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1. Introdução: A
importância das
Salvaguardas
As denominadas “normas de salvaguardas” para
instituições financeiras internacionais surgiram como
consequência da silvicultura destrutiva, da colonização
agrícola e de megaprojetos extrativos financiados pelo
Banco Mundial na Amazônia, Indonésia e Índia nos
anos 70 e 80.1 Desde então, muitos outros bancos
multilaterais e agências de desenvolvimento adotaram
suas próprias políticas de salvaguarda e mecanismos de
ouvidoria associados. Além da necessidade de proteger
os direitos das comunidades da destruição causada
pelos investimentos de desenvolvimento, reconhecese cada vez mais que até os projetos de conservação e
“desenvolvimento comunitário” bemintencionados
podem causar danos e violar direitos, se não forem
apropriadamente elaborados, e se não protegerem os
direitos humanos e habitats frágeis2.
As normas e medidas de salvaguarda são elaboradas
para garantir que as agencias de financiamento e seus
programas e investimentos “não prejudiquem” as pessoas
e o meio ambiente. No mínimo, as salvaguardas eficazes
devem garantir que uma agência ou um investidor possa
identificar os possíveis danos, e desta forma adotar
medidas para evitar impactos negativos. As normas e
medidas de salvaguarda são essencialmente necessárias,
e constituem uma parte vital das finanças sustentáveis
e responsáveis para com o meio ambiente, porque
estabelecem normas e diretrizes claras para que os
profissionais saibam lidar com as questões ambientais
e sociais. Ao mesmo tempo, as políticas de salvaguarda
podem ajudar as agências a “fazer o bem”, fomentando
o desenvolvimento sustentável e incentivando políticas
positivas e reformas jurídicas para intensificar os meios
subsistência locais, e ajudar as comunidades a exercer os
seus direitos.
Quando são devidamente implementadas, as medidas de
salvaguarda aumentam a eficácia do desenvolvimento,
e certamente contribuem para a redução da pobreza.
De forma ainda mais importante, as políticas e
compromissos vinculativos, amparados por mecanismos
de ouvidoria independentes, podem ajudar os cidadãos
e as comunidades afetadas a responsabilizar as agências
de desenvolvimento e financiamento, permitindo-lhes,
1
Griffiths, T and Colchester M (2000) Indigenous Peoples, Forests
and the World Bank: a synthesis paper FPP, Moreton in Marsh
2
Colchester, M (2003) Salvaging Nature World Rainforest Movement, Montevideo

ademais, reivindicar e exercer os seus direitos quando
existirem falhas e problemas na elaboração e execução
do projeto.
A necessidade de salvaguardas robustas e abrangentes
Nunca as salvaguardas para a proteção dos direitos
humanos e do meio ambiente, nos financiamentos
internacionais para o desenvolvimento, foram tão
necessárias como no início do século XXI. Existem
evidências preocupantes do aumento das pressões
sobre as terras comunitárias, florestas e recursos. O
agronegócio, as indústrias extrativas e as infraestruturas
de desenvolvimento e energia estão se expandindo, à
medida que os países do sul estão correndo para conseguir
um rápido crescimento econômico e para responder às
demandas internacionais de combustível, alimentos,
fibras e matéria prima3.
Os órgãos de financiamento público e privado destinam
grandes quantidades de recursos financeiros a estes
investimentos que ameaçam deslocar, literalmente,
milhões de pessoas4. Por exemplo, no que se refere apenas
ao Banco Mundial, estimase que num determinado
período, mais de um milhão de pessoas foram afetadas
por reassentamentos involuntários causados por
projetos financiados pelo Banco5. Além das ameaças
do agronegócio e de outros setores, milhões de povos
das florestas enfrentam “uma apropriação ecológica das
terras”, uma vez que o setor privado e os governos querem
mercantilizar e comercializar o carbono das florestas e os
“serviços dos ecossistemas”.
Publicamos esta edição especial do Boletim Eletrônico
Informativo sobre as salvaguardas, num momento em
que as medidas necessárias para responder à questão da
apropriação mundial de terras são temas fundamentais
nos debates nacionais e internacionais. O Banco Mundial
está revisando e atualizando o seu quadro de salvaguardas,
analisando como lidar com os direitos humanos e a
posse da terra (Artigo 5), ao mesmo tempo que o Banco
Africano de Desenvolvimento, em breve, adotará um
quadro de salvaguardas recentemente revisado (Artigo
9). Entretanto, os países em desenvolvimento lutam para
elaborar sistemas nacionais de salvaguarda, para cumprir
com os compromissos assumidos nos Acordos de Cancun
em 2010, sob os auspícios da Convenção da ONU sobre
as Mudanças do Clima (Artigo 10). Da mesma forma, o
setor privado também está revisando suas salvaguardas
3
Boucher, D, Elias, P, Lininger, K, May-Tobin, C, Roquemore,
S and Saxon E (2011) The Root of the Problem: what’s driving tropical deforestation today? Union of Concerned Scientists, Cambridge M.A
4
RRI (2012) Nova pesquisa prevê crescente tendência nos vi
lentos conflitos de terra na Índia; a luta de 130 distritos, Nota à Imprensa,
Dezembro 2012
5
Grupo Independente de Avaliação (2010) Safeguards and Sustainability in a Changing World - An Independent Evaluation of the
World Bank Group Experience IEG, Washington DC página 20
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de responsabilidade ambiental e social, em resposta às
novas normas adotadas em 2012 pela International
Finance Corporation -IFC- (Corporação Financeira
Internacional), e às orientações dos órgãos de direitos
humanos das Nações Unidas sobre a responsabilidade
das empresas em defender os direitos humanos (Artigo
11).6
A primeira parte deste boletim tem como objetivo
orientar os debates políticos nacionais e internacionais
sobre as normas de salvaguarda, da perspectiva de povos
indígenas e de organizações da sociedade civil na África,
Ásia e América Latina. As experiências da Ásia e da África
(Artigos 2 e 4) mostram que mesmo quando agências como
o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento
aplicam políticas de salvaguarda para proteger os
direitos dos povos indígenas, as medidas e acordos para
salvaguardar estes direitos nem sempre são aplicadas ou o
são de forma ineficaz. A experiência com as salvaguardas
do Banco Interamericano de Desenvolvimento para
povos indígenas em isolamento voluntário ensinanos que se não houver garantia a longo prazo para os
direitos humanos, áreas florestais e ecossistemas nos
investimentos internacionais, as salvaguardas poderão
tornar-se instrumentos insignificantes e sem valor (Artigo
3). No Brasil, as deficiências nas salvaguardas do Banco
Nacional para o Desenvolvimento (BNDES) destacam
a necessidade de mecanismos de supervisão eficazes
para monitorar e garantir o cumprimento das políticas
ambientais e sociais, inclusive por meio de acordos de
supervisão independentes (Artigo 8).
As lições extraídas dos empréstimos do Banco Mundial
para o desenvolvimento do óleo de palma mostram a
necessidade vital de uma devida diligencia mais eficaz
para as Instituições Financeiras Internacionais, com a
finalidade de identificar e responder aos riscos ambientais
e sociais indiretos, ligados à cadeia de produção e
“instalações associadas” fora e além da área específica
onde um projeto ou programa é financiado (Artigo 6).
A experiência com as indústrias de óleo de palma revela
amplamente que as normas de salvaguarda são cada
vez mais comuns no setor privado, e que enfrentam os
mesmos desafios de implementação e devida diligencia
(Artigo 11).
As experiências anteriores com salvaguardas nas políticas
climáticas e florestais indicam que os governos e as
agências internacionais não possuem capacitação e meios
eficazes para aplicar os requisitos das salvaguardas.
Cada vez existem mais reclamações de povos indígenas
6
Ver, for por exemplo, o trabalho do Grupo de Trabalho da
ONU sobre a questão dos direitos humanos e as corporações
transnacionais e outras empresas privadas, elaborando os ‘Princípios
Orientadores da ONU – Respeito, Proteção, Reparação’, em: http://www.
ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx

