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Mensagem da Equipe do MICI 
Em 2012 o Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI) realizou uma série 
de atividades e alcançou diversos marcos importantes que ofereceram uma riqueza de lições 
aprendidas. O sólido apoio da Diretoria Executiva do BID ao MICI evidenciou-se em sua aceitação 
de todas as recomendações constantes do primeiro Relatório sobre a Verificação do Cumprimento 
do Painel do MICI para o Projeto Hidrelétrico Pando-Monte Lirio (PN-MICI001-2010).  

A Fase de Consulta tratou de um volume de trabalho considerável durante o ano, gerenciando 
seis diálogos simultâneos, cada qual abordando uma série de questões e preocupações. A 
natureza e os interesses de diferentes casos, bem como as razões que os motivaram, exigiram 
análise profunda e uma plena compreensão das preocupações envolvidas a fim de proporcionar 
apoio eficaz como mediador.

Aprender da gestão desses casos desde o momento em que chegam ao MICI tem sido um 
processo contínuo não somente para o Mecanismo, mas também para o Banco como um todo. As 
lições aprendidas e o conjunto precedente ajudarão o MICI, o Banco e os interessados externos 
em sua busca conjunta de um desenvolvimento mais sustentável.

Como parte do processo de reforço institucional da função de responsabilização, em 2012 o 
Escritório de Avaliação e Supervisão realizou um exercício de revisão de políticas. Este exercício 
valioso tornou-se parte de todos os mecanismos de responsabilização e, no caso do MICI, 
destacou pontos fracos na estrutura, procedimento e capacidades de resposta que o Mecanismos 
procurará abordar no futuro.  

O MICI encerrou 2012 enfrentando desafios claramente identificados, mas com um firme 
compromisso de ir adiante e implementar as mudanças onde for necessário.  Hoje a função 
de responsabilização no Banco é uma realidade. É nossa responsabilidade e a de todos os 
interessados aprender de nossas experiências e tornar melhor o nosso trabalho, o que, por 
sua vez, ajudará o Banco a melhorar suas operações e o crescimento da região de forma mais 
sustentável.
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Destaques de 2012
Em 2012 o Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI) realizou uma série 
de atividades e alcançou diversos marcos importantes. Em termos de Solicitações e Gestão de 
Casos, o volume de trabalho do ano incluiu o recebimento de 20 novas Solicitações, das quais 
duas foram registradas. Estas duas novas Solicitações, acrescentadas aos 13 casos transferidos 
de 2011, constituíram a Carteira de Gestão de Solicitações e Casos (15) de 2012.  O MICI teve 
também uma agenda de Desenvolvimento e Treinamento mais intensa do que no ano passado 
e cumpriu seu mandato de política de passar por uma avaliação independente após dois anos 
da sua criação.

No segundo semestre de 2012 o MICI passou por uma revisão independente de políticas 
feita pelo Escritório de Avaliação e Supervisão a pedido da Diretoria Executiva.  A avaliação 
revelou que havia debilidades-chave na política que precisavam ser abordadas para assegurar 
a operação eficaz e eficiente do MICI. De modo especial, destacou a confusão de funções de 
consulta e Verificação do Cumprimento; dispersão de responsabilidades que impediam uma 
supervisão eficaz e um número demasiadamente elevado de critérios legalistas de elegibilidade. 

Com base nessas constatações e com o pleno compromisso dos Diretores Executivos, em 
2013 o MICI passará por um processo de redefinição com vistas a fortalecer sua operação, de 
forma a proporcionar um recurso significativo aos requerentes e lições sistêmicas para o Banco 
melhorar suas operações.  A Tabela 1 resume as atividades principais empreendidas pela equipe 
do MICI durante o ano.
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Tabela 1 Atividades do MICI até o fim de dezembro de 2012

Gestão de solicitações e casos

Entrada 20 novas Solicitações recebidas, incluindo:

2 Solicitações registradas:

1 Solicitação transferida para a Fase de Consulta para determinação de 
elegibilidade

1 Solicitação recebida e registrada na última semana de dezembro; será 
transferida para a Fase de Consulta em 2013 

18 Solicitações recebidas, mas não registradas:

2 Solicitações transferidas para o Escritório de Integridade Institucional (37g)

1 Solicitação transferida para a Unidade de Aquisições de Projetos (37d)

4 Solicitações relacionadas exclusivamente às regulamentações do órgão 
executor ou que não tinham relação com uma operação financiada pelo Banco 
(37b/c)

8 Solicitações de orientação/informação

3 Solicitações careciam de informação suficiente para serem registradas ou não 
comunicaram contato com a Administração 

Fase de  
Consulta

9 Solicitações elegíveis foram tratadas pela Fase de Consulta, das quais:

1 foi acordada e fechada

1 foi acordada no fim de 2012 e será fechada em 2013

5 foram abertas e estão em processo de diálogo 

2 foram terminadas/concluídas e transferidas para a Fase de Verificação do 
Cumprimento, conforme indicado pelos Requerentes

Fase de 
Verificação do 
Cumprimento

6 Solicitações elegíveis foram tratadas pela Fase de Consulta, das quais:

2 Revisões do Cumprimento foram concluídas e os relatórios do Painel foram 
finalizados e distribuídos à Diretoria Executiva em dezembro de 2012

4 estavam em processo de apresentação dos termos de referência à Diretoria 
Executiva no fim de dezembro de 2012

1 Solicitação foi declarada inelegível e rejeitada

Desenvolvimento, Treinamento e Fortalecimento Institucional

Desenvolvimento, 
Serviços de 
Consultoria e 
Treinamento

Participação da Conferência da ONU Rio+20 sobre Desenvolvimento Sustentável em 
coordenação com outros mecanismos de responsabilização

11  apresentações a grupos externos 

10 sessões internas sobre processos do MICI com o pessoal do Banco na Sede e nas 
Representações 

1 Sessão Técnica sobre o Processo de Consulta: Primeiras experiências da 
Ombudsperson do Projeto

 1 Sessão Técnica sobre processos do MICI para Diretores Executivos e Assessores

 3 novas publicações

Fortalecimento 
Institucional

Treinamento sobre Salvaguardas Socioambientais

Treinamento sobre Política de Acesso à Informação 

Treinamento sobre Políticas Operacionais

Revisão da Política do MICI pelo Escritório de Supervisão e Avaliação 
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Gestão de solicitações e casos
No período de 2010 a 2012, o MICI recebeu 53 Solicitações, das quais 20 foram recebidas em 
2012 (ver Figura 1).  

Figura 1 Entrada no MICI de 2010 a 2012: Total e Solicitações Registradas

Fonte: Estatísticas do MICI .
Nota: Embora apenas oito solicitações tenham sido registradas em 2011, uma delas foi dividida em duas para facilitar a gestão . Devido a tais requisitos adminis-
trativos, o número de solicitações registradas pode variar .

Das 20 solicitações recebidas em 2012, duas foram registradas e as 18 restantes foram 
gerenciadas de acordo com as questões específicas apresentadas. Oito solicitaram informação e 
orientação sobre o processo do MICI e/ou sobre as operações do Banco; quatro diziam respeito 
exclusivamente às regulamentações do órgão executor ou não tinham relação com um operação 
financiada pelo Banco (exclusões 37b ou c); duas foram transferidas para o Escritório de 
Integridade Institucional (37g); três não forneceram informação suficiente para o registro ou 
não tinham contatado a Administração; e uma foi transferida para a Unidade de Aquisições 
(37d). 

Os dados mostram que 10 das solicitações recebidas (representando 50% do total) diziam 
respeito a questões fora do mandato do MICI ou não forneciam informação suficiente para serem 
tramitadas.  Isso deixou claro que o MICI precisa adotar uma estratégia de desenvolvimento 
mas proativa, a fim de assegurar que os requerentes potenciais compreendam o mandato do 
MICI e os mandatos de outras unidades de supervisão do Banco. Isso permitirá ao MICI e ao 
Banco responder a essas solicitações não somente de forma mais eficaz, mas também mais 
oportunamente (ver Figura 2).  Informações mais detalhadas sobre a gestão de cada solicitação 
em 31 de dezembro de 2012 constam do Anexo I.
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11 

22 
20 

2010 2011 2012 

Solicitações registradas

Total de solicitações 8 
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Figura 2 Gestão de Solicitações Não Registradas, 2012

Fonte: Estatísticas do MICI .

No tocante às duas novas Solicitações registradas, uma foi transferida no primeiro trimestre 
de 2012 para a Fase de Consulta onde foi considerada elegível e a segunda estava em vias de 
ser transferida para o fim de dezembro de 2012 para determinação de elegibilidade no primeiro 
trimestre de 2013. 

A função de Solicitação e Gestão de Casos é plurianual por natureza e, como tal, é constituída 
por novas Solicitações entrantes e casos ativos transferidos. Em 2012 o MICI gerenciou 15 
Solicitações e Casos, constituídos de 13 Solicitações e casos (oito na Fase de Consulta e cinco na 
Fase de Verificação do Cumprimento) e duas novas Solicitações durante ao ano.1 

Analisar os dados constantes de cada Solicitação e de casos gerenciados proporciona 
perspectivas úteis. A análise pode ser dividida em duas categorias: 1) A Solicitação, sua natureza 
e as preocupações levantadas; e 2) a operação do Banco com a qual as Solicitações e os casos se 
relacionam.  

No tocante à primeira categoria, em 2012 os requerentes forram principalmente organizações 
não governamentais ou grupos comunitários de países do Cone Sul (ver Tabela 2).  

1 Figuram, a seguir, as definições dos termos: 
 Caso transferido: Qualquer Solicitação considerada elegível em um ano anterior ao ano corrente e que esteja 

sendo ativamente processada.
 Solicitação de transferência: Qualquer Solicitação recebida anteriormente ao ano corrente que esteja em processo 

de determinação de elegibilidade.
 Caso: Qualquer Solicitação considerada elegível para uma fase ou ambas as fases a qualquer momento.
 Solicitação: Qualquer comunicação de um requerente, recebida pelo MICI com relação à sua política.

2012 (18) 0 

1 

2 

3 

4 

8 

Unida a um caso aberto

Exclusão 37d

Exclusão 37g

Informação insuficiente e/ou sem contato prévio 
com a Administração

Exclusão 37b ou 37c

Orientação sobre a política do MICI

Notas: Exclusão 37b 

ou 37c

37b: Solicitações relacionadas exclusivamente com leis, políticas ou 
regulamentações do país sede, mutuário/beneficiário ou órgão executor e 
que não envolvam ação ou omissão por parte do Banco .

37c: Ações ou atividades não relacionadas com uma operacional financiada 
pelo Banco ou não sujeitas às políticas operacionais relevantes do Banco .

Exclusão 37d Decisão ou processos de aquisição 

Exclusão 37g Questões de ética ou fraude; ação específica de funcionários do Banco; 
assuntos não operacionais, tais como finanças internas ou administração; 
alegações de práticas corruptas; ou outros assuntos sujeitos a revisão por 
outros órgãos estabelecidos pelo Banco .
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Tabela 2 Gestão de solicitações e casos: Estatísticas sobre a natureza do requerente e da distribuição geográfica, 2012 

Fonte: Estatísticas do MICI .

