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Introdução 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é o maior mutuante multilateral público na 
América Latina, que outorga empréstimos, subvenções, investimentos de capital, assistência técnica 
e garantias de investimento para os governos e o setor privado. Além de apoiar projetos individuais, 
o BID é um ator chave nos principais programas de infra-estrutura e de livre comércio regionais, 
incluindo o Plano Puebla Panamá (PPP) na América Central e a Iniciativa pela Integração 
da Infra-estrutura Regional Sul-americana (IIRSA). Esses enormes programas de 
integração promovem mega-projetos regionais que envolvem uma combinação de estradas, portos 
marítimos e fluviais, aeroportos e conexões elétricas e de telecomunicações internacionais, junto 
com infra-estrutura energética, incluindo oleodutos, gasodutos e instalações de extração de gás e 
petróleo. Muitos desses projetos do BID e programas de infra-estrutura regional têm implicações 
diretas ou indiretas para os direitos e bem-estar dos povos indígenas e seus territórios na América 
Latina toda. 
 
Durante muitos anos, as organizações de povos indígenas e ONGs de apoio têm criticado o BID por 
não sustentar padrões adequados para salvaguardar os direitos dos povos indígenas em projetos 
como o Projeto Hidrelétrico de Yacyretá, que têm resultado em efeitos nocivos sobre as 
comunidades indígenas. Uma demanda de longa data tem sido que o BID adote uma política de 
salvaguarda específica sobre Povos Indígenas para garantir que seus empréstimos respeitem os 
direitos dos povos indígenas e protejam seus territórios do desenvolvimento destruidor. 
 
O BID negou-se a adotar uma política assim durante muitos anos, mas finalmente formulou uma 
política durante 2004 e 2005, que foi finalmente adotada em 2006. Apesar de não carecer de 
problemas (ver Seção C abaixo), a nova política contém alguns standards potencialmente úteis, que 
podem ser usados pelos povos indígenas para levantar preocupações com o BID em casos de 
projetos que possam afetar suas terras ou outros interesses. 
 

Objetivo do Guia 
O presente documento visa a fornecer um breve panorama geral da nova Política do BID sobre 
Povos Indígenas para ajudar às comunidades afetadas por projetos e programas do BID para 
monitorizar o cumprimento pelo BID com seus próprios compromissos públicos e normas de 
salvaguarda. 
 
 
N. da T.: as citações à política operacional sobre povos indígenas são traduções não oficiais 
 

O presente Guia foi produzido com o apoio da Charles Stewart Mott 
Foundation, The Moriah Fund, NOVIB e o Sigrid Rausing Trust 
 
 

Foto da capa: [Adam Goldstein] 
Gasoduto de Camisea, Peru – que tem sofrido não menos de cinco rupturas nos primeiros 18 meses de operação 
e tem prejudicado os peixes e a natureza locais, dos que dependem os meios de vida e as culturas dos povos 
indígenas locais. Desde que o projeto de Camisea começou em 2001 tem gerado sérios impactos ambientais, 
sociais e culturais negativos, incluindo impactos sobre os povos indígenas que vivem em isolamento voluntário. 

Contra a forte oposição pública e contra as recomendações de seus próprios auditores ambientais, o BID 
outorgou um empréstimo direto de USD 75 milhões e um empréstimo sindicado de USD 60 milhões ao Projeto 
de Gás Natural de Camisea em setembro de 2003. O Banco tem sido muito criticado por não ocupar-se das 
preocupações legítimas da sociedade civil peruana sobre os abusos aos direitos indígenas, a mitigação dos 
impactos, o desenvolvimento local, a compensação para as comunidades e a monitorização independente. 
Quando o empréstimo foi aprovado, o Banco foi condenado de novo por não ter uma Política sobre Povos 
Indígenas para abordar os temas de direitos indígenas.
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O que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento? 
 
• É um banco internacional que outorga empréstimos aos governos dentro do 

hemisfério para apoiar projetos e atividades que visem ao desenvolvimento 
econômico, social e institucional. 

 
• Possui pessoal em cada país do hemisfério e sua sede em Washington, DC. 

 
• Têm 47 países membros (26 são “Mutuários” na região). 

 
• Os estados membros são os Diretores do Banco (controlam e gerem o banco e tomam 

todas as decisões chave, como por exemplo, a aprovação de projetos). 
 

 
 
 

■ O que é a Política Operacional sobre Povos Indígenas? 
 

- É uma norma interna do Banco que estabelece requisitos obrigatórios e salvaguardas que se 
aplicam ao Banco, seu pessoal (em determinados níveis) e o Mutuário (o Estado).  

