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Dois mil e vinte foi um ano sem precedentes 

para todos em função dos efeitos da 

pandemia de covid-19. O MICI não 

ficou alheio a esta realidade. Como um 

mecanismo que baseia seu funcionamento 

na aproximação com as comunidades e 

com os projetos financiados pelo Grupo 

BID, nos vimos impossibilitados de 

prosseguir com esse vínculo da forma 

como sempre vínhamos fazendo. 

Desde o início, a equipe do MICI 

se comprometeu com a tarefa 

de assegurar que as novas 

circunstâncias afetassem 

o mínimo possível 

a operação do 

mecanismo e, 

em especial, a 

gestão de 

casos 

e o 

Mensagem da Directora
À distância, mas unidos 

acesso a ele. Foram realizados ajustes imediatos, 

como a criação de procedimentos de gestão 

remota, houve conversas com os Reclamantes, 

a Administração do Banco, sua Diretoria 

Executiva e organizações da sociedade civil com 

o objetivo de melhorar, aprender, nos adaptar e 

flexibilizar o que fosse possível. Felizmente, não 

estamos sós neste esforço. Os diferentes atores 

que participam na nossa gestão de casos —

reclamantes, equipes de projetos do Grupo BID, 

executores e clientes— demonstraram também 

alto grau de flexibilidade, paciência e criatividade 

para agregar forças e enfrentar as reviravoltas 

desta jornada desafiadora. 

Além disso, 2020 trouxe mudanças institucionais 

para o Mecanismo. Em meados do ano, a 

diretora do MICI, Victoria Márquez-Mees, deixou 

o mecanismo após nove anos, primeiro como 

Secretária executiva e, posteriormente, como 

a primeira Diretora. Com essa saída, a Diretoria 

Executiva iniciou um processo de seleção 

concorrencial e, enquanto isso, me atribuiu a 

tarefa de ficar à frente como Diretora interina 

até a chegada em 2021 da nova Diretora, Andrea 

Repetto. Meu principal objetivo, durante este 

período de transição, tem sido assegurar que 

o MICI continue trabalhando para garantir o 

cumprimento de seu mandato de prestação 

de contas e para consolidar o mecanismo 

para a chegada da nova Diretora. Agradeço 

o legado deixado por Victoria em seus 

muitos anos de trabalho para o MICI 

e, acima de tudo, agradeço a equipe 

do MICI pelos esforços neste ano de 

transição. É meu desejo que esses 

esforços de 2020 se reflitam em um 

2021 que tenha êxito na consolidação 

dos 10 anos de estabelecimento do 

MICI. Espero que as experiências 

desta primeira década nos permitam 

ver contribuições tangíveis no 

trabalho da instituição e que haja 
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remota; está sendo realizado um processo de 

resolução de disputas de forma virtual, apesar de 

diversos fatores de complexidade do caso; e a Fase 

de Verificação da Observância culminou em uma 

de suas investigações de notável complexidade 

técnica. Uma vez mais, os Diretores executivos 

aprovaram os resultados dessa investigação e 

as sete recomendações formuladas pelo MICI, 

incluindo a solicitação para que a Administração 

elabore um plano de ação para atendê-las. Com ela, 

já são duas as reclamações que passaram à fase 

de acompanhamento de um plano de ação pela 

primeira vez na história do MICI. 

Além disso, desde este ano, pela primeira vez, , 

foi incorporada em toda a gestão de reclamações 

um foco integral para a abordagem do risco de 

represálias, com base nas Diretrizes aprovadas no 

ano anterior com este propósito. Este é um tema de 

grande preocupação para nós e o MICI reafirma seu 

absoluto repúdio a qualquer forma de intimidação ou 

perseguição de reclamantes. 

Quanto às atividades de promoção de acesso 

ao Mecanismo e de disseminação, a pandemia 

resultou em um enfoque 100% virtual para todos os 

eventos e reuniões. Esta circunstância nos permitiu 

alcançar mais de 3.000 pessoas neste ano, acima 

da participação dos anos anteriores, além de gerar 

laços de cooperação mais estreitos com outras 

instituições que permitem ao Mecanismo ter maior 

projeção e conhecimento dentro da região.

Convido vocês a se aprofundarem em cada um 

desses temas nas próximas páginas deste relatório. 

Os resultados deste ano complexo são fruto da 

dedicação de cada um dos integrantes da nossa 

equipe, que não poderia seguir adiante sem o alento 

e o respaldo constante dos Diretores executivos e as 

contribuições que, em suas diferentes funções, foram 

realizadas pelo Grupo BID, nossos mecanismos 

pares, as organizações da sociedade civil e os 

reclamantes, a quem se deve este Mecanismo 

e todos aqueles que nos acompanharam nesta 

jornada. Agradecemos a todos vocês por terem 

tornado tudo isso possível.

um impacto positivo graças ao aprendizado obtido 

por meio do Mecanismo. Esta tarefa foi um dos eixos 

de 2020, concebido como um ano de balanço e 

comemoração motivados pela celebração do décimo 

aniversário do MICI, para continuar construindo 

um mecanismo mais forte. Depois desta primeira 

década, o trabalho continua e se consolida.

O acesso ao Mecanismo é outro aspecto que eu 

gostaria de ressaltar e que é de enorme importância 

para nós. Durante este último ano, pudemos ver 

como a situação gerada pela pandemia aumentou 

as preocupações das comunidades com relação 

aos impactos de projetos que continuaram em 

desenho, construção e operação durante a crise. 

Às preocupações regulares recebidas pelo MICI, 

se somaram outras vinculadas à saúde, segurança 

e emprego das comunidades, ao aumento de 

contextos de vulnerabilidade e pobreza, assim 

como a um lamentável crescimento nas situações 

de represálias facilitado pelo confinamento e pelo 

isolamento de algumas áreas da região. Por isso, é 

essencial para a efetividade da prestação de contas 

do Grupo BID que as comunidades conheçam a 

existência de opções como o MICI. Para resolver 

essa situação, é importante que os esforços do MICI 

sejam acompanhados pelo apoio do próprio Banco 

e tenham o acompanhamento de organizações da 

sociedade civil. 

Em números, a carteira de reclamações do MICI 

em 2020 tem se mantido estável com variações 

mínimas em relação a anos anteriores. O Mecanismo 

gerenciou 21 reclamações no total (2 e 3 reclamações 

menos que 2019 e 2018, respectivamente), 10 das 

quais foram novos casos recebidos em 2020. Neste 

ano ocorreram diversos fatores perturbadores e isso 

exigiu um esforço duplo de nossa parte para nos 

aproximarmos das comunidades. A gestão remota e 

a virtualidade ofereceram alternativas, mas também 

representaram desafios. A nossa capacidade de 

continuar dando resposta às comunidades que 

recorrem ao Mecanismo foi colocada à prova nestas 

circunstâncias extremas. Foi preciso realizar um 

processo de elegibilidade de forma totalmente 

Arantxa Villanueva
Di re to ra in te r ina do MIC I
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EM NÚMEROS

 \ 21 reclamações atendidas

 \ 5 casos em acompanhamento de acordos

 \ 1 investigação aprovada pela Diretoria Executiva

 \ 2 casos em acompanhamento do plano de ação

 \ 3 notas de conhecimento sobre o décimo aniversário do MICI

 \ 31 atividades de divulgação: 25 eventos externos e 6 internos

 \ 3.200 participantes em atividades com a presença do MICI

Principais Destaques de 2020



Tempo de transição
O ano de 2020 pôs à prova a capacidade de 

adaptação de milhões de pessoas e instituições 

do mundo inteiro por causa da situação da 

pandemia da COVID-19. Para o MICI, além disso, o 

ano também trouxe uma mudança adicional. No 

dia 1º de julho, a primeira diretora do Mecanismo, 

Victoria Márquez-Mees, deixou o cargo que 

desempenhava desde 2015 e a Diretoria 

Executiva do Banco começou um processo para 

selecionar uma nova direção. Neste processo, 

durante a segunda metade do ano e nomeada 

pela Diretoria Executiva, a Coordenadora da 

Fase de Verificação da Observância, Arantxa 

Villanueva, assumiu o cargo de Diretora Interina 

até a nova pessoa que será responsável pela 

Direção do Mecanismo chegar. No final do ano, 

a Diretoria Executiva nomeou Andrea Repetto 

Vargas como a nova diretora do MICI a partir de 

março de 2021.

1

Novos instrumentos para abordar o risco de represálias

Durante este período de transição, a equipe 

completa do MICI continuou trabalhando com 

igual ênfase e compromisso para assegurar o 

funcionamento da instituição da maneira mais 

eficiente possível.

os atores estratégicos. Aplicando estas diretrizes, 

durante o ano foram desenvolvidas análises de risco 

para cinco casos e trabalhou-se com os reclamantes 

afetados na elaboração de planos para reduzir o 

risco de represálias em duas reclamações.

Mais informações na seção  

Gestão de reclamações com risco de represálias.

Neste ano, entraram em vigor as novas 

“Diretrizes para lidar com o risco de represálias 

no gerenciamento de reclamações”: um passo 

mais nas medidas que o MICI tem impulsado nos 

últimos anos para atender o aumento de casos 

de represálias que, em diferentes regiões do 

mundo, pessoas e instituições recebem pelo fato 

de ter recorrido aos mecanismos de prestação 

de contas. Esta situação é particularmente 

grave na América Latina que, de acordo 

com um relatório de Front Line Defenders, 

concentrou mais do 68% dos 304 assassinatos 

de defensores dos direitos humanos registrados 

no mundo em 2019.

Estas diretrizes trasladam as 

recomendações e ferramentas da Guia 

Prática que o MICI publicou em 2019 

a todos os âmbitos de operação 

do MICI: desde a gestão 

direta das reclamações 

até a comunicação 

e a relação com 
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 Dez anos de história
Em 2020 o MICI fez 10 anos: em fevereiro de 2010 os 

Diretores Executivos aprovaram a primeira Política 

MICI e, no dia 9 de setembro do mesmo ano, o 

Mecanismo começou a funcionar.

O trabalho do MICI durante 2020 esteve marcado 

pela comemoração para destacar as contribuições 

no período 2010-2020, que se caracterizaram 

pela construção, o aprendizado, a melhoria e a 

consolidação em todos os âmbitos do mandato do 

Mecanismo. Mais de 350 pessoas acompanharam esta 

celebração do MICI nos dois atos comemorativos. 

Além disso, foram publicadas três novas notas de 

conhecimento para continuar aprofundando nos 

aspectos centrais do nosso trabalho.

Mais informações na seção 10 anos de historia.

4

Principais Destaques de 2020
Dois casos em acompanhamento 
do Plano de Ação
Pela primeira vez na história do MICI, 

duas reclamações atendidas pela Fase de 

Verificação da Observância atingiram a etapa 

de acompanhamento do Plano de Ação da 

Administração. Trata-se das reclamações relativas 

ao Projeto Metrobús, no Paraguai, e ao Projeto 

Hidrelétrico Alto Maipo, no Chile. Em ambos 

os casos, a Diretoria Executiva pediu à equipe 

de projeto elaborar um plano de ação para 

atender as recomendações que o MICI tinha 

apresentado em suas respectivas investigações. 

Ao mesmo tempo, a Diretoria também pediu 

ao MICI acompanhar a implementação que a 

Administração fizesse desses planos. Assim, a 

Fase de Verificação da Observância continuará com 

a gestão das duas reclamações e elaborará relatórios 

de acompanhamento, como mínimo, uma vez por 

ano e por um período máximo de cinco anos.

A possibilidade de a Diretoria Executiva encarregar 

um Plano de Ação a partir dos resultados de 

uma verificação da observância foi introduzida, 

pela primeira vez, com a revisão da Política do 

3

MICI em 2014. Este é um elemento diferencial 

em comparação com outros mecanismos de 

prestação de contas, que não dispõem da opção de 

acompanhar as ações que a Administração tomar 

para atender descumprimentos.

Mais informações na seção  

Fase de Verificação da Observância.
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A inusitada situação de pandemia marcou o 2020 em todos os contextos sociais e 
profissionais. Igual que milhões de pessoas e organizações do mundo inteiro, todos 
os âmbitos de trabalho do Mecanismo tiveram que se adaptar a uma nova realidade 
perante as prementes limitações impostas pela COVID. Os seguintes são alguns dos 
exemplos mais relevantes dos esforços do MICI para continuar cumprindo sua missão 
social com o máximo profissionalismo nestas difíceis circunstâncias.

Resolvendo conflitos a 3.500 km

Um ano marcado pela pandemia

Entender as necessidades e os interesses das 

partes, construir relações, gerar níveis mínimos de 

confiança e criar espaços seguros para o diálogo são 

ingredientes essenciais em qualquer processo de 

resolução de conflitos. Os especialistas da Fase de 

Consulta trabalham com estes e outros elementos, 

procurando facilitar acordos que abordem as 

problemáticas denunciadas nas reclamações. Os 

anos de experiência no campo da resolução de 

conflitos ensinaram-lhes que não existe “resolução” 

se ela não se produz nas dimensões cognitiva, 

emocional e comportamental.

Dos seis casos que a Fase de Consulta tinha em 

andamento quando a pandemia foi declarada, 

cinco deles já estavam na etapa de monitoramento 

dos acordos atingidos em anos anteriores. Esses 

acordos são complexos e as mudanças de contexto, 

a interpretação das cláusulas e os ajustes técnicos a 

algumas das soluções durante a sua implementação 

requerem tarefas permanentes de alerta precoce 

e bons ofícios entre as partes e nos comitês de 

acompanhamento de cada caso.



Uma outra reclamação, relativa à construção da 

rodovia de quarta geração Ruta del Cacao (Rota 

do Cacau), na Colômbia, foi declarada admissível 

em março, dias antes do início das restrições de 

circulação por causa da pandemia. O desafio era, 

e ainda é, imenso pela complexidade do caso e 

por fatores como os altos níveis de desconfiança e 

animosidade preexistentes entre as partes. Será que 

é factível, neste contexto, construir as condições 

mínimas para imaginar possíveis soluções aos 

conflitos, a milhares de quilômetros de distância? 

Depois de uma análise minuciosa, e apesar 

das evidentes dificuldades, o MICI iniciou as 

conversas com as partes em formato virtual 

e, no final do ano, começou um processo de 

diálogo que continua até hoje. Para isso, foram 

cruciais a elaboração conjunta das regras de 

funcionamento do espaço, as conversações 

bilaterais e a socialização de informações 

fundamentais sobre o projeto.

PRINCIPAIS IMPACTOS DA COVID NO TRABALHO DO MICI

 Impossibilidade de realizar encontros presenciais.

 Barreiras na comunicação com reclamantes e com outros atores relevantes.

 Maior incerteza nos reclamantes em relação aos avanços do seu caso.

 Aumento do risco de represálias.

 Restrições quanto à disponibilidade das partes.

 Demoras na implementação dos acordos e dos planos de ação.

 Interrupções no trabalho do Painel de Verificação da Observância.

AÇÕES ADOTADAS

 Análises periódicas do risco de represálias.

 Realização de um processo de admissibilidade de maneira remota.