As questões apresentadas pelos requerentes mostram uma acentuada preocupação com 
o meio ambiente (47% de todas as Solicitações e casos gerenciados em 2012) seguidos de 
reassentamento (27%); preocupações econômicas, condições de vida, questões culturais e 
direitos indígenas (20% cada uma); seguem-se questões relacionadas com propriedade (13%) e 
saúde (7%) (ver Figura 3).

Figura 3 Solicitações e Casos Gerenciados por Área de Preocupação dos Requerentes, 2012

Fonte: Estatísticas do MICI .

Por tipo de Requerente 33% provenientes de organizações não governamentais (5)

33% provenientes de grupos comunitários (5)

20% provenientes de comunidades indígenas (3)

13% provenientes de indivíduos em nome próprio (2)

Por Distribuição 
Geográfica

53% de países do Cone Sul (8)

27% da América Central e do México (4)

20% de países do Grupo Andino (3)

0% do Caribe (0)

13% 

20% 

7% 

20% 

20% 

27% 

20% 

47% 

Propriedade da terra

Questões culturais

Questões de saúde

Direitos indígenas

Condições de vida

Reassentamento

Dano econômico

Impacto ambiental
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Em conformidade com seu mandato, o MICI aborda preocupações das pessoas que alegam 
ter sido ou que poderiam ter sido afetadas direta e materialmente de forma negativa por uma 
ação ou omissão do BID em violação de qualquer de suas políticas operacionais relevantes no 
caso de uma operação financiada pelo Banco. Durante sua fase-piloto atual, o MICI abrange seis 
políticas operacionais: Acesso à Informação (OP-102); Cumprimento de Salvaguardas Ambientais 
e Sociais (OP-703); Gestão do Risco de Desastres (OP-704); Reassentamento Involuntário (OP-
710); Igualdade de Gênero no Desenvolvimento (OP-761); e Povos Indígenas (OP-765). 

A carteira de 2012 de 15 Solicitações e casos gerenciados citou uma ou mais políticas 
operacionais em sua comunicação inicial com o MICI.  Destes, 87% (13) alegaram falta de acesso 
à informação ou citaram a Política de Acesso à Informação (OP-102); 87% (13) das Solicitações 
mencionaram questões ambientais ou falta de cumprimento da Política de Meio Ambiente e 
Cumprimento de Salvaguardas (OP-703); 53% (8) referiram-se a questões de reassentamento 
ou à Política de Reassentamento Involuntário (OP-710); 33% (5) citaram a Política de Povos 
Indígenas (OP-765); e 33% (5) mencionaram questões de gestão do risco de desastres ou a 
associadas Política de Gestão de Riscos de Desastres (OP-704).  Em 2012 não foi feita nenhuma 
menção da Política de Gênero e Igualdade no Desenvolvimento (ver Figura 4).

Figura 4 Solicitações e Casos Gerenciados:  Políticas Operacionais Mencionadas ou Referenciadas nas Solicitações 
Originais, 2012 

Fonte: Estatísticas do MICI .

É importante destacar que o MICI não exige que os Requerentes citem a política ou políticas 
operacionais específicas que, segundo eles, não foi ou não foram seguidas pelo Banco e, 
portanto, poderiam ter-lhes causado dano. Nem o MICI espera que os requerentes tenham pleno 
conhecimento das políticas operacionais do Banco.  Esta questão é importante ao analisarmos 
os dados sobre a política envolvida. Pode acontecer que o requerente mencione uma política, 
mas a questão envolvida no fato se enquadre na categoria de uma política diferente do mandato 
do MICI (por exemplo as ações de acesso à informação estão incluídas em mais de um política, 
mas os requerentes tendem a citar de modo genérico a Política de Acesso à Informação). 

A segunda categoria da análise da carteira de 2012 de Gestão de Solicitações e Casos – a 
operação do Banco com a qual se relacionam as Solicitações e casos – proporciona informação 
útil sobre o lado do projeto.  A maioria das solicitações tratam de operações do sector público, 
especialmente as classificadas como Categoria A por seu impacto ambiental e social (ver Tabela 
3).

5 

5 

8 

13 

13 

OP-761 Igualdade de Gênero no Desenvolvimento

OP-704 Gestão de riscos de desastres

OP-765 Povos Indígenas

OP-710 Reassentamento Involuntário

OP-703 Meio Ambiente e Salvaguardas
Ambientais

OP-102 Acesso à Informação
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Tabela 3   Gestão de Solicitações e Casos: Estatísticas sobre a Operação Correlata do Banco

Fonte: Estatísticas do MICI .

Como nos anos anteriores, 46% (7) das solicitações e casos gerenciados em 2012 envolveram 
o setor de transportes, seguidos de 20% (3) relacionados com energia e 13% (2) relacionados com 
o desenvolvimento urbano e habitação (ver Figura 5).

Figura 5 Solicitações e Casos Gerenciados por Setor, 2012

Fonte: Estatísticas do MICI .
Nota: PME = Pequena e média empresa

Por tipo de mutuário 80% são operações do setor público (12)

20% são operações do setor privado (3)

Por categoria de
impacto ambiental e 
social

66% são projetos da Categoria A, ou seja, aqueles que têm probabilidade de exercer um 
impacto ambiental negativo de proporções significativas, com consequências sociais e 
culturais a ele associadas, de forma direta, indireta, regional ou cumulativa (10)

20% são da Categoria B, a saber, aqueles que têm probabilidade de exercer um 
impacto ambiental negativo de proporções principalmente locais, com consequências 
sociais e culturais a ele associadas, e para os quais há medidas eficazes de mitigação 
prontamente disponíveis (3) .

 7% são da Categoria C, a saber, aqueles que têm probabilidade mínima ou nenhuma de 
exercer um impacto ambiental negativo de proporções significativas, com consequências 
sociais e culturais a ele associadas (1) .

Transporte  

Água e saneamento 

Energia 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Desenvolvimento urbano e habitação 

Desastres ambientais e naturais 

Firmas privadas e desenvolvimento
de PME 

46% 

0% 

20% 

7% 

13% 

7% 
7% 
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Fase de Consulta
Em 2012 a equipe da Fase de Consulta gerenciou nove casos ativos: sete casos transferidos mais 
duas Solicitações declaradas elegíveis na primeira parte do ano.  Um dos casos – a Solicitação 
de um médico argentino relacionada com perigos ambientais e impacto negativo significativo 
sobre a saúde humana que seriam causados pela implementação de um projeto – foi objeto 
de acordo e foi encerrado. Um segundo caso estava em vias de acordo no fim do ano com 
perspectivas de encerramento no primeiro trimestre de 2013. O caso envolveu a Solicitação de 
um morador de determinada localidade que alegou falta de informação, classificação ambiental 
errônea por parte do projeto, efeitos negativos sobre áreas ecologicamente protegidas, falta de 
devido processo devido à desapropriação e riscos potenciais para a saúde em decorrência de 
tecnologia a ser usada na proposta planta de transmissão, entre outros efeitos ambientais. A Fase 
de Consulta de dois casos foi terminada – um do Brasil e outro do Panamá – porque as partes 
não se dispunham a dialogar. Os dois casos foram transferidos para a Fase de Verificação do 
Cumprimento, conforme requerido pelos reclamantes. No fim de dezembro de 2012 os cinco 
casos restantes estavam em fases diferentes do processo de diálogo (ver Figura 6).   

Figura 6 Situação do Volume de Trabalho de Casos na Fase de Consulta no fim de 2012

Fonte: Estatísticas do MICI .

De modo geral, ao chegarem as queixas ao MICI, a confiança entre as partes tinha sido 
seriamente solapada. O papel da Ombudsperson do Projeto é assegurar uma relação equilibrada 
entre as partes e oferecer oportunidades e condições iguais – tanto formal como substantivamente 
– para iniciar um processo significativo de busca de solução. Na Fase de Consulta as partes são 
tratadas de forma justa e transparente, assegurando-se de que todas as partes tenham acesso 
igual à informação relacionada ao projeto e que o campo de ação seja adequadamente nivelado 
durante o processo. Dois casos – um da Argentina e outro da Bolívia – são exemplos de como um 
processo de diálogo estruturado cria confiança entre as partes e ajuda a abordar as preocupações.    

11% 

11% 

22% 

56% 

Acordo celebrado e encerrado (1)

Acordo celebrado e a ser encerrado em 2013 (1)

Terminado e transferido para a Verificação 
do Cumprimento  (2)

Diálogo em andamento (5)
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Entre Rios, Argentina: Restaurando a comunicação e a confiança
Um dos legados do Mecanismo Independente de Investigação (MII), predecessor do MICI, foi 
a Solicitação AR-MICI001-2010 relacionada ao Programa Multifásico de Infraestrutura para 
o Desenvolvimento: Apoio à Produção em Entre Ríos – 1914/OC-AR Esta operação está em 
andamento na Argentina e envolve a construção de uma usina de energia elétrica na Província 
de Entre Rios. 

Os requerentes alegavam que o BID não tinha divulgado informações relacionadas ao 
projeto, impedindo a participação das comunidades vizinhas na formulação e implementação 
do projeto; alegavam também que o Banco não tinha cumprido suas políticas operacionais sobre 
avaliações do impacto ambiental. Os requerentes opunham-se à localização da usina de energia 
elétrica.

A equipe de consulta percebeu desde o início que a comunicação e a confiança entre os 
requerentes e o órgão executor (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima – ENERSA) tinham 
deteriorado seriamente. A reputação da ENERSA foi severamente prejudicada, houve um atraso 
considerável na execução do projeto devido a três anos e meio de controvérsias legais e protestos 
públicos e houve um alto risco de o problema se expandir se não houvesse intervenção. O 
processo de consulta ajudou a abrir canais de comunicação e restaurar a confiança entre as 
partes. Com a ajuda de um perito independente, contratado pelo MICI, foram identificadas as 
preocupações dos requerentes  examinadas medidas potenciais de mitigação. 

A ENERSA abordou preocupações de saúde e ambientais e esclareceu o escopo do projeto. 
Após longas negociações as partes chegaram a um consenso sobre a localização da usina e 
começaram a discussão sobre medidas adicionais de mitigação e compensação. Durante o 
processo de diálogo os protestos públicos pararam e as atividades do projeto foram reiniciadas 
e aceleradas.

Como resultado do processo as partes assinaram um acordo em 18 de dezembro de 2012. 
O conteúdo do acordo foi endossado por um Decreto Provincial em 4 de dezembro de 2012. 
Além das medidas de mitigação e compensação, o acordo estabelece um Plano de Participação 
Comunitária, elaborado em conjunto pelas partes e a ser monitorado pelo MICI.