sobre a falta de atenção significativa às questões de
direito, em vários dos países que se preparam para os
futuros programas REDD, inclusive Panamá, onde as
organizações de povos indígenas decidiram retirar-se do
programa florestal ONU-REDD devido a supostas
violações de direitos, incluindo a violação da Declaração
da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas (Artigo
10). As prometidas investigações da ONU sobre
estas denúncias devem chegar à raiz dos problemas de
implementação, e identificar as medidas necessárias
para assegurar que o pessoal da ONU e os parceiros
governamentais melhorem a devida diligência.
No que diz respeito ao processo de atualização das
salvaguardas do Banco Mundial, destacamos que
um quadro de salvaguardas reestruturado para o
Banco Mundial deve abranger todos os instrumentos
de financiamento (não apenas os denominados
“financiamento de projetos”), inclusive a Política de
Empréstimo para Desenvolvimento (DPL na sigla
em inglês).7 Sem a elaboração de novas normas para
administrar os riscos nos empréstimos e financiamentos
programáticos, por meio de órgãos intermediários, o
Banco trilhará por um perigoso caminho que poderia
levá-lo a adotar um quadro de salvaguardas que não está
adaptado às circunstâncias (Artigos 5 e 7).
A Necessidade do respeito pelos os direitos humanos
As salvaguardas foram elaboradas de forma ad hoc
em diferentes agências e órgãos mundiais, e existe a
necessidade urgente de uma harmonização ascendente
para garantir que todas as salvaguardas cumpram com as
normas e obrigaçõest internacionais de direitos humanos,
proteção ambiental e desenvolvimento sustentável
(Artigos 5 e 11). Os povos indígenas constantemente
argumentam que as salvaguardas que afetam as suas vidas
ou que são aplicadas às suas terras e recursos devem ser
coerentes com a Declaração da ONU sobre os Direitos
dos Povos Indígenas. A sociedade civil e os grupos de
justiça social também salientam que o Banco Mundial
deve ajustar os seus padrões às normas internacionais de
direitos humanos e às obrigações associadas dos países
mutuários. Reiteram que as salvaguardas das instituições
de financiamento público e privado não estão isentas do
cumprimento com o direito internacional, e que como
organismo especializado da ONU, o Banco Mundial tem
o dever de defender e promover os direitos humanos.8 Os
7
Bank Information Center (BIC) and Global Witness (2013)
World Bank Safeguards & Development Policy Lending: A Primer on Why
DPLs Should be Part of the Safeguard Review http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf
8
Ver inter alia C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional
Law of International Organizations (Cambridge: Cambridge University
Press, 1996); Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, International
Institutional Law: Unity within Diversity, 3rd rev. ed. (The Hague: Kluwer
Law International, 1995); Sigrun Skogly, The Human Rights Obligations
of the World Bank and International Monetary Fund (London: Cavendish
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especialistas em direitos humanos da ONU enfatizaram
esta questão no recente apelo ao Banco Mundial para
garantir a coerência com as normas internacionais de
direitos humanos na sua atual revisão.9
Garantir uma implementação eficaz
A maioria dos artigos neste boletim enfatiza a necessidade
de as instituições financeiras internacionais, incluindo
o Banco Mundial, estabelecerem acordos mais sólidos
para garantir a implementação das normas acordadas na
elaboração do projeto e na sua execução. Sem a criação de
mecanismos de avaliação de riscos eficazes que apliquem
medidas de salvaguarda durante a elaboração do projeto,
e sem uma melhor supervisão e monitoramento,
as salvaguardas não proporcionarão os resultados
desejados.10 Anteriormente à concepção do projeto
e à avaliação de impacto preliminar até a aferição dos
resultados a longo prazo, os impactos e riscos ambientais
e sociais devem constituir uma das principais análises do
Banco.
Conclusão
À medida que o volume de financiamento oficial para
o desenvolvimento, proveniente dos países do norte
aos países do sul, pode estagnar devido à atual crise de
crédito, prevê-se um aumento nos fluxos financeiros do
setor privado e dos Bancos do sul. Os BRICS acabam
de anunciar planos para a criação de um novo Banco
de Desenvolvimento para os Países do Sul, com o
objetivo de financiar biocombustíveis, hidrelétricas e
desenvolvimento nuclear,11 ao mesmo tempo que o setor
privado faz investimentos massivos em óleo de palma
e outros planos de desenvolvimento do agronegócio
(chegando, às vezes, a bilhões de dólares para plantações
individuais de óleo de palma na África e na Ásia). A enorme
escala de financiamento para o desenvolvimento e o
potencial de impactos negativos, nos povos das florestas e
em outras comunidades, evidenciam a necessidade ainda
mais urgente de que as instituições de financiamento
público e privado apliquem salvaguardas ambientais e
sociais sólidas e eficazes. Os bancos de desenvolvimento
dos países do sul precisarão implementar sistemas de
salvaguarda eficazes e mecanismos de responsabilização.
O setor privado também deve aumentar o seus esforços
para garantir investimentos sustentáveis e que respeitem

os direitos humanos.
Em 2013-14, o Banco terá um importante fundamental
que servirá de exemplo para os financiamentos
internacionais para o desenvolvimento. O Banco
deve utilizar a sua iniciativa de revisão e atualização
de salvaguardas para melhorar os seus padrões, com a
finalidade de cumprir com as normas e obrigações de
direitos humanos, e estender o alcance das salvaguardas a
diversos instrumentos de financiamento. Deve corrigir as
deficiências no sistema de implementação de salvaguardas
através de reformas institucionais abrangentes e medidas
significativas para colocar os princípios na prática.
Tom Griffiths e Helen Tugendhat (Equipe de Finança
Responsável FPP)
Leitura adicional:
•

•
•
•
•
•

Revisão e atualização das Salvaguardas do Banco
Mundial:
http://www.forestpeoples.org/tags/
update-and-consolidation-world-bank-safeguardpolicies-2010-13
Banco Asiático de Desenvolvimento: http://www.
forestpeoples.org/topics/responsible-finance/asiandevelopment-bank-adb
Banco Africano de Desenvolvimento: http://www.
forestpeoples.org/topics/responsible-finance/africandevelopment-bank-afdb
Banco Interamericano de Desenvolvimento: http://
www.forestpeoples.org/topics/responsible-finance/
inter-american-development-bank-idb
Fundo Para o Meio Ambiente Mundial (GEF na sigla
em inglês): http://www.forestpeoples.org/topics/
responsible-finance/global-environment-facility-gef
International Finance Corporation do Banco Mundial:
http://www.forestpeoples.org/topics/responsiblefinance/international-finance-corporation-ifc

Publishing, 2001), 84-87; Mac Darrow, Between Light and Shadow. The
World Bank, The International Monetary Fund and International Human
Rights Law (Oxford: Hart Publishing, 2003), and Philippe Sands & Pierre
Klein (eds.), Bowett’s Law of International Institutions, 5th ed. (London:
Sweet & Maxwell, 2001), 458-59.
9
Nota à Imprensa, Escritório do Alto Comissariado para os
Direitos Humanos, Abril, 2013 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13248&LangID=E
10
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/implementation-submission-wb-april-2013-english.pdf
11
“Países BRICS acordam 50 bilhões de dólares para Banco de
Desenvolvimento” Asian Scientist Magazine, Segunda-Feira 15 de
abril 2013
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Experiências de povos
indígenas com as
salvaguardas
2. A experiência de povos
indígenas da Ásia com as
políticas de empréstimos
financeiros das instituições
financeiras internacionais:
Uma síntese seleta
Para os povos indígenas da Ásia, os projetos e intervenções
dos bancos multilaterais de desenvolvimento têm um
histórico de violações sistemáticas e generalizadas dos
direitos humanos. Em muitos países, os povos indígenas
são sujeitos a deslocamentos generalizados e perdas
irreversíveis dos seus modos de subsistência tradicionais.
Por trás destas violações de direitos humanos está a
negação dos direitos dos povos indígenas às suas terras,
territórios e recursos, e ao seu direito ao consentimento
prévio, livre e informado (FPIC na sigla em inglês) em
projetos e intervenções, inclusive os que levam a bandeira
de desenvolvimento humano e sustentável. Entre eles, os
grandes projetos de “conservação” ambiental e de
infraestrutura (represas e construção de rodovias) tiveram
os piores impactos prejudiciais nos povos indígenas. Existe
um bom número de exemplos de projetos que tiveram
um impacto negativo nas comunidades indígenas nos
países asiáticos, alguns dos quais encontram-se abaixo.
Embora o Banco Mundial e o Banco Asiático de
Desenvolvimento tenham suas próprias políticas
operacionais obrigatórias de salvaguarda ambiental e
social, as exigências para o respeito dos direitos humanos
e coletivos dos povos indígenas são fracas, e a sua
implementação provou-se ser problemática. Segundo
a perspectiva dos povos indígenas, ainda que existam
atualmente projetos melhor concebidos, comparados
aos projetos executados nas décadas de 60 e 70, ainda
não se alcançou os resultados positivos desejados, com
respeito à implementação destas salvaguardas para
garantir a proteção ambiental e evitar consequências
sociais negativas.
O Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB na sigla
em inglês) realizou uma revisão das suas políticas

operacionais de salvaguarda ambiental e social em
2008-09, e publicou uma Declaração de Política de
Salvaguarda que inclui uma Política mais progressiva
sobre Povos Indígenas. A Política de Povos Indígenas do
ADB exige agora a aplicação do consentimento prévio,
livre e informado dos povos indígenas em projetos e
intervenções que afetem as suas terras, territórios e
recursos, patrimônio cultural e possível deslocamento.
No entanto, a política operacional ainda é fraca no que
diz respeito ao processo de decisão coletiva dos povos
indígenas e na sua definição de consentimento como “um
amplo apoio comunitário”. Ademais, o compromisso da
Administração do ADB e das agências contrapartes nos
países mutuários, responsáveis pela implementação da
política sobre povos indígenas, ainda tem que ser testado.
O Banco Mundial (BM) continua aplicando uma política
de povos indígenas obsoleta, a Política Operacional 4.10
(ainda que atualmente esteja em revisão). Esta política é a
única política de bancos multilaterais de desenvolvimento
que não reconhece o direito dos povos indígenas ao
consentimento prévio, livre e informado. O Banco ainda
tem que responder com eficácia aos resultados da revisão
interna de 2011 sobre a implementação da Política
Operacional 4.10.12 Esta revisão foi condenatória, com
os seguintes resultados:
•