 
• Aplica-se a todas as operações e atividades financiadas pelo Banco (incluindo projetos 

específicos levados a cabo perto de sua comunidade ou nela). 
 
• Para obter uma cópia da Política, ver:  

http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_s.htm 
 (Política disponível somente em inglês e em espanhol) 
 
 

■ Quais são os Objetivos da Política? 
 

• “Apoiar o desenvolvimento com identidade dos povos indígenas” (II.2.1). 
 

• “Salvaguardar os povos indígenas e seus direitos de impactos adversos e da exclusão em 
projetos de desenvolvimento financiados pelo Banco” (II.2.1). 

 
• “Evitar ou minimizar os impactos adversos, diretos ou indiretos, sobre os povos indígenas, 

seus direitos ou seu patrimônio, individuais ou coletivos”(IV.B.4.4.a). 
 
 

■ A que povos se aplica a Política? 
  

• “Povos que satisfazem aos três critérios seguintes” (I.1.1):  

– “são descendentes dos povos que habitavam a região da América Latina e do Caribe na 
época da conquista ou da colonização”;  

– “qualquer que seja sua situação jurídica ou sua localização atual, conservam, parcial ou 
totalmente, suas próprias instituições e práticas sociais, econômicas, políticas, lingüísticas e 
culturais”; e  

– “se auto-identificam como pertencentes a povos ou culturas indígenas ou pré-
coloniais.” 
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A O que proíbe a Política? 

A Política proíbe: 

• O reassentamento involuntário dos povos indígenas sem seu consentimento (VI.6.3). 

• O financiamento de projetos que excluam os povos indígenas por motivos 

étnicos (IV.B.4.4.d). 

• Financiamento de qualquer operação que descumpra as “normas legais 

aplicáveis” e salvaguardas articuladas na Política (IV.B.4.4) 

– As normas aplicáveis incluem a “legislação nacional”, “normas internacionais” (como 
por exemplo a jurisprudência do sistema Interamericano e os tratados internacionais) e 
“sistemas jurídicos indígenas” (esse último é limitado porque a Política apenas considera 
“as normas de origem, os direitos consuetudinários, os usos e costumes, e os sistemas 
jurídicos e de justiça indígenas” que sejam “levados em conta de acordo com as normas 
para seu reconhecimento estabelecidas na legislação de cada país.”) (I.1.2 e nota de 
rodapé #5). 

• O financiamento de projetos que não respeitem os direitos dos povos indígenas 

não-contatados “de permanecer na situação de isolamento e viver livremente de acordo 

com sua cultura” (IV.B.4.4.g). 

 
 
 

B O que exige a Política? 

A Política exige: 

• A entrega à Comunidade de informação relacionada com o projeto e 
atividade propostos (VI.6.3 e a Política de Divulgação do BID). 

• Que o Banco execute um exame técnico nas etapas de programação e 
identificação (levando em conta as perspectivas dos povos indígenas) para: 

- Determinar a presença de povos indígenas afetados, 

- Identificar benefícios e impactos potenciais, sejam diretos, indiretos, cumulativos ou 
regionais, 

- Identificar a natureza, o alcance e a intensidade dos impactos e benefícios identificados, e 

- Determinar o nível de análise necessário, inclusive as análises socioculturais e os processos 
de consulta e concertação (V.5.3(a)). 

• Que o Mutuário realize avaliações socioculturais e ambientais para  

- “determinar a gravidade dos impactos negativos potenciais sobre a segurança física e 
alimentar, as terras, territórios, recursos, sociedade, direitos, economia tradicional, forma 
de vida e identidade ou integridade cultural dos povos indígenas, identificando os povos 
indígenas afetados e seus legítimos representantes, bem como os processos internos de 
tomada de decisão.”  

- Essa fase exige consultas preliminares com povos indígenas potencialmente afetados. 
(IV.B.4.4.a.i & V.5.3.b).  

• Quando há impactos adversos potenciais (Art. IV.B.4.4.a.ii and iii) 

- Medidas para minimizar e evitar esses impactos (incluindo “processos de consulta e 
concertação consentâneos com os mecanismos legítimos do processo decisório dos povos ou 
grupos indígenas afetados”), e 

- Medidas de mitigação, monitoramento e compensação justa. 
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A Política exige: 

• No caso de potenciais impactos adversos especialmente significativos, que o 

mutuário apresente à Diretoria do Banco evidência de ter obtido, mediante processos de 

concertação, os acordos com os povos afetados sobre a operação e as medidas de gestão dos 

impactos adversos. (IV.B.4.4.a.iii y V. 5.3.c). 

