrico de Ituango 
(CO-T1250)

Junho 2018

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-BID-BR-2018-0132
Brasil. Programa de Estruturação Urbana São José 
dos Campos - Reclamação II 
(BR-L1160)

Abril 2018 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-BID-EC-2018-0131

Equador. Programa de Reconstrução de 
Infraestrutura Elétrica das Áreas Afetadas pelo 
Terremoto no Equador 
(EC-L1219)

Abril 2018 Admissível 
Fase de Consulta Aberta

MICI-BID-AR-2018-0130
Argentina. Programa de Saneamento Ambiental da 
Bacia do Rio Reconquista 
(AR-L1121)

Janeiro 2018 Não registrada
Encerrada 
Informação insuficiente 
para análise

MICI-BID-CH-2018-0129 Chile. Programa de Energia Sustentável 
(CH-L1136) Janeiro 2018 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 b

2017

MICI-BID-BR-2017-0128
Brasil. Programa de Estruturação Urbana de São 
José dos Campos 
(BR-L1160)

Dezembro 
2017 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-CR-2017-0127
Costa Rica. Projeto Hidrelétrico Reventazón - 
Reclamação V 
(CR-L1049)

Outubro 
2017 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 b

MICI-BID-GU-2017-0126
Guatemala. Estabelecimento Cadastral e 
Consolidação Certeza Jurídica Áreas Protegidas 
(GU-L1014)

Agosto 2017 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-CR-2017-0125
Costa Rica. Projeto Hidrelétrico Reventazón - 
Reclamação IV 
(CR-L1049)

Agosto 2017 Admissível 
Fase de Consulta Encerrada

MICI-BID-EC-2017-0124
Equador. Programa de Proteção e Recuperação do 
Património Cultural 
(EC-L1097)

Julho 2017 Não registrada Encerrada 
Aplica-se a exclusão 19 b

MICI-BID-BR-2017-0123 Brasil. Programa Várzeas do Tietê - Reclamação V 
(BR-L1216) Julho 2017 Não registrada

Encerrada 
Reclamantes retiraram a 
reclamação

MICI-CII-ME-2017-0122 México. Grupo Corporativo Papeleira S.A. de C.V 
(ME4024A-01) Julho 2017 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 f

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0137
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BO-2018-0135
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2018-0132
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2018-0131
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2018-0130
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2018-0129
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0128
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0127
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-GU-2017-0126
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0125
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2017-0124
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0123
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-ME-2017-0122
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Anexo 3. Reclamações recebidas 2010-2019

Número da Reclamação Nome Data de 
Recepção

Fase/Ação Status/Comentário

MICI-BID-CH-2017-0121
Chile. Projeto Hidrelétrica Alto Maipo - Reclamação 
II 
(CH-L1067)

Julho 2017 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-BID-CO-2017-0120
Colômbia. Projeto Perimetral Leste de Bogotá 
Associação Público-Privada 
(CO-L1159)

Junho 2017 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-BID-BR-2017-0119 Brasil. Programa Várzeas do Tietê - Reclamação IV 
(BR-L1216) Junho 2017 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 c

MICI-BID-BR-2017-0118
Brasil. Projeto Rodoanel Mario Covas - Tramo Norte 
- Reclamação V 
(BR-L1296)

Março 2017 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Reclamantes retiraram a 
reclamação

MICI-BID-HO-2017-0117
Honduras. Programa Multifásico de Reabilitação das 
Seções o Corredor de Turismo PPP 
(HO-L1013)

Fevereiro 
2017 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 f

MICI-BID-CR-2017-0116
Costa Rica. Projeto Hidrelétrico Reventazón - 
Reclamação III 
(CR-L1049)

Fevereiro 
2017 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-CH-2017-0115
Chile. Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo  - 
Reclamação II 
(CH-L1067)

Janeiro 2017
Admissível 
Verificação da 
Observância

Aberta

MICI-BID-HA-2017-0114
Haiti. Programa de Infraestrutura Produtiva - 
Reclamação II 
(HA-L1076)