•
•
•

•

Embora muitos projetos identificaram benefícios
para os povos indígenas, em muitos projetos não
se respondeu aos impactos negativos nos povos
indígenas, principalmente os impactos indiretos e a
longo prazo;
Ignorância significativa sobre a proteção ou promoção
dos direitos dos povos indígenas às terras e recursos;
Falta de mecanismos de reclamação apropriados,
estabelecidos por projetos;
Em lugares onde não se reconhece os direitos aos
recursos, os projetos que afetam as terras e águas,
em geral, não consideraram medidas para tratar dos
direitos à terra e recursos, essenciais para o bem-estar
e sustentabilidade a longo prazo das comunidades e
culturas indígenas;
Ausência considerável de informação sobre o projeto
e de documentos sobre os processos do projeto.

A revisão constatou que houve limitada evidência sobre
a ampla participação da comunidade, e as informações
verificáveis sobre o processo de obtenção de apoio
necessitam melhoras substanciais.
Os casos a seguir relatam as experiências dos povos
indígenas afetados por projetos e intervenções financiados
por instituições financeiras internacionais.
12
World Bank, Implementation of the World Bank’s Indigenous
Peoples Policy: A Learning Review (FY 2006-2008), August 2011
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Laos
Província Khammouane, Províncias Vientiane e Xieng
Khouang
O governo da República Democrática Popular de Laos
(RDP Laos) considera a hidroenergia como o maior
propulsor de crescimento e desenvolvimento econômico.
O governo do Laos tem o objetivo de transformar o país
na “fonte de energia do Sudeste Asiático”, aproveitando
a potência dos rios. Para alcançar este objetivo, o governo
do Laos recebe financiamento das principais Instituições
Financeiras Internacionais (IFIs), inclusive do Banco
Mundial e do Banco Asiático de Desenvolvimento.
O plano de desenvolvimento do setor energético do
governo do Laos inclui 72 novas represas, das quais 12
já estão em construção e aproximadamente outras 25 em
etapas avançadas de planejamento.13 No caso de grandes
represas como a Nam Theun (NT2) e a Nam Ngum
3(NN3), os povos indígenas nas comunidades afetadas
enfrentaram sérios deslocamentos econômicos e sociais,
além da perda da biodiversidade.
A represa NT2, na província de Khammouane, afetou
diretamente mais de 120.000 pessoas, destruindo os
meios de subsistência e pescas, inundando as hortas nas
margens dos rios e afetando a qualidade da água. Seis
mil e trezentos indígenas no Planalto de Nakai tiveram
que ser reassentados para deixar lugar ao reservatório
de água. O reduzido número de habitantes do povo
Vietic, o povo indígena mais vulnerável do Laos, foi
obrigado a deslocar-se para aldeias de reassentamento, o
que constitui uma violação das políticas operacionais de
povos indígenas do Banco Mundial e do Banco Asiático
de Desenvolvimento. Houve denúncias de que muitos
morreram na aldeia de reassentamento, por causas físicas
e psicológicas. Até a data, os povos indígenas afetados
nas aldeias de reassentamento não receberam terras nem
indenização pela perda das suas propriedades.
Parte dos compromissos de terra e indenização descritos
detalhadamente nos documentos de planejamento do
projeto permanecem sem cumprir. Devido à perda de
terras e recursos naturais, a segurança alimentar continua
sendo uma preocupação para os povos indígenas
afetados. Embora as necessidades materiais de habitação,
eletricidade, estradas, escolas e centros de saúde foram
oferecidas nas aldeias de reassentamento, existem sérias
dúvidas sobre a recuperação dos meios de subsistência
dos povos indígenas antes do reassentamento, e de que
os mesmos serão sustentáveis no futuro e apropriados
à sua cultura. A má qualidade da terra nas aldeias de
reassentamento continua causando graves problemas
para os habitantes, que não podem plantar alimentos
suficientes para alimentar as suas famílias e pagar as suas
13
International Rivers, dados disponíveis em: http://www.internationalrivers.org/campaigns/laos

Crianças no Planalto de Nakai, no Laos, antes da construção da
Represa Nam Theun 2. Atualmente, a aldeia está inundada pelo
reservatório de água e os membros da comunidade foram obrigados
a deslocar-se para aldeias de reassentamento © International Rivers

contas de eletricidade. Questiona-se também a produção
de pescas a longo prazo nos no reservatório , e ao contrário
do que foi acordado no Plano de Desenvolvimento
de Povos Indígenas do projeto, as pessoas alheias à
comunidade estão apropriando-se das áreas florestais
comunitárias.14 Entretanto, a represa Nam Ngum 3
(também com proposta de financiamento do Banco
Asiático de Desenvolvimento), nas províncias Vientiane
e Xieng Khouang, com inauguração prevista até 2016,
submergirá uma área de 3.769 km², afetando aos povos
indígenas Lao-Tai (42%), Khmu (33%), Hmong (25%)
e Yao.

Operários na Represa Nam Theun 2 -2008. A represa causou
sérios impactos negativos nas comunidades locais, cujos recursos
de subsistência foram seriamente afetados © Marcus Rhinelander/
International Rivers
14
A Política de Povos Indígena do ADB exigiu, no momento do
financiamento da NT2, um Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas (IDDP) para casos nos quais os povos indígenas pudessem ser afetados.
Em alguns países, referiram-se a estes Planos com a utilização de diferentes
termos, com por exemplo no caso do Laos, no qual tal Plano foi intitulado
“ Plano de Desenvolvimento das Minorías Étnicas”. As exigencias são as
mesmas para ambos os Planos.
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Nordeste da Índia
Meghalaya, Manipur, Nagaland
No nordeste da Índia, as principais IFIs, incluindo o
Banco Mundial, o Banco Asiático de Desenvolvimento e
o Banco do Japão para a Cooperação Internacional (JBIC
na sigla em inglês) têm um papel mais ativo no apoio aos
setores do transporte, eletricidade e energia, participação
do comércio e do setor privado, desenvolvimento urbano,
agronegócio e turismo. Na maioria dos projetos no
nordeste da índia, os povos indígenas não são devidamente
consultados antes da execução de megaprojetos. Um dos
exemplos é a Usina de Cimento Lafarge Surma (LCS
na sigla em inglês), o primeiro projeto da Cooperação
Econômica Subregional do Sul da Ásia (SASEC na sigla
em inglês), uma iniciativa asiática transnacional financiada
pelo Banco Asiático de Desenvolvimento. A usina LSC,
que está situada no Bangladesh mas que utiliza matéria
prima de Meghalaya, Índia, afetou o povo indígena Khasi
em Meghalaya. Atualmente, as famílias afetadas vem
lutando para ser indenizadas pela perda da suas terras
e meios de subsistência, devido à LSC. Assim como
os projetos financiados pelas IFIs, os grandes projetos
nas áreas do transporte e energia foram executados ou
estão sendo iniciados por empresas privadas e agencias
governamentais no nordeste da Índia. Por exemplo, o
projeto da Hidrelétrica para Fins Múltiplos Tipaimukh
(TMHEP na sigla em inglês), em Manipur, e a represa
Mapithel, em Nagaland, constituem uma séria ameaça
para os povos indígenas Hmar, Naga e Kuki. O projeto
TMHEP inundará aproximadamente 311 quilômetros
quadrados de terra, deslocando permanentemente 90
aldeias, principalmente dos povos indígenas Hmar e
Zeliangrong, e desmatando 7.8 milhões de árvores e
27.000 bambuzais, em uma área florestal de 25.822
hectares.
			
Nepal
No Nepal, além de financiar projetos de saúde e
educação, o Banco Mundial e o Banco Asiático de
Desenvolvimento estão financiando sistemas de
transporte e represas hidrelétricas. Os exemplos atuais
incluem dois projetos hidrelétricos- a “Hidrelétrica
Kabeli A” e o “Projeto Hidrelétrica Tanahu”- que estão
em fase de preparação. Os impactos detalhados destes
projetos hidrelétricos nos povos indígenas ainda não
foram determinados. Ao mesmo tempo, os projetos “do
no harm” (não prejudiciais) financiados pelas IFIs, por
exemplo os projetos de desenvolvimento agrícola, não
oferecem necessariamente bons resultados para os povos
indígenas, já seja pela falta de participação adequada ou
pela má avaliação das IFIs. Um estudo de caso sobre um
projeto de desenvolvimento agrícola comercial financiado

A Usina de Cimento Lafarge Surma, financiada parcialmente pelo
Banco Asiático de Desenvolvimento, afetou o povo indígena Khasi
em Meghalaya, Índia, o qual perdeu as suas terras e meios de subsistência por causa do projeto (AIPP)

pelo Banco Asiático de Desenvolvimento concluiu que
embora os produtos de alto valor proporcionados pelo
projeto aumentaram a renda da comunidade a curto
prazo, os mesmos afetaram as sementes tradicionais, a
fertilidade do solo e os sistemas de controle de pragas dos
povos indígenas.