 Publicação da “Nota de orientação para gerenciamento remoto de casos acessível e 
seguro”.

 Adiamento dos prazos para os processos de resolução de conflitos e as investigações.

 Análise das alternativas tecnológicas disponíveis para cada interlocutor do MICI.

 Contratação de consultores locais para o acompanhamento de casos.

 Protocolo para iniciar um processo remoto de mediação.

 Ajustes nos processos de investigação: entrevistas virtuais e mudanças no 
procedimento.

 Conversão dos eventos presenciais para a modalidade virtual.
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A declaração da pandemia no mês de março impôs a 

postergação da visita ao local quando a Fase já tinha 

muito avançados a agenda e os planos para a missão 

de investigação sobre o projeto hidrelétrico Ituango, 

na Colômbia. Nos meses seguintes, e com o painel 

de investigação já constituído, a Fase continuou 

avançando no trabalho em tudo o que foi possível. 

Ficando pendente a investigação presencial, o 

procedimento regular foi ajustado visando antecipar 

o máximo possível o trabalho no local, que será 

realizado quando as circunstâncias permitirem. Em 

2020, a equipe de investigação realizou mais de 20 

entrevistas virtuais com mais de 35 pessoas.

Entrevistas virtuais para um 
processo de investigação complexo
As investigações desenvolvidas pela Fase de 

Verificação da Observância vão muito além de 

uma análise documental. Sempre incluem uma 

missão no local para conhecer, em primeira mão, 

a situação dos reclamantes e o projeto, e para 

realizar entrevistas às partes envolvidas e a terceiros 

relevantes no caso. Assim, por exemplo, em 2019 

o painel de investigação de uma das reclamações 

entrevistou a mais de 450 pessoas envolvidas 

no caso, autoridades e organismos nacionais e 

internacionais relevantes, entre outros. Estas visitas 

são fundamentais para a comprovação dos fatos e a 

compreensão da situação no local, e para garantir às 

partes envolvidas a oportunidade de apresentar sua 

perspectiva e situação no terreno.
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Na procura de soluções 
individualizadas
A virtualidade marcou a gestão de todas as 

reclamações do MICI, uma vez que todas as 

reuniões presenciais foram substituídas por sessões 

virtuais. Isto trouxe dificuldades significativas dado 

que alguns projetos e comunidades reclamantes 

encontram-se em regiões afastadas, com um 

acesso limitado à internet e com velocidades de 

conexão muito baixas para a maioria dos sistemas de 

videochamada. Por isso, o MICI procurou maneiras 

para se adaptar às necessidades e limitações de 

cada participante e utilizou plataformas alternativas 

em função das preferências dos interessados e dos 

recursos disponíveis no local. Isto foi realizado com 

a convicção de que, para garantir a acessibilidade 

do Mecanismo, é necessário reduzir qualquer 

impedimento para quem mais precisa dele.

Com esta visão, a equipe MICI procurou a solução 

adequada para cada caso. Assim, por exemplo, 

frente a situação de alta vulnerabilidade e pouca 

disponibilidade tecnológica de alguns reclamantes, 

o Mecanismo procurou alternativas para assegurar 

a participação de todas as partes mediante ligações 

internacionais e conexões à internet. Noutro caso, 

ante a necessidade de informar os reclamantes 

devidamente e em primeira mão sobre as demoras 

na gestão derivadas da impossibilidade de viajar e 

por pedido expresso deles, recorreu-se a uma sessão 

virtual por meio da única rede social que permitia 

que as comunidades afetadas se conectassem 

gratuitamente através dos seus telefones celulares.

Para mais informações, consulte a “Nota de 

orientação para gerenciamento remoto de casos 

acessível e seguro” que o MICI publicou no âmbito do 

seu décimo aniversário.

Mais longe, mais perto
As ações de divulgação para difundir o MICI também 

precisaram ser adaptadas ao contexto de pandemia 

durante grande parte de 2020. Embora o Mecanismo 

tivesse experiência em eventos e apresentações 

online, este ano a excepção se tornou norma. Apesar 

de existirem algumas limitações, o contexto de 

trabalho remoto trouxe também oportunidades para 

atingir novas audiências e intensificar os esforços 

para o MICI se tornar mais acessível. A virtualidade 

abriu a porta para realizar mais ações conjuntas com 

outros mecanismos de prestação de contas e com 

novos atores.
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A Carteira de 
Reclamações 2020
Em 2020, o MICI gerenciou um total de 21 reclamações: 17 relativas a 

operações financiadas pelo BID e 4 relativas a operações do BID Invest. 

Do total, 11 reclamações correspondiam à carteira ativa no início do ano e 

a elas se acrescentaram outras 10, recebidas durante 2020.
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Duas reclamações atingiram, pela primeira vez, a etapa de acompanhamento 
na Fase de Verificação da Observância, depois de que a Diretoria Executiva 
encarregasse planos de ação como resultado das investigações do MICI.

1

3 Um dos casos iniciou um processo de Fase de Consulta 
completamente virtual, ao tempo que continua o acompanhamento 
de acordos de outras cinco reclamações.

2 O MICI elaborou análises de riscos para cinco reclamações, após 
a entrada em vigência das “Diretrizes para enfrentar o risco de 
represálias na gestão de reclamações”.

Fatos Destacados

A Carteira de  
Reclamações 2020

Argentina
Brazil

4 RECLAMAÇÕES

Guatemala 
Haiti

1 RECLAMAÇÃO

Colômbia3 RECLAMAÇÕES

Chile  
Equador 
Paraguai 
Peru

2 RECLAMAÇÕES

2020 – O Perfil das Reclamações e ss Operações Correlatas

De que países provêm as reclamações?

Geograficamente, as reclamações atendidas durante o ano provieram de nove países da região da América 

Latina e o Caribe. A Argentina e o Brasil foram os países com o maior número de reclamações.

Paraguai

Peru

Chi le

Equador

Brazil

Hai t i

Guatemala

Argentina

Colômbia

Car teira de Reclamações 2020:  

Por país de origem
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Comunidades 
Indígenas, 2 Grupos Comunitários, 9 Outros, 1Indivíduos, 9

21 RECLAMAÇÕES 

Representação Individual, 4

Representação
OSC, 8 43% 

Solicitantes sem 
Representação, 9

Solicitantes com 
Representação,12

57%

Em 9 dos casos, os reclamantes apresentaram sua reclamação diretamente, ao tempo que nos 12 restantes 

(56%), recorreram a um representante. Seguindo uma tendência observada desde 2018, diminuiu a 

proporção de reclamações representadas por organizações da sociedade civil (86% em 2018, 76% em 2019 e 

66% em 2020).  

Car teira de Reclamações 2020: Por tipo de representação utilizada

Fonte de todos os gráficos: MICI, sistema de gerenciamento de reclamações

Quem apresenta as reclamações?

Das 21 reclamações atendidas em 2020, 9 foram apresentadas por grupos comunitários, outras 9, por 

indivíduos a título pessoal e outras 2, por comunidades indígenas. Um dos casos foi apresentado por uma 

empresa.

Car teira de Reclamações 2020: Por tipo de reclamante 
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Sobre as operações motivo da reclamação

Das 21 reclamações atendidas pelo MICI em 2020, 16 estavam relacionadas com projetos do setor 

público com financiamento do BID e 5 se relacionavam com projetos do setor privado: um deles com 

financiamento do BID e os outros com financiamento do BID Invest. 

 

21  Rec lamações  

Reclamações vinculadas a   

projetos do setor público, 16

Reclamações vinculadas a 

projetos do setor privado, 5

 (4 do BID Invest)

Impacto nas condições de vida, 17

Impacto ambiental, 11

Impacto na saúde, 9

Impacto cultural, 7

Impacto na segurança, 7

Impacto no tecido social, 6

8%
10%

10%

13%

16%

19%

24%

Impacto patrimonial, 13

Car teira de Reclamações 2020: Por tipo de prejuízo alegado

Que tipo de danos foram alegados?

Quanto aos prejuízos manifestados pelas comunidades, observou-se um comportamento estável em 

relação a outros anos, com apenas leves variações nas porcentagens. Assim, os impactos econômicos 

adversos, como aqueles gerados pela perda de meios de subsistência, a piora das condições de vida 

e a deterioração ou a desapropriação da propriedade, foram os principais danos alegados (43%). 

Destacaram-se também os impactos ambientais (16%) e na saúde (13%).
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De quais setores elas vêm?  

Energia, 5

Meio Ambiente e 
Desastres Naturais, 3

Água e Saneamento, 3
14%

9%

29%

24%

5%

5%

14%

Investimento Social, 1

Agricultura e
Desenvolvimento Social, 1

Desenvolvimento 
Urbano e Moradia, 2

Transporte, 6

Quanto aos setores, registrou-se um aumento nas reclamações relacionadas com projetos de transporte 

(29%) e com o meio ambiente e desastres naturais (14%). No entanto, continuaram tendo uma presença 

destacável os setores de energia (24%), água e saneamento (14%), e desenvolvimento urbano e habitação 

(9%).

Das reclamações atendidas em 2020, 10 se relacionavam com uma única operação, ao tempo que 11 

estavam vinculadas a projetos com financiamento do Grupo BID através de diversos tipos de instrumentos 

financeiros.

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

Car teira de Reclamações 2020:  

Instrumentos de financiamento usados

10
Reclamações 
relacionadas 
a uma única 

operação
21

Reclamações 
gerenciadas  

em 2020 11
Reclamações 

relacionadas a 
mais de uma 

operação

21 Cooperações Técnicas

7 Investimentos não reembolsáveis

10  Empréstimos

15  empréstimos

Car teira de Reclamações 2020: Os projetos vinculados por tipo de setor 
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A que categoria ambiental pertencem?

Do total de reclamações atendidas em 2020, nove se referiam a projetos com um risco ambiental alto 

(categoria A), dez se referiam a projetos com categoria B e as duas restantes, a projetos com categoria C.

Categoria A, 9 Categoria B, 10 Categoria C, 2 

21 RECLAMAÇÕES 

48% 9%43%

Car teira de Reclamações 2020:  

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  não 
causarem impactos ambientais negativos, 
inclusive sociais associados, ou cujos 
impactos sejam mínimos. 

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 2020  

Número da reclamação Nome País Número de projeto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 MICI-CII-CH-2020-0153 Planta de dessalinização de Radomiro Tomic Chile 12277-01

13 MICI-BID-BR-2020-0154 Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre 
Fase II Brasil BR-L1289

14 MICI-BID-CO-2020-0155 Primeira Linha do Metrô de Bogotá - Primeira Seção Colômbia CO-L1234

15 MICI-BID-BR-2020-0156 Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de 
Transporte no Paraná Brasil BR-L1434

16 MICI-BID-AR-2020-0157 Eficiência Energética e Energias Renováveis   em Habitações de 
Interesse Social Argentina Argentina AR-G1002

17 MICI-BID-BR-2020-0158 Saneamento da Bacia Hidrográfica de Nova Estrada - 
PROMABEN II Brasil BR-L1369

18 MICI-BID-EC-2020-0159 Programa de Fortalecimento do Sistema Nacional de Alerta 
Prévio Equador EC-L1221

19 MICI-BID-BR-2020-0160 Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre 
Fase II – Reclamação II Brasil BR-L1289

20 MICI-BID-PR-2020-0161 Apoio ao Sistema de Transmissão do Paraguai Paraguai PR-L1058

21 MICI-BID-PE-2020-0162 Programa de acompanhamento de reformas para aumentar a 
produtividade no Peru Peru PE-L1223

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?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-EC-2018-0131
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-GU-2018-0136
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-2019-0148
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150
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-CH-2020-0153
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0154
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2020-0155
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0156
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2020-0157
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0158
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2020-0159
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0160
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2020-0161
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2020-0162
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Os reclamantes 
expressam medo de 
represálias (6 reclamações)

Análise de 
risco de represálias 
(5 reclamações)

Pedidos de 
confidencialidade 
(5 reclamações)

23%

23%

28%

 Diretrizes para 
lidar com o risco 
de represálias no 
gerenciamento 
de reclamações

 Guia para mecanismos 
independentes de 
prestação de contas sobre 
medidas para enfrentar 
os riscos de represálias 
no gerenciamento de 
reclamações: um conjunto 
de ferramentas práticas 
(inglês e espnahol)

Para mais informações:

Os mecanismos independentes de prestação de 
contas observaram nos últimos anos um aumento 
das ameaças, intimidações, assédio e outras formas 
de represálias contra as pessoas e organizações que 
apresentam reclamações. Este tipo de ações atenta 
gravemente contra os direitos das pessoas e das 
comunidades potencialmente afetadas por projetos 
de desenvolvimento e, portanto, o MICI mantém uma 
política de tolerância zero frente a qualquer forma de 
pressão contra os reclamantes.

Neste contexto, no dia 1º de janeiro de 2020, entraram 
em vigor as novas diretrizes operacionais do MICI, 
orientadas a abordar o risco de represálias quando os 
reclamantes, seus familiares ou o pessoal de apoio à 
gestão dos casos manifestarem que existe um risco de 
represálias pelo fato de ter acudido ao Mecanismo ou 
quando existirem riscos preexistentes que pudessem se 
agravar. O objetivo destas diretrizes é facilitar, nestes 
casos, a aplicação efetiva das Políticas MICI-BID e 
MICI-CII. Elas atingem todos os aspectos da operação 
do MICI, desde o gerenciamento das reclamações até 
as ações de divulgação ou capacitação organizadas em 
zonas com risco de represálias.

Neste primeiro ano de vigência das Diretrizes, o MICI 
elaborou análises específicas do risco de represálias 
para cinco casos atendidos pelas Fases. Além disso, 
e como resultado dos riscos identificados nestas 
análises, trabalhou-se coordenadamente com os 
reclamantes em planos de redução de represálias para 
dois casos. Ambos os planos são documentos vivos e 
são atualizados regularmente segundo a evolução das 
circunstâncias específicas.

É preciso salientar que, em 6 dos 21 casos atendidos 
neste ano (28%), os reclamantes manifestaram seu 
temor a sofrer represálias por ter acudido ao MICI e 
pediram a confidencialidade das suas identidades. 
Nestas situações, o Mecanismo protege a identidade 
dos solicitantes em todas as etapas do processo. Além 
disso, quando há temor a represálias, os reclamantes 
não estão obrigados a entrar em contato com a equipe 
do projeto senão que podem acudir diretamente ao 
MICI e apresentar sua reclamação tendo plena garantia 
de que sua identidade será salvaguardada.

Gerenciamento de reclamações com risco de represálias

Risco de represálias em reclamações 
gerenciadas em 2020

https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-504386272-588
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-504386272-633
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Os reclamantes 
expressam medo de 
represálias (6 reclamações)

Análise de 
risco de represálias 
(5 reclamações)

Pedidos de 
confidencialidade 
(5 reclamações)

23%

23%

28%

Garantir o sigilo das discussões nas sessões virtuais, tanto na gestão de reclamações quanto nas atividades de promoção de acesso, é um 
aspecto prioritário para reduzir possíveis represálias.