Janeiro 2017 Admissível 
Fase de Consulta Aberta

2016

MICI-BID-PE-2017-0113
Peru. Adaptação às Alterações Climáticas do Sector 
da Pesca e do Ecossistema Marinho-Costeiro 
(PE-G1001)

Dezembro 
2016 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Aquisições

MICI-BID-CR-2016-0112
Costa Rica. Programa de Desenvolvimento Eléctrico 
2012-2016 (Projeto Hidrelétrico Reventazón) 
(CR-L1049)

Dezembro 
2016

Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-BR-2016-0111 Brasil. Programa Várzeas do Tietê - Reclamação III 
(BR-L1216)

Novembro 
2016 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-BID-CR-2016-0110
Costa Rica. Programa de Desenvolvimento Eléctrico 
2012-2016 (Projeto Hidrelétrico Reventazón) 
(CR-L1049)

Setembro 
2016

Admissível 
Verificação da 
Observância

Encerrada

MICI-BID-BR-2016-0109
Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
2 - Reclamação IV 
(BR-L1296)

Agosto 2016 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-BID-BR-2016-0108 Brasil. Plataforma de Microsseguro Togarantido 
(BR-M1138) Agosto 2016 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Ética

MICI-BID-BR-2016-0107 Brasil. Programa Várzeas do Tietê - Reclamação II 
(BR-L1216) Julho 2016 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-BID-BR-2016-0106 Brasil. Programa Várzeas do Tietê 
(BR-L1216) Julho 2016 Registrada 

Inadmissível Encerrada

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0121
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2017-0120
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0119
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2017-0118
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HO-2017-0117
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2017-0116
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2017-0113
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2016-0112
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0111
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CR-2016-0110
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0109
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0108
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0107
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0106
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Número da Reclamação Nome Data de 
Recepção

Fase/Ação Status/Comentário

MICI-BID-BR-2016-0105
Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
2 
(BR-L1296)

Junho 2016 Não registrada
Encerrada 
Reclamantes retiraram a 
reclamação

MICI-BID-AR-2016-0104

Argentina. Programa de desenvolvimento das 
Províncias do Norte Grande: água e saneamento - 
Infraestrutura 
(AR-L1136)

Maio 2016 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não relativo à operação 
do BID

MICI-BID-CO-2016-0103 Colômbia. Expansão da planta de Tratamento de 
Água Salitre - Cortijo Maio 2016 Não registrada

Encerrada 
Não relativo à operação 
do BID

MICI-BID-CH-2016-0102
Chile. Santiago-Valparaiso-Viña Carreteira Pedágio 
(Garantia) 
(CH0167)

Maio 2016 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BID-PR-2016-0101
Paraguai.  Reconversão Centro, Moderno. Transporte 
Público Metropolitano e Escritório do Gob 
(PR-L1044)

Maio 2016

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Aberta

MICI-BID-PE-2016-0100 
 
(MICI-PE-2016-0100)

Peru. Apoio política gestão de risco de desastres 
(PE-T1228) Março 2016 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Integridade 
Institucional (OII)

MICI-PR-2016-0099
Paraguai.  Reconversão Centro, Moderno. Transporte 
Público Metropolitano y Escritório Gob 
(PR-L1044)

Março 2016 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-PE-2016-0098 Peru. Apoio política gestão risco de desastres 
(PE-T1228)

Fevereiro 
2016 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Aquisições

MICI-AR-2016-0097

Argentina. Programa de desenvolvimento das 
Províncias do Norte Grande: água e saneamento - 
Infraestrutura 
(AR-L1136)

Fevereiro 
2016

Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Reclamantes retiraram a 
reclamação

2015

MICI-CO-2015-0096 Colômbia. Central Hidroelétrica Porce III 
(CO-L1005)

Novembro 
2015

Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Aplica-se a exclusão 19 f

MICI-AU-2015-0095 n/a Setembro 
2015 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Não relativo à operação 
do BID

MICI-PE-2015-0094
Peru. Projeto de Cadastro, Titulação e Registro de 
Terras Rurais no Peru 
(PE-L1026)