A construção de megarepresas no Nepal ameaça os ecossistemas
fluviais e a segurança dos meios de subsistência locais © FPP
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Malásia
Província Sarawak
O projeto da Hidrelétrica Batang Ai (HEP na sigla em
inglês), em Sarawak, foi executado entre 1980 e 1985
no coração do território tradicional Iban. O projeto
deslocou aproximadamente 3.000 indígenas Iban de 21
casas tradicionais, e de onde foram obrigados a reassentarse na área Lemanak-Batang Ai, terra administrada
pela Autoridade para a Reabilitação e Consolidação da
Terra Sarawak. Financiado parcialmente pelo Banco
Asiático de Desenvolvimento, o projeto HEP, o maior da
Malásia, ocupa uma área de aproximadamente 16.187
hectares, dos quais 8.498 hectares foram inundados,
destruindo grandes áreas florestais e terrestres sob posse
consuetudinária, incluindo áreas de corte e queima,
safras e terras ancestrais.
O povo Iban reassentado enfrenta vários problemas, e
considera que foi tratado injustamente. Apresentamos
abaixo uma longa lista de problemas socioeconômicos
atualmente sofridos pelos 18.000 povos indígenas nos
distritos estatais de Batang Ai, ainda depois dos 25 anos
de funcionamento da represa hidrelétrica Batang Ai15:
•
•
•
•
•

Em vez de 4.45 hectares de terras limpas prometidas,
cada família recebeu apenas 0.404 hectares.
Não receberam nenhum apoio para a reconstrução,
conforme o prometido.
Muitas famílias não estavam preparadas para esta
nova forma de vida; consequentemente muitos não
puderam lidar com este novo desafio.
Expediu-se apenas um certificado de terra por família,
e os mesmos foram expedidos para os homens; as
mulheres foram privadas da propriedade da terra.
Em 2009, não só as comunidades deslocadas, mas
todo o distrito de Batang Ai ficou sem acesso a
transporte público, com limitada telecomunicação,
abastecimento de energia elétrica deficiente, cortes
frequentes no abastecimento de água, instalações
médicas e de saúde deficientes, assim como
oportunidades de emprego limitadas.

análise encarregado pela Comissão Mundial de Represas,
como parte da sua avaliação sobre o impacto das represas
nos povos indígenas afirma: “O povo Iban foi persuadido
a mudar-se em troca de habitação, água e eletricidade
gratuitos e 4 hectares de terra por família. A realidade
transformou-se numa amarga experiência. O povo Iban
não só foi reassentado através de um programa de terras
governamentais, mas também foi forçado a mudar
radicalmente os seus meios de subsistência. A cultura
de arroz tornou-se impossível nos terraços que foram
preparados para eles, e os mesmos foram obrigados
a inscrever-se como pequenos agricultores em um
programa de plantação. O seu nível de renda reduziuse a tal ponto que, de acordo com um estudo, 60% das
famílias encontravam-se abaixo da linha da pobreza do
Estado, e a maioria dos entrevistados denunciou que
a falta de terra era o principal problema.”17 A Terra
Sarawak, de propriedade do Estado e administrada
pela Autoridade para a Reabilitação e Consolidação
da Terra Sarawak, administrava a plantação onde
o povo Iban foi reassentado. As mulheres sofreram
desproporcionadamente os trâmites do reassentamento.
Por exemplo, a indenização, que deveria ter sido paga aos
homens e às mulheres como coproprietários da terra, foi
paga somente aos homens ,“chefes de família”.

3.000 habitantes do povo Iban foram obrigados a reassentar-se,
devido à construção da Hidrelétrica Batang Ai, em Sarawak © Iban
Longhouse in Lemanak, Sarawak

Por outro lado, o Banco Asiático de Desenvolvimento
descreveu o reassentamento de 2.800 habitantes do povo
Iban, causado pela construção da represa, como um
“programa economicamente viável e com sensibilidade
cultural” porque “as políticas eplanos...foram
cuidadosamente pesquisados e preparados”16.Outros,
porém, são ainda mais otimistas. Um documento de
15
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/1/trielection
s/20090401150731&sec=trielections
16
Banco Asiático de Desenvolvimento citado em Colchester, M., 1999, http://www.the cornerhouse.org.uk/resource/damsincorporated#index-01-01-00-00-fn061.

17
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/damsipsethnicminoritiesnov00eng.pdf

8

Boletim Eletrônico Informativo FPP: Abril 2013

Indonésia
PT WEDA Bay Nickel, Ilha de Halmahera, Maluku Norte
O Forest Tobelo (Tugutil) são povos nômades que habitam
nas florestas do interior da ilha de Halmahera, cuja base
de subsistência é a caça, a coleta e a procura de sagu nas
áreas baixas. A Comunidade Florestal Tobelo é
amplamente dividida em dois grupos. No primeiro
grupo estão aqueles que foram reassentados em aldeias,
mas podem voltar regularmente para utilizar as antigas
áreas da floresta. O segundo grupo é totalmente nômade
e identifica-se como O hongana ma nywa ou “povo
da floresta”. Embora seja difícil calcular o número
total de habitantes, este último grupo conta com
aproximadamente 100 indivíduos18.
Em 2004, o governo da Indonésia declarou 167.300
hectares deste território como Reserva Natural Aketajawe
e Floresta Protegida Lalobata, com o objetivo de proteger
pelo menos 23 espécies de aves; Alegou-se que estas
espécies de aves não podem ser encontradas em nenhum
outro lugar do mundo. No entanto, PT Weda Bay Nickel
(WBN) pôde realizar explorações e outras atividades
de desenvolvimento mineiro dentro destes parques
nacionais. O Contrato de Trabalho do Projeto WBN
cobre uma área de 54.874 hectares, parte da proposta
área tampão para as reservas. Esta área conta com
mangues e florestas com pântano de água doce, vários
tipos de habitat florestais de terras baixas e florestas
baixas de montanha. Menos da metade do total da área
foi designada como Floresta Protegida pelo Ministério
da Silvicultura.
Nesta fase de operações mineiras do WBN, solicitou-se
à Agência Multilateral de Garantia nos Investimentos
(MIGA na sigla em inglês), uma agência especializada do
Grupo Banco Mundial, que garantisse que o projeto
estaria livre de riscos políticos. O Conselho de
Administração da MIGA aprovou a garantia para a
fase de viabilidade do projeto em 13 de julho de 2010,
num valor de 207 milhões de dólares americanos, por
um período de 3 anos.19 Esta garantia cobre guerras,
desapropriação, distúrbios civis, não transferência e
violação de contrato. No entanto, na Revisão Ambiental
e Social realizada pela MIGA, na devida diligencia
realizada a meados de 2010, identificaram-se no projeto
impactos potenciais significativos, que ocorreram
durante as fases de construção e operação. Estes impactos
incluem a erosão potencial da biodiversidade, disposição
de resíduos sólidos e influxo demográfico. No que diz
respeito aos habitantes das florestas, a revisão afirma: “É
possível que as atividades do projeto possam dificultar a
18
http://www.earthworksaction.org/files/publications/EW_review_WedaBayNickel_biodiversity.pdf
19
http://www.miga.org/projects/index.cfm?stid=1759

sua movimentação e causar mudanças nos seus padrões
de subsistência, e sofrimento... É possível também
que descubram-se áreas de patrimônio pertencentes
aos grupos indígenas locais.”20 A área planejada para
as atividades mineiras é ainda parte da proposta zona
tampão para as reservas. As florestas também são as
terras dos povos indígenas Forest Tobelo, e representam
um habitat importante para várias espécies endêmicas e
protegidas.
Expressaram-se preocupações de que o projeto terá
uma série de impactos negativos na biodiversidade,
como por exemplo a destruição de pelo menos 4.00011.000 hectares de floresta tropical úmida, assim como
a destruição de pelo menos 2.000- 6.000 hectares (30%)
da Floresta Protegida, na área do projeto de exploração
mineiro21. Ainda mais importante, a sobrevivência
sociocultural do povo Forest Tobelo está ameaçada,
devido aos graves impactos deste projeto mineiro no seu
território.
Para superar este legado de projetos fracassados ou
daninhos nas terras e territórios dos povos indígenas,
as instituições financeiras que operam na Ásia precisam
proferir mais do que discursos da boca para fora,
para cumprir com as normas de salvaguarda por elas
estabelecidas. As instituições financeiras precisam tratar
das barreiras significativas para a melhor execução das
suas políticas de salvaguarda, incluindo a fraca vontade
política de alguns governos asiáticos. Além do mais,
as normas em si precisam ser melhoradas e alinhadas
às obrigações internacionais dos governos, incluindo a
obrigação de implementar a Declaração da ONU sobre
os Direitos dos Povos Indígenas.
Este artigo foi oferecido pela Asia Indigenous Peoples Pact
(AIPP). A Asia Indigenous Peoples Pact é uma organização
regional fundada em 1988 pelo movimento dos povos
indígenas. AIPP está comprometida com a promoção e
defesa dos direitos humanos e dos povos indígenas, incluindo
o trabalho de defesa direitos nos assuntos e preocupações dos
povos indígenas da Ásia.