Bolívia: Construindo pontes entre as comunidades   
Este caso (BO-MICI001-2011) envolveu a construção e operação de uma ponte ligando as cidades 
de Rurrenabaque e San Buenaventura na Bolívia.  O projeto era o Programa de Melhoria da 
Rodovia no Corredor Norte, Seção Santa Bárbara-Rurrenabaque (1833/SF-BO). Os requerentes 
alegavam que o local proposto pelo órgão executor (Autoridade Rodoviária Boliviana – ABC) 
causaria vários efeitos ambientais e sociais negativos, inclusive um impacto negativo sobre a 
infraestrutura urbana e as atividades turísticas de Rurrenabaque.  Alegavam também que o 
acesso à informação e as consultas públicas eram inadequados. 

Antes da intervenção do MICI, a confiança entre os interessados estava severamente solapada 
e a reputação do BID corria alto risco. A população de Rurrenabaque organizou protestos 
públicos contra o Banco e a ABC.  Além disso, o conflito social entre cidadãos de Rurrenabaque 
e outros grupos da região, para os quais os cidadãos de Rurrenabaque se opunham totalmente 
à construção da ponte, culminou em distúrbios civis e violência. Em dezembro de 2010 os 
cidadãos de Rurrenabaque (inclusive alguns dos requerentes) foram apreendidos como reféns 
por membros dos outros grupos.



13

O processo de consulta ajudou a restaurar a confiança entre as partes e abriu importantes 
canais de comunicação. Com o apoio de um perito técnico independente e por meio de um 
processo de intercâmbio de informações, as partes esclareceram e desmistificaram informações 
importantes sobre a ponte e seus efeitos.

Como resultado do processo as partes assinaram um acordo em 6 de junho de 2012. A ABC 
concordou em preparar um estudo sobre um local alternativo para a ponte, levando em conta 
não somente aspectos técnicos e financeiros, mas também considerações de ordem social e 
ambiental. Os requerentes e a ABC concordaram em criar uma Comissão Técnica, constituída 
de representantes de ambas as cidades, para trabalhar em conjunto com o órgão executor 
no planejamento e supervisão do estudo acima mencionado. A ABC avaliará então locais 
alternativos propostos pela Comissão Técnica. Desde a assinatura do Acordo do Processo, as 
partes cumpriram o acordado e pararam os protestos relacionados com o projeto.

Fase de Verificação do Cumprimento  
Em 2012 o Painel de Verificação do Cumprimento gerenciou sete casos ativos: cinco casos 
transferidos e dois casos novos transferidos da Fase de Consulta que tinham sido declarados 
elegíveis para a Verificação do Cumprimento. Em dois dos casos – um no Panamá e outro no 
Paraguai – as investigações foram concluídas e emitidos os relatórios do Painel. No caso do 
Paraguai (PR-MICI002-2010), o Painel apresentou o seu relatório à Diretoria Executiva do BID 
no último trimestre de 2012 para ser considerado no primeiro trimestre de 2013. No tocante aos 
outros cinco casos, o Painel está em processo de emitir recomendações para uma Verificação do 
Cumprimento referentes a quatro deles. Um foi declarado inelegível e encerrado (ver Figura 7).

Figura 7 Situação do Volume de Trabalho de Casos na Fase de Verificação do Cumprimento no fim de 2012

Fonte: Estatísticas do MICI .

Para o Painel de Verificação do Cumprimento 2012 representou o primeiro ciclo completo 
de casos. Houve o encerramento de duas investigações e a emissão de dois relatórios do Painel 
do MICI.  

 

29% 

57% 

14% 
Investigações concluídas e pendentes de decisão 
da Diretoria Executiva a respeito do monitoramento (2)

Recomendação de uma Verificação do Cumprimento 
e termos de referência em preparação (4)

Inelegível e encerrado (1)
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Panamá: Projeto Hidroelétrico de Pando-Monte Lirio – 2266/OC-PN
Em outubro de 2012 a Equipe de Verificação do Cumprimento concluiu o Relatório do Painel 
referente a este caso e apresentou as principais constatações e conclusões à Diretoria Executiva 
do BID. O relatório baseou-se em informações factuais e técnicas compiladas durante o trabalho 
do Painel de Verificação do Cumprimento, o qual incluiu uma revisão básica e uma visita in 
loco ao Panamá. 

As principais conclusões do relatório incluem o seguinte: o BID não cumpriu sua Política 
de Cumprimento Ambiental e Salvaguardas (OP-703B e B-9) e sua Política de Administração 
de Operações (OP-304) por não ter adotado um enfoque preventivo para mitigar os efeitos 
ambientais potenciais e por não ter solicitado ao mutuário que apresentasse soluções alternativas 
para preservar o fluxo ecológico do Rio Chiriquí.  

A Diretoria Executiva aceitou as recomendações do Painel e instruiu a Administração 
a preparar um plano de ação. Além disso, revogou a autorização do Departamento de 
Financiamento Estruturado e Corporativo de aprovar isenções para o empréstimo. A Diretoria 
Executiva também indicou que deve ser informada a respeito de futuros desembolsos. 
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Paraguai: Programa para Melhorar Corredores Rodoviários – 933A/OC-PR
No último trimestre de 2012 o Painel de Verificação do Cumprimento publicou seu relatório 
com constatações e conclusões sobre o Programa para Melhorar Corredores Rodoviários.  
Tratou-se de uma investigação desafiadora para o Painel de Verificação do Cumprimento, 
porque esse programa foi criado na década de 1990.  Foi difícil avaliar os documentos do projeto 
e a maior parte do pessoal envolvido nesse projeto já não trabalhava mais para o BID.  Foi 
necessário examinar cuidadosamente a informação disponível, levando em consideração todas 
as mudanças institucionais e técnicas ocorridas nas duas últimas décadas.  

A principal conclusão do Painel foi a seguinte: o não cumprimento das políticas operacionais 
relevantes do Banco para assegurar um desenho e implementação apropriados das disposições de 
neutralização estipuladas no contrato de empréstimo foi um fator importante de contribuição para 
o suposto dano causado ao povo indígena Aché. O relatório concluiu que houve monitoramento 
inadequado da implementação do Subprograma Ambiental, incluindo compras de terras e emissão 
de títulos para comunidades indígenas. Concluiu também que os procedimentos de classificação 
e avaliação de efeitos ambientais das operações do BID não foram seguidos adequadamente, 
conforme requerido pelos objetivos da política ambiental do Banco.
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Desenvolvimento e treinamento
Para cumprir eficazmente o seu mandato o MICI precisa assegurar que as pessoas dentro e fora 
do Banco compreendam o Mecanismo e tenham acesso a ele. Em 2012 a equipe realizou uma 
série de ações de conscientização a respeito do MICI e de seu escopo e processos. Entre tais 
ações figuram participação em eventos internacionais, reuniões presenciais com representantes 
da sociedade civil, proporcionar informação para diferentes estudos e relatórios acadêmicos, 
produzir materiais do tipo “Como Fazer” e revisar o website do MICI para facilitar a navegação. 
O MICI iniciou uma política de portas abertas para atender a solicitações tanto internas como 
externas de informação de forma oportuna e acessível.   

Participación en eventos 
Em março de 2012 o Secretário Executivo participou da Assembleia Anual de Governadores 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento/Corporação Interamericana de Desenvolvimento 
(CII) realizada em Montevidéu, Uruguai. Durante esse evento o MICI realizou várias reuniões 
presenciais com representantes da sociedade civil, distribuiu seu Relatório Anual 2011 e discutiu 
seus resultados com os delegados participantes (ver Box 1).

BOx 1. ATIVIDADES DE DIVulGAçãO DO MICI

• Participação na Assembleia Anual de Governadores do BID-CII, realizada em Montevidéu, 
Uruguai.

• Participação da Conferência das Nações Unidas Rio+20 sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro, Brasil.

 » Apresentação sobre Accountability in International Financial Institutions: 
Measuring Its Success in the Context of Sustainable Development 
(Responsabilização em Instituições Financeiras Internacionais: Medindo o 
seu Sucesso no Contexto do Desenvolvimento Sustentável).

• Participação da Nova Reunião Anual de Mecanismos de Responsabilização 
Independente, realizada em Luxemburgo.

 » A apresentação do MICI na sessão sobre Mecanismos de Responsabilização 
Independente com a Sociedade Civil, Dia Internacional Direito de Saber sobre 
“Transparência e Financiamento do Desenvolvimento – Podemos Conseguir 
Melhores Resultados?”

• Participação da XII Reunião BID-Sociedade Civil, realizada em San Salvador, El Salvador.

 » A presentação sobre o “Mecanismo Independente de Consulta e Investigação:  
Instrumento de Promoção da Sustentabilidade a Serviço da Sociedade Civil”.

 » Apresentação sobre o “Processo do MICI e Suas Experiências”.

 » Reuniões bilaterais com pessoal de ligação do BID e representantes da 
sociedade civil.

• Participação do seminário sobre “Responsabilização Independente: no Desenvolvimento 
Internacional: Perspectivas de Instituições Financeiras Internacionais”, patrocinado 
pela Society for International Development em Washington, D.C.

• Apresentação aos membros do Grupo  Consultivo do BID para a Sociedade Civil, que 
incluiu representantes da sociedade civil do Chile, Costa Rica e Equador.
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Em junho de 2012 os representantes do MICI, juntamente com outros mecanismos de 
responsabilização, participaram da Conferência das Nações Unidas Rio+20 sobre Desenvolvimento 
Sustentável, realizada no Rio de Janeiro, Brasil. Essa cúpula e os diversos eventos laterais, 
organizados por diferentes ONGs, proporcionaram à delegação do MICI a oportunidade de 
participar de painéis e sessões e de contribuir para a criação de melhor entendimento sobre 
questões de responsabilização em geral e sobre o modelo do MICI em particular. Durante a cúpula a 
Ombudsperson do Projeto fez a apresentação Accountability in International Financial Institutions:  
Measuring Its Success in the Context of Sustainable Development (Responsabilização em 
Instituições Financeiras Internacionais: Medindo o seu Sucesso no Contexto do Desenvolvimento 
Sustentável).  Essa apresentação focou os componentes essenciais e os elementos fundamentais do 
conceito de responsabilização no financiamento do desenvolvimento e como medir seu impacto 
sobre o desenvolvimento sustentável.

Em setembro de 2012 a Ombudsperson do Projeto e o Presidente do Painel participaram da Nona 
Reunião Anual dos Mecanismos de Responsabilização Independente, realizada em Luxemburgo. 
Esse evento possibilitou o intercâmbio de experiências entre instituições pares participantes de 
atividades de responsabilização independente. A apresentação do MICI, intitulada “Transparência 
e Financiamento do Desenvolvimento – Podemos Conseguir Melhores Resultados?” descreveu 
os desafios comuns aos mecanismos de responsabilização independente e enfoques conducentes 
à obtenção de melhores resultados mediante a aplicação das melhores práticas e intercâmbio 
de conhecimentos. Além disso, o MICI contribuiu para outras sessões incluindo “Métodos de 
Investigação de Fatos” e “Investigação e Harmonização entre Mecanismos de Responsabilização”.