Agosto 2015 Admissível 
Fase de Consulta Aberta

MICI-BR-2015-0093
Brasil. Programa de Mobilidade Urbana Sustentável 
de Blumenau (Programa BID-Blumenau) 
(BR-L1272)

Agosto 2015 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não existe vínculo entre 
dano e operação

MICI-ES-2015-0092
El Salvador. Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
de Produção de Integração Internacional 
(ES-L1057)

Julho 2015 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Aquisições

MICI-CO-2015-0091
Colômbia. Bayport Colômbia: Inclusão Financeira 
para Funcionários Públicos da BdeP 
(CO-L1147)

Julho 2015 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não existe vínculo entre 
dano e operação 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2016-0105
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2016-0104
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2016-0103
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2016-0102
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2016-0100
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PR-2016-0099
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2016-0098
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-AR-2016-0097
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CO-2015-0096
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-AU-2015-0095
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0093
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-ES-2015-0092
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CO-2015-0091
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MICI-BR-2015-0090
Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
- Reclamação II 
(BR-L1296)

Abril 2015 Não registrada

Encerrada 
Informação não 
completada após período 
de 10 dias úteis

MICI-HA-2015-0089 Haiti. Programa de Infraestrutura Produtiva III 
(HA-L1076)

Fevereiro 
2015 Não registrada

Encerrada 
Informação insuficiente 
para análise

MICI-BR-2015-0088 Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
(BR-L1296)

Fevereiro 
2015 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Integridade 
Institucional (OII)

MICI-SU-2015-0087
Suriname. Apoio para Melhorar a Sustentabilidade 
do Serviço Elétrico 
(SU-L1009)

Fevereiro 
2015 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Aquisições

MICI-PR-2015-0086
Paraguai. Apoio ao Sistema de Transmissão no 
Paraguai 
(PR-L1058)

Janeiro 2015 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Integridade 
Institucional (OII)

MICI-CO-2015-0085
Colômbia. Programa de Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público (SETP) 
(CO-L1091)

Janeiro 2015 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

2014

MICI-AR-2015-0084
Argentina. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 
em Municípios turísticos 
(AR-L1025)

Dezembro 
2014 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido ao Escritório 
de Integridade 
Institucional (OII)

MICI-BR-2014-083
Brasil. Programa de Saneamento da Bacia Estrada 
Nova (PROMABEN) 
(BR-L1065)

Setembro 
2014 Não registrada Encerrada

MICI-BR-2014-082
Brasil. Programa Integrado de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Social de Aracaju 
(BR-L1084)

Agosto 2014 Não registrada Encerrada

MICI-AR-2014-081
Argentina. Programa de Segurança e Mobilidade 
Urbana 
(AR-L1166)

Agosto 2014

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-ME-2014-080 México. Etileno XXI 
(ME-L1110) Abril 2014 Fase de Consulta Encerrada

MICI-BO-2014-079 Bolívia. Programa de Drenagem de La Paz II 
(BO-L1028) Março 2014

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-BR-2014-078
Brasil. Programa de Mobilidade Sustentável em 
Blumenau 
(BR-L1272)

Março 2014

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-HO-2014-077
Honduras. Empréstimo à Corporação Dinant S.A. de 
C.V.  
(HO-3623A-02)

Janeiro 2014 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

Anexo 3. Reclamações recebidas 2010-2019

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0090
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-HA-2015-0089
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0088
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-SU-2015-0087
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PR-2015-0086
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CO-2015-0085
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-AR-2015-0084
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2014-081
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2014-080
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2014-078
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2013

MICI-BR-2013-076 Brasil. Drenagem, Saneamento e Vias: Belém 
(BR0055)

Dezembro 
2013

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-GU-2013-075 Guatemala. Desenvolvimento Econômico Rural 
(GU-L1006)

Dezembro 
2013 Não registrada

Encerrada 
Reclamantes retiraram a 
reclamação

MICI-GY-2013-074 Guiana. Gestão de Dejetos Sólidos Georgetown 
(GY0055)

Dezembro 
2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-ME-2013-073 México. Etileno XXI 
(ME-L1110)