Em casos de possível represálias, o MICI sempre zela pela 
salvaguarda da identidade de todas as pessoas envolvidas.
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10

Reclamações encerradas

Fase de Consulta

6 4 1

Verificação da 
Observância

Em registro

Status da carteira em 1/1/20

Status da carteira em 31/12/2020

Fase de Consulta Verificação da 
Observância

6 4
Reclamações ativas

Não gerenciado em fases

+
Reclamações recebidas em 2020

91

Não registradasRegistrada

Não admissível

Fase de 
Consulta

O Gerenciamento do Mici
A carteira de reclamações 2020 incluiu 11 casos que vinham do ano anterior 

e acrescentou mais 10 reclamações novas que foram recebidas ao longo do 

ano. Até 31 de dezembro, tinha concluído a gestão de 11 reclamações: 9 na 

etapa de registro, 1 em admissibilidade e 1 na Fase de Consulta. Continuam 

em gestão ativa dez reclamações que foram transferidas a 2021: sete 

vinculadas a operações do BID e três vinculadas a operações do BID Invest.



A Etapa de Registro

A etapa de registro gerenciou um total de 11 reclamações: 10 recebidas em 
2020 e 1 recebida no final de 2019 e que, no encerramento desse exercício, 
ficou na fase de registro. Dessas 11 reclamações, 9 não cumpriam os 
requisitos formais para serem registradas, ao tempo que as 2 restantes 
foram registradas e passaram à revisão de admissibilidade. Quanto às 
dez reclamações recebidas em 2020, nove delas correspondiam ao BID e 
somente uma, ao BID Invest. 
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Reclamações não registradas
 \ Em três reclamações, os solicitantes não 

tinham estabelecido um contato prévio 

com a equipe de projeto. Dado que o MICI 

é um mecanismo de último recurso e que 

os reclamantes não manifestaram temor a 

represálias, foram pela Diretoria Executiva  

como primeira instância de resolução das 

preocupações apresentadas.

 \ Quatro reclamações relacionavam-se com 

assuntos fora do âmbito do MICI e foram 

dirigidas aos escritórios do BID de Integridade 

Institucional e de Aquisições.

 \ Uma reclamação não apresentava a 

informação completa. O MICI outorgou dez 

dias adicionais aos previstos na Política 

MICI para completar as informações, 

mas finalmente não se cumpriram os 

requerimentos de informação.

Reclamações relacionadas a 
rocessos de aquisições 
e/ou contratações, 3

Reclamações relacionadas 
com operações que ainda 

não foram aprovadas 
pela Diretoria Executiva, 1

Reclamações 
relacionadas 

a assuntos 
não operacionais, 1

Reclamações com
 informação

 incompleta, 1

11.1%

11.1%

11.1%

33.1%

33.1%

Reclamações sem 
prévio contato 
com a Administração, 3

Reclamações recebidas em 2020: Razões para não registro

 \ Por último, uma reclamação não foi registrada 

porque fazia referência a um projeto que ainda 

não foi aprovado pela Diretoria Executiva e, 

portanto, fica excluído de um processo MICI.

O Processo de Recepção - Registro - Admissibilidade

ADMISSIBILIDADE 

RECEPÇÃO

REGISTRO

 
BID BID Invest

9 1

 Inadmissíveis 1Admissíveis1

 
Não registradas 82%

9
Registradas 18%

1*

10 Reclamações

2019 2020



Foto do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre 
(Patricia Rincon Mautner)

A Etapa de Admissibilidade
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Reclamações relacionadas a 
rocessos de aquisições 
e/ou contratações, 3

Reclamações relacionadas 
com operações que ainda 

não foram aprovadas 
pela Diretoria Executiva, 1

Reclamações 
relacionadas 

a assuntos 
não operacionais, 1

Reclamações com
 informação

 incompleta, 1

11.1%

11.1%

11.1%

33.1%

33.1%

Reclamações sem 
prévio contato 
com a Administração, 3

Quanto à reclamação declarada inadmissível
Na etapa de admissibilidade, foi atendida também 

uma segunda reclamação, referida ao “Programa 

de Desenvolvimento Sustentável do Acre II”, 

financiado pelo BID (MICI-BID-BR-2020-0160). O 

caso foi declarado não admissível pois aplicavam 

duas exclusões da Política MICI. De um lado, alguns 

assuntos específicos da reclamação eram alvos de 

um processo judicial ativo. Do outro, as alegações 

apresentadas na reclamação referiam-se a um 

projeto anterior, o “Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Acre” (BR-0313), finalizado em 

junho de 2010. Segundo a Política MICI, o prazo 

para apresentar qualquer reclamação vence aos 24 

meses do último pagamento do projeto que é alvo 

da reclamação.

Quanto à reclamação declarada admissível
A primeira reclamação atendida na etapa de 

admissibilidade referia-se à rodovia Ruta del 

Cacao 4G, na Colômbia, financiada pelo BID Invest 

(MICI-CII-CO-2019-0152). O projeto consiste na 

construção de uma interconexão rodoviária entre 

a cidade de Bucaramanga e a região ocidental do 

departamento de Santander, o município de Yondó 

(Antioquia) e a concessão Ruta del Sol II. A reclamação 

foi registrada em janeiro, mas tinha sido apresentada 

no final de 2019 por diversas comunidades da 

região de influência do projeto, através da Veeduría 

Ciudadana de la Ruta del Cacao VCRC-4G (Inspetoria 

Cidadã da Rota da Estrada do Cacau). Em fevereiro, a 

equipe do MICI realizou uma missão de admissibilidade 

e reuniu-se com todas as partes para conhecer, em 

primeira mão, a situação sobre os danos que tinham 

sido alegados e que estavam relacionados com 

impactos ambientais e indenizações inadequadas 

aos donos dos terrenos afetados pelo projeto. A 

reclamação foi declarada admissível no mês de março 

e passou para a Fase de Consulta.

Na etapa de admissibilidade foram gerenciadas duas reclamações. Uma foi declarada 
admissível e a outra, não admissível.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0160
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2019-0152
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A Fase de Consulta gerenciou um total de sete reclamações. Cinco delas encontram-se na 
etapa de monitoramento dos acordos alcançados em anos anteriores. Pela primeira vez, uma 
reclamação referida a um projeto do BID Invest iniciou um processo de resolução de conflitos.

Fase de Consulta

DESTAQUES  
EM 2020

 5 casos em  
acompanhamento  
de acordos

 1 caso em processo de  
resolução de conflitos

 1 caso encerrado depois de que os 
reclamantes se retirassem do processo

Um processo de diálogo completamente virtual
A Fase de Consulta iniciou a gestão da reclamação sobre 

a rodovia Ruta del Cacao 4G (MICI-CII-CO-2019-0152) 

após a declaração de admissibilidade (veja a página 

anterior). Durante os primeiros meses e em diálogo 

constante com as partes, foi realizada uma avaliação 

sobre o caso e sobre a viabilidade e o alcance de um 

processo de resolução de conflitos. O MICI identificou 

sete elementos que poderiam ter afetado o processo, 

como desconfiança entre as partes e episódios de 

conflito social. A esses fatores acrescentou-se a situação 

da pandemia. Apesar destas dificuldades, as partes 

ratificaram sua intenção de procurar uma resolução 

dialogada e, em novembro, iniciou-se o processo de 

diálogo, que continua aberto. Trata-se do primeiro 

processo em Fase de Consulta que o MICI conduz de 

forma completamente remota.

1 encerrado

1  em processo de consulta

5 no acompanhamento

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2019-0152


Um diálogo com três canais

O caso do Parque Industrial Caracol, no Haiti, 

constitui uma amostra dos esforços do Mecanismo 

para reduzir o impacto da situação da COVID-19 na 

gestão dos casos. A maioria dos reclamantes deste 

caso fala crioulo haitiano. Já desde o começo da 

gestão da reclamação, em 2017, o MICI identificou 

a tradução de todos os documentos de trabalho e 

a interpretação simultânea das sessões como dois 

aspectos fundamentais para o processo de diálogo 

com as partes. Com a situação de pandemia, a 

interpretação simultânea acrescentava mais uma 

complexidade nas comunicações virtuais. Com 

uma boa dose de imaginação, a equipe MICI 

encontrou uma solução para integrar três canais 

de comunicação diferentes (Microsoft Teams, 

Zoom e telefones celulares) com o objetivo de 

manter sessões de diálogo com todas as partes. 

Graças a estes esforços, o acompanhamento do 

cumprimento dos acordos conseguiu, neste ano, 

avançar sem demoras significativas.
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Acompanhamento de acordos
Paralelamente, a Fase de Consulta gerenciou 

cinco casos que se encontram na etapa de 

acompanhamento dos acordos alcançados. 

Apesar de algumas demoras e limitações 

impostas pela pandemia, registraram-se avanços 

na implementação dos pontos acordados em 

quatro casos: o “Programa de Infraestrutura 

Produtiva”, no Haití (MICI-BID-HA-2017-0114), o 

“Programa de Reconstrução de Infraestrutura 

Elétrica das Áreas Afetadas pelo Terremoto no 

Equador” (MICI-BID-EC-2018-0131), o “Programa 

de Infraestrutura Produtiva e Turística para a 

Província do Rio Negro”, em Bariloche, Argentina, 

(MICI-BID-AR-2019-0144) e o “Programa Ambiental 

Saneamento Rio Reconquista”, na Argentina 

(MICI-BID-AR-2019-0148). 

Quanto à reclamação referida ao “Projeto 

de Cadastro, Titulação e Registro de Terras 

Rurais no Peru - Terceira Fase (PTRT-3)” 

(MICI-PE-2015-0094), os avanços têm sido 

menores. 

Ações no contexto COVID

\ A Fase de Consulta desenvolveu 
um protocolo para realizar 
processos de resolução de 
conflitos de maneira remota. 
Toda a Etapa de Avaliação foi 
realizada de maneira virtual e 
também começou um processo 
remoto de Fase de Consulta.

\ As ações de monitoramento 
foram reforçadas com novas 
ferramentas tecnológicas.

\ Em vários casos, tanto as 
equipes de projeto do BID 
quanto os reclamantes e a 
agência executora mostraram 
flexibilidade e criatividade para 
que o processo tivesse a máxima 
normalidade e pudesse continuar 
avançando.

Um caso encerrado
O processo de diálogo sobre o “Projeto de 

Melhoria Integral da Ferrovia General Roca: 

Ramal Constitución – La Plata”, na Argentina 

(MICI-BID-AR-2019-0150), foi encerrado em 

fevereiro, após os reclamantes finalizarem o trâmite 

da reclamação ante o MICI. Eles consideraram que, 

apesar dos acordos parciais alcançados durante 

a primeira instância de diálogo em 2019, existiam 

dificuldades para manter um processo de resolução 

orientado a resultados. Os reclamantes desistiram 

também de continuar um processo na Fase de 

Verificação da Observância, motivo pelo qual o MICI 

encerrou a gestão do caso. 

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-EC-2018-0131
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-2019-0148
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2019-0150&nid=26031
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DESTAQUES EM 2020

 1 investigação  
analisada e aprovada 
pela Diretoria Executiva.

 2 casos em acompanhamento  
do Plano de Ação.

 2 investigações ativas.

Durante 2020, a Fase de Verificação da Observância gerenciou um total de quatro casos: dois 
deles correspondiam a projetos financiados pelo BID e os outros dois, pelo BID Invest.

Fase de Verificação  
da Observância

2 sob investigação 

1 investigação concluída, entra na fase 
de monitoramento do plano de ação 

1 em acompanhamento do Plano de Ação

Investigações em andamento
No final do ano, dois casos em Fase de Verificação 
se encontravam na etapa de investigação.

A primeira investigação corresponde ao projeto 

usina hidrelétrica de Ituango, na Colômbia 

(MICI-CII-CO-2018-0133), uma das maiores 

hidrelétricas da América Latina, no canhão do Rio 

Cauca. Em outubro de 2019, a Diretoria Executiva 

aprovou a realização desta investigação, que 

começou em fevereiro de 2020 com a constituição 

do Painel de Verificação da Observância, integrado 

pela Coordenadora da Fase e cinco especialistas 

independentes. A missão da equipe de investigação 

estava programada para o segundo trimestre, mas 

teve que ser adiada após a declaração da pandemia. 

O Painel avançou no processo de verificação, 

inclusive com entrevistas virtuais, e ficou no aguardo 

da possibilidade de realizar a missão no local para, 

desta maneira, finalizar o processo de investigação 

quando as circunstâncias permitirem.

O segundo caso em investigação vincula-se à 

construção e operação de duas usinas hidrelétricas 

a fio d’água e foi apresentado por comunidades 

indígenas da área norte de Huehuetenango, na 

Guatemala (MICI-CII-GU-2018-0136). A investigação 

foi aprovada em maio de 2019 e começou em 

agosto, com a constituição do painel. A finalização 

está prevista para o primeiro trimestre de 2021, 

considerando os ajustes derivados da situação de 

pandemia, o grande volume de documentação do 

caso e a supervisão ambiental e social dos projetos 

que o BID Invest estava realizando no final de 2020.

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-CO-2018-0133
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-CII-GU-2018-0136
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Uma investigação finalizada
Em maio, o MICI apresentou o relatório 

da Verificação da Observância sobre o 

Projeto Hidrelétrica Alto Maipo, no Chile 

(MICI-BID-CH-2017-0115). A investigação centrou-

se em cinco assuntos específicos, derivados da 

construção e operação deste projeto. A Diretoria 

Executiva apoiou as sete recomendações formuladas 

pelo MICI e deu instruções à Administração de 

elaborar um Plano de Ação para atendê-las. Este 

plano foi aprovado em outubro e, por pedido da 

Diretoria, o MICI realizará o acompanhamento de sua 

implementação durante cinco anos como máximo. 

Planos de Ação com monitoramento do MICI
Outro caso entrou também na etapa de 

acompanhamento do Plano de Ação da 

Administração em 2020. Trata-se da reclamação 

relativa ao projeto “Reconversão do Centro, 

Modernização do Transporte Público e de 

Prédios Governamentais” de Assunção, Paraguai 

(MICI-BID-PR-2016-0101). A investigação foi 

apresentada e aprovada em dezembro de 2018, mas 

em 2019 o Governo do Paraguai decidiu realizar 

mudanças no elemento do projeto que tinha sido 

alvo de verificação pelo MICI. Portanto, o plano de 

ação ficou suspenso durante o tempo em que essas 

modificações eram realizadas. O plano foi finalmente 

aprovado em outubro 2020 e, a partir desse 

momento, iniciou-se a etapa de acompanhamento 

do MICI, como tinha sido indicado pela Diretoria.

As reclamações de Alto Maipo e do Metrobús de 

Assunção foram as duas primeiras que passaram à 

etapa de acompanhamento da Fase de Verificação 

da Observância.

Ações no contexto COVID

\ A Fase de Verificação da 
Observância adiantou sua 
investigação por meio de 
entrevistas virtuais e modificou 
a ordem de suas atividades de 
investigação com o objetivo 
de assegurar o menor prejuízo 
possível e com o compromisso de 
finalizar a investigação no local 
quando for factível.

\ A Fase estreitou os contatos 
com as partes para dissipar as 
dúvidas e reservas que a situação 
da COVID gerava em relação ao 
calendário e à continuidade das 
investigações.