• No caso de “operações que focalizam especificamente beneficiários indígenas” 

(IV.A.4.2.a) 

- Realizar um estudo de diagnóstico com a participação dos indígenas, e  

- Levar a cabo processos de consulta socioculturalmente apropriados com os povos 
indígenas em questão (i) “de maneira apropriada às circunstâncias” e (ii) “buscando chegar 
a acordos ou obter o consentimento.” 

• (ou pelo menos “proporcionará incentivos e apoios”), no caso de atividades e 

operações “que não estejam focalizadas especificamente nos povos indígenas, 

mas que possam afetá-los positivamente,” medidas para (IV.A.4.2.b)  

- implementar processos socioculturalmente apropriados e eficazes de consulta e 
concertação; e 

- respeitar o conhecimento tradicional, e o patrimônio cultural, natural e social, bem como os 
sistemas específicos dos povos indígenas a respeito dos sistemas sociais, econômicos, 
lingüísticos, espirituais e legais.  

• Quando há “operações que afetem direta ou indiretamente a situação legal, a 

posse ou a gestão dos territórios, as terras ou os recursos naturais 

tradicionalmente ocupados ou aproveitados pelos povos indígenas” (IV.B.4.4.b): 

- Respeitar os direitos reconhecidos “juridicamente” (definidos acima); 

- Mecanismos de consulta prévia;  

- Mecanismos para a participação dos povos na utilização, administração e conservação dos 
recursos;  

- Compensação justa por quaisquer prejuízos; e 

- “quando viável” participação nos benefícios do projeto. 

• Quando a “proteção jurídica ou administrativa” em um país for “insuficiente” 

para proteger os direitos dos povos indígenas, a inclusão no projeto de “restrições ou 

medidas corretivas ou compensatórias” (IV.B.4.4.b). 

• Em casos que envolvam o “desenvolvimento comercial de recursos culturais e 

conhecimentos indígenas”, o acordo prévio dos povos indígenas afetados (IV.B.4.4.e). 

• Medidas necessárias para salvaguardar a cultura, identidade, idioma e 

conhecimentos tradicionais dos povos indígenas (incluindo processo de consulta e 

concertação) (IV.B.4.4.e). 

• A adoção de medidas para assegurar que os projetos não afetem adversamente 

os povos indígenas transfronteiriços (IV.B.4.4.f).  

• A respeito de povos indígenas não-contatados, o uso de “medidas apropriadas para 

reconhecer, respeitar e proteger suas terras, meio ambiente, saúde e cultura e evitar o contato 

com eles como conseqüência do projeto.” (IV.B.4.4.g). 

• Que o acordo e consentimento dos povos indígenas sejam obtidos de uma forma 

determinada (nota de rodapé #10), especificamente: 

- “sem coerção ou influência indevida”, e 

- Baseados em “informação apropriada às pessoas afetadas quanto à natureza, ao alcance e 
aos impactos das atividades.” 
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C AVISO! Duas limitações críticas desta Política: 
 

Há “brechas” no processo de consulta, que sob determinadas circunstâncias, alguns dos 
requisitos não devem necessariamente ser seguidos, apesar de que recentes diretrizes do pessoal 
do BID sugerem que as exceções aos requisitos da política podem precisar aprovação prévia da 
Diretoria do Banco. Especificamente o Mutuário (Estado) não está obrigado a cumprir todos os 
requisitos para consulta, concertações e acordos aplicáveis, contanto que possa apresentar 
evidência ao Banco de que:  

(i)  “não há interesse da parte dos indígenas potencialmente afetados em participar dos 
processos de consulta” (nota de rodapé #16) ou se 

(ii) Chegou-se a um acordo com os povos indígenas, antes do primeiro desembolso, de que “as 
circunstâncias da operação justificam rodadas de concertação adicionais para completar 
esses acordos” (nota de rodapé #18). 

 
 

D O que pode fazer uma comunidade quando é abordada por 
representantes do Banco ou Estado (Mutuário) a respeito de uma 
atividade ou projeto proposto que poderia ser financiado, total ou 
parcialmente, pelo Banco? 

• Obter toda a informação pertinente sobre o projeto e/ou atividade propostos (em seu próprio 

idioma, conforme necessário) antes de levar a cabo e concluir negociações e antes de chegar a 

uma decisão comunitária. 

• Lembrar aos representantes do Banco e do Estado suas obrigações de levar a cabo consultas 

socioculturalmente apropriadas e concertações que visem a atingir um acordo ou 

consentimento.  

• Documentar cada reunião com essas pessoas, todos os que participaram da reunião, o 

conteúdo das discussões e qualquer acordo ou falta dele (insistir na documentação disso). 