Em outubro de 2012 o Secretário Executivo representou o MICI na XII Reunião Anual BID-
Sociedade Civil, realizada em San Salvador, El Salvador. O MICI organizou duas sessões nessa reunião. 
A primeira intitulou-se o “Mecanismo Independente de Consulta e Investigação: Instrumento de 
Promoção da Sustentabilidade a Serviço da Sociedade Civil”. Focou o papel do MICI e os elementos 
básicos para acessar a ele. A segunda sessão foi um workshop interativo que apresentou o trabalho 
do MICI em um contexto prático no âmbito de três casos específicos encerrados.   

Apresentação do MICI na XII Reunião Anual BID-Sociedade Civil sobre “Processos do MICI e suas Experiências” em San Salvador, El Salvador .
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Em novembro de 2012 a Ombudsperson do Projeto fez uma apresentação em um seminário 
sobre “Responsabilização Independente no Desenvolvimento Internacional: Perspectivas 
de Instituições Financeiras Internacionais”, patrocinado pela Society for International 
Development sediada em Washington, D.C. A apresentação focou o MICI e suas funções, bem 
como questões relacionadas com os benefícios a clientes graças a implementação de mecanismos 
de responsabilização. A apresentação também examinou destaques relacionados com aspectos 
comuns a mecanismos de responsabilização nas organizações incluindo desafios, diferenças 
institucionais e políticas adotadas nas respectivas organizações; e contribuição dos mecanismos 
para uma melhor responsabilização global das instituições financeiras.

Publicações e Panfletos
O MICI envidou esforço considerável durante o ano para produzir e divulgar diversas publicações 
em colaboração com unidades do Banco, outros mecanismos de responsabilização e outras 
organizações multilaterais (ver Box 2).     

Sessões de Treinamento e Função de Assessoramento
Em 2012 o MICI fez várias apresentações ao pessoal do BID. Além disso, a Ombudsperson 
do Projeto assessorou a Administração de Alto Nível e a Equipe Técnica em várias questões 
sistêmicas. No nível do país a Ombudsperson do Projeto observou uma conscientização e 
participação crescentes da sociedade civil, bem como a presença de vizinhos e comunidades 
mais ativos nas áreas do projeto. No nível operacional ressaltou-se que, devido à mudança em 
termos de tamanho, tipo e categoria da carteira do Banco, juntamente com um aumento das 
atividades de empréstimo para projetos de infraestrutura, havia maior risco de efeitos negativos 
imprevistos provenientes dos projetos. Isto, por sua vez, aumenta a probabilidade de receber 
mais queixas apresentadas pelas pessoas potencialmente afetadas pelos projetos (ver Box 3).  

BOx 2. PuBlICAçõES E PANFlETOS

• Esforços colaborativos para promover a responsabilização

 » Citizen-driven Accountability for Sustainable Development: Giving Affected 
People a Greater Voice – 20 Years On (Responsabilização impulsionada pelos 
cidadãos para o desenvolvimento sustentável: Atribuir aos povos afetados 
uma maior expressão – 20 anos de realização). Contribuição para a Rio+20 
por parte da Rede de Mecanismos de Responsabilização Independente

 » Civil Society Engagement with the Independent Accountability Mechanisms:  
Analysis of Environmental and Social Issues and Trends (Participação da 
sociedade civil com Mecanismos de Responsabilização Independente: Análise 
de questões e tendências ambientais e sociais), produzido pelo Escritório do 
Assessor em Cumprimento. 

• Participação pública 

 » Awareness Raising Guide (Guia da Conscientização), Departamento de 
Desenvolvimento Sustentável, Organização dos Estados Americanos 
(publicação pendente)

• How to access the ICIM (Como acessar o MICI)

 » Panfleto para requerentes potenciais da região (em inglês, espanhol e português)

 » Minha lista de verifição portátil.
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Geração de Conhecimento  
Uma função fundamental do MICI é divulgar o conhecimento e lições aprendidas aos 
funcionários do Banco, a fim de fortalecer a formulação, implementação e sustentabilidade 
do projeto. Em 2012 foram realizadas várias atividades para assegurar que os funcionários 
do Banco na sede e nas Representações compreendessem melhor o MICI e seu mandato. Ao 
mesmo tempo, o MICI iniciou esforços de colaboração com o Departamento de Conhecimento 
e Aprendizagem para aumentar o impacto das iniciativas do MICI no campo procurando saber 
como os produtos de conhecimento do MICI poderiam ser mais bem usados como ferramenta 
para fortalecer as equipes do projeto.  A colaboração começou com uma pequena pesquisa 
dos funcionários do Banco que mostrou a necessidade de esclarecer processos e proporcionar 
diretrizes para melhorar a interação entre a Administração e o MICI no tocante a cronogramas 
e nível de resposta. A pesquisa também ressaltou o valor atribuído pelas equipes do projeto 
aos produtos do conhecimento no intuito de melhorar os resultados do projeto. Essa iniciativa 
oferece uma excelente oportunidade para o MICI que dispõe de conhecimento de primeira mão 
das preocupações da população da região e conta com independência institucional para tirar 
lições valiosas dessas preocupações e fazer recomendações.

BOx 3. SESSõES dE TREiNAMENTO

• Apresentação aos funcionários do BID na Representação em Trinidad e Tobago sobre o 
processo do MICI e interação com a Administração do BID.

• Apresentação aos funcionários do BID na Representação na Argentina sobre o processo 
do MICI e interação com a Administração do BID. 

• Apresentação à Gerência do Departamento de Relações Exteriores (EXR) sobre o MICI e 
para definir áreas relacionadas com a o plano de divulgação do MICI onde o Mecanismo 
e o EXR poderiam trabalham em conjunto.

• Apresentação aos funcionários do BID na Representação no Brasil sobre o Processo de 
Consulta.

• Apresentação à Ligação com a Sociedade Civil em Barbados.

• Apresentação aos funcionários do BID na Representação na Guiana sobre o processo do 
MICI e interação com a Administração do BID.

• Produção de um vídeo sobre o MICI como parte do Programa Interno de Conhecimento 
e Aprendizagem do Departamento.

• Apresentação no âmbito de um workshop interno para novos Diretores Executivos, 
Diretores Executivos Suplentes e Assessores.

• Apresentação ao pessoal do Escritório de Integridade Institucional sobre o papel e o 
trabalho do MICI, incluindo uma sessão interativa acerca da gestão de queixas sobre 
corrupção ou fraude que por engano possam ser recebidas pelo MICI.

• Sessão informativa técnica a Diretores Executivos, Diretores Executivos Suplentes e 
Assessores.

 
SESSõES dE ASSESSORAMENTO

• Apresentação à direção superior do BID e ao pessoal técnico sobre o Processo de 
Consulta: Primeiras experiências da Ombudsperson do Projeto
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Resumo de solicitações registradas por país  

ARGENTiNA

A Solicitação
Em junho de 2010 a família Folonier apresentou uma Solicitação ao MICI expressando 
preocupações sobre o impacto ambiental e social que poderia resultar da construção e operação 
de uma usina de transmissão elétrica. Os Requerentes afirmavam que havia falta de informação; 
classificação ambiental aparentemente errônea do projeto; riscos ecológicos porque a usina seria 
cercada por áreas já ambientalmente protegidas; falta do devido processo de desapropriação; e 
risos potencias à saúde devido à tecnologia a ser usada na usina de transmissão.

Ações do MiCi
O processo começou em setembro de 2010 e a Solicitação foi declarada elegível para a Fase de 
Consulta em outubro de 2010. A avaliação identificou os aspectos técnicos relacionados com o 
impacto do projeto e planos de gestão de riscos, tornando possível concluir, em março de 2011, 
que o diálogo entre as partes era viável. O diálogo começou formalmente no fim de abril de 2011 
com a participação dos Requerentes, da empresa de eletricidade (Energía de Entre Ríos Sociedad 
Anónima – ENERSA) que é o órgão executor do projeto e unidade de coordenação, o governo 
provincial e a equipe do projeto do BID, cujos membros participaram como observadores.

Em novembro de 2011 as partes redigiram um acordo preliminar que foi apresentado ao 
governo provincial de Entre Ríos para análise e endosso. As mudanças introduzidas pelas 
autoridades provinciais no acordo preliminar não foram aceitas pelos Requerentes. Por 
conseguinte, após várias conversações bilaterais, as partes retornaram à mesa de diálogo em 
março de 2012. De abril a junho de 2012 a equipe da Fase de Consulta organizou sessões 
adicionais de diálogo para discutir e preparar um acordo preliminar revisado e em setembro de 
2012 as partes aprovaram o acordo final. O acordo foi endossado pelas autoridades provinciais 
em 4 de dezembro de 2012 e assinado pelas partes em 18 de dezembro de 2012. O Relatório sobre 
a Fase de Consulta será concluído em 2013, ocasião em que o caso será declarado oficialmente 
encerrado. 

Programa Multifásico de Infraestrutura do Desenvolvimento: Apoio à Produção em  
Entre Ríos – 1914/OC-AR

Requerentes: A familiares Folonier e vizinhos da área

Date of Request: Junho de 2010

Número da Solicitação: AR-MICI001-2010

Políticas Operacionais Correlatas: OP-102 e OP-703

Fase: Consulta

Situação Atual: Aberta – foi assinado um acordo, o 
Relatório da Fase de Consulta está sendo preparado para 
encerrar formalmente o caso



23

Programa de Gestão da Qualidade e Saúde de Alimentos e Agricultura – 1950/OC-AR

Requerente: Dra . Graciela Gómez

Data da Solicitação: Janeiro de 2012

Número da Solicitação: AR-MICI004-2012 

Políticas Operacionais Correlatas:    
OP-102, e OP-703

Fase: Consulta

Situação Atual: Resolvido e encerrado

Relatórios de 2012: Memorando de Elegibilidade;  Relatório de Avaliação e da Fase de Consulta

A Solicitação
Em janeiro de 2012 o MICI recebeu uma Solicitação da Dra. Graciela Gómez na qual alegava 
que a implementação do projeto causaria perigos ambientais e teria um impacto negativo 
significativo sobre a saúde humana. Além disso, a Requerente afirmava que o Serviço Nacional 
de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (SENASA), órgão executor, não tinha publicado os 
resultados da consulta pública realizada sobre a nova classificação toxicológica de produtos de 
sanidade vegetal.

Ações do MiCi
Em conformidade com o Artigo 40(h) da política do MICI, a análise de elegibilidade foi 
suspensa a fim de que a equipe do projeto e a Requerente abordassem diretamente as questões 
apresentadas. Uma vez concluído este período, a Requerente indicou que suas preocupações não 
tinham sido abordadas a contento e decidiu continuar a interpor sua queixa ao MICI. Em abril 
de 2012 a Solicitação foi declarada elegível para a Fase de Consulta.