20
As informações sobre o povo Forest Tobelo e os impactos sofridos pelas operações mineiras de WEDA foram extraídas de http://www.
miga.org/documents/WedaBay_ESRS.pdf
21
www.earthworksaction.org/pubs/EW_review_WedaBayNickel_
biodiversity.pdf
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3. O BID, Camisea e Peru:
Uma história comovente
sobre as
salvaguardas
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
teve um papel fundamental no desenvolvimento do
projeto de gás de Camisea na Amazônia Peruana em
2002/2003, apesar de não ter então nenhuma política
específica para projetos que impactam os povos
indígenas. Quando o Banco adotou uma política em
2006, ignorou-se uma cláusula fundamental sobre
os povos em isolamento, durante o empréstimo de
400 milhões de dólares americanos no ano seguinte.
Entretanto, as tentativas do Banco de “proteger”
uma reserva para povos indígenas em “isolamento
voluntário”, diretamente afetados pelo projeto
Camisea, foram quase plenamente ineficazes, e
atualmente estão sendo ainda mais minadas pelos
planos de expansão das operações dentro da Reserva
Pede-se ao BID que aprove estes planos e o mesmo
poderia fazê-lo a qualquer momento.
O BID teve um papel fundamental no desenvolvimento
do projeto gás de Camisea na Amazônia Peruana. Por
exemplo, em 2002 o Banco aprovou um empréstimo
de cinco milhões de dólares americanos ao governo
peruano, para fortalecer sua capacidade de supervisão dos
“aspectos ambientais e sociais” do projeto, e estabelecer
iniciativas de desenvolvimento sustentáveis na sua área
de influência,22 e em 2003, aprovou-se um empréstimo
de 75 milhões de dólares americanos a um consórcio
privado, Transportadora de Gas del Peru (TGP), para
operações de downstream.23 A participação do BID foi
particularmente significativa porque o mesmo estimulou
empréstimos de outras instituições financeiras. Isso, por
sua vez, for particularmente importante, seguindo as
duras críticas da sociedade civil sobre o projeto Camisea,
baseadas em motivos ambientais e sociais, e o fato de
algumas instituições financeiras, como o Citigroup, O
Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos
(the US’s Export-Import Bank na sigla em inglês) e a
Corporação para Investimentos Privados Internacionais
do Governo dos Estados Unidos (OPIC na sigla em
inglês), terem recusado a sua participação.
Uma crítica fundamental foi que o projeto Camisea
22
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE0233
23
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE0222

estava realizando suas operações em território habitado
por povos indígenas em “isolamento voluntário”. De fato,
74% da concessão mais importante na região Camisea denominada “Lote 88” e administrada por um consórcio
privado liderado por Pluspetrol- sobrepõe-se à Reserva
Kugapakori-Nahua-Nanti (KNNR), que foi criada para
“garantir o direito dos povos nativos Kugapakori e Nahua
sobre as terras onde vivem de forma tradicional”24 Será
que os empréstimos do BID em 2002 e 2003 violaram
suas políticas sobre projetos que impactam os povos
indígenas? Sim e não. Sim, porque as Diretrizes de
Impacto Ambiental e Social do BID, então em vigor,
afirmavam que os povos indígenas devem concordar
com os projetos que os afetam; e Não porque o Banco
não tinha nenhuma política sobre povos indígenas naquela
época.25

Os rios nas Reservas Kugapakori-Nahua-Nanti podem ficar poluídos, caso haja uma extensão do projeto de gás de Camisea © Johan
Wildhagen

Em 2007, o BID aumentou a sua participação no projeto
Camisea, aprovando um empréstimo de 400 milhões
de dólares americanos a outro consórcio privado, Peru
LNG, para operações de downstream.26 O empréstimo foi
aprovado, apesar de críticas constantes e detalhadas sobre
os impactos ambientais e sociais do projeto Camisea,
principalmente em povos indígenas, inclusive nos povos
em “isolamento voluntário”. O projeto foi aprovado
também, apesar de o BID ter aprovado em 2006 uma
política específica sobre povos indígenas, intitulada
“Política Operacional sobre Povos Indígenas”. Esta
política oferecia proteção específica para os “povos em
isolamento”, estabelecendo que o Banco “reconheceria,
respeitaria e protegeria as terras e territórios, saúde,
24
Ministério da Agricultura, Resolução No. 00046-90- AG/
DGRAAR, 14 de fevereiro de 1990.
25
Anne Deruyttere, Perceived Challenges to Recognition on Prior
and Informed Consent of Indigenous Peoples and other Local Communities: The experiences of the Inter-American Development Bank, Sustainable Development Law & Policy, Volume 4, Issue 2 Summer 2004: Prior
Informed Consent: p. 40.
26
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE-L1016
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ambiente e cultura (dos povos “em isolamento”), e só
financiaria projetos que respeitassem o direito destes
povos a permanecer em dita condição de isolamento, e a
viver livremente de acordo com a sua cultura.”27 Apesar
de tudo isso, antes de aprovar o empréstimo de 400
milhões de dólares americanos, o BID tinha admitido
que as instalações associadas às novas operações teriam
um maior impacto “nos povos indígenas que vivem
em isolamento voluntário dentro da Reserva Territorial
Nahua-Kugapakori.”28 Como isso respeita então a sua
condição de “isolamento”?

Materiais para serem usados no projeto gás de Camisea na
Amazônia Peruana- Iquitos, Peru © David Hill

Embora as “Diretrizes Operacionais” para a política do
BID sobre povos indígenas reconheça a obrigação de
cumprir com as leis nacionais e internacionais, inclusive
a jurisprudência do Sistema Interamericano, o fato é
que a política está muito longe de desenvolver normas
internacionais sobre povos indígenas em “isolamento”.
No ano passado, o Escritório do Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR
na sigla em inglês) publicou algumas “diretrizes”,
recomendando que os territórios dos povos em
“isolamento” fossem “intocáveis”, repetindo o apelo
das organizações indígenas há anos. Ao mesmo tempo,
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
enfatizou constantemente o dever dos Estados de
proteger os “povos em isolamento”, e o Comitê da ONU
para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD
na sigla em inglês) expressou preocupações sobre as
atividade extrativas em seus territórios, e recomendou a
sua suspensão. De fato, no mês de março deste ano o
CERD fez um apelo ao governo do Peru para suspender
“imediatamente” a expansão do projeto Camisea dentro
da Reserva KNNR.29 De modo mais geral, a Organização
27
http://tinyurl.com/cym78p4
28
IDB (2006) Environmental and Social Strategy: Peru LNG
Project Project Number: PE-L1016, IDB, Washington, July, 2006.
29
http://www.forestpeoples.org/tags/expansion-peru-s-camiseagas-project-peruvian-amazon