\ O processo de investigação 
adaptou-se para mitigar as 
interrupções do trabalho dos 
especialistas de Verificação da 
Observância.

Em memória de  
Jean-Roger Mercier

Jean-Roger Mercier, 

especialista em 

sustentabilidade ambiental 

e social e membro do 

Roster de especialistas 

independentes da Fase de 

Verificação da Observância do MICI, faleceu no 

dia 5 de julho, aos 74 anos. Ele fazia parte do 

painel encarregado da investigação do MICI nos 

Projetos Hidrelétricos Generadora San Mateo SA e 

Generadora San Andrés SA, na Guatemala (MICI-

CII-GU-2018-0136), e participou na missão de 

investigação em novembro de 2019.

Jean-Roger, especialista reconhecido e respeitado 

internacionalmente, dedicou mais de 40 anos 

de sua carreira à avaliação e gestão de impactos 

ambientais e sociais em projetos ao redor do 

mundo. Em 2004, recebeu o Prêmio Rose-Hulman 

da Associação Internacional para a Avaliação 

de Impacto (IAIA, por sua sigla em inglês), 

por suas contribuições neste âmbito no nível 

internacional. Jean-Roger contribuiu ativamente 

na melhoria, atualização e capacitação do sistema 

de salvaguardas ambientais e sociais do Banco 

Mundial e, nos últimos anos, colaborou com 

diferentes mecanismos de prestação de contas de 

instituições de desenvolvimento, como o MICI. 

O MICI vai sentir falta do seu profissionalismo, seu 

conhecimento e, especialmente, da sua fortaleza, 

generosidade e bom humor no desempenho do 

seu trabalho. O profissionalismo e o compromisso 

de Mercier com o desenvolvimento social e 

ambiental continuarão sendo um exemplo 

permanente para toda a equipe do MICI, que 

lamenta profundamente sua perda.

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-PR-2016-0101
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Promoção de acesso

Construindo relacionamentos em um ambiente virtual 
Um dos desafios recorrentes para aos mecanismos de prestação de contas é superar o 
desconhecimento que muitas vezes existe entre as comunidades potencialmente afetadas 
por projetos de desenvolvimento. Além do afastamento, a complexidade das instituições 
de financiamento internacionais e dos processos que as regulam representam barreiras 
intransitáveis, especialmente quando os direitos das populações mais desfavorecidas e com 
menos recursos são violados. Por isso, as ações de disseminação e a redução de barreiras que 
podem limitar o acesso ao Mecanismo são essenciais para o cumprimento da missão do MICI.

A situação de emergência sanitária implicou mudanças nas atividades de divulgação e promoção do 

acesso, que foram transformadas em eventos virtuais. Mais de 30 atividades –número semelhante aos 

anos anteriores– foram realizadas ao longo do ano, com maior ênfase nas atividades externas e superando, 

pela primeira vez, mais de 3.200 participantes. A virtualidade também abriu as portas para a expansão da 

colaboração com novos atores e outros mecanismos de prestação de contas.

Unindo esforços para ir mais longe: nosso 
trabalho com instituições irmãs
Com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos 

mecanismos de prestação de contas na região, o 

MICI realizou três seminários com organizações da 

sociedade civil de seis países da América Central 

(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua e Panamá) e do Brasil, organizados em 

conjunto com a CAO e o Inspection Panel, do Grupo 

Banco Mundial, o Mecanismo Independente de 

Remediação (IRM) do Fundo Verde para o 

Clima (GCF), bem como o Escritório de 

Cumprimento das Normas Socioambientais do 

Programa das Nações Unidas (PNUD). Essas sessões 

contaram com o apoio de várias organizações 

locais que já conheciam o trabalho dos IAMs e que 

facilitaram o contato com várias comunidades locais, 

lideranças indígenas e associações que garantem a 

defesa dos direitos humanos, sociais e ambientais na 

região.

Novos atores
O MICI também participou de quatro 
sessões do seminário “ABC dos mecanismos 
de reparação de Instituições Financeiras 
Internacionais (IFIs) e Pontos Nacionais de 
Contato (PNC)”, organizado pelo projeto 
CERALC, o qual é patrocinado pelo Escritório 
do Alto-comissário das Nações Unidas para 
os Direitos Humanos. Assim, o Mecanismo 
se tornou conhecido para novas audiências 
e entidades da região que fazem parte de 
sistemas de resolução de conflitos não 
judiciais e, portanto, que podem contribuir na 
difusão do Mecanismo e na criação de vias de 
remediação para comunidades potencialmente 
afetadas pelos projetos.
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MICI na academia
A participação do MICI no Diploma de 

Avaliação e Consulta de Impacto Social, 

organizado pela FLACSO, pelo Centro de 

Colaboração Cívica (CCC) e pela Iniciativa 

Climática do México, representou uma 

oportunidade de divulgar o mandato do 

Mecanismo a funcionários e funcionários 

públicos, membros do setor empresarial, 

CSO, representantes da comunidade e 

do setor acadêmico. Em duas sessões 

dinâmicas em outubro e dezembro, 

os funcionários do MICI apresentaram 

exemplos de casos e lições no campo do 

impacto social e da consulta.

Três notas de conhecimento
Em setembro, foram apresentadas três notas de conhecimento que aprofundam 

diferentes aspectos da prestação de contas e da promoção do desenvolvimento 

sustentável, vinculados ao mandato do Mecanismo.

\	 Abordando controvérsias em contextos de alta polarização e risco de represálias 

apresenta sete vias para a resolução de conflitos de acordo com o princípio de Ação 

sem Danos em contextos de alta polarização e risco de represálias, duas situações 

cotidianas nos casos atendidos pelo MICI.

\	 Promoção das melhores práticas: as contribuições do grupo consultivo externo e 

lições aprendidas da perspectiva de seus membros. Esta nota aborda as melhores 

práticas na operação de mecanismos não judiciais de remediação, com uma análise 

sobre as lições apreendidas desde a criação, em 2017, do Grupo Consultivo Externo 

(GCE), o comitê de assessores externos do MICI que contribui a melhorar sua gestão 

em termos de acesso, aprendizagem, transparência e eficácia.

\	 Finalmente, a “Nota de orientação para gerenciamento remoto de casos acessível 

e seguro” analisa os desafios que surgem quando resulta inevitável atender 

virtualmente as reclamações que o MICI recebe, como aconteceu com a declaração 

da pandemia. É um guia que avalia os recursos digitais e apresenta estratégias para 

promover o acesso e a participação dos atores em contextos remotos e de forma 

segura.

http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-339
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-341
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-341
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
http://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-344
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Dez anos de história
Em 2020 o MICI fez seus primeiros dez anos. Foi uma década marcada 

por diferentes etapas, duas políticas e estruturas organizativas distintas, 

diversas equipes profissionais e mais de 160 reclamações atendidas. O 

denominador comum destes dez anos tem sido o objetivo de reforçar a 

prestação de contas do Grupo BID para servir melhor aos cidadãos da 

América Latina e o Caribe e contribuir a melhorar suas vidas.



10O que mudou com a criação do MICI?

Em 2010, o BID criou o MICI e com ele substituiu o primeiro Mecanismo de Investigação Independente (MII), 
que tinha sido criado em 1994. Esta mudança tinha como objetivo reforçar o desempenho do Grupo BID no 
cumprimento de salvaguardas e incorporou três características no novo mecanismo:

\ A independência foi reforçada pelo fato de se reportar diretamente à Diretoria Executiva e não à Presidência.

\ A função de resolução de conflitos (Fase de Consulta) foi incorporada como uma nova via para atender as 
reclamações.

\ A transparência e a acessibilidade do Mecanismo foram aperfeiçoadas para atender melhor às comunidades 
potencialmente afetadas. 
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Dez anos de história

Colocando o foco na  
resolução de conflitos
O primeiro evento da celebração do décimo 

aniversário enfatizou uma das principais mudanças 

que foram introduzidas com a criação do MICI: a 

resolução de conflitos. Durante dois dias, 26 e 27 

de fevereiro, mais de 250 representantes do Grupo 

BID, organizações da sociedade civil e outros 

mecanismos independentes de prestação de contas 

acompanharam de maneira presencial e virtual ao 

MICI nas Jornadas de Prestação de Contas, Conflito 

e Mediação. 

Neste evento também foi apresentado o Segundo 

Congresso Americano de Mediação, Negociação 

e Arbitragem, que foi celebrado em julho de 

maneira virtual e com a participação de quase 

3.000 especialistas, com 100 palestrantes de 

18 países. A sessão organizada pelo MICI, com 

representação de organizações da sociedade civil e 

outros mecanismos de responsabilização, reuniu um 

público de 873 participantes.

  

Fortalecendo o trabalho  
com outros mecanismos
Em setembro, o MICI foi anfitrião da XVII Reunião 

Anual do IAMnet, integrado por 23 mecanismos 

independentes de prestação de contas de instituições 

financeiras internacionais (IAMs, por sua sigla 

em inglês). Mais de 110 representantes dos IAMs 

participaram das duas jornadas virtuais. Além disso, 

os IAMs se reuniram com o Grupo de Trabalho de 

Defensores Internacionais (International Advocates 

Working Group), integrado por organizações da 

sociedade civil de 30 países e 5 continentes.

A reunião anual consistiu em quatro sessões de 

trabalho nas quais foram abordadas questões 

relevantes para fortalecer o trabalho dos mecanismos 

independentes. Com o objetivo de reforçar a 

eficácia das sessões virtuais, o MICI criou um espaço 

virtual privado como ponto de intercâmbio de 

experiências e conhecimento dos IAMs. Nele, foi 

possível compartilhar notas de trabalho e mais de 60 

publicações, fruto do conhecimento, folhetos e vídeos 

produzidos por cada um dos mecanismos.

Apesar das particulares circunstâncias de 2020, o MICI celebrou a efeméride 
com diversas atividades que tentaram, de um lado, resgatar os aspectos mais 
importantes da sua história e, do outro, tirar aprendizagens que permitissem 
reforçar e melhorar o Mecanismo pensando no futuro. Estes são alguns dos 
aspectos mais relevantes da celebração.



O que mudou com a criação do MICI?

Em 2010, o BID criou o MICI e com ele substituiu o primeiro Mecanismo de Investigação Independente (MII), 
que tinha sido criado em 1994. Esta mudança tinha como objetivo reforçar o desempenho do Grupo BID no 
cumprimento de salvaguardas e incorporou três características no novo mecanismo:

\ A independência foi reforçada pelo fato de se reportar diretamente à Diretoria Executiva e não à Presidência.

\ A função de resolução de conflitos (Fase de Consulta) foi incorporada como uma nova via para atender as 
reclamações.

\ A transparência e a acessibilidade do Mecanismo foram aperfeiçoadas para atender melhor às comunidades 
potencialmente afetadas. 

Seminário sobre resolução de conflitos destinada a funcionários do BID.

Fórum “Prestação de Contas, Conflito e Mediação”, no qual se 
apresentou a publicação “Fase de Consulta 2010-2019: Nove 

Anos de Experiência em Resolução de Conflitos”.

Mesa redonda destinada a funcionários dos setores privados do BID, do Banco Mundial e da Corporação Financeira de 
Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC) para discutir sobre maneiras de fortalecer a capacidade de atenção às 

comunidades e às situações de conflito em projetos do setor privado no quadro do respeito aos direitos humanos.



10 anos, 10 imagens10
Mais de 40 famílias 

encontram uma nova 

casa em São José dos 

Campos, Brasil, após 

um reassentamento 

involuntário e após 

morarem por 13 anos em 

uma estação ferroviária 

abandonada.

Mais de 1.100 comunidades indígenas na 

Amazônia peruana entram com uma reclamação 

sobre o projeto de titulação de terras rurais.



400 famílias haitianas 

apresentaram uma reclamação 

sobre a construção do Parque 

Industrial do Caracol. MICI chega 

a um acordo que continua a ser 

monitorado.

A investigação do MICI sobre o Programa de Drenagem de Chuva dos municípios de La Paz e El Alto, na Bolívia, 

focou nos possíveis impactos do deslocamento econômico.



1010 anos, 10 imagens

O projeto hidrelétrico Ituango, na Colômbia,  

é a primeira reclamação referente a um projeto do BID Invest.

Projeto eólico Mareña Renovables, México. A investigação do 

MICI representou um ponto de inflexão institucional respeito 

à Política para Povos Indígenas e à capacidade do Grupo do 

BID de avaliar os riscos sociais.



Lançamento do programa de 

MICI Reflexões para aprofundar o 

aprendizado institucional e promover 

mudanças sistêmicas no Grupo do BID.

2014: Aprovação da nova Política 

do MICI, após avaliação do OVE 

em 2012 e após processo de 

consultas públicas a Organizações 

da Sociedade Civil. Esta nova 

política configura a estrutura atual 

do Mecanismo e introduz mudanças 

nos processos de gestão de 

reclamações.

O Grupo Consultivo Externo (GCE) 

do MICI é constituído com base 

nas recomendações de várias 

Organizações da Sociedade Civil.

O MICI desenvolve um kit de ferramentas para que os 

mecanismos de prestação de contas possam lidar melhor 

com o risco de represálias. O lançamento é realizado em 

conjunto com o Escritório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos.
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Os primeiros anos de vida são aqueles que definem de forma permanente o caráter 

de qualquer instituição e assentam as bases para os anos que estão por vir. No caso 

do MICI, em boa parte dessa primeira década de história esteve à frente do leme 

Victoria Márquez-Mees, que encerrou sua etapa no Mecanismo no último mês de 

junho. Victoria deixou seu querido México para se tornar Secretária executiva do 

MICI, que na época dava seus primeiros passos. Nos últimos nove anos, ela teve 

de lidar com a inauguração de um novo escritório, com outros provisórios e 

com uma importante reestruturação quando foi modificada a Política do 

Mecanismo, que a levou ao cargo de Diretora. Em sua última intervenção 

junto à Diretoria Executiva do BID, vários diretores destacaram seu 

compromisso inabalável em construir um Mecanismo robusto, eficiente 

e humano. Agora, ela nos atende para responder às nossas perguntas 

e fazer um balanço dos 10 primeiros anos do MICI, sob a perspectiva 

de tempo e distância, de Londres, onde assumiu um novo desafio à 

frente do mecanismo de prestação de contas do Banco Europeu 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento.

Em sua opinião, quais foram os três maiores êxitos do MICI em seus 
10 primeiros anos de vida?

Entendo que o MICI teve êxitos incríveis em seus primeiros 

10 anos, por isso, é difícil limitar a apenas três. Um dos 

grandes sucessos do MICI foi seu surgimento. Nesse ponto, 

é preciso reconhecer a Diretoria e a equipe, que durante 

anos formularam vários esboços da política, consultaram 

a sociedade civil e, finalmente, chegaram à aprovação 

da primeira política do MICI em fevereiro de 2010. Entre 

as pessoas que devem ser reconhecidas está Ana Mita 

Betancourt, primeira Secretária executiva do MICI, e que 

anos depois teve a gentileza de aceitar o convite para fazer 

parte do nosso Grupo Consultivo Externo.