• Pedir “apoio logístico, financeiro ou outro do Banco” para levar a cabo consultas e negociações 

(de acordo com o parágrafo 7.8 da Estratégia para o Desenvolvimento Indígena do BID). 

• Utilizar o tempo necessário para chegar a uma decisão e acordo conforme seus próprios 

costumes e práticas (incluindo uma decisão de não apoiar o projeto ou atividade propostos).  

• Educar os representantes do Banco e o Mutuário (Estado) sobre sua comunidade, o uso de 

suas terras, territórios e recursos, seus direitos e algumas de suas normas e práticas tradicionais 

pertinentes (por exemplo, mecanismos de tomada de decisões, forma de vida, e subsistência). 

• Documentar a decisão ou posição de sua comunidade por escrito e encaminhá-la às partes 

pertinentes. 

• Estabelecer mecanismos para a participação de sua comunidade em todas as fases do projeto 

ou atividade (incluindo as fases de implementação, monitorização e avaliação).  

• Garantir a participação total e efetiva de sua comunidade nos benefícios do projeto ou 

atividade propostos. 

• Solicitar afirmações dos diferentes acordos atingidos entre sua comunidade e o Banco e/ou 

Mutuário nos contratos e documentos formais do projeto ou atividade propostos. 

• Tentar garantir verificação independente das consultas, concertações ou acordos –
incluindo as que resultaram na ausência de acordo ou consentimento (de acordo com a 
Política, essas verificações são levadas a cabo apenas pelo pessoal do Banco). 
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E O que a comunidade pode fazer se o Banco ou Estado não cumpre 

os requisitos obrigatórios da Política? 
 

• Em primeiro lugar, tentar resolver o problema diretamente com os representantes no país 

(representantes nacionais do Mutuário (Estado)) e do Banco (Operações)) e depois com a 

Administração do Banco em Washington, DC.1  

• Se não houver probabilidade de resultados, enviar uma reclamação escrita para o 

Coordenador do Mecanismo de Investigação Independente do Banco, indicando a forma na 

qual o Banco não tem respeitado suas políticas operacionais durante a formulação, análise ou 

implementação de um projeto ou atividade financiada pela instituição.2  

• Informar à comunidade nacional e internacional o que está acontecendo (utilizando a 

imprensa e contatos e associações com organizações da sociedade civil nacional e 

internacional). 

 

Nota:  Será importante considerar todas suas opções para apelar e apresentar reclamações a 

respeito do projeto ou atividade do BID. Elas incluem os mecanismos internos de 

reclamação do Banco, bem como meios externos disponíveis em fóruns nacionais e 

internacionais. 

 

 
 
 
 

 
F Outras políticas relevantes no BID 

 
Algumas seções da Política do BID sobre Reassentamento Involuntário também são 
potencialmente pertinentes para os povos indígenas. Principalmente essa política do BID 
estabelece que: 

 
O Banco . . . só apoiará operações que implicam deslocamento de comunidades indígenas 
. . . se o Banco puder assegurar-se de que: os direitos consuetudinários sejam plenamente 
reconhecidos . . . ; e as pessoas afetadas derem seu consentimento informado às medidas 
de reassentamento e compensação”3 

 
 

                                            
1 Informação de contato de Representações e Representantes do BID: 
http://www.iadb.org/aboutus/vii/cof.cfm?language=portuguese 
2 Endereço para reclamações e solicitações: Inter-American Development Bank, Independent Investigation 
Mechanism, Stop E-1205, Washington, DC 20577, Tel 202-623-1635/3952; Fax 202-312-4057; sec-
iim@iadb.org  
Por mais informação ver: 
http://www.iadb.org/aboutus/iii/independent_invest/independent_invest.cfm?language=Portuguese 
3 Política de Reassentamento Involuntário – OP-710 
http://www.iadb.org/exr/pic/VII/OP_710.cfm?language=Spanish (Política disponível somente em inglês e 
em espanhol) 



 

   

  
 

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, 
Moreton-in-Marsh GL56 9NQ 

Reino Unido 
 

Tel: +44 (0)1608 652893  Fax: +44 (0)1608 652878 
info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org 

 

 

IMPORTANTE 

Assegure-se de obter o documento completo da 
política: 

 
 

Se considerar que um projeto do BID pode afetar 
potencialmente suas comunidades e seus territórios, 
recomenda-se a obtenção de uma cópia completa da 

Política do BID conhecida como  
Política Operacional sobre Povos Indígenas – OP-765  

disponível nas páginas do BID na web  
(Política disponível somente em inglês e em espanhol): 

http://www.iadb.org/sds/ind/site_401_s.htm 