A fase de avaliação começou em maio de 2012 com uma missão de campo a Buenos Aires e 
atividades iniciais em preparação para um diálogo. Em 17 de julho de 2012 a Equipe de Consulta 
realizou uma sessão de intercâmbio de informações entre as partes, a fim de esclarecer questões-
chave, incluindo o mandato do órgão executor e o escopo do projeto com relação às preocupações 
da Requerente. As partes discutiram e priorizaram as seguintes questões: 1. programa de 
definição de padrões do SENASA; 2. classificação e registro de produtos agroquímicos; 3. 
aplicação de produtos agroquímicos; e 4. procedimentos para consultas ao público em geral. 
O resultado da sessão foi uma importante compreensão dessas questões. Consequentemente, 
em 18 de julho de 2012 as partes assinaram um acordo mediante o qual o SENASA ratificou 
sua intenção de abordar, no âmbito de sua autoridade e do atual sistema jurídico, as questões 
levantadas pela Requerente. Entre outros compromissos, o órgão executor está estudando um 
novo procedimento de publicação dos resultados das consultas públicas. A equipe do projeto do 
BID e o SENASA também considerarão a inclusão de atividades de treinamento e conscientização 
para os governos provinciais e municipais no uso correto de agroquímicos. Quanto à decisão das 
partes, o líder do projeto do BID fará o acompanhamento da implementação do acordo.

O MICI declarou o caso encerrado, com a emissão de um Relatório de Avaliação e da Fase de 
Consulta em julho de 2012.

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36857850
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37066306
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BOLÍViA

Programa de Melhoria da Rodovia no Corredor Norte, Seção Santa Bárbara-Rurrenabaque – 
1833/SF-BO

Requerente: Fórum Boliviano sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (FOBOMADE)   

Data da Solicitação: Março de 2011

Número da Solicitação: BO-MICI001-2011

Políticas Operacionais Correlatas: OP-102 e OP-703 

Fase: Consulta  

 Situação Atual: Aberta – Assinado acordo sobre o 
processo – Diálogo

A Solicitação
Em março de 2011 o MICI recebeu uma solicitação de uma organização não governamental 
boliviana em nome de cidadãos preocupados. Os Requerentes alegavam que a construção e o uso 
da ponte entre Rurrenabaque (Departamento de Beni) e San Buenaventura (Departamento de 
La Paz) no local planejado poderia ter um impacto socioambiental significativamente negativo 
nas populações de ambos os departamentos. Afirmam também que a Autoridade Rodoviária 
Boliviana (ABC), o órgão executor, gerenciou a informação e conduziu as consultas públicas de 
forma inadequada.
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Ações do MiCi
Em abril de 2011a Solicitação foi declarada elegível para a Fase de Consulta. A fase de avaliação, 
terminada em agosto de 2011, concluiu que a análise ambiental do projeto carecia de detalhes, 
entre outras questões, sobre o seguinte: 1. desenhos e locais alternativos para a ponte planejada; 
2. impacto indireto da ponte; 3. impacto das rotas de acesso à ponte; e 4. medidas de mitigação 
e compensação. A avaliação observou que o processo de consulta às comunidades talvez não 
tenha sido realizado adequadamente. Confirmou que não houve oposição à construção da ponte 
como tal, mas ao local proposto e a suas rotas de acesso. Embora a confiança entre as partes 
tenha sido solapada e tenha havido a tendência de assumir uma posição inflexível, as partes 
confirmaram sua disposição de iniciar um processo de diálogo. O processo de preparação para o 
diálogo teve início em setembro de 2011 e de janeiro a junho de 2012 a equipe proporcionou um 
intercâmbio complexo de informações entre as partes. Isso culminou em uma reunião realizada 
em 5 de junho de 2012, durante a qual as partes discutiram e esclareceram a informação 
intercambiada. Em 6 de junho de 2012 as partes assinaram um Acordo de Processo para 
regulamentar as próximas etapas do processo de diálogo. O acordo determinou que a ABC 
estudaria um local alternativo para a ponte planejada e suas rotas de acesso. Os requerentes 
comprometeram-se a criar uma comissão técnica com representantes de ambas as cidades para 
analisar a alternativa apresentada pela ABC e acompanhar os novos estudos. Em novembro de 
2012 as partes concordaram no texto final do contrato entre a ABC e a PROES, firma consultora, 
para realizar estudos sobre o local alternativo. O órgão executor apresentou o contrato ao Banco 
para consideração. O Banco concordou com os termos e o processo de diálogo continuará a 
seguir as normas estabelecidas no Acordo do Processo.
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BRASiL

A Solicitação
De maio a outubro de 2009 o Requerente apresentou comunicações ao Mecanismo Independente 
de Investigação (MII), predecessor do MICI. Em maio de 2010 a Solicitação foi reenviada ao 
MICI com observações e queixas relacionadas com a substituição do atual sistema de proteção 
ambiental na área do projeto com o assim chamado “enfoque de mosaico” que visa a proteger 
unidades de conservação especial e limitada em vez de uma grande área adjacente. De 
preocupação especial ao Requerente era o a proposta de estabelecimento dessas unidades de 
conservação especial, mudanças no regime da Reserva Ecológica Jureia-Itatins no município de 
Peruíbe em São Paulo e os planos do Banco de financiar certos elementos deste novo enfoque.

Ações do MiCi
Com base na informação disponível na época, em outubro de 2010 a Ombudsperson do Projeto 
determinou que a queixa não era elegível para a Fase de Consulta. O Requerente subsequentemente 
solicitou que a queixa fosse submetida ao Painel de Verificação do Cumprimento do MICI. 
Em dezembro de 2010 o Presidente do Painel determinou que a Solicitação era elegível para 
a Verificação do Cumprimento. Em marco de 2012 o Painel apresentou a Diretoria Executiva 
do BID uma recomendação para realizar tal revisão. Nesse momento, a Diretoria solicitou 
informações adicionais e certos esclarecimentos.

Dada a ampla gama de questões constantes da Solicitação, adiou-se a apresentação do 
documento a Diretoria Executiva para consideração.

Devido à complexidade e à natureza inovadora do projeto e às declarações às vezes conflitantes 
das pessoas envolvidas na Solicitação, em 2012 foram realizadas várias discussões entre o 
Requerente e a gerência do projeto na Representação no Brasil e na sede do BID. As conclusões 
serão incluídas em uma versão revisada da recomendação de Verificação do Cumprimento a ser 
apresentada à Diretoria Executiva em 2013.

Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistemas de Mosaico da Mata Atlântica 
– 2376/OC-BR

Requerente: Organização para a Proteção ao Sistema 
Costeiro de Manguezais, representada pelo Sr . Plínio 
Melo .

Data da Solicitação: Maio de 2010,  com interposições 
anteriores em 2009 .

Número da Solicitação: BR-MICI001-2010

Políticas Operacionais Correlatas: OP-102 e OP-703

Fase: Fase: Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Aberta – pendente de apresentação de 
recomendações e termos de referência para a Verificação 
do Cumprimento à Diretoria Executiva
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Projeto Rodoanel Mário Covas – Seção Norte – 2618/OC-BR

Requerente: Coletivo de Entidades Ambientalistas

Data da Solicitação: Maio de 2011

Número da Solicitação: BR-MICI003-2011

Políticas Operacionais Correlatas:       
OP-703, OP-704, OP-710, e OP-102

Fase: Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Aberta – pendente de apresentação de 
recomendações e termos de referência para a Verificação do 
Cumprimento à Diretoria Executiva

A Solicitação 
Os Requerentes, representando uma coalizão de ONGs, expressaram preocupação sobre os efeitos 
socioambientais potencialmente negativos da construção da Seção Norte do Projeto Rodoanel 
Mário Covas.  Segundo afirmam os Requerentes, a Avaliação do Impacto Ambiental realizada 
pelo BID não incluiu certos aspectos fundamentais ao processo de tomada de decisões e à futura 
implementação do projeto.  As principais preocupações manifestadas pelos Requerentes incluem: (1) 
impacto crescente sobre o meio ambiente (flora, fauna e recursos hídricos); (2) risco de inundações e 
desastres naturais; (3) poluição do solo e da água; (4) dano ao hábitat natural; (5) mudança climática; 
(6) questões relacionadas com a saúde em consequência da poluição; (7) questões de reassentamento; 
e (8) participação inadequada da população atingida e da sociedade civil.

Ações do MiCi
A Solicitação foi declarada inelegível para a Fase de Consulta em agosto de 2011. A Ombudsperson 
do Projeto concluiu que era difícil vincular as alegações feitas na Solicitação unicamente 
ao projeto, o qual, na época, estava apenas na fase de desenho. Além disso, o vínculo entre 
preocupações mais amplas e efeitos específicos do projeto alegados pelos Requerentes não 
foi identificado prima facie e os Requerentes não especificaram possíveis ações ou omissões 
correlatas do BID (naquela época ou posteriormente). Como os Requerentes já haviam declarado 
em favor de uma Verificação do Cumprimento, a Solicitação foi transferida para a Fase de 
Verificação do Cumprimento.

Após analisar as questões levantadas na Solicitação, avaliando novas informações e as 
comparando com a informação proporcionada pela Administração do BID, em dezembro de 
2011 o Presidente do Painel declarou a Solicitação elegível para a Verificação do Cumprimento 
pelo Painel. A recomendação e os termos de referência estão sendo preparados.
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Programa de Melhoria de Bairros de Baixa Renda (Habitar Brasil) – 1126/OC-BR

Requesters: Famílias que não aceitaram as condições 
do reassentamento, representadas pela Central de 
Movimentos Populares de São José dos Campos

Data da Solicitação: Junho de 2011

Número da Solicitação: BR-MICI004-2011

Políticas Operacionais Correlatas:  
OP-102, OP-710, e OP-703

Fase: Consulta 

Situação Atual:  Aberta – Diálogo

Relatório de 2012: Relatório de Avaliação

A Solicitação 
Esta solicitação descreve certas ações que poderiam ter causado dano social significativo em 
consequência da implementação do programa em São José dos Campos no Estado de São 
Paulo. Segundo as alegações dos Requerentes, o programa provocou o reassentamento de três 
comunidades a uma área remota que carece de infraestrutura básica, resultando na deterioração 
das condições de vida. Conforme também alegaram os Requerentes, certas famílias que não 
aceitaram os termos e condições do reassentamento tiveram de deixar suas casas e mudar-se 
para um pátio ferroviário, onde estavam vivendo desde então em condições provisórias.  

Ações do MiCi
A Solicitação foi declarada elegível para a Fase de Consulta em agosto de 2011. Os Requerentes 
são famílias da comunidade de Vila Nova Tatetuba que não aceitaram naquela época a estrutura 
de reassentamento proposta pelo Programa Habitar Brasil em São José dos Campos. Alegavam 
que o reassentamento em uma área remota que carecia de infraestrutura básica e oportunidades 
de emprego teria causado seu empobrecimento. Os Requerentes viviam em moradias provisórias 
no pátio de um antigo sistema ferroviário desde 2004 quando foram despejados de suas casas.

Reunião com os Requerentes, São José dos Campos, Brasil .