Outro dos incríveis êxitos do MICI foi o ressurgimento e a 

reconstrução da confiança e da credibilidade. Os primeiros 

anos do MICI foram repletos de tropeços e erros, somados 

a uma estrutura organizacional mal desenhada. Isso pode 

ser observado na primeira avaliação realizada pela OVE e 

espero que a segunda avaliação mostre evidências dessa 

recuperação.

Outro grande êxito foi a introdução de melhoras em 

práticas e políticas do Banco como resultado das 

conclusões obtidas em investigações do MICI: ajustes para 

assegurar maior transparência, introdução de temas como 

o deslocamento econômico e a produção de guias para 

melhorar os processos de consulta e vinculação.

Se me permitir, gostaria de destacar outros que me dão um 

enorme orgulho: a produção do toolkit para atender ao risco 

Victoria Márquez-MeesEntrevista com

Victoria aproveitou as missões de elegibilidade para ouvir em 
primeira mão os reclamantes, especialmente em situações 
delicadas.

Evento de celebração do décimo aniversário do MICI.
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de represálias e a campanha feita para assegurar 

que o Banco começasse a assimilar que este se 

trata de um tema de vital importância, assim como 

o estabelecimento do Grupo Consultivo Externo. 

Ambos os temas posicionaram o MICI como um 

promotor de melhores práticas no mundo da 

prestação de contas.

E, olhando para o futuro, quais são os principais desafios 
para o Mecanismo?

Os mecanismos de prestação de contas não param 

de ter desafios. O primeiro é assegurar que o trabalho 

do MICI seja considerado como um dos elementos 

essenciais de uma boa governança do Banco.

Segundo, o MICI não pode continuar operando 

sob uma estrutura de recursos humanos de caráter 

temporário. Todo o empenho dedicado ao processo 

de seleção e à capacitação da equipe se perde 

quando a maior parte dela deixará o mecanismo 

três anos depois. A gestão de um caso leva em 

média quatro anos desde o momento de seu 

registro até o fim do monitoramento. Os agentes 

encarregados normalmente não conseguem fazer o 

acompanhamento completo de nenhum caso.

Terceiro, e essencial para assegurar um mecanismo 

efetivo, é conseguir assegurar que o MICI opere 

sob princípios máximos de independência e 

acessibilidade. Atualmente, não só a política 

como sua interpretação por algumas partes tem 

restringido a independência do Mecanismo e 

buscado limitar o acesso.

Em 10 anos muitas lembranças, experiências e 
aprendizagem são cultivadas. Você poderia nos dizer o 
que considera o melhor e o pior dessa etapa?

Minha passagem pelo MICI me marcou de 

forma profunda e indelével. Foi uma etapa de 

aprendizagem contínua e de alguns despertares 

difíceis. Acredito que a época mais desafiadora 

foi a inicial, quando, apesar de saber que as coisas 

não estavam indo bem e ter ideias claras de como 

abordar os temas, não contava com a autoridade 

para fazê-lo.

A melhor época engloba os últimos cinco anos, ver 

o crescimento de uma equipe, conseguir o apoio da 

Diretoria, reconstruir nossa relação com a sociedade 

civil, realizar as missões e entrar em contato direto 

com as comunidades, buscar resolver, nem que fosse 

de forma parcial, as preocupações dos reclamantes 

e, por fim, fazer mudanças, pequenas, mas de caráter 

transcendental, na operação do Banco.

Você tem um carinho especial por algum caso em 
particular? Por quê?

Mais que carinho especial por um caso, tenho 

profundo carinho e respeito pelas pessoas que 

apresentaram as reclamações. Gente comprometida 

com sua região, preocupada com o bem-estar de suas 

famílias, dispostas a se arriscar quando se manifestam. 

Representantes de diferentes culturas, nacionalidades 

e condições econômicas que, sem hesitar, nos deram 

seu tempo e confiança. Na Guatemala, na Argentina, 

no Brasil, no México, na Costa Rica, no Paraguai, entre 

outros. De cada lugar levo comigo uma pequena 

lembrança e a imagem de mulheres, homens e 

crianças buscando uma vida melhor.

Há algo que você mudaria em sua passagem pelo MICI?

Sempre há coisas que gostaríamos de ter feito 

melhor, mais a tempo, com mais força, e no meu caso 

não é diferente. No entanto, ao fazer o balanço, creio 

que construímos mais do que almejávamos construir. 

Uso o plural porque não é só minha construção, mas 

sim de todos os que passamos pelo MICI. O MICI é 

hoje o que é pelo trabalho dedicado de todos nós.

Qual seria seu conselho para a equipe do MICI e para o 
Grupo BID em geral?

Não gosto de dar conselhos. Prefiro agradecer e 

convidar a todos para ver o MICI da perspectiva que 

hoje tenho dele: um mecanismo que conseguiu se 

destacar por seu trabalho, robustez e promoção de 

melhores práticas. É um exemplo a ser seguido, algo 

que deve ser reforçado e não se perder.

“ De cada lugar levo comigo uma 

pequena lembrança e a imagem 

de mulheres, homens e crianças 

buscando uma vida melhor. ”
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O gerenciamento  
em 2020, caso por caso 



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 2020
A reclamação está na etapa de acompanhamento desde 2017, quando foi firmado um acordo 
entre as partes. Durante 2020, o Mecanismo convocou e intermediou três reuniões do Comitê de 
Acompanhamento de Acordos do MICI, formado por representantes da Unidade Executora de Gestão 
de Projetos Setoriais (UEGPS) do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Irrigação, AIDESEP, e 
a equipe de projetos do BID. O MICI também manteve vários encontros bilaterais com as partes 
para analisar o avanço dos compromissos firmados, intermediar informações e preparar de maneira 
conjunta as reuniões plenárias. Todas as reuniões realizadas ocorreram no formato virtual devido às 
limitações para enfrentar a COVID-19.

A implementação do projeto também foi afetada pela pandemia, que dificultou o trabalho de campo 
e gerou atrasos ainda maiores. As atividades de titulações também foram afetadas pelas negociações 
de adendos entre a UEGPS e as empresas de consultoria. Os atrasos na implementação do projeto e, 
portanto, no avanço dos compromissos firmados geraram uma deterioração na confiança entre as partes.

Por fim, é digno de nota que, depois da entrada em vigor das Diretrizes para lidar com o risco de represálias 
no gerenciamento de reclamações, o MICI elaborou uma análise de risco no escopo desta reclamação. 

O destaque

O avanço no cumprimento dos acordos foi baixo. Ainda que o PTRT3 pretenda outorgar 403 títulos como meta de titulação para comunidades nativas, no fim de 
2020 o projeto conseguiu titular somente duas comunidades. Ainda assim, no início de 2020, o projeto se estendeu por mais um ano, até fevereiro de 2021. E as 
autoridades informaram que uma nova extensão será solicitada.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Sim Em processo

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

Peru
MICI-PE-2015-0094

O PROJETO

País:  
Peru

Setor:
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Número do projeto:
PE-L1026

Financiamento do BID: 
USD 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 — Acompanhamento de acordos

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-PE-2015-0094
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https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-525549286-347
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-PE-2015-0094


O 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 Metrobús 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 2020
No começo de 2019, foram suspensos os trabalhos de construção de Metrobús e, desde então, a 
agência executora estava analisando modificações no desenho para continuação do projeto. Em 
2020, a agência executora decidiu prosseguir com a implementação do componente 2 do projeto 
segundo um novo desenho, chamado “Sitibus”. Com base nesse novo desenho, a Administração 
enviou ao MICI uma proposta de plano de ação para cumprir com as recomendações do MICI 
aprovadas pela Diretoria Executiva em dezembro de 2018. Esse plano de ação recebeu a 
aprovação da Diretoria Executiva em 7 de outubro e atualmente o MICI está elaborando o plano 
de acompanhamento do caso. 

Como resultado da pandemia de COVID-19, durante 2020, o Mecanismo manteve contato com as 
partes de forma virtual.

O destaque

Este foi o primeiro caso em que a Diretoria Executiva solicitou à Administração um plano de ação para atender às recomendações incluídas na investigação do MICI e 
é também o primeiro que passou para a etapa de acompanhamento na Fase de Verificação da Observância. O plano de ação deste caso foi finalizado e aprovado dois 
anos depois da aprovação do Relatório de Verificação da Observância, devido à suspensão da construção do Metrobús e ao redesenho do projeto.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Sim Não viável Em processo

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

Paraguai
MICI-BID-PR-2016-0101

O PROJETO

País:  
Paraguai

Setor:
Transporte

Número do projeto:
PR-L1044

Financiamento do BID: 
USD 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 — Acompanhamento de 
plano de ação da Administração

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-PR-2016-0101
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https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2016-0101


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 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 2020
A reclamação está em acompanhamento de acordos desde dezembro de 2018. Durante 2020, 
o MICI intermediou nove reuniões do Comitê de Acompanhamento que, diante das restrições 
da pandemia, ocorreram virtualmente, assegurando a interpretação e a participação dos 
reclamantes por via telefônica. Da mesma forma, o Mecanismo manteve um contato permanente 
com as partes por meio de reuniões bilaterais, videoconferências e entrevistas para observar 
o avanço no cumprimento dos compromissos alcançados, identificar desafios e ações para 
enfrentá-los.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Sim Em processo

Programa de Infraestrutura Produtiva - Reclamação IIHaiti
MICI-BID-HA-2017-0114

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: 
USD 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 — Acompanhamento de acordos

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-HA-2017-0114
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https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-HA-2017-0114


O destaque

O Mecanismo observou um avanço importante no cumprimento do acordo em comparação ao ano anterior. Setenta por cento dos reclamantes inscritos na 
opção de equipes técnicas receberam a equipe de sua escolha. Além disso, os níveis de confiança alcançados e os espaços gerados ao abrigo do processo do 
MICI permitiram um intercâmbio construtivo para enfrentar os desafios de implementação e gerar medidas, como a capacitação no Centro de Treinamento do 
PIC. 

O MICI reconhece a participação construtiva do conselheiro do Haiti na Diretoria Executiva e de vários diretores no acompanhamento do caso, além da 
participação da representação do BID no Haiti e das partes para assegurar o cumprimento do acordo. 

Para superar as limitações impostas pela virtualidade, o MICI aumentou a frequência e a periodicidade das reuniões com as partes. Nesse caso, as sessões 
remotas apresentavam uma dificuldade adicional, uma vez que muitos reclamantes falam somente crioulo haitiano. Para isso, o MICI teve de integrar três 
plataformas digitais diferentes para prestar serviços de interpretação durante as teleconferências.

Em termos de avanços, foi dado início à implementação de quase todas as opções adicionais 
de apoio contempladas no acordo, exceto a opção de acesso a terras, na qual são observados 
grandes desafios e atrasos na implementação. Quanto ao componente de acesso a emprego no 
Parque e diante do avanço limitado no seu cumprimento, o MICI intermediou um acordo entre as 
partes para que o Centro de Treinamento do PIC forneça capacitação para emprego a um grupo 
piloto de 100 reclamantes. Apesar das dificuldades geradas pela pandemia, o organismo executor 
e a Administração do BID asseguraram o treinamento para um primeiro grupo de 68 pessoas, com 
oito semanas de duração.

O contexto nacional, e algumas deficiências nos processos administrativos, influenciou o 
cumprimento dos compromissos. No entanto, as partes e diferentes atores do BID envidaram 
esforços para mitigar essas dificuldades e avançar no cumprimento.

O MICI apresentará o segundo relatório de acompanhamento à diretoria executiva no começo de 
2021.
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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 km 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 2020
No primeiro semestre de 2020, o MICI finalizou o Relatório de Verificação da Observância. O MICI 
concluiu que o Banco não havia cumprido determinados requisitos das políticas operacionais 
de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas (OP-703, Diretrizes B.5, B.6 e B.7) e de 
Igualdade de Gênero no Desenvolvimento (OP-761) no que se refere, entre outros aspectos, a: 

 Î A identificação de impactos aos usos turísticos e recreativos dos rios sob intervenção por 
redução de caudais e determinação de medidas de mitigação em consulta com os afetados. 

 Î A avaliação dos impactos nas comunidades pelo aumento significativo do número de 
trabalhadores na zona, incluindo avaliação de impactos diferenciados a mulheres e meninas. 

 Î Os impactos específicos a atividades econômicas e ao modo de vida da comunidade 
durante a construção do projeto. Em especial, as atividades dos boiadeiros e os impactos 
por tráfego de veículos na zona durante a construção. 

 Î A avaliação dos impactos e adequação das medidas de mitigação em relação à 
comunidade de El Alfalfal, pela geração de ruído, contaminação do ar e divisão social na 
comunidade. 

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Sim Não solicitada Em processo

Projeto de Energia Hidrelétrica Alto Maipo  - 
Reclamação II

Chile
MICI-BID-CH-2017-0115

O PROJETO

País:  
Chile

Setor:
Energia

Número do projeto:
CH-L1067

Financiamento do BID: 
USD 200.000.000

Categoria ambiental: 
A

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
23 de janeiro de 2017

Situação atual 
Aberta — Acompanhamento de plano de 
ação da Administração

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

48 MICI Relatório Anual 2020

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CH-2017-0115


O destaque

Nesse caso, com base na experiência de reclamações anteriores, a Diretoria Executiva solicitou à Administração que apresente seu plano de ação de modo 
rápido para assegurar que as ações mitigatórias possam ser implantadas durante a etapa de construção e antes que o projeto entre em operação.

O MICI também encontrou alguns descumprimentos quanto à supervisão do Banco nos aspectos 
ambientais e sociais do projeto.

Em 12 de junho, a Diretoria Executiva considerou o relatório e aprovou as recomendações 
feitas pelo MICI. Para a implementação dessas recomendações, a Diretoria solicitou que a 
Administração elaborasse um plano de ação em consulta com o MICI. Para isso, o Mecanismo 
manteve várias reuniões virtuais com as administrações do Grupo BID para discutir os 
comentários do MICI ao plano de ação, que foram aprovados pela Diretoria Executiva em 7 de 
outubro. Atualmente, o MICI está desenvolvendo o plano de acompanhamento do caso. 
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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 originalmente pediu confidencialidade por temor a represálias*. 
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 2020
Durante este ano, o MICI realizou reuniões bilaterais com as partes para avaliar o avanço dos 
compromissos firmados com o acordo de abril de 2019. 

Em julho de 2020, o Mecanismo publicou seu primeiro relatório de acompanhamento, no qual 
são constatados vários avanços em torno de alguns dos compromissos firmados. No entanto, foi 
identificado que ainda persistiam atrasos no compromisso central, que são os trabalhos na linha 
de subtransmissão (LST). Ao anterior, devem ser somadas as restrições e dificuldades impostas 
pela COVID-19. Esses atrasos podem contribuir com uma possível deterioração na confiança 
entre as partes, motivo pelo qual o Mecanismo buscou criar espaços bilaterais que permitam 
facilitar o acesso à informação, e indagar e atender as preocupações e inquietações sobre o 
avanço no cumprimento do acordo.