Internacional do Trabalho (OIT) e a Corte
Interamericana de Direitos Humanos enfatizaram os
direitos dos povos indígenas de participar nas decisões
sobre projetos que podem afetá-los, o que é impossível
de ser feito com os povos em “isolamento” sem colocálos gravemente em perigo. Apesar de todas estas normas
e direitos legais claramente definidos, a política do BID
sobre povos indígenas estabelece que está preparada para
financiar projetos com o “potencial de impactar direta
ou indiretamente os povos (“em isolamento”), suas terras e
territórios ou suas formas de vida.”
O BID pode tentar defender sua participação no
projeto Camisea citando uma serie de compromissos
ambientais e sociais que, de acordo com o Banco, foram
exigidos para os empréstimos de 2002 e 2003 - alguns
dos quais aplicaram-se a operações financiadas pelo
BID, ex. TGP downstream, e operações não financiadas
pelo Banco, ex. Pluspetrol upstream. No entanto, as
organizações da sociedade civil no Peru denunciam
que muitas destas condições não foram cumpridas,30 e
que quando o foram, em geral significaram pouco ou
quase nada. Por exemplo, possivelmente, o compromisso
mais importante feito pelo governo do Peru, no que diz
respeito aos povos em “isolamento” foi para reforçar a
proteção da KNNR, elevando o seu estatuto legal. Este
estatuto foi elevado com um Decreto Supremo em julho
de 2003, que estabelece que o “desenvolvimento de
atividades econômicas” e “novos direitos para explorar
recursos naturais dentro da Reserva” são “proibidos”.
Ainda assim, o Decreto está sendo atualmente ignorado
pelo planos da Pluspetrol de expandir as suas operações
na reserva. O ministério de Energia do Peru aprovou em
2012 uma avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para
a construção de três poços, e outra AIA para outros 18
poços, um gasoduto de 10km e testes sísmicos 2D e 3Dquase tudo do que está programado para adentrar ainda
mais na KNNR- está aguardando aprovação.
Em um novo giro, parece agora que a expansão não
pode prosseguir sem a aprovação formal do BID,
sob determinados compromissos assumidos (ainda
não revelados) na condição do seu empréstimo de 75
milhões de dólares americanos à TGP. Um documento
do BID, com data de junho de 2003, estipula que “no
caso de haver expansão subsequente ou novos trabalhos
(ex. processos de looping, etc.) que possam ter impactos
potenciais significativos ou riscos relacionados à questões
ambientais e sociais, a empresa Componente do Projeto
deverá: (a) elaborar e executar plenamente uma Avaliação
de Impacto Ambiental satisfatória ao BID, tanto na
30
Para os dois exemplos ver DAR, 2007 ‘Diagnóstico Situacional del Nivel de Cumplimiento de los Compromisos asumidos por el
Gobierno del Perú en el ámbito del Proyecto Camisea’ and DAR/Acción
Cuidadana Camisea, 2007, ‘Los 21 Compromisos Socioambientales de
Camisea: Mucho Camino por Andar.’
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forma quanto no conteúdo...”31 O Escritório de Relações
Exteriores do BID (EXR) confirmou recentemente que:
“A AIA deve ser satisfatória para o BID. Isso não estava
incluído nos termos do acordo comum, uma vez que a
TGP não era responsável pelo componente inicial, mas
sim no acordo Upstream Consortium Support Agreement
(UCSA na sigla em inglês). O EXR informou que o
UCSA é “confidencial” e, em 24 de abril, nenhuma das
AIA eram “ainda satisfatórias para o BID”. Contudo,
como é que algum dia poderão ser “satisfatórias”, dado o
compromisso do BID de “proteger” a KNNR e sua política
sobre povos indígenas, na qual afirma “reconhecer, respeitar
e proteger as terras e territórios, saúde, ambiente e cultura
(dos povos em “isolamento”)”?
Além do mais, no que parece ser uma tremenda ironia,
o BID anunciou no último mês de dezembro que daria
1 milhão de dólares americanos ao governo do Peru, em
parte para proteger as reservas dos povos em “isolamento”,
mudando o seu estatuto legal e transformando-as de
“reservas territoriales”, tal como é atualmente a KNRR,
em “reservas indígenas”, uma nova categoria estabelecida
por lei em 2006.32 Esta lei afirma que as “reservas
indígenas” são “intocáveis” e proíbe “qualquer tipo de
atividade diferente dos costumes e usos ancestrais dos
seus habitantes indígenas”. Porém, a lei também tem
um vazio jurídico. De forma mais específica, o Artigo
5, inciso C, afirma que os recursos naturais podem ser
explorados, se forem considerados “necessários” pelo
governo. No caso da KNNR, a transformação de “reserva
territorial” em “reserva indígena” implicará a remoção da
“proteção” oferecida pelo Decreto Supremo, minando
assim os compromissos do BID de “proteger” a KNNR e
enfraquecendo-a ainda mais.
Dada toda esta situação, não é surpreendente que
nas recentes condenações da expansão do projeto
Camisea, as organizações indígenas no Peru salientaram
reiteradamente a responsabilidade do BID. Numa
declaração feita no último mês de dezembro,
anunciando sua intenção de levar o governo do Peru
e o “responsável da empresa” perante os tribunais para
paralisar a expansão, AIDESEP, FENAMAD, ORAU
e COMARU afirmaram que o governo não cumpriu
com os compromissos ambientais e sociais acordados,
como condição para receber o empréstimo do BID.
Daysi Zapata, vice-presidente da AIDESEP afirma que
a experiência do projeto Camisea mostra que “O BID
precisa estabelecer normas mais estritas para atividades
em áreas tão delicadas, principalmente as atividades que
31
O Relatório dos Impactos Ambientais e Sociais do BID de 2003
listam um grande número de compromissos de este tipo
32
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.
html?id=PE-T1258 e http://www.iadb.org/en/projects/project-descriptiontitle,1303.html?id=PE-T1276

afetam os povos em isolamento.”33 A questão que resta a
ser respondida é se o BID irá finalmente cumprir com os
seus compromissos e obrigações para proteger a Reserva
KNNR e seus habitantes, e recusar a autorização para os
planos de expansão.
David Hill, Jornalista Independente e Consultor34

Os Povos indígenas, inclusive os povos em isolamento, na Reserva
Nahua-Nanti podem sofrer impactos negativos, se forem autorizados os planos de expansão do projeto de gás de Camisea dentro da
Reserva © Johan Wildhagen

4. As experiências de povos
indígenas da África com as
políticas de salvaguarda:
Exemplos do Camarões e da
Bacia do Congo
A noção de indígena é geralmente algo polêmico na
África. Existem opiniões que consideram todos os
africanos como indígenas liberados dos poderes coloniais,
enquanto outras simplesmente destacam que é muito
difícil determinar quem é indígena na África. A criação,
em 2001, do Grupo de Trabalho sobre as Populações/
Comunidades Indígenas da Comissão Africana dos
Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR na sigla em
inglês) e o relatório do Grupo, enviado à Comissão e
aprovado em 2003, trouxeram uma nova perspectiva
à esta questão. Nesse relatório, pela primeira vez,
houve uma aceitação unânime da existência de povos
indígenas na África, o que levou ao debate de como os
países poderiam começar a integrar os direitos desses
33
Daysi Zapata, comunicação pessoal.
34
David trabalhou como consultor para o FPP entre novembro de
2012 e janeiro de 2013
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povos na esfera de direitos humanos. A maioria dos
povos indígenas da África Central são povos caçadorescoletores, comumente conhecidos como “Pigmeus”, e
povos pastores. Estes povos ainda sofrem discriminação
por meio da desapropriação das suas terras e a destruição
dos seus meios de vida, culturas e identidades, extrema
pobreza, falta de acesso e participação nas decisões
políticas e falta de acesso à educação e centros de saúde.

informado e a participar na gestão dos assuntos públicos,
e em qualquer iniciativa que é propensa a afetá-los.
Conforme mencionado anteriormente, no Camarões
existem Planos de Desenvolvimento para Povos
Indígenas (IPDPs na sigla em inglês), vinculados aos
principais programas de desenvolvimentos apoiados pelo
Banco Mundial, como o Programa de Desenvolvimento
Comunitário Participativo (comumente conhecido em
francês pela sigla PNDP) e o Programa para o Setor
Ambiental- Florestal (FESP na sigla em inglês), que
têm como objetivo tratar das especificidades dos povos
indígenas.

Refúgio tradicional Baka. Em geral, o povo indígena Baka na
África Central é discriminado, e seus direitos às suas terras ancestrais não são devidamente reconhecidos pelos governos nacionais ©
Samuel Nnah

Existem evoluções positivas relacionadas à proteção dos
direitos dos povos indígenas na África. A República
Centro-Africana ratificou a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os
Povos Indígenas e Tribais, a República do Congo aprovou
uma lei especial sobre Povos Indígenas, e o Quênia
está alcançando um considerável progresso em termos
de políticas que respeitam e protegem os direitos dos
povos indígenas. Todos estes aspectos confirmam essas
evoluções. Muitos países africanos também votaram a
favor da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos
dos Povos Indígenas (UNDRIP na sigla em inglês). Alguns
países, como o Camarões e a República Democrática do
Congo (RDC) também estão implementando Planos
Nacionais para o Desenvolvimento de Povos Indígenas,
por meio de programas apoiados pelo Banco Mundial.
Porém, a triste experiência é que muitas destas iniciativas
existem apenas no papel, e não se traduzem em ações
concretas que trazem efeitos positivos para os povos
indígenas.
A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas, a Carta Africana sobre os Direitos
Humanos e dos Povos e a Convenção 169 da OIT
são alguns dos instrumentos jurídicos e políticos
internacionais que reconhecem os direitos dos povos
indígenas à consulta, ao consentimento prévio, livre e

O mapeamento participativo de povos indígenas sobre as suas terras é a única forma de garantir sua participação plena e efetiva, e de
incluir o consentimento prévio, livre e informado nos processos
relacionados às suas terras e territórios ancestrais © Samuel Nnah