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36831685
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Em dezembro de 2011 o Relatório de Avaliação observou, entre outras constatações, que 
o órgão executor oferecia apenas uma opção aos moradores das comunidades reassentadas: 
fornecimento provisório de uma unidade habitacional no bairro Jardim São José II, 
aparentemente não garantindo a manutenção ou melhoria das condições de vida da população 
afetada pelo projeto. O relatório concluiu que a confiança entre as partes tinha sido arruinada. 
No entanto, a Ombudsperson do Projeto considerou que um processo de diálogo permitiria 
às partes procurar alternativas para abordar as preocupações dos Requerentes. Os principais 
interessados confirmaram sua disposição de participar desse processo de busca de solução.

De dezembro de 2012 a março de 2012 a equipe da Fase de Consulta preparou as partes 
para o diálogo e realizou uma sessão de intercâmbio de informações em março de 2012 para 
restabelecer os canais de comunicação e a confiança entre as partes. De abril a maio de 2012 as 
partes reuniram-se duas vezes e concordaram em que tanto as famílias originais como as novas 
unidades familiares provenientes de seus descendentes receberiam unidades habitacionais caso 
se chegasse a um acordo. Em junho de 2012 as partes também concordaram nos critérios de 
tipologia e localização das moradias a serem considerados pelo órgão executor em sua proposta 
de solução habitacional.

Em outubro de 2012 a equipe da Fase de Consulta reuniu-se com as partes separadamente 
para discutir um possível oferecimento de solução habitacional preparado pelo órgão executor. 
Naquela época a proposta ainda não tinha sido concluída, principalmente porque dependia da 
finalização das ações de outros interessados. Recentemente o processo de diálogo foi retardado 
devido a eleições municipais. Para evitar demoras ulteriores e continuar a aproveitar os ganhos 
já alcançados neste processo, a equipe da Fase de Consulta contatou o representante no prefeito 
recém-eleito, o qual expressou a disposição do novo governo de continuar o processo de diálogo 
em 2013.
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Projeto Rodoanel Mário Covas – Seção Norte – 2618/OC-BR

Requerente: Sr . Maurício Gomes de Souza

Data da Solicitação: Julho de 2011

Número da Solicitação: BR-MICI005-2011

Políticas Operacionais Correlatas:  
OP-102, OP-710, e OP-703

Fase: Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Aberta – A recomendação e os termos 
de referência estão sendo preparados

Relatórios de 2012: Relatório de Avaliação;  Relatório da Fase de Consulta;  Memorando de Elegibilidade para a 
Fase de Verificação do Cumprimento

A Solicitação 
Em julho de 2011 o MICI recebeu uma Solicitação do Sr. Maurício Gomes de Souza, morador 
do Condomínio Residencial Jardim Itatinga (doravante o “Condomínio”). O Requerente alegou 
que a futura construção e operação da Seção Norte do Projeto Rodoanel Mário Covas teria um 
impacto socioambiental negativo. De modo especial, o Requerente alegava que a rota escolhida 
para a rodovia, que passará perto do Condomínio, atravessaria áreas de proteção ambiental. 
Além disso, o Requerente afirmava que sua família e outros moradores da área seriam afetados 
diretamente pelo projeto, principalmente: 1. pelo ruído e outros tipos de poluição; 2. perda do 
valor da propriedade e potencial reassentamento de algumas famílias; e 3. dano à estrutura 
física de suas casas.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36831864
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37222201
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37371373
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37371373
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Ações do MiCi
A Solicitação foi declarada elegível para a Fase de Consulta em setembro de 2011. Durante 
a fase de avaliação 63 outros moradores do Condomínio aderiram ao caso e expressaram o 
desejo de participar do processo de diálogo. Durante esse processo os Requerentes do caso BR-
MICI003/2011 apresentaram, em nome da Associação de Moradores do Jardim Itatinga, uma 
petição de adesão ao processo de Verificação do Cumprimento. Após várias comunicações 
com os Requerentes e seu representante jurídico, a maioria dos Requerentes ainda não tinha 
esclarecido sua disposição de participar de um processo de diálogo. Portanto, o diálogo foi 
considerado não viável, dado que: (1) a maioria dos Moradores do Jardim Itatinga não tinha 
expressamente indicado sua disposição para participar do processo de diálogo; (2) a confiança 
entre os Requerentes e o órgão executor tinha deteriorado significativamente; e (3) o MICI não 
podia garantir a suspensão da operação, o que tinha sido estabelecido como precondição para 
o processo de diálogo. Apesar de permitir mais tempo de forma que os Requerentes pudessem 
analisar melhor suas opções e apresentar uma decisão unificada, a Ombudsperson do Projeto 
teve de declarar a Fase de Consulta oficialmente terminada em setembro de 2012. O caso foi 
então transferido para a Fase de Verificação do Cumprimento a pedido dos pleiteantes. 

Em novembro de 2012 o Presidente do Painel determinou que a solicitação era elegível para 
a Verificação do Cumprimento e notificou que o Painel anexaria este caso ao BR-MICI003-2011 
e os gerenciaria em conjunto.
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Programa de Estruturação urbana São José dos Campos – 2323/OC-BR

Requerente: Central de Movimentos Populares de São 
José dos Campos em nome das famílias da comunidade 
de Jardim Nova Esperança

Data da Solicitação: Junho de 2011

Número da Solicitação: BR-MICI006-2011

Políticas Operacionais Correlatas:  
OP- 102, OP-710, e OP-703

Fase: Consulta

Situação Atual: Aberta – Diálogo

Relatório de 2012: : Relatório de Avaliação

A Solicitação 
Esta Solicitação foi submetida pela Central de Movimentos Populares de São José dos Campos 
em nome das famílias da comunidade de Jardim Nova Esperança (também conhecido como 
“Banhado”) que seria reassentada em consequência do projeto. Os Requerentes alegavam que 
certos componentes do Programa de Estruturação Urbana São José dos Campos, em particular o 
reassentamento das famílias e a construção de uma estrada perto do local atual da comunidade 
teria um impacto socioambiental potencialmente negativo.

Ações do MiCi
A Solicitação foi declarada elegível 
para a Fase de Consulta em agosto 
de 2011. As conclusões da avaliação 
incluíram o plano original de 
assentamento, proposto pelo órgão 
executor – o município de São 
José dos Campos – carecia tanto 
de consulta significativa como 
de informação relevante sobre 
como melhorar a subsistência 
das pessoas afetadas. Apesar da 
tensão e da falta de confiança 
entre as partes, concluiu-se que 
o processo do MICI poderia 
criar uma oportunidade para 
as partes esclarecerem questões 
relacionadas com o projeto e abordarem as preocupações dos Requerentes.

Em março de 2012 os Requerentes elegeram seus interlocutores para o diálogo e propuseram 
tanto uma lista de questões como uma agenda para o diálogo. Entretanto, em abril de 2012 as 
partes solicitaram a suspensão das atividades de preparação do diálogo, uma vez que estavam 
envolvidas no diálogo sobre o caso BR-MICI004-2011. A equipe de consulta, porém, manteve 
um fluxo contínuo de informações relevantes entre as partes para apoiar o diálogo uma vez 
reiniciado. Além disso, a equipe do projeto do Banco contratou um perito em reassentamento 
para assessorar o órgão executor e assegurar o cumprimento da Política de Meio Ambiente e 
Cumprimento de Salvaguardas.

Em outubro de 2012 a equipe de consulta reuniu-se com as partes, as quais concordaram 
em que a preparação do diálogo deveria ser adiada até o início de 2013 em virtude das eleições 
municipais e de mudanças potenciais na equipe do órgão executor.  A equipe de consuta também 
realizou reuniões com os representantes do prefeito recém-eleito e confirmou a disposição do 
futuro governo de continuar a preparação do processo de diálogo.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36831838
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COLÔMBiA

Projeto de Construção da Rodovia Alternativa San Francisco-Mocoa – Fase I – 2271/OC-CO 

Requerente: Srta . Carmenza Tez, em representação das 
comunidades indígenas Inga e Kamentsa  

Data da Solicitação: Julho de 2011

Número da Solicitação: CO-MICI001-2011

Políticas Operacionais Correlatas:  
OP-703, OP-710, e OP-765

Fase: Consulta

Situação Atual: Aberta – Diálogo

Relatório de 2012: Relatório de Avaliação

A Solicitação 
A representante das comunidades indígenas Inga e Kamentsa apresentou uma Solicitação ao 
MICI descrevendo o suposto impacto socioambiental negativo que a construção da Rodovia 
Alternativa San Francisco-Mocoa está tendo e provavelmente continuará a ter sobre suas 
comunidades.

Os Requerentes alegavam que o projeto: 1. não identificou adequadamente e não incluiu as 
comunidades Inga e Kamentsa como parte integral da formulação e implementação do projeto; 
2. não abordou de forma específica e adequada o impacto ambiental e social do projeto sobre as 
comunidades; e 3. não informou adequadamente nem consultou os povos indígenas da área de 
influência do projeto.

Ações do MiCi
Em agosto de 2011 a Solicitação foi declarada elegível para a Fase de Consulta. A avaliação do 
caso observou que algumas comunidades indígenas e seus representantes tinham perspectivas 
diferentes a respeito do projeto. Algumas o apoiavam, ao passo que outras, sem se oporem, 
eram ambivalentes no tocante a seu desempenho ambiental e social. Apesar de pontos de vista 
diferentes, as comunidades inclinavam-se por se unirem à causa indígena e apresentaram uma 
frente conjunta no processo de diálogo vindouro. Em dezembro de 2011 as partes pediram o 
adiamento das atividades relacionadas com a preparação do diálogo até depois das eleições 
governamentais indígenas que seriam realizadas naquele mês. As autoridades eleitas que 
assumiram o poder no primeiro trimestre de 2012 confirmaram o compromisso de iniciar o 
processo de diálogo. Em reuniões subsequentes com o Instituto Nacional de Vias (INVIAS), órgão 
executor, a equipe de consulta tomou conhecimento de um processo independente de diálogo 
em andamento entre o INVIAS e algumas autoridades indígenas da região do projeto. Devido a 
disparidades na informação entre os interessados, o órgão executor concordou em realizar uma 
sessão de intercâmbio de informações com os requerentes. As partes mostraram disposição de 
participar desse intercâmbio. Entretanto, os solicitantes e outras autoridades indígenas pediram 
de novo um adiamento do processo do MICI devido às eleições governamentais indígenas 
programadas para dezembro de 2012.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36652352
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Aeroporto Internacional El Dorado – 2477A/OC-CO

Requerente: Comunidades Unidas Macroproyecto 
Aeropuerto El Dorado, representada pela Sra . Gloria 
Cecilia Molina Villamarín

Data da Solicitação: Agosto de 2011

Número da Solicitação: CO-MICI002-2011

Políticas Operacionais Correlatas:  
OP-102 e OP-703

Fase: Consulta

Situação Atual:  Aberta – Diálogo

Relatório de 2012: Relatório de Avaliação

A Solicitação 
Em agosto de 2011 o MICI recebeu uma Solicitação da organização Comunidades Unidas 
Macroproyecto Aeropuerto El Dorado em nome dos moradores da Localidad Novena de Fontibón. 
A Solicitação alegava que poderia haver um impacto socioambiental adverso como resultado da 
implementação do Projeto Aeroporto Internacional El Dorado em Bogotá. O impacto referia-se 
à poluição da água, funcionamento de um incinerador de dejetos sólidos, gestão de materiais 
perigosos e altos níveis de ruído. Além disso, a Requerente afirmava que as obrigações sociais 
de abordar as preocupações das pessoas afetadas e mitigar o impacto da operação sobre a 
comunidade não tinham sido cumpridas.