Novembro 
2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-TT-2013-072 Trinidad e Tobago. Licitação de Sistemas EDMS Novembro 
2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-CO-2013-071
Colômbia. Distrito de Barranquilla – Melhoria 
Integral de Barrios 
(CO-T1193)

Novembro 
2013 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-AR-2013-070

Argentina. Programa de Gestão Urbano Ambiental 
Sustentável da Bacia do Rio Reconquista - Província 
de Buenos Aires 
(AR-L1121)

Outubro 
2013 Fase de Consulta Encerrada

MICI-SU-2013-069
Suriname. Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do 
Interior 
(SU-T1026)

Outubro 
2013 Fase de Consulta Encerrada

MICI-BR-2013-068
Brasil. Programa de Mobilidade Sustentável em 
Blumenau 
(BR-L1272)

Agosto 2013

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-EC-2013-067
Equador. Modernização Sistema Nacional de 
Registro Civil, Identificação e Cedulação 
(EC-L1083)

Agosto 2013 Não registrada

Encerrada 
Pedido de informação. 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-AR-2013-066
Argentina. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 
em Municípios Turísticos 
(AR-L1025)

Agosto 2013 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-AR-2013-065
Argentina. Programa de Gestão Urbano Ambiental 
Sustentável da Bacia do Rio Reconquista 
(AR-L1121)

Julho 2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-NoM-2013-064 
 
(MICI-XX-2013-064)

Concurso BID-IDEIAS Julho 2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-UR-2013-063
Uruguai. Programa de Transporte Urbano em 
Montevidéu  
(UR-L1025)

Julho 2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2013-076
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2013-070
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-SU-2013-069
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2013-068
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MICI-CO-2013-062
Colômbia. Projeto de Construção da Variante San 
Francisco-Mocoa – Fase I 
(CO-L1019)

Junho 2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-AR-2013-061

Argentina. Programa de desenvolvimento das 
Províncias do Norte Grande: água e saneamento - 
Infraestrutura 
(AR-L1136)

Junho 2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-PN-2013-060 Panamá. Programa de Eletrificação Rural 
(PN0150) Maio 2013 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-ME-2013-059 n/a Maio 2013 Não registrada
Encerrada 
Não relativo à operação 
do BID

MICI-PN-2013-058
Panamá. Projeto de Energia Hidroelétrica Pando-
Monte Lirio 
(PN-L1054)

Abril 2013 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-TT-2013-057
Trinidad e Tobago. Programa de reabilitação de 
infraestrutura 
(TT-L1018)

Março 2013 Não registrada
Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI

MICI-CO-2013-056
Colômbia. Projeto de Construção da Rodovia San 
Francisco-Mocoa 
(CO-L1019)

Fevereiro 
2013 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-AR-2013-055
Argentina. Programa de Melhoria de Bairros II 
(PROMEBA II) 
(AR-L1019)

Janeiro 2013 Não registrada
Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI

2012

MICI-JA-2012-054 Jamaica. Programa de Competitividade Agrícola 
(JA-L1012)

Dezembro 
2012 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-ME-2012-053 
 
(ME-MICI002-2012)

México. Projeto Eólico Mareña Renováveis 
(ME-L1107)

Dezembro 
2012

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-BR-2012-052
Brasil. Programa de Estruturação Urbana de São 
José dos Campos 
(BR-L1160)

Dezembro 
2012 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-HO-2012-051
Honduras. Povos Indígenas e Afro-hondurenhos e 
Mudança Climática 
(HO-X1019)

Novembro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-AR-2012-050
Argentina. Infraestrutura Hídrica: Programa de 
Desenvolvimento das Províncias do Norte Grande 
(AR-L1015)

Novembro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-BR-2012-049 Brasil. Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 2 
(BR-L1296)

Setembro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-ME-2012-048 México. Solicitação de informação do Banco da 
Auditoria Superior da Federação

Outubro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-UR-2012-047
Uruguai. Programa de Transporte Urbano de 
Montevidéu 
(UR-L1025)

Outubro 
2012 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

Anexo 3. Reclamações recebidas 2010-2019

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2012-053
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MICI-ME-2012-046 México. Projeto Eólico Mareña Renováveis 
(ME-L1107)