No entanto, a questão fundamental deve ser como
integrar as salvaguardas nas políticas e programas, e
como implementá-las. No Camarões, a maioria dos
IPDPs são bem redigidos por consultores, para estar
em consonância com os requisitos do Banco Mundial.
Porém, a sua implementação é deficiente, uma vez que
os princípios que defendem são raramente respeitados.
Registraram-se vários casos no Camarões, nos quais os
IPDPs são implementados de qualquer forma e terminam
alcançando princípios muito aquém dos estabelecidos.
RACOPY, a Articulação para Ação “Pigmeu”, registrou
casos nos quais o IPDP do FESP foi supostamente
“implementado”, simplesmente por meio da distribuição
de sacolas de arroz e outros alimentos, facões, enxadas
e outras ferramentas. Estas ações foram realizadas sem
consulta aos povos indígenas, e estes materiais foram
posteriormente encontrados na manutenção de Bantus
(uma comunidade não- indígena).
Em muitos países Africanos, a discriminação contra
os povos indígenas manifesta-se nas políticas e
programas formulados pelo Estado. As leis e políticas
discriminatórias privam os povos indígenas das florestas
13
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das suas terras e recursos. A leis relacionadas à terra, e
os projetos de desenvolvimento que afetam os territórios
indígenas refletem, em geral, a realidade de que o
Estado não reconhece os direitos às terras ancestrais. O
povo indígena da floresta Bagyeli (também chamado
“Pigmeu”), no Camarões, foi seriamente afetado pela
construção do projeto do Oleoduto Chad-Camarões
(financiado parcialmente pelo Banco Mundial) que
passa por uma parte importante do seu território
florestal, trazendo consigo uma série de problemas
como: a redução dos recursos florestais, indenização
inapropriada, novas formas de conflito com os vizinhos
Bantus e deslocamentos, devidos à criação do Parque
Nacional Campo Ma’an. Este projeto foi construído
em violação das salvaguardas do Banco Mundial contra
danos aos povos indígenas, segundo os detalhes do
extenso Relatório do Painel de Inspeção35.
Durante a construção do Oleoduto Chad-Camarões, as
populações indígenas, cujas terras foram atravessadas pela
construção, não tiveram direito à indenização, uma vez
que, de acordo com a lei de terras do Camarões de 1974,
estas populações não tem direitos de terra legalmente
reconhecidos, e não se considera que as suas atividades
de caça e coleta acrescentam qualquer valor à terra, e
desta forma são “invisíveis” sob as leis nacionais injustas
e obsoletas.
Com base na política do Banco Mundial sobre povos
indígenas, os povos Baka, Bagyeli, Bakola e Bedzang- todos
os povos indígenas caçadores e coletores do Camarões- são
considerados “Povos Indígenas”, e o governo reconheceu
e assumiu os Planos de Desenvolvimento para Povos
Indígenas/Pigmeus na construção do Oleoduto ChadCamarões, o Programa Nacional de Desenvolvimento
Participativo e o Programa para o Setor AmbientalFlorestal.
Apesar de tudo isso, a terminologia oficial utilizada para
referir-se a povos indígenas no Camarões, em outros
contextos não relacionados ao Banco Mundial, é “povo
marginalizado”. Isto os associa a grupos como os
portadores de deficiência, pessoas idosas e outros
grupos socialmente vulneráveis. Esta associação não tem
sentido, uma vez que dentro da categoria povos indígenas
existem pessoas portadoras de deficiência, pessoas idosas
e outros grupos socialmente vulneráveis, assim como
qualquer outro segmento da população. Além do mais,
os povos indígenas não são identificados pelo seu nível de
vulnerabilidade, mas sim pelas suas relações específicas
com a terra e os recursos, e pelos direitos decorrentes
destas relações. Não está claro por que o Camarões não
quer reconhecer oficialmente os Povos Indígenas pastores
e caçadores de acordo com o estabelecido pelas Nações
35
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/
Resources/ChadInvestigationReporFinal.pdf

Unidas.

O povo indígena da floresta Bagyeli, no Camarões, foi seriamente
afetado pela construção de um oleoduto entre o Chad e o Camarões, financiado pelo Banco Mundial © John Nelson

Em dezembro de 2005, as organizações da sociedade civil
do Congo, inclusive representantes de organizações de
povos indígenas dependentes das florestas, apresentaram
uma reclamação ao Painel de Inspeção do Banco Mundial,
relacionada aos impactos da reforma do setor florestal
apoiada pelo Banco. A reclamação denunciava que a
falha do Banco em não cumprir com as suas políticas
de salvaguarda na sua promoção de reformas no setor
florestal, como por exemplo o zoneamento florestal e o
sistema de distribuição de concessões, poderia afetar os
povos indígenas e os povos dependentes das florestas. O
Painel concluiu de forma afirmativa que, de fato, o Banco
não tinha respeitado as suas políticas de salvaguarda,
inclusive àquelas relacionadas à proteção dos direitos dos
povos indígenas. Além do mais, muito recentemente,
um estudo realizado pelos próprios inspetores do Banco
Mundial, o Grupo Independente de Avaliação (IEG na
sigla em inglês), mostrou que os investimentos na área da
silvicultura nos últimos 10 anos não tinha contribuído
muito para reduzir a pobreza, melhorar a conservação,
responder às mudanças climáticas ou beneficiar as
comunidades locais nos países em desenvolvimento
(Artigo 7). Está claro que a presença única das salvaguardas
não é suficiente. As salvaguardas devem ser propriamente
financiadas, bem equipadas e implementadas para que
tenha qualquer efeito no resultado de um projeto. A
implementação dos requisitos de salvaguarda deve levar
em consideração também as realidades políticas de um
determinado país, apoiando e não enfraquecendo os
direitos que lhe são atribuídos.
As organizações da sociedade civil e de povos indígenas
da África continuarão supervisando a implementação
das políticas de salvaguarda das Instituições Financeiras
Internacionais, para garantir que os direitos dos povos
14
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indígenas sejam protegidos, e que as suas terras ancestrais
sejam asseguradas.
Samuel Nnah Ndobe
Para maiores informações
•

O Banco Africano de Desenvolvimento pronto para
introduzir pela primeira vez normas sobre Povos
Indígenas

Povo indígena da floresta Baka, discutindo questões relacionadas
às florestas, desafios relacionados ao desmatamento e REDD+ ©
Samuel Nnah

As Salvaguardas do Banco
Mundial
5. Avanço ou retrocesso?
A revisão e atualização das
salvaguardas do Banco
Mundial (2012-14)
Atualmente, o Banco Mundial está realizando, num
período de dois anos, uma “revisão e atualização” de oito
das suas dez políticas de salvaguarda ambientais e sociais.
As ONGs têm destacado como o Banco Mundial deve
aproveitar esta revisão para melhorar as suas normas e
reforçar a implementação e sistemas de cumprimento,
com o objetivo de aumentar a responsabilização do Banco
e alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Ao mesmo tempo, as ONGS expressaram preocupações
de que o plano do Banco de “consolidar” suas políticas,
colocando maior ênfase na utilização de sistemas
nacionais para responder às questões de salvaguarda,
poderia derivar em normas enfraquecidas, e menos
responsabilização do Banco e dos governos mutuários
para com as comunidades afetadas e o público.
Em novembro de 2012, o Presidente do Grupo Banco
Mundial, Jim Yong Kim se comprometeu publicamente
que o Banco garantiria que o processo de revisão não
tivesse como consequência o enfraquecimento das normas
existentes. As ONGs saudaram este compromisso, mas
ainda persistem algumas preocupações sobre o conteúdo
e o alcance da revisão, e o processo de consulta pública
sobre a elaboração de um novo quadro de salvaguardas.
Este artigo oferece um resumo da revisão, e define
algumas preocupações fundamentais das ONGs sobre o
conteúdo e o processo, assim como recomendações para
responder às lacunas na revisão, e as medidas necessárias
para fortalecer o quadro de salvaguardas do Banco.
Algumas recomendações essenciais da sociedade
civil e dos povos indígenas36
•

Um quadro revisado de salvaguardas deve
incluir medidas que garantam a implementação
política eficaz, incluindo reformas nas estruturas
de incentivos ao pessoal e a alocação de mais

36
Comentários iniciais das Organizações da Sociedade Civil sobre a
Revisão e Atualização das Políticas de Salvaguarda do
Banco Mundial, dezembro de 2012 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/publication/2013/01/initial-comments-civil-society-organizationsworld-bank-safeguards-review-dec2012.pdf
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•
•
•

•

•

•

recursos para a aplicação e monitoramento das
salvaguardas.
Qualquer consolidação e simplificação de
políticas não deve derivar no enfraquecimento
das normas
Deve manter-se normas vinculativas para o
pessoal do Banco e para os mutuários.
As salvaguardas devem ser harmonizadas de
forma ascendente, para estar em coerência
com os direitos humanos e normas ambientais
internacionais, incluindo aqueles estabelecidos
na Declaração da ONU sobre os Direitos dos
Povos Indígenas (UNDRIP na sigla em inglês) e
os instrumentos de direitos humanos associados.
Um novo quadro integral deve responder aos
riscos ambientais e sociais em todas as formas
de instrumentos de empréstimos do Banco
(inclusive os empréstimos programáticos), não
apenas os financiamentos para investimentos.
As consultas sobre a revisão e atualização das
políticas devem ser significativas, e garantir
atividades de sensibilização específicas às
comunidades e grupos vulneráveis afetados pelas
operações de empréstimo do Banco.
O processo de revisão e atualização deve derivar
em um maior grau de responsabilização do
Grupo Banco Mundial para com as comunidades
afetadas e o público.