Ações do MiCi
Após dar à Administração a oportunidade de abordar as questões levantadas na Solicitação, em 
novembro de 2011 a Ombudsperson do Projeto declarou o caso elegível para a Fase de Consulta. 
A avaliação esclareceu as questões apresentadas na Solicitação e as responsabilidades do órgão 
executor Operadora Aeroportuaria Internacional –(OPAIN) e da Unidade Administrativa de 
Aeronáutica Civil (Aerocivil) no tocante a cada uma das preocupações. A avaliação também 
determinou que as condições eram favoráveis para proceder com o processo de diálogo. No fim 
de 2012 as partes estavam empenhadas na preparação do diálogo.  Prevê-se que uma sessão 
de intercâmbio de informações para desenvolver a metodologia do diálogo seja realizada no 
primeiro trimestre de 2013.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36814592
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COSTA RiCA

Sistema de Interconexão Elétrica para os Países da América Central (SIEPAC) - 1908/OC-CR

Requerente: Srta . Yamileth Román Segura, 
representando a Comunitário La Alfombra .

Data da Solicitação: Dezembro de 2010

Número da Solicitação: CR-MICI001-2011

Políticas Operacionais Correlatas:   
OP-102, OP-703, OP-704, OP-710, e OP-765

Fase: Consulta/Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Encerrado para ambas as fases

Relatório de 2012: Memorando de Elegibilidade para a Fase de Verificação do Cumprimento  

A Solicitação 
O Presidente da Comissão SIEPAC-La Alfombra, uma associação comunitária da Costa Rica, 
apresentou uma Solicitação em dezembro de 2010. A Requerente alegava que a construção planejada 
das instalações de uma usina de transmissão elétrica próxima à comunidades La Alfombra poderia 
causar dano irreversível às pessoas e ecossistemas da área, especialmente à silvicultura e recursos 
hídricos, biodiversidade e subsistência local, com enfoque especial no ecoturismo. A comunidade 
está preocupada com a construção de uma torre de energia elétrica que poderia modificar 
consideravelmente a paisagem do local, produzindo um impacto visual negativo que poderia 
desencorajar o ecoturismo na área e afetar negativamente a economia local.  

Ações do MiCi
A Solicitação foi declarada elegível para a Fase de Consulta em abril de 2011. Durante a fase de 
avaliação a equipe da Fase de Consulta foi duas vezes à Costa Rica, reuniu-se com a comunidade e 
seus representantes, órgão executor e outros interessados relevantes, bem como visitou o local do 
projeto para compreender melhor as questões incluídas na Solicitação e no desempenho do projeto 
no local. Entretanto, as posições polarizadas das partes e os diversos processos judiciais em que 
estavam envolvidas tornaram o diálogo inviável. Consequentemente, a Ombudsperson do Projeto 
declarou terminada a Fase de Consulta. 

Os Requerentes pediram que sua Solicitação fosse transferida para a Fase de Verificação do 
Cumprimento. A Solicitação foi declarada inelegível em janeiro de 2012 e o caso foi encerrado.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36701130


36 Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI) Relatório Anual de 2012 

 

PANAMÁ

Projeto Hidrelétrico de Pando-Monte lirio – 2266/OC-PN

Requerente: Alianza Ambiental Pro Defensa Integrada 
de Panamá (AAPRODIPA) – uma associação de 16 ONGs 
panamenhas

Data da Solicitação: Março de 2010

Número da Solicitação: PN-MICI001-2010

Políticas Operacionais Correlatas:    
OP-102, OP-703, OP-704, OP-710, e OP-765

Fase: Consulta/Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Investigação concluída – O Plano de 
Ação da Administração está pendente

Relatório de 2012: Relatório do Painel

A Solicitação
Uma Solicitação de um grupo de 16 ONGs panamenhas foi submetida ao MICI em março 
de 2010, expressando preocupações socioambientais relacionadas com o Projeto Hidrelétrico 
de Pando-Monte Lirio. O projeto é financiado pelo BID, Corporação Financeira Internacional 
(IFC), Corporação Andina de Fomento e outros investidores privados. As questões abordadas 
pelos Requerentes incluíam: (1) aspectos negativos do processo empreendido para a realização 
da Avaliação do Impacto Ambiental e omissão de divulgação da informação; (2) questões 
relacionadas com a acessibilidade e uso da água; (3) impacto adverso sobre a pesca e outras 
espécies; (4) destruição de mangues situados perto da foz do rio no Golfo de Chiriquí; e (5) 
possibilidade de inundação de comunidades rio abaixo e altos níveis de sedimentação. Os 
Requerentes também levantaram preocupações sociais relacionadas com as concessões de longo 
prazo da água do rio já movimentado.

Ações do MiCi
A Solicitação foi declarada elegível pela Fase de Consulta e foi iniciado um processo de 

diálogo em coordenação com o Assessor em Cumprimento/Ombdusman (mecanismo de 
responsabilização da IFC, que tinha recebido queixa semelhante em janeiro de 2010). No entanto, 
a Electron Investment, S.A., patrocinadora do projeto, retirou-se do processo, assinalando a 
conclusão da Fase de Consulta.  A pedido dos pleiteantes, o caso foi transferido para a Fase de 
Verificação do Cumprimento.

O Presidente do Painel determinou que a Solicitação era elegível para a Verificação do 
Cumprimento, o que foi aprovado pela Diretoria Executiva do BID em novembro de 2011. O 
Painel de Verificação do Cumprimento visitou o local em dezembro de 2011.  Em outubro de 
2012 a equipe concluiu o Relatório do Painel referente a este caso e apresentou as principais 
constatações e conclusões à Diretoria Executiva do BID. O relatório baseou-se em informações 
factuais e técnicas compiladas durante o trabalho do Painel de Verificação do Cumprimento, o 
qual incluiu uma revisão básica e uma visita in loco ao Panamá.

As principais conclusões do relatório incluem o seguinte: o BID não cumpriu sua Política 
de Cumprimento Ambiental e Salvaguardas (OP-703B e B-9) e sua Política de Administração 
de Operações (OP-304) por não ter adotado um enfoque preventivo para mitigar os efeitos 
ambientais potenciais e por não ter solicitado ao mutuário que apresentasse soluções alternativas 
para preservar o fluxo ecológico do Rio Chiriquí.  

A Diretoria Executiva aceitou as recomendações do Painel e instruiu a Administração 
a preparar um plano de ação. Acordou-se que a autoridade delegada ao Departamento de 
Financiamento Estruturado e Corporativo para aprovar dispensas dos termos do empréstimo 
2266/OC-PN seria revogada e que a Administração informaria a Diretoria Executiva a respeito 
de futuros desembolsos.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37223811
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Expansão do Canal do Panamá – PN MICI002/2011

Requerente: Sra . Leila Shelton, em nome próprio e 
de uma coalizão de ONGs conhecida como Alianza Pro 
Panamá.

Data da Solicitação: Outubro de 2011

Número da Solicitação: PN-MICI002-2011

Políticas Operacionais Correlatas:     
OP-703, OP-704, e OP-102

Fase: Consulta/Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Aberta – A recomendação e os termos 
de referência estão sendo preparados

Relatórios de 2012: Relatório de Avaliação y da Fase de Consulta,  Memorando de Elegibilidade para a Fase de 
Verificação do Cumprimento

A Solicitação
Em outubro de 2011 a Sra. Leila Shelton submeteu ao MICI uma Solicitação em nome próprio 
e de uma coalizão de ONGs conhecida como Alianza Pro Panamá. As alegações dos Solicitantes 
incluíam o seguinte: (1) Falta de transparência, divulgação incompleta e deturpação da 
informação relacionada com o projeto; (2) intrusão potencial de sal nos lagos navegáveis do 
Canal; e (3). falta de identificação adequada de riscos e de medidas de mitigação relacionadas 
com uma importante falha sísmica que ameaça a extremidade do Canal no Oceano Pacífico.   

Ações do MiCi
Após proporcionar à Administração a oportunidade de abordar diretamente as questões 
levantadas na Solicitação, o que não satisfazia os Requerentes, em fevereiro de 2012 a Solicitação 
foi declarada elegível para a Fase de Consulta. Durante a fase de avaliação o órgão executor 
declinou participar do processo de diálogo. Consequentemente, a Ombudsperson do Projeto 
concluiu a Fase de Consulta em junho de 2012. 

Os Requerentes pediram que o caso fosse transferido para a Fase de Verificação do 
Cumprimento.  Em setembro de 2012 o Presidente do Painel determinou que a Solicitação era 
elegível para a Verificação do Cumprimento.  É opinião do Painel que se trata da operação de 
uma infraestrutura complexa que envolve uma ampla gama de questões sociais e econômicas.  
Além disso, o Programa de Expansão do Canal do Panamá é financiado por várias instituições 
financeiras internacionais que também receberam solicitações de Verificação do Cumprimento.  
O Painel espera trabalhar em colaboração com essas instituições, compartilhando informações 
e conclusões, mas realizando uma avaliação final independente de Verificação do Cumprimento.

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37221935
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37221970
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37221970
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PARAGUAi

Programa para Melhorar Corredores Rodoviários no Paraguai – 933A/OC-PR

Requerente: Professores Kim Hill e Magdalena Hurtado, 
em nome da Comunidade Aché 

Data da Solicitação: Novembro de 2010

Número da Solicitação: PR-MICI002-2010

Políticas Operacionais Correlatas:   
OP-703, OP-710, e OP-765

Fase: Verificação do Cumprimento

Situação Atual: Aberta – Investigação concluída; 
pendente de decisão da Diretoria Executiva .

Relatório de 2012: Relatório do Painel

A Solicitação
Em novembro de 2010 dois professores apresentaram uma Solicitação em nome da comunidade 
indígena Aché do Paraguai, alegando que os Aché tinham sofrido dano e continuariam a sofrer 
em consequência se o Banco não aplicar as disposições do acorde de empréstimo destinadas 
a salvaguardar os direitos da comunidade a terras ancestrais. A Solicitação também se refere 
a despejos forçados anteriores e à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, 
que, conforme alegam os Requerentes, apoia as reivindicações da comunidade Aché à terra em 
controvérsia.