Outubro 
2012 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-CO-2012-045 Colômbia. Sistema Estratégico de Transporte  
(CO-L1091)

Setembro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-CO-2012-044
Colômbia. Projeto de Construção da Variante San 
Francisco-Mocoa – Fase I 
(CO-L1019)

Julho 2012 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-BR-2012-043
Brasil. Estrada Real – Rede de PYMES Turísticas 
Estado de Minas Gerais 
(BR-M1024)

Julho 2012 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-PE-2012-042
Peru. Esquema Cajamarquilla, Nieveria e Encerro 
Camote 
(PE-L1060)

Junho 2012 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-PE-2012-041
Peru. Esquema Cajamarquilla, Nieveria e Cerro 
Camote 
(PE-L1060)

Maio 2012 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-BR-2012-040
Brasil. Programa de Infraestrutura Logística de Santa 
Catarina 
(BR-L1336)

Abril 2012 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-TT-2012-039 Trinidad e Tobago. CariSal Unlimited  
(TT-L1017)

Fevereiro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-BR-2012-038
Brasil. Programa de Saneamento da Bacia Estrada 
Nova – PROMABEN 
(BR-L1065)

Fevereiro 
2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-BO-2012-037 Bolívia. Preparação Projeto CRIAR  
(BO-T1091) Janeiro 2012 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-CO-2012-036
Colômbia. Programa de Abastecimento de Água e 
Gestão de Águas Residuais em Zonas Rurais 
(CO-L1105)

Janeiro 2012 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-AR-2012-035 
 
(AR-MICI004-2012)

Argentina. Programa de Gestão da Sanidade e da 
Qualidade Agroalimentaria 
(AR-L1032)

Janeiro 2012 Fase de Consulta Encerrada

2011

MICI-BR-2011-034 Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
(BR-L1296)

Outubro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-AR-2011-033 Argentina. PROSAP 
(AR0061)

Outubro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-DR-2011-032
República Dominicana. Boulevard Turístico do 
Atlântico 
(DR-L1030)

Outubro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-PN-2011-031 
 
(PN-MICI002-2011)

Panamá. Programa de Expansão do Canal do 
Panamá 
(PN-L1032)

Outubro 
2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2011-031
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MICI-CO-2011-030
Colômbia. Programa de Sistemas Estratégicos de 
Transporte Público 
(CO-L1091)

Outubro 
2011 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-CR-2011-029
Costa Rica. Programa de Regularização do Cadastro 
e Registro da Propriedade Imóvel 
(CR0134)

Setembro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Reclamantes retiraram a 
reclamação

MICI-BR-2011-026 
 
MICI-BR-2011-027 
 
MICI-BR-2011-028

Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
(BR-L1296)

Setembro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Após comunicação 
inicial nenhum dos 
Reclamantes respondeu 
às comunicações do 
Mecanismo

MICI-CO-2011-025
Colômbia. Abastecimento de Água e Saneamento 
em Zonas Rurais 
(CO-L1105)

Setembro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BO-2011-024
Bolívia. Programa de Melhoria do Trecho Santa 
Bárbara-Rurrenabaque do Corredor Norte 
(BO-L1011)

Setembro 
2011 Não registrada Encerrada

MICI-CO-2011-023 
 
(CO-MICI002-2011)

Colômbia. Aeroporto Internacional El Dorado 
(CO-L1029) Agosto 2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-BR-2011-022 
 
(BR-MICI005-2011)

Brasil. Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
(BR-L1296) Julho 2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-CO-2011-021 
 
(CO-MICI001-2011)

Colômbia. Projeto de Construção Variante San 
Francisco-Mocoa – Fase I 
(CO-L1019)

Junho 2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-BR-2011-020 
 
(BR-MICI006-2011)

Brasil. Programa de Estruturação Urbana de São 
José dos Campos 
(BR-L1160)

Junho 2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-BR-2011-019 
 
(BR-MICI004-2011)

Brasil. Programa de Melhoria de Bairros Habitar 
Brasil 
(BR0273)