Em outubro, a Corporação Nacional de Eletricidade CNEL-EP deu por terminado o contrato com 
a empresa de consultoria responsável pela realização dos trabalhos de atualização e manutenção 
da LST, o que permitirá levar adiante as atividades necessárias para cumprir com o acordo do 
MICI. No fim do ano, ainda estão em desenvolvimento os processos administrativos para iniciar os 
trabalhos de campo. 

*Durante o processo, o temor a represálias foi dissipado a ponto de os reclamantes concordarem em que 
suas identidades eram de natureza pública.
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Programa de Reconstrução de Infraestrutura Elétrica 
das Áreas Afetadas pelo Terremoto no Equador

Equador
MICI-BID-EC-2018-0131

O PROJETO

País:  
Equador

Setor:
Energia

Número do projeto:
EC-L1219

Financiamento do BID: 
USD 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 — Acompanhamento de acordos

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-EC-2018-0131
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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 2020
Em 18 de fevereiro de 2020 teve início a etapa de investigação do caso depois da confirmação 
do Painel de Verificação da Observância. O Painel é formado pela coordenadora da fase, Arantxa 
Villanueva, como presidenta, e cinco especialistas independentes que atendem aos diversos 
temas a investigar: Jay Wagner (componente social), Luis Enrique Sánchez (componente 
ambiental), David Nyheim (componente de conflitualidade, segurança e violência), Lorena Aguilar 
(componente de gênero) e Allan Lavell (componente de riscos de desastres). 

Depois de constituído o Painel, teve início a revisão do caso, que continua atualmente e implicou 
a análise de documentos, verificação de informações e várias reuniões e comunicações com as 
partes para esclarecimentos, busca e acesso a informações relevantes. 

Originalmente, o MICI havia planejado realizar a missão da equipe de investigação na Colômbia 
entre abril e maio. Contudo, devido à contingência gerada pela COVID-19, o MICI suspendeu as 
missões previstas até que as possibilidades de viagem sejam restituídas. Para adaptar a gestão 
do caso a essas circunstâncias e continuar a avançar na investigação, entre abril e dezembro, o 
Painel realizou uma série de entrevistas virtuais com a equipe de projeto e consultores do BID 
Invest, líderes dos reclamantes e funcionários do Cliente, em relação aos temas de investigação e 
ao projeto.
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Projeto Hidrelétrico de ItuangoColômbia
MICI-CII-CO-2018-0133

O PROJETO

País:  
Colômbia

Setor:
Energia

Número do projeto:
CO-11794-04

Financiamento do BID Invest: 
USD 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 — Em investigação

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

Durante o ano, o MICI empreendeu esforços para se manter em contato com os reclamantes e adaptar a gestão do caso às restrições impostas pela 
COVID-19. Nesse caso, diante das circunstâncias complexas no local, foram realizadas 24 entrevistas virtuais com 37 atores relevantes e sessões 
informativas com os reclamantes, usando plataformas digitais que lhes eram mais acessíveis.

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. No entanto, não solicitaram confidencialidade de suas identidades por considerarem que a 
visibilidade de sua reclamação pode levar a condições de maior segurança.

Em 5 de novembro, as partes foram informadas da extensão do período de investigação, 
inicialmente previsto para novembro, devido à impossibilidade de realizar a missão no local nesse 
ano. O novo prazo para emissão do relatório preliminar será determinado assim que o MICI tiver 
certeza das possibilidades de realizar essa missão. 

Por outro lado, o MICI elaborou uma Análise de Risco de Represálias a respeito dos reclamantes 
do caso, atualizada durante o ano conforme o monitoramento da situação, e houve trabalho 
em um Plano Conjunto de Redução de Represálias junto aos reclamantes, como exigido nas 
Diretrizes para lidar com o risco de represálias no gerenciamento de reclamações do MICI.
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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 se situam 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.
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Geradora San Mateo S.A. e  
Geradora San Andrés S.A.

Guatemala
MICI-CII-GU-2018-0136

O PROJETO

País:  
Guatemala

Setor:
Energia

Número do projeto:
GU3794A-01, GU3798A-01

Financiamento do BID Invest: 
USD 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 — Em investigação

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-CII-GU-2018-0136
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Gestão em 2020
O MICI trabalhou na elaboração do Relatório Preliminar de Verificação da Observância durante 
o ano, revisando, recebendo e analisando as informações sobre os projetos, e a documentação 
adicional enviada pelas partes, pelo Cliente e por outros atores relevantes entrevistados durante 
o processo.

Em 2020, o período de investigação do caso foi estendido para atender a três circunstâncias. 
Em primeiro lugar, foi recebida uma grande quantidade de informações e documentação da 
Administração, dos reclamantes e do Cliente em resposta a perguntas e solicitações realizadas 
durante a missão no local em novembro de 2019. Em segundo lugar, as circunstâncias 
ocasionadas pela pandemia de COVID-19 exigiram ajustes na tramitação de todas as reclamações 
do MICI, o que incidiu nos tempos de investigação deste caso. Por fim, em meados do ano, a 
Administração informou ao MICI que realizaria uma supervisão ambiental e social virtual dos 
projetos entre setembro e novembro. Por esses motivos e no interesse de fazer determinações 
com base nas circunstâncias mais recentes do projeto, a emissão do Relatório Preliminar foi 
estendida e está prevista para o fim do primeiro trimestre de 2021. 

Por outro lado, foi elaborada a Análise de Risco de Represálias em relação aos reclamantes do 
caso e houve trabalho em um Plano Conjunto de Redução de Represálias junto aos reclamantes.
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O Projeto
O BID financia este projeto com uma operação de empréstimo totalizando USD 30 milhões com 
contrapartida local de USD 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 rua 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 
rua 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 2020
O MICI conduziu um conjunto de reuniões bilaterais de acompanhamento com as partes, para 
analisar o cumprimento do acordo firmado em 2019. Essas reuniões, em formato virtual devido à 
situação causada pela pandemia, permitiram atender às inquietudes das partes com relação ao 
avanço dos compromissos firmados. 

O primeiro relatório de acompanhamento dos acordos, publicado em outubro, indicou 
que existiam fortes avanços. As ações destinadas à melhoria da rua Mitre e à instalação do 
reflorestamento urbano foram terminadas, respeitando os parâmetros acordados com o MICI. 
Também foi melhorada a difusão de informações sobre os problemas da rede de esgoto. 

Além disso, em dezembro, o MICI convocou e intermediou a primeira sessão de socialização do 
estudo de mobilidade. Na reunião, participaram os representantes dos reclamantes, vizinhos e 
comerciantes, além de todos os funcionários do município de San Carlos de Bariloche, a Unidade 
Provincial de Coordenação e Execução do Financiamento Externo da Província de Rio Negro 
(UPCEFE), o BID e a equipe de consultores encarregados do estudo. Esse encontro buscou 
divulgar os objetivos da análise, sua metodologia e suas etapas, além de coletar as principais 
preocupações dos reclamantes sobre a problemática de mobilidade no município. 

O destaque

É importante destacar que, diante da pandemia de COVID-19, as partes, e em especial a Administração do BID, demostraram interesse e abertura para desenvolver 
opções criativas para execução dos acordos, como difundir informações sobre os projetos associados à rede de esgoto de Bariloche, a realização de sessões virtuais 
de diálogo pelo estudo de mobilidade e a difusão dos resultados dos estudos técnicos. A atitude construtiva e de escuta ativa de todos os atores foi um elemento 
central para continuar trabalhando em um contexto de notórias dificuldades sociais, econômicas e de conectividade.
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Programa de Infraestrutura Produtiva e Turística 
para a Província do Rio Negro

Argentina
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B

Tipo de Projeto: 
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Situação atual 
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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 2020
Em novembro de 2019, as partes chegaram a um acordo e a reclamação entrou na etapa de 
acompanhamento. Em fevereiro, o MICI intermediou uma sessão de acompanhamento em Tigre, 
que teve como objetivo reconhecer as autoridades recentemente eleitas no processo eleitoral do 
ano anterior. Além disso, as partes renovaram os compromissos firmados. Diante das restrições 
impostas pela COVID-19, o MICI adaptou a metodologia e intermediou uma segunda reunião de 
acompanhamento de maneira virtual. Também manteve contato permanente com as partes por 
meio de ligações telefônicas, entrevistas e intercâmbio de informações. 

As medidas diante da pandemia também atrasaram em alguns meses a implementação dos 
acordos. No entanto, durante esse tempo, as partes compartilharam informações relevantes sobre 
o monitoramento da poluição na bacia.

O destaque

Nesse caso, diante da troca de autoridades como resultado das eleições, foi especialmente importante criar níveis mínimos de confiança entre as partes. A 
flexibilidade e a institucionalidade proporcionadas ao abrigo do MICI foram centrais para contribuir com a continuidade do processo, e com a participação 
construtiva das partes, especialmente da nova equipe de funcionários. 
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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 2020
Apesar dos acordos parciais estabelecidos em 2019 durante a primeira rodada de diálogos e 
depois de analisar as posições e interesses das partes e o contexto da obra, no começo de 2020 
foram encontradas algumas dificuldades para manter um processo de resolução de controvérsias 
orientado a resultados. Em primeiro lugar, o contexto de transição produto das dinâmicas 
eleitorais tornou complexa a gestão da reclamação ao adiar os encontros até que estivesse 
concluído o processo de incorporação das autoridades entrantes. Em segundo lugar, se observou 
um marco temporal estreito para explorar medidas de solução, considerando que a conclusão 
da obra estava prevista para maio de 2020. Em terceiro lugar, com o avanço das discussões, 
os reclamantes ressaltaram a centralidade e a preponderância de algumas das alegações que 
estariam fora do escopo estabelecido pela política MICI-BID para a Fase de Consulta. Em quarto 
lugar, a importância dada pelos reclamantes a esses temas limitaria o âmbito das possíveis 
soluções a estabelecer. Por fim, à medida que se aprofundavam os intercâmbios sobre o objetivo 
e o alcance de ambas as fases do Mecanismo, e depois de um processo de deliberação interna, 
os reclamantes decidiram pôr fim à tramitação da reclamação  diante do MICI. Essa decisão foi 
comunicada por correspondência eletrônica à diretoria do Mecanismo em 24 de fevereiro.

Em 28 de fevereiro, o MICI enviou o respectivo relatório à Diretoria Executiva e encerrou o caso. 

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Sim Concluída —

Projeto de Melhoria Integral da Ferrovia General Roca: 
Ramo Constitución - La Plata

Argentina
MICI-BID-AR-2019-0150

O PROJETO

País:  
Argentina

Setor:
Transporte

Número do projeto:
AR-L1158

Financiamento do BID: 
USD 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 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-AR-2019-0150
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Túneis para construção da rodovia Ruta del Cacao 4G (ver próxima página).

Os reclamantes alegam danos às suas casas decorrentes da 
construção da rodovia Ruta del Cacao 4G (veja a próxima página).
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O Projeto
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 Veeduría Ciudadana 
de la Ruta del Cacao VCRC-4G (Vela Cidadã da Rota do Cacau). 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, entre outros, à danos a moradias e propriedades, prejuízos 
econômicos para os comerciantes que trabalham na beira da estrada e a falta de indenização 
adequada para os proprietários dos imóveis afetados pelo projeto.

Gestão em 2020
A reclamação foi registrada no começo de 2020 e a equipe do MICI efetuou uma missão de 
admissibilidade na zona de influência do projeto em Bucaramanga e seus arredores durante o 
mês de fevereiro. Nessa missão, o MICI fez entrevistas com os reclamantes, com a empresa e 
com terceiros envolvidos, além de visitas de campo às zonas de trabalho e casas e comércios 
potencialmente afetados com o objetivo de conhecer a situação no local e obter informações em 
primeira mão. Em 20 de março, o MICI determinou que a reclamação era admissível ao cumprir 
com todos os critérios de admissibilidade estabelecidos na política MICI-CII. 

A Fase de Consulta entrou em tramitação do caso em 7 de abril. Durante a etapa de avaliação, 
o MICI conduziu 22 reuniões bilaterais com o Cliente, representantes dos reclamantes, a 
Administração do BID Invest e assessores das partes. Além disso, o Mecanismo revisou os 
documentos associados ao projeto e as informações relevantes no contexto, entre as quais 
se destacam as resoluções da Autoridade Nacional de Licenças Ambientais e a Avaliação do 
Impacto Ambiental. Depois da declaração da pandemia de COVID-19, o MICI não poderia realizar 
uma missão de avaliação no local e conduziu todo o processo de modo remoto.

Durante a avaliação, e em diálogo constante com as partes, foi identificada uma lista de temas 
que comporiam a agenda de um Processo de Consulta e a sequência do seu processamento. 
Diante das preferências metodológicas das partes, o Mecanismo desenvolveu um protocolo 
de recomendações iniciais para a realização de um processo de Fase de Consulta “em modo 
remoto”. Contudo, o MICI também identificou elementos que poderiam afetar o desenvolvimento 
e a implementação do processo de resolução de conflitos, como: i) níveis extremos de 
desconfiança e animosidade estra as partes, com um viés de atribuição hostil; ii) acusações 
mútuas, reforço de estigmatizações e ruptura dos canais de comunicação; iii) dificuldade para 
identificar o tipo de dano material e o envolvimento particular individualizado para cada um 
dos 58 signatários da reclamação, exceto o comprometimento das fontes de água e meio 

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Sim Em processo 

Ruta del Cacao 4G Carreteira PedágioColômbia
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 — Em processo de diálogo

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-CII-CO-2019-0152
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ambiente, para os quais foram solicitados dados personalizados no que diz respeito a um 
processo de Fase de Consulta; iv) atuações e resoluções da autoridade ambiental posteriores 
à emissão do Memorando de Admissibilidade do MICI; v) dificuldade para compreender a 
natureza, as oportunidades e as limitações que o processo oferece; vi) dificuldade para identificar 
com precisão objetivos de máxima e de mínima em um processo de resolução alternativa de 
controvérsias, além de possíveis medidas de remediação ou mitigação que permitiriam chegar 
a um acordo entre as partes; vii) fracasso de processos e instâncias prévias de diálogo; e viii) as 
impossibilidades impostas pela pandemia de COVID-19.

No escopo da avaliação, em 6 de agosto, o MICI convocou e intermediou um encontro virtual 
com a presença de representantes do Cliente, dos reclamantes e da Administração do BID 
Invest. Nesse encontro, as partes avaliaram de maneira conjunta as dificuldades identificadas 
pelo Mecanismo para iniciar um processo de Fase de Consulta, depois do qual reafirmaram 
sua vontade de tentar uma resolução por meio do diálogo. Em 31 de agosto, o MICI publicou 
um relatório de avaliação da Fase de Consulta, concluindo que havia condições para iniciar um 
processo de diálogo.

Depois de um conjunto de atrasos e dificuldades no local, entre 20 de novembro e 16 de 
dezembro, foram realizadas três sessões de diálogo virtuais intermediadas pela equipe do MICI. 
Além disso, em preparação para cada reunião, foram realizadas mais de dez reuniões bilaterais 
entre o Mecanismo e as partes, com o objetivo de fortalecer as capacidades dos atores, equilibrar 
assimetrias e preparar as sessões, entre outros aspectos. Depois da terceira sessão de diálogo, 
e havendo tratado positivamente o primeiro dos sete temas identificados na agenda, as partes 
concordaram em continuar o processo de diálogo em janeiro de 2021.