Ações do MiCi
Em dezembro de 2010, após analisar a Solicitação e outros documentos correlatos, a 
Ombudsperson do Projeto determinou que a Solicitação era inelegível para a Fase de Consulta, 
uma vez que os Requerentes não se dispunham a dialogar e estavam interessados em passar 
para o processo de Verificação do Cumprimento.  Em janeiro de 2011 a Solicitação foi declarada 
elegível para a Verificação do Cumprimento e em junho de 2011 a Diretoria Executiva do BID 
aprovou a recomendação do Painel. 

O relatório do Painel foi emitido no último trimestre de 2012. Sua conclusão principal é a 
seguinte: uma causa importante do dano alegado pela comunidade Aché é a falta de cumprimento 
das Políticas Operacionais Relevantes do Banco para assegurar um desenho e implementação 
adequados das disposições de compensação estipuladas no contrato de empréstimo. O relatório 
também concluiu que o monitoramento da implementação do Subprograma Ambiental, 
incluindo compras de terras e concessão de títulos de propriedade às comunidades indígenas, 
foi aplicado inadequadamente e que os procedimentos de classificação e avaliação do impacto 
ambiental das operações do Banco não foram devidamente seguidos conforme requerido pelos 
objetivos da Política de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas (OP-703). Prevê-se que 
a Diretoria Executiva do BID divulgue sua decisão no primeiro trimestre de 2013. 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37346535
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Anexo I  
Solicitações recebidas pelo MiCi de janeiro de 2010 a dezembro de 2012 e situação em 31 de 
dezembro de 2012

Com base no princípio da transparência, o MICI fornece informação sobre a situação das Solicitações por meio de seu Registro 
Público localizado no website do MICI (www.iadb.org/mici). 

  

Solicitação Data 
Recebida

Número de 
Registro da 
Solicitação

Fase Situação em 31 de dezembro de 2012

20
10

1 Paraguai – Desenvolvimento da 
Indústria de Produtos da Esponja 
Vegetal 

Fevereiro 
de 2010

PR-MICI001-2010 Consulta Resolvido e encerrado

2 Panamá – Projeto Hidrelétrico 
Pando-Monte Lirio 

Março de 
2010

PN-MICI001-2010 Consulta Terminado e transferido para a Verificação do 
Cumprimento

Verificação 
do 
Cumprimento

Foi realizada a reunião da Diretoria Executiva e decisão 
foi notificada às partes .

3 Brasil – Programa de 
Recuperação Socioambiental 
da Serra do Mar e Sistemas de 
Mosaico da Mata Atlântica

Maio de 
2010

BR-MICI001-2010 Consulta Inelegível

Verificação 
do 
Cumprimento

Pendente de apresentação da recomendação à Diretoria 
Executiva

4 Argentina – Programa 
Multifásico de Infraestrutura 
do Desenvolvimento: Apoio à 
Produção em Entre Ríos

Junho de 
2010

AR-MICI001-2010 Consulta Diálogo em andamento

5 Brasil – Programa de Saneamento 
da Bacia da Estrada Nova 
(PROMABEN)

Outubro de 
2010

BR-MICI002-2010 Consulta Resolvido e encerrado

6 Brasil – Rodoanel Oeste Outubro de 
2010

Não registrado Não 
processado

Não houve contato prévio com o BID . Portanto, indicou-se 
ao requerente que se dirigisse à Administração .

7 Argentina – Programa de Serviços 
Agrícolas Provinciais II (PROSAP 
II)

Novembro 
de 2010

AR-MICI002-2010 Consulta Resolvido e encerrado

8 Paraguai – Programa para 
Melhorar Corredores Rodoviários

Novembro 
de 2010

PR-MICI002-2010 Consulta Inelegível

Verificação 
do 
Cumprimento

O Relatório do Painel foi remetido à Diretoria Executiva

9 Argentina – Programa de 
Melhoria de Bairros (PROMEBA II)

Novembro 
de 2010

AR-MICI003-2010 Consulta Inelegível e encerrado

10 Costa Rica – Sistema de 
Interconexão Elétrica para 
os Países da América Central 
(SIEPAC)

Dezembro 
de 2010

CR-MICI001-2011 Consulta Terminado e transferido para a Verificação do 
Cumprimento

Verificação 
do 
Cumprimento

Inelegível e encerrado

11 Suriname –Desenvolvimento 
Sustentável do Interior

Dezembro 
de 2010

Não registrado Não 
processado

Não houve contato prévio com o BID . Portanto, indicou-se 
ao requerente que se dirigisse à Administração .

http://www.iadb.org/mici
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Solicitação: Data 
Recebida

Número de 
Registro da 
Solicitação

Fase Situação em 31 de dezembro de 2012
20

11

12 Venezuela. Fevereiro 
de 2011

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

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

Março de 
2011

BO-MICI001-2011 Consulta Acordo do processo assinado; diálogo em 
andamento

14 Panamá – Expansão do Canal do Panamá Maio de 
2011

Não registrado Não processado Não houve contato prévio com o BID . Portanto, 
indicou-se ao requerente que se dirigisse à 
Administração .

15 Argentina. Maio de 
2011

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

16 Brasil – Rodoanel Mário Covas – Seção Norte Maio de 
2011

BR-MICI003-2011 Consulta Inelegível

Verificação do 
Cumprimento

Termos de referência em preparação

17 Colômbia. Junho de 
2011

Não registrado Não processado Solicitação de informação

Brasil – Melhoria de Bairros1 (Habitar 
Brasil)

Junho de 
2011

BR-MICI004-2011 Consulta Diálogo em andamento

Brasil – Desenvolvimento Urbano de 
São José dos Campos1

Junho de 
2011

BR-MICI006-2011 Consulta Diálogo 

19 México – Termoeléctrica del Golfo, S .A . 
de C .V .

Julho de 
2011

ME-MICI001-2011 Consulta Inelegível

Verificação do 
Cumprimento

Inelegível e encerrado

20 Brasil – Rodoanel Mário Covas – Seção 
Norte

Julho de 
2011

BR-MICI005-2011 Consulta Terminado e transferido para a Verificação do 
Cumprimento

Verificação do 
Cumprimento

Termos de referência em preparação

21 Colômbia – Projeto de Construção da 
Rodovia Alternativa San Francisco-
Mocoa – Fase I

Julho de 
2011

CO-MICI001-2011 Consulta Diálogo em andamento

22 Colômbia Aeroporto Internacional El 
Dorado

Agosto de 
2011

CO-MICI002-2011 Consulta Diálogo em andamento

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

Setembro 
de 2011

BO-MICI001-2011 Consulta Solicitação incorporada na Solicitação Nº 13

24 Colômbia – Abastecimento de Água 
Rural e Saneamento

Setembro 
de 2011 –

Não registrado Não processado Não houve contato prévio com o BID . Portanto, 
indicou-se ao requerente que se dirigisse à 
Administração .

25 
26 
27

Brasil . Rodoanel Mário Covas – Seção Norte Setembro 
de 2011 –

Não registrado Não processado Não houve contato prévio com o BID . Portanto, 
indicou-se ao requerente que se dirigisse à 
Administração .

28 Costa Rica – Programa de 
Regularização do Cadastramento e 
Registro de Propriedade

Outubro de 
2011

Não registrado Não processado Retirado pelo requerente

29 Colômbia – Programa de Sistemas 
Estratégicos de Transporte Público

Outubro de 
2011

Não registrado Não processado Solicitação de informação 

30 Panamá – Programa de Expansão do 
Canal do Panamá

Outubro de 
2011

PN-MICI002-2011 Consulta Terminado e transferido para a Verificação do 
Cumprimento 

Verificação do 
Cumprimento 

Termos de referência em preparação

31 República Dominicana. Outubro de 
2011

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

32 Argentina – PROSAP Outubro de 
2011

Não registrado Não processado Não houve contato prévio com o BID . Portanto, 
indicou-se ao requerente que se dirigisse à 
Administração .

33 Brasil. Outubro de 
2011

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .
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Solicitação: Data Rece-
bida:

Número de 
Registro da 
Solicitação

Fase Situação em 31 de dezembro de 2012
20

12
34 Argentina – Programa de Gestão da 

Qualidade e Saúde de Alimentos e 
Agricultura 

Janeiro de 
2012

AR-MICI004-2011 Consulta Resolvido e encerrado

35 Colômbia. Janeiro de 
2012

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

36 Bolívia. Janeiro de 
2012

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

37 Brasil – Programa de Saneamento da 
Bacia da Estrada Nova (PROMABEN)

Fevereiro de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

38 Trinidad e Tobago – CariSal limitado . Abril de 2012 Não registrado Não processado Solicitação de informação

39 Brasil – Programa de Infraestrutura 
Logística de Santa Catarina

Abril de 2012 Não registrado Não processado Solicitação de contato com a Administração

40 Peru – Esquema Cajamarquilla, Nievera e 
Cerro Camote

Maio de 2012 Não registrado Não processado Solicitação de informação 

41 Peru – Esquema Cajamarquilla, Nievera e 
Cerro Camote

Junho de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

42 Brasil –  Estrada Real – Rede de Turismo 
de PMEs no Estado de Mina Gerais

Julho de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

43 Colômbia. Julho de 
2012

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

44 Colômbia – Sistema Estratégico de 
Transporte

Setembro de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

45 México – Projeto Eólico Renovável de 
Mareña

Outubro de 
2012

Não registrado Não processado Não houve contato prévio com o BID . Portanto, 
indicou-se ao requerente que se dirigisse à 
Administração .

46 Uruguai. Outubro de 
2012

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

47 México – Solicitação de informação do 
Banco enviada pela Auditoria Superior 
da Nação

Outubro de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

48 Brasil – Rodoanel Mário Covas – Seção 
Norte 2

Novembro de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

49 Argentina – Infraestrutura de Recursos 
Hídricos: Desenvolvimento das 
Províncias do Norte

Novembro de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

50 Honduras – Povos Indígenas e Afro-
Hondurenhos e Mudança Climática

Novembro de 
2012

Não registrado Não processado Solicitação de informação

51 Brasil. Dezembro de 
2012

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

52 México – Projeto Eólico Renovável de 
Mareña

Dezembro de 
2012

ME-MICI002-2012 Processado Transferência para a Fase de Consulta 
programada para janeiro de 2013

53 Jamaica. Dezembro de 
2012

Não registrado Não processado Não se enquadra no mandato do MICI; 
transferido para a unidade pertinente do BID .

1  As solicitações 18a e 18b foram recebidas como uma solicitação, mas divididas em dois casos
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Anexo II  
Orçamento do MiCi para 2012

Fase de Consulta1 US$ 844 .512

Fase de Verificação do Cumprimento2  US$ 529 .824

Escritório do MICI3  US$ 625 .422

Desenvolvimento e treinamento  US$ 83 .500

Fortalecimento Institucional US$ 32 .000

Fundo de Contingência US$ 250 .000

Total uS$ 2.365.258

 Nota: Cifras em US$ .
 1 Inclui remuneração da Ombudsperson do Projeto .
 2 Inclui taxas do Painel .
 3 Inclui remuneração do Secretário Executivo e de dois funcionários administrativos .
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