Junho 2011 Fase de Consulta Encerrada

MICI-CO-2011-018
Colômbia. Programa de Capacitação de Chefes de 
Domicílio 
(TC9308108)

Junho 2011 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-ME-2011-017 
 
(ME-MICI001-2011)

México. Termelétrica do Golfo 
(ME0218) Junho 2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-AR-2011-016 Argentina. Programa Nacional 700 Escolas 
(AR0176) Maio 2011 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

MICI-BR-2011-015 
 
(BR-MICI003-2011)

Brasil. Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte 
(BR-L1296) Maio 2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-PN-2011-014 Panamá. Expansão do Canal do Panamá 
(PN-L1032) Maio 2011 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BO-2011-013 
 
(BO-MICI001-2011)

Bolívia. Programa de Melhoria do Trecho Santa 
Bárbara-Rurrenabaque e San Buenaventura do 
Corredor Norte 
(BO-L1011)

Fevereiro 
2011

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

Anexo 3. Reclamações recebidas 2010-2019

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-019
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BO-2011-013
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Número da Reclamação Nome Data de 
Recepção

Fase/Ação Status/Comentário

MICI-VE-2011-012 Venezuela. Kreadança 
(VE0059)

Fevereiro 
2011 Não registrada

Encerrada 
Não cabe ao mandato 
do MICI 
Transferido à unidade 
pertinente do BID

2010

MICI-SU-2010-011 Suriname. Desenvolvimento Sustentável do Interior 
(SU-T1026)

Dezembro 
2010 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-CR-2010-010 
 
(CR-MICI001-2010)

Costa Rica. Sistema de Interconexão Elétrica para os 
Países da América Central (SIEPAC) 
(CR-L1009)

Dezembro 
2010

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-AR-2010-009 
 
(AR-MICI003-2010)

Argentina. Programa de Melhoria de Bairros II 
(PROMEBA II) 
(AR-L1019)

Novembro 
2010 Fase de Consulta Encerrada

MICI-PR-2010-008 
 
(PR-MICI002-2010)

Paraguai. Programa de Corredores Viários do 
Paraguai 
(PR0035)

Novembro 
2010

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-AR-2010-007 
 
(AR-MICI002-2010)

Argentina. Programa de Serviços Agrícolas 
Provinciais II (PROSAP II) 
(AR-L1030)

Novembro 
2010 Fase de Consulta Encerrada

MICI-BR-2010-006 Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste 
(BR-L1228)

Novembro 
2010 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato 
prévio com a 
Administração

MICI-BR-2010-005 
 
(BR-MICI002-2010)

Brasil. Programa de Saneamento da Bacia Estrada 
Nova (PROMABEN) 
(BR-L1065)

Outubro 
2010 Fase de Consulta Encerrada

MICI-AR-2010-004 
 
(AR-MICI001-2010)

Argentina. Programa Multifase de Desenvolvimento 
da Infraestrutura de Apoio à Produção de Entre Rios 
(AR-L1036)

Junho 2010 Fase de Consulta Encerrada

MICI-BR-2010-003 
 
(BR-MICI001-2010)

Brasil. Programa de Recuperação Socioambiental 
da Serra do Mar e do Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica 
(BR-L1241)

Maio 2010

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-PN-2010-002 
 
(PN-MICI001-2010)

Panamá. Projeto de Energia Hidrelétrica Pando-
Monte Lirio 
(PN-L1054)

Março 2010

Fase de Consulta Encerrada
-------------------------------------------------------------------------------- 
Verificação  
da Observância Encerrada

MICI-PR-2010-001 
 
(PR-MICI001-2010)

Paraguai. Desenvolvimento da Indústria de Produtos 
Derivados da Esponja Vegetal 
(PR-S1004)

Fevereiro 
2010 Fase de Consulta Encerrada

* As primeiras 83 Reclamações foram recebidas sob a Política de 2010, e da Reclamação 84 para 
frente, sob a Política de 2014. 

http://bit.ly/historicoMICI
http://bit.ly/historicoMICI
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-CR-2010-010
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-009
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014%2C1804.html?ID=MICI-PR-2010-001
http://bit.ly/historicoMICI
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