O destaque

Este é o primeiro caso do MICI com um processo de Fase de Consulta desenvolvido  de maneira totalmente remota, devido às circunstâncias. Essa virtualidade 
agrega novas camadas de complexidade a um processo de resolução de conflitos e desafios, como o relacionamento com as partes e a criação de espaços 
seguros.

Além disso, essa é a primeira vez em que tem início um processo de Fase de Consulta para um projeto financiado pelo BID Invest.
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O Projeto
Esta operação do BID Invest consiste no desenvolvimento, construção e operação de uma 
usina de dessalinização, nas estruturas de abastecimento de água marinha e na descarga da 
salmoura, em um sistema de bombeamento de água de aproximadamente 160 quilômetros e na 
infraestrutura elétrica associada. Essa usina estaria localizada na região de Antofagasta, no norte 
do Chile, no deserto de Atacama. No fim de 2020, essa operação ainda não havia sido aprovada. 

A Reclamação
Apresentada por 175 moradores do literal costeiro da comunidade Tocopilla, região de 
Antofagasta, Chile, organizados na Associação Gremial de Sindicatos e Empresas de Pescadores 
da Província de Tocopilla (ASOPESCA TOCOPILLA A.G.), que representa seis sindicatos de 
pescadoras e pescadores artesanais. Os reclamantes são representados perante o MICI pelas 
organizações International Accountability Project e Sustentarse.

A reclamação descreve comprometimentos às condições de vida dos reclamantes, ao patrimônio 
pessoal e cultural, e à segurança e integridade física, saúde e ao tecido social das comunidades. 
Do mesmo modo, adverte sobre a possibilidade de danos negativos ao meio ambiente e 
seu impacto correspondente em suas atividades de sustento e modos de vida tradicionais. 
Os reclamantes alegam que o BID Invest teria descumprido suas políticas pela ausência de 
uma avaliação adequada e completa dos impactos ambientais, sem perspectiva de impactos 
acumulativos e de gênero; pela ausência de uma avaliação adequada dos impactos sociais, 
que impede a identificação total dos envolvidos e a caracterização da população, sobretudo 
da comunidade indígena residente na zona e que seria significativamente impactada. Também 
alegam que não foram realizados procedimentos de participação cidadã adequados, que o 
projeto propõe medidas de compensação insuficientes e indicam a existência de procedimentos 
inadequados para garantir o acesso à informação às comunidades envolvidas.

Gestão em 2020
A reclamação não foi registrada porque a política do MICI exclui as reclamações referentes a 
operações que ainda não foram aprovadas. A reclamação foi encaminhada a Administração para 
seu atendimento, e os reclamantes foram informados sobre a possibilidade de voltar ao MICI se 
consideram que suas preocupações não foram atendidas, assim que a operação for aprovada.

Fotografía: David Mangurian

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Planta de dessalinização de Radomiro TomicChile
MICI-CII-CH-2020-0153

O PROJETO

País:  
Chile

Setor:
Água e Saneamento

Número do projeto:
12277-01

Financiamento do BID Invest: 
0

Categoria ambiental: 
A

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
17 de janeiro de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-CII-CH-2020-0153
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O Projeto
O projeto tem como objetivo aumentar a contribuição do setor florestal do estado no mercado 
brasileiro e assim contribuir com o crescimento econômico e a redução da pobreza no estado do 
Acre. O Banco apoia o projeto com uma operação de empréstimos aprovadas em 10 de abril de 
2013.

A Reclamação
Os reclamantes são quatro moradores do Acre, Brasil. Na reclamação, eles apresentam possíveis 
danos às suas condições de vida e ao seu patrimônio, pois alegam que, de maneira irregular, sem 
informações prévias e sem ter recebido uma compensação correspondente, o programa está em 
implantação em uma área que seria de sua propriedade.

Gestão em 2020
Considerando que os reclamantes não estabeleceram contato prévio com a equipe do projeto, 
e como estavam dispostos a fazê-lo, sua reclamação não foi registrada e foi encaminhada 
à Administração, deixando aberta a possibilidade de recorrer novamente ao MICI se suas 
preocupações não forem atendidas em um prazo razoável.

Fotografia: Patricia Rincon Mautner

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Programa de Desenvolvimento Sustentável do  
Estado do Acre Fase II

Brasil
MICI-BID-BR-2020-0154

O PROJETO

País:  
Brasil

Setor:
Meio ambiente e desastres naturais

Número do projeto:
BR-L1289

Financiamento do BID: 
USD 72.000.000

Categoria ambiental: 
B

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
15 de maio de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-BR-2020-0154
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O Projeto
O projeto tem como objetivo atender à crescente demanda do sistema de transporte da Região 
Metropolitana de Bogotá, Colômbia, melhorando a qualidade e a oferta de infraestrutura de 
transporte urbano de massa, que buscará maiores níveis de mobilidade, conectividade, segurança 
e conforto, e contribuirá para gerar melhores condições de vida para a população na área 
de influência e redução de emissões de gases que geram o efeito estufa. O Banco aprovou a 
operação de empréstimo para este projeto em 31 de julho de 2018.

A Reclamação
A reclamante é uma moradora da Bogotá que alega possíveis impactos ao seu patrimônio 
derivados de uma possível avaliação incompleta durante o processo de expropriação de imóveis 
que o projeto contempla. Especificamente, alega que o valor final oferecido não incluiria toda a 
superfície da propriedade e que o preço por metro quadrado avaliado seria menor que o preço 
de mercado.

Gestão em 2020
A reclamação não foi registrada por dois motivos: i) a reclamante não teve contato prévio com a 
Administração para buscar uma resposta às suas preocupações em uma primeira instância; e ii) 
não contar com duas ou mais pessoas que apresentaram a reclamação perante o Mecanismo. Por 
fim, o MICI forneceu os dados de contato da equipe de projeto à reclamante e esta foi informada 
sobre a possibilidade de voltar ao MICI caso suas preocupações não sejam atendidas em um 
prazo razoável.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Primeira Linha do Metrô de Bogotá - Primeira SeçãoColômbia
MICI-BID-CO-2020-0155

O PROJETO

País:  
Colômbia

Setor:
Transporte

Número do projeto:
CO-L1234

Financiamento do BID: 
USD 70.000.000

Categoria ambiental: 
A

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
6 de agosto de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-CO-2020-0155
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O Projeto
O objetivo deste programa é melhorar o acesso a regiões produtivas do estado, as condições 
de produtividade, reduzir a quantidade e a gravidade dos acidentes rodoviários e melhorar 
a capacidade institucional na administração rodoviária. O BID financia o programa com uma 
operação de empréstimos aprovada em 21 de setembro de 2017.

A Reclamação
A reclamação, enviada por um morador do município de Paranaguá, estado do Paraná, Brasil, 
trata de denúncias de corrupção nos processos de licitação do programa. 

Gestão em 2020
A reclamação não foi registrada por se tratar unicamente de temas de licitações que não são de 
competência do MICI e, com a prévia concordância do reclamante, foi enviada ao departamento 
de Aquisições do Banco.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Programa Estratégico de Infraestrutura e 
Logística de Transporte no Paraná

Brasil
MICI-BID-BR-2020-0156

O PROJETO

País:  
Brasil

Setor:
Transporte

Número do projeto:
BR-L1434

Financiamento do BID: 
USD 235.000.000

Categoria ambiental: 
B

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
11 de agosto de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-BR-2020-0156
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O Projeto
Este projeto busca estabelecer diretrizes regulamentares e técnicas para o projeto que regerá a 
construção de moradia social e equipamento comunitário com eficiência energética e energias 
renováveis, encaminhadas para reduzir a demanda de energia e as emissões de gases do efeito 
estufa, e facilitar a inovação catalisando apoio para tecnologias de baixas emissões de carbono 
de última geração e reformas de políticas. A operação de assistências com investimento do BID 
foi aprovada em 29 de julho de 2015. 

A Reclamação
Um grupo de moradores da cidade de Buenos Aires, Argentina, apresentou uma reclamação por 
supostas irregularidades e atos de corrupção na determinação dos ganhadores de um concurso 
que faz parte do programa.

Gestão em 2020
A reclamação não foi registrada porque se referia a temas fora do âmbito de operação do MICI e 
foi encaminhada ao departamento de Integridade Institucional do Banco (OII). 

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Eficiência Energética e Energias RenováveisArgentina
MICI-BID-AR-2020-0157

O PROJETO

País:  
Argentina

Setor:
Desenvolvimento Urbano e Moradia

Número do projeto:
AR-G1002

Outras operações:
AR-T1107 , AR-T1120

Financiamento do BID: 
USD 14.630.855

Categoria ambiental: 
C

Tipo de Projeto: 
Ajuda ao investimento

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
14 de agosto de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-AR-2020-0157
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O Projeto
Trata-se de um projeto que tem como objetivo melhorar as condições ambientais e de saúde na 
zona; as condições de moradia da população; aumentar a capacidade operacional e a gestão 
das entidades envolvidas; e ampliar as vias terrestres à margem do Rio Guama. A operação 
correspondente de empréstimo foi aprovada em 22 de outubro de 2014.

A Reclamação
Apresentada por dois moradores da cidade de Belém, no estado do Pará, Brasil, em respeito a 
possíveis danos causados por constantes inundações que, alegam, estariam ligadas à falta de 
manutenção das obras de infraestrutura financiadas com os fundos da operação e à falta de 
realização de obras complementares que o projeto contemplava originalmente. 

Gestão em 2020
Por não conter todas as informações necessárias para o registro, foi concedida uma extensão de 
dez dias úteis para concluí-las. Ao fim desse prazo, o MICI não recebeu as informações solicitadas 
e deu por concluído o processo.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Saneamento da Bacia Hidrográfica de Nova Estrada - 
PROMABEN II

Brasil
MICI-BID-BR-2020-0158

O PROJETO

País:  
Brasil

Setor:
Água e Saneamento

Número do projeto:
BR-L1369

Financiamento do BID: 
USD 71.802.000

Categoria ambiental: 
A

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
26 de agosto de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-BR-2020-0158
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O Projeto
Este programa busca fortalecer o sistema nacional de alerta antecipado para tsunamis e 
transbordamento de rios. Os objetivos específicos são: (i) fortalecer a capacidade nacional de 
monitoramento, previsão e envio de alerta de tsunamis e transbordamento de rios; e (ii) melhorar 
a capacidade comunitária para entender e reagir diante desses alertas. O BID financia este 
programa com uma operação de empréstimo aprovada em 8 de fevereiro de 2017.

A Reclamação
Apresentada por uma empresa com sede na cidade do México, com relação a supostas 
irregularidades no processo de licitação de contratos relacionada com o programa.

Gestão em 2020
A reclamação não foi registrada porque se vinculava a temas do processo licitatório, que não 
são de competência do MICI, e foi enviada ao departamento de Aquisições do Banco para seus 
cuidados.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Programa de Fortalecimento do  
Sistema Nacional de Alerta Prévio

Equador
MICI-BID-EC-2020-0159

O PROJETO

País:  
Equador

Setor:
Meio ambiente e desastres naturais

Número do projeto:
EC-L1221

Financiamento do BID: 
USD 12.447.779

Categoria ambiental: 
C

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
28 de setembro de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-EC-2020-0159
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O Projeto
O projeto tem como objetivo aumentar a contribuição do setor florestal do estado no 
mercado brasileiro e assim contribuir com o crescimento econômico e a redução da pobreza 
no estado do Acre. O Banco apoia o projeto com uma operação de empréstimos aprovadas 
em 10 de abril de 2013.

A Reclamação
Os reclamantes são dois moradores do Acre, Brasil, que solicitaram sigilo em suas 
identidades, por medo de represálias. Na reclamação, eles apresentam possíveis danos às 
suas condições de vida e ao seu patrimônio, pois alegam que, de maneira irregular, sem 
informações prévias e sem ter recebido uma compensação correspondente, o programa está 
em implantação em uma área que seria de sua propriedade.

Esta reclamação está vinculada à reclamação MICI-BID-BR-2020-0154.

Gestão em 2020
Em 30 de novembro, o MICI determinou que a reclamação não era admissível ao não 
cumprir com um dos critérios de admissibilidade estabelecidos na política MICI-BID. Em 
específico, duas exclusões são aplicadas: por um lado, que os temas ou assuntos específicos 
apresentados na reclamação sejam objeto de um processo judicial ativo; e, por outro, que 
as alegações apresentadas na reclamação tratem exclusivamente de aspectos vinculados a 
um programa prévio, o “Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre” (BR-0313), cujo 
último desembolso ocorreu em junho de 2010, mais de 24 meses antes do recebimento da 
reclamação.

Fotografia: Patricia Rincon Mautner

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Sim Não — —

Programa de Desenvolvimento Sustentável 
do Estado do Acre Fase II – Reclamação II

Brasil
MICI-BID-BR-2020-0160

O PROJETO

País:  
Brasil

Setor:
Meio ambiente e desastres naturais

Número do projeto:
BR-L1289

Financiamento do BID: 
USD 72.000.000

Categoria ambiental: 
B

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
10 de setembro de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-BR-2020-0160
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O Projeto
O objetivo do projeto é melhorar a competitividade do setor produtivo e o nível de vida 
da população do Paraguai por meio do incremento na segurança do fornecimento e do 
aproveitamento eficiente da geração elétrica renovável. O BID financia o projeto com uma 
operação de empréstimos aprovada em 12 de dezembro de 2012.

A Reclamação
A reclamação foi apresentada por um morador de Assunção, Paraguai, alegando possíveis 
irregularidades nos processos de licitação conforme a lei nacional para projetos de alto impacto 
ambiental.

Gestão em 2020
A reclamação não foi registrada porque se vinculava a temas do processo licitatório, que não são 
de competência do MICI. Depois da decisão de não registrar, a reclamação foi encaminhada ao 
departamento de Aquisições do Banco.

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Apoio ao Sistema de Transmissão do ParaguaiParaguai
MICI-BID-PR-2020-0161

O PROJETO

País:  
Paraguai

Setor:
Energia

Número do projeto:
PR-L1058

Financiamento do BID: 
USD 50.000.000

Categoria ambiental: 
B

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
22 de setembro de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-PR-2020-0161
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O Projeto
O objetivo deste programa é apoiar o governo peruano a melhorar a qualidade do fator 
produtivo laboral e as políticas laborais, produtivas e tributárias para promover uma maior 
eficiência na alocação dos fatores produtivos. O BID financia este programa por meio de uma 
operação de empréstimo aprovada em 12 de dezembro de 2018.

A Reclamação
A reclamação, apresentada por quatro membros da organização Confederação Geral de 
Trabalhadores do Peru, com sede em Lima, alega que o programa havia desencadeado mudanças 
na legislação laboral do país, que deixaram os trabalhadores desprotegidos e em situação de 
vulnerabilidade. Essa situação, apontam, se traduziria em danos negativos em sua situação 
econômica, em suas condições laborais e na redução dos seus benefícios sociais. Além disso, 
alegam falta de informações e de consulta em relação aos impactos que a operação geraria.

Gestão em 2020
Considerando que os reclamantes não estabeleceram contato prévio com a equipe do 
projeto, e como estavam dispostos a fazê-lo, sua reclamação não foi registrada e foi enviada 
à Administração, deixando aberta a possibilidade de recorrer novamente ao MICI se suas 
preocupações não forem atendidas em um prazo razoável.

O destaque

Esta é a segunda reclamação que o Mecanismo recebe sobre uma operação de empréstimo baseada em políticas, que é um instrumento financeiro de garantia 
soberana que o Banco oferece para respaldar programas de reformas de política econômica e/ou mudanças institucionais em um setor ou subsetor de um 
determinado país..

Gestão do MICI Registro: Admissibilidade: Fase de Consulta: Fase de Verificação da Observância:

Não — — —

Programa de acompanhamento de reformas 
para aumentar a produtividade no Peru

Peru
MICI-BID-PE-2020-0162

O PROJETO

País:  
Peru

Setor:
Investimentos Sociais

Número do projeto:
PE-L1223

Financiamento do BID: 
USD 100.000.000

Categoria ambiental: 
B

Tipo de Projeto: 
Operação de empréstimo de política

A RECLAMAÇÃO

Data de recebimento no MICI: 
19 de outubro de 2020

Situação atual 
Concluída

Cronologia e documentos públicos: 
Registro Público  
MICI-BID-PE-2020-0162
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Anexos



73MICI Relatório Anual 2020

Anexo 1. Orçamento 2020 

Orçamento aprovado e executado para 2020
Cifras em dólares dos Estados Unidos da América

Rubricas orçamentárias 2020 BID BID Invest Total 

Salários  $ 1.595.478 -  $ 1.595.478 

Gestão de Reclamações  $ 846.999  $ 454.721  $ 1.301.720 

Aprendizagem  $ 20.500  $ 7.500  $ 28.000 

Divulgação e 10º Aniversário  $ 75.500  $ 96.500  $ 172.000 

Fortalecimento Institucional  $ 19.000  $ 15.000  $ 34.000 

Fundo de Contingência  $ 50.000  $ 30.000  $ 80.000 

Total Orçamento Aprovado + Fundo de Contingência  $ 2.607.477  $ 603.721  $ 3.211.198 

EXECUÇÃO 2020 BID BID Invest Total

Total Executado  $ 1.721.060  $ 477.805  $ 2.198.865 

Fundo de Contingência Executado  -    -     -   

Total Executado + Fundo de Contingência Executado  $ 1.721.060  $ 477.805  $ 2.198.865 
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Anexo 2. Divulgação em 2020

Divulgação externa 

Mês Evento Lugar

Fevereiro Colóquio: “Como apoiar o setor privado na abordagem do conflito e da segurança comunitária” Washington, DC

Fevereiro Fórum “Prestação de contas, conflitualidade e mediação” Washington, DC

Março Apresentação ao Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade e ao Comitê de Infraestrutura de Transporte do 
Conselho de Engenharia Civil do México México

Março Apresentação sobre “Mecanismos extrajudiciais de reclamação” no fórum “Diligência devida em direitos 
humanos e reparação diante dos impactos das atividades empresariais” México

Maio Sessão de trabalho com organizações da sociedade civil da região – Resultados MICI 2019 Virtual

Maio Seminários on-line de mecanismos de reparação (Projeto CERALC) – Sessão 1: “Mecanismos existentes e 
acesso à informação” Virtual

Maio Reunião com as organizações da sociedade civil de El Salvador, Guatemala e Honduras Virtual

Maio Sessão de trabalho com organizações da sociedade civil da região – – Resultados MICI 2019 Virtual

Maio Seminários on-line de mecanismos de reparação (Projeto CERALC) – Sessão 2: “Como apresentar uma 
reclamação?“ Virtual

Maio Seminários on-line de mecanismos de reparação (Projeto CERALC) – Sessão 3: “O que esperar quando 
apresento uma reclamação?“ Virtual

Junho Seminários on-line de mecanismos de reparação (Projeto CERALC) – Sessão 4: “Reparação. E agora?“ Virtual

Junho Sessão técnica com a rede de Mecanismos. “The Machine Behind the Case Management System” Virtual

Junho Reunião com a Associação Mexicana de Energia Eólica Virtual

Julho Reunião com as organizações da sociedade civil da Costa Rica, Nicarágua e Panamá Virtual

Julho Apresentação do MICI aos membros do painel externo da política de acesso à informação Virtual

Julho
Participação no 2º Congresso Americano de Mediação “Polarização e conflitos sociais complexos na América 
Latina” – “Resolução de conflitos no financiamento ao desenvolvimento: o papel dos mecanismos não judiciais 
de reclamação”

Virtual

Setembro Seminário para organizações da sociedade civil do Brasil Virtual

Setembro Seminário para organizações da sociedade civil do Brasil – Sessão 2 Virtual

Setembro Fórum regional sobre Empresas e Direitos Humanos LAC Virtual

Setembro Mesa redonda da rede de IAM com organizações da sociedade civil Virtual

Setembro XVII Reunião anual IAM Network Virtual

Outubro Palestra MICI no Programa sobre Avaliação do impacto social e consulta, FLACSO e CCC “Introdução ao MICI” Virtual

Outubro Sessões para a equipe da chancelaria do Equador Virtual

Novembro Seminário “Encontros virtuais sobre gênero e instituições financeiras internacionais” Virtual

Novembro  “Consulta e acesso à informação” Virtual
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Divulgação interna 

Mês Evento Lugar

Fevereiro Workshop de operações com garantia soberana Washington, DC

Fevereiro Workshop “Análise e abordagem de conflitos socioambientais em projetos” para funcionários do Grupo 
BID. Washington, DC

Março Apresentação a funcionários da representação do BID no México México

Julho MICI Reflexões do MICI: “Nove anos implementando a resolução de conflitos em projetos: o que nos ensina 
a experiência do MICI?” Virtual

Setembro Sessão técnica do MICI para diretores executivos Virtual

Outubro Sessão de onboarding do BID Invest Virtual
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Anexo 3. Reclamações Recebidas 2010- 2020

Número da Reclamação Nome Data de Recepção Fase/Ação Status/Comentário

2020

MICI-BID-PE-2020-0162
Peru. Programa de acompanhamento de reformas 
para aumentar a produtividade no Peru 
(PE-L1223)

Outubro 2020 Não registrada
Encerrada 
Não houve contato prévio com a 
Administração

MICI-BID-PR-2020-0161
Paraguai. Apoio ao Sistema de Transmissão do 
Paraguai 
(PR-L1058)

Setembro 2020 Não registrada

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

MICI-BID-BR-2020-0160
Brasil. Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre Fase II – Reclamação II 
(BR-L1289)

Setembro 2020 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Aplica-se a exclusão 19 d, 19 f

MICI-BID-EC-2020-0159
Equador. Programa de Fortalecimento do Sistema 
Nacional de Alerta Prévio 
(EC-L1221)

Setembro 2020 Não registrada

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

MICI-BID-BR-2020-0158
Brasil. Saneamento da Bacia Hidrográfica de Nova 
Estrada - PROMABEN II 
(BR-L1369)

Agosto 2020 Não registrada

Encerrada 
Não houve contato prévio com a 
Administração 
Informação insuficiente para análise

MICI-BID-AR-2020-0157

Argentina. Eficiência Energética e Energias 
Renováveis   em Habitações de Interesse Social 
Argentina 
(AR-G1002)

Agosto 2020 Não registrada

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

MICI-BID-BR-2020-0156
Brasil. Programa Estratégico de Infraestrutura e 
Logística de Transporte no Paraná 
(BR-L1434)

Agosto 2020 Não registrada

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

MICI-BID-CO-2020-0155
Colômbia. Primeira Linha do Metrô de Bogotá - 
Primeira Seção 
(CO-L1234)

Agosto 2020 Não registrada
Encerrada 
Não houve contato prévio com a 
Administração

MICI-BID-BR-2020-0154
Brasil. Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado do Acre Fase II 
(BR-L1289)

Maio 2020 Não registrada
Encerrada 
Não houve contato prévio com a 
Administração

MICI-CII-CH-2020-0153 Chile. Planta de dessalinização de Radomiro Tomic 
(12277-01) Janeiro 2020 Não registrada

Encerrada 
Aplica-se a exclusão 19 e 
Transferido à unidade pertinente do BID

2019

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

Fase de Consulta
Aberta 
Em processo de diálogo

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 Encerrada

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 
Acompanhamento de acordos

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

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2020-0162
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PR-2020-0161
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0160
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-EC-2020-0159
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0158
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-AR-2020-0157
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0156
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2020-0155
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-BR-2020-0154
https://www.iadb.org/pt/mici/request-detail-iic?ID=MICI-CII-CH-2020-0153
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
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Número da Reclamação Nome Data de Recepção Fase/Ação Status/Comentário

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 
Acompanhamento de acordos

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

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

Agosto 2018 Não registrada

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

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 
Em investigação

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 Aberta
Observância Em investigação

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 
Acompanhamento de acordos

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

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
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-CO-2018-0137
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-BO-2018-0135
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BID-PE-2018-0134
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/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
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Número da Reclamação Nome Data de Recepção Fase/Ação Status/Comentário

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 Papelera S.A. de C.V. 
(ME4024A-01) Julho 2017 Não registrada Encerrada 

Aplica-se a exclusão 19 f

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 
Acompanhamento de plano de ação da 
Administração

MICI-BID-HA-2017-0114
Haiti. Programa de Infraestrutura Produtiva - 
Reclamação II 
(HA-L1055)

Janeiro 2017 Admissível 
Fase de Consulta

Aberta 
Acompanhamento de acordos

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

2016

MICI-BID-CR-2016-0112
Costa Rica. Projeto Hidrelétrico Reventazón - 
Reclamação II 
(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. Projeto Hidrelétrico Reventazón 
(CR-L1049) Setembro 2016

Admissível 
Verificação da 
Observância

Encerrada

MICI-BID-BR-2016-0109
Brasil. Proyecto Rodoanel Mario Covas - Trecho 
Norte - Reclamação IV 
(BR-L1296)

Agosto 2016 Não registrada
Encerrada 
Informação não completada após 
período de 10 dias úteis

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
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
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MICI-BID-BR-2016-0108
Brasil. Plataforma Alternativo de Microsseguro no 
Brasil (FUMIN) 
(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

MICI-BID-BR-2016-0105
Brasil. Projeto Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte 
– Reclamação III 
(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 - Reclamação II 
(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. Garantia para Carreteira Pedágio Santiago-
Valparaiso-Viña 
(CH0167)

Maio 2016 Registrada 
Inadmissível

Encerrada 
Não houve contato prévio com a 
Administração

MICI-BID-PR-2016-0101

Paraguai. Reconversão do Centro, Modernização do 
Transporte Público e de Prédios Governamentais - 
Reclamação II 
(PR-L1044)

Maio 2016

Fase de Consulta Encerrada
-----------------------------------------------------------------------------   
Verificação da Aberta
Observância Acompanhamento de plano de
  ação da Administração

MICI-PE-2016-0100
Peru. Apoio à Política de 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 do Centro, Modernização do 
Transporte Público e de Prédios Governamentais 
(PR-L1044)

Março 2016 Não registrada
Encerrada 
Informação não completada após 
período de 10 dias úteis

MICI-PE-2016-0098
Peru. Apoio à Política de Gestão de 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 
(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 Austria. 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 - Terceira Fase (PTRT-3) 
(PE-L1026)

Agosto 2015 Admissível 
Fase de Consulta

Aberta 
Acompanhamento de acordos

MICI-BR-2015-0093
Brasil. Programa de Mobilidade Urbana Sustentável 
de 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 
Funcionários Públicos da Base da Pirâmide 
(CO-L1147)

Julho 2015 Registrada 
Inadmissível

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

MICI-BR-2015-0090
Brasil. Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte - 
Reclamação II 
(BR-L1296)

Abril 2015 Não registrada
Encerrada 
Informação não completada após 
período de 10 dias úteis

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
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-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
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail?ID=MICI-BR-2015-0090
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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. 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.

MICI-AR-2015-0084
Argentina. 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)

2014

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

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. Programa de Gestão de Resíduos Sólidos de 
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

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?ID=MICI-AR-2014-081
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2014-080
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BO-2014-079
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2014-078
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2013-076


81MICI Relatório Anual 2020

Número da Reclamação Nome Data de Recepção Fase/Ação Status/Comentário

MICI-CO-2013-071
Colômbia. Melhoria integral de bairros em 
Barranquilla, Colombia 
(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 Ambiental Urbana 
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) Venezuela. 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

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 desarrolho 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 México. n/a Maio 2013 Não registrada Encerrada 
Não relativo à operação do BID

MICI-PN-2013-058 Panamá. Projeto Hidrelétrico 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 
(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

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2013-070
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-SU-2013-069
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2013-068
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2012-053
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2012-053
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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 de Recursos Hídricos: 
Desenvolvimento das Províncias do Norte 
(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 enviada 
pela Auditoria Superior da Nação 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

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 Turismo de PMEs no 
Estado de Mina Gerais 
(BR-M1024)

Julho 2012 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-PE-2012-042
Peru. Esquema Cajamarquilla, Nievería e Cerro 
Camote 
(PE-L1060)

Junho 2012 Não registrada Encerrada 
Pedido de informação.

MICI-PE-2012-041
Peru. Esquema Cajamarquilla, Nievería 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 Ilimitado 
(TT-L1017) Fevereiro 2012 Não registrada Encerrada 

Pedido de informação.

MICI-BR-2012-038
Brasil. Programa de Saneamento da Bacia da 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 Abastecimiento 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 Mário Covas Rodoanel - 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

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2012-035
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2012-035
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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

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)

Outubro 2011 Não registrada Encerrada 
Reclamantes retiraram a reclamação

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

Brasil. Rodoanel Mário Covas - Trecho Norte 
(BR-L1296) Setembro 2011 Não registrada

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

MICI-CO-2011-025
Colômbia. Abastecimento de Água Rural e 
Saneamento 
(CO-L1105)

Setembro 2011 Não registrada
Encerrada 
Não houve contato prévio com a 
Administração

MICI-BO-2011-024

Bolívia. Programa de Melhoria da Rodovia no 
Corredor Norte Santa Bárbara-Rurrenabaque e San 
Buenaventura 
(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

MICI-VE-2011-012 Venezuela. Kreadanza 
(VE0059) Fevereiro 2011 Não registrada

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

https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2011-031
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-023
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-022
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CO-2011-021
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-020
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-020
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-ME-2011-017
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-ME-2011-017
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2011-015
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BO-2011-013
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BO-2011-013
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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 (PROSAP II) 
(AR-L1030)

Novembro 2010 Fase de Consulta Encerrada

MICI-BR-2010-006 Brasil. Mário Covas Rodoanel - 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
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-CR-2010-010
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https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-008
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-007
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-005
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-005
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https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-AR-2010-004
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-BR-2010-003
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PN-2010-002
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-001
https://www.iadb.org/pt/mici/complaint-detail-2014?ID=MICI-PR-2010-001
http://bit.ly/historicoMICI
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