(OP4.37). A política sobre o Uso-Piloto de Sistemas
Nacionais de Salvaguardas Sociais e Ambientais dos
Mutuários (OP4.00) também está em revisão.
De acordo com o Documento de Enfoque do Banco,
publicado em outubro de 2012, um dos principais
objetivos estabelecidos da revisão é “fortalecer a eficácia
das políticas de salvaguarda para contribuir para com os
resultados de desenvolvimento das operações do Banco”,
ao passo que observa que o Banco, “consciente também dos
avanços realizados nas práticas regionais e internacionais
de abordar problemas sociais e ambientais, bem como
da emergência de políticas de sustentabilidade dentro da
comunidade internacional”.37 Com esse propósito, além
das políticas acima mencionadas, a revisão também
estudará como o Banco pode considerar as sete “áreas
emergentes” que não estão apropriadamente cobertas
pelas políticas atuais, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•

Direitos humanos
Consentimento prévio, livre e informado dos Povos
Indígenas (FPIC)
Posse da terra e recursos naturais
Saúde e segurança trabalhista e ocupacional
Gênero
Deficiência
Mudança climática

Cronograma de revisão:
O processo de revisão está divido em três fases:
Fase I: outubro 2012- abril 2013 (consultas internas e
externas, “trabalho analítico”)
Fase II: maio-novembro 2013 (consultas sobre um novo
esboço “política integrada”)
Fase III: dezembro 2013-junho 2014 (conclusão,
consultas finais e apresentação ao Conselho de
Administração)38

Até os projetos comunitários financiados pelo Banco Mundial
tiveram impactos prejudiciais nas comunidades florestais, devido à
deficiente elaboração e à fraca implementação das salvaguardas
sociais © Tom Griffiths

Conteúdo e objetivos do processo de revisão e
atualização
Entre as políticas sob revisão encontram-se as políticas
do Banco sobre Avaliação Ambiental (OP4.01);
Reassentamento Involuntário (OP4.12), Povos Indígenas
(OP4.10), Florestas (OP4.36), Habitats Naturais
(OP4.04), Controle de Pragas (OP 4.09), Recursos
Culturais Físicos(OP4.11) e Segurança de Represas

A Fase I já está chegando à sua conclusão. As reuniões
e diálogos de consulta durante a primeira fase foram
organizados em todo o mundo, começando com uma
reunião de informação para as ONGs em Washington,
em novembro de 2012. Organizaram-se várias reuniões
de um dia, no primeiro trimestre de 2013, com “grupos
de referência especializados”, selecionados para analisar
cada “área emergente”. Os resumos das reuniões de
consulta geral e das discussões dos especialistas estão
37
The World Bank’s Safeguard Policies: Proposed review and
Update Approach Paper World Bank, Wasjington DC, October 10,
2012 http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/SafeguardsReviewApproachPaper.pdf
38
http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFEPOL/Resources/584434-1306431390058/
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disponíveis no site de revisão das salvaguardas do Banco
(veja a seção “Maiores Informações” abaixo).
Calendário flexível:
No momento da elaboração deste artigo, existem indícios
de que todo o cronograma de revisão das salvaguardas
pode ser adiado, uma vez que o Banco Mundial indicou
que qualquer quadro de salvaguarda deve ser coerente
com a sua futura nova agenda de “modernização”. Não há
previsão de que este plano de modernização seja lançado
antes de outubro de 2013, o que significa que qualquer
esboço de um novo quadro de salvaguardas não estaria
finalizando antes do final deste ano.
Cobrindo as lacunas de implementação?
Em resposta às recomendações fundamentais decorrentes
da revisão do Grupo Independente de Avaliação em
2010 (IEG na sigla em inglês), sobre o sistema de
salvaguardas do Banco, destacando a necessidade de
fortalecer a aplicação de normas de salvaguardas39,
o Documento de Enfoque do Banco observa que o
processo de revisão é uma oportunidade para realizar
várias ações, com vistas a melhorar a implementação,
monitoramento e supervisão da política de salvaguarda
(na Seção V). O mesmo documento indica que o
Banco considerará meios para “transformar” a “cultura
de aprovação” em uma metodologia que dê ênfase à
qualidade e aos resultados. Apesar destes compromissos
públicos positivos, as indicações atuais sugerem que o
processo de revisão não está prestando a devida atenção
à questão vital da implementação das salvaguardas. Até
a data, a iniciativa parece estar mais concentrada na reescritura das políticas e diretrizes, em vez de re-formar
todo o quadro de salvaguarda como um sistema integral.
Entretanto, a controvertida e recém-concluída iniciativa
de Reforma do Financiamento de Investimentos (ILR
na sigla em inglês) do Banco, que consolidou várias
políticas diferentes em um novo instrumento político
reduzido, afrouxou os requisitos de supervisão. Este
enfraquecimento ocorreu apesar das garantias do Banco
de que o processo da IRL não produziria normas menos
exigentes.
Em sua resposta formal à revisão das salvaguardas por parte
do IEG, a administração do Banco prometeu elaborar
uma revisão das suas práticas atuais no que diz respeito
à responsabilidade, prestação de contas, incentivos,
pessoal e orçamento para o processo e supervisão de
salvaguardas.40 Os insistentes pedidos de informação
sobre esta vital e importante revisão, até agora não foram
respondidos pelo Banco. As questões salientadas pelas
39
IEG (2010) Safeguards and Sustainability in a Changing World:
An Independent Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washington, DC http://go.worldbank.org/ZA4YFV9OL0
40
http://siteresources.worldbank.org/EXTSAFANDSUS/Resources/mgmt_response_mar.pdf

ONGs durante as consultas da Fase I, sobre os planos
do Banco com relação às reformas institucionais para
melhorar a implementação das salvaguardas, até agora
não contaram com respostas significativas.
As ONGs, incluindo o FPP, reiteram que a revisão deve
incluir a necessidade de reestruturar radicalmente o
quadro de implementação e cumprimento do Banco,
para garantir que as normas novas e revisadas, que
forem aprovadas, sejam aplicadas de forma eficaz nos
seus projetos e programas. Isso significa que o novo
quadro integral deve incluir um capítulo específico
sobre implementação, cumprimento e medidas para
assegurar resultados positivos para as comunidades e
para o meio ambiente. As organizações da sociedade
civil advertem que sem planos claros para melhorar
a implementação, qualquer novo quadro integral de
salvaguardas não poderá proporcionar resultados
úteis.
Lições aprendidas?
O Banco afirma que a revisão das salvaguardas será
orientada por revisões setoriais e sistemáticas passadas e
correntes (Documento de Enfoque parágrafo 36), ainda
assim permanece incerto como o novo quadro incluirá
a experiência de implementação e as avaliações oficiais
e independentes. As ONGs perguntam reiteradamente
como as investigações e conclusões do Painel de Inspeção
sobre o cumprimento definiram o novo quadro de
salvaguardas, e apelam ao Banco para dar uma função
formal ao Painel de Inspeção no processo de revisão.41
Do mesmo modo, a sociedade civil chama a atenção às
avaliações fundamentais realizadas pelo IEG, as quais
oferecem recomendações detalhadas ao Banco sobre
a implementação das salvaguardas. A administração
do Banco informa que está discutindo com o Painel
e que está aberta a comentários, mas que qualquer
participação formal do Painel no processo de revisão terá
que ser decidida pelo Conselho de Administração. O
Conselho de Administração, por sua vez, informa que a
administração do Banco é a encarregada do processo de
revisão42
As ONGs solicitam ao Banco que publique suas
discussões com o Painel de Inspeção, e insistem que
um registro sistemático das lições do Painel deve
orientar a elaboração de qualquer novo quadro de
salvaguardas. As ONGs pedem ademais que o Banco
esclareça na revisão de salvaguardas como se está
respondendo às importantes avaliações do IEG.

41
Carta conjunta das ONGs ao presidente do CODE, 1 de março
de 2013
42
Reply from Chair of CODE, March 21, 2013
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Reduzido âmbito para a revisão:
Embora as organizações da sociedade civil tenham
saudado a atenção prestada às “áreas emergentes”, as
mesmas questionam repetidamente por que a revisão do
Banco está tão confinada apenas à avaliação das oito
políticas de salvaguarda identificadas, e à sua aplicação
nos “projetos de investimento”. Todos os outros
instrumentos de financiamento estão excluídos das
discussões de revisão das salvaguardas, removendo uma
parte significativa do financiamento do Banco para
a revisão de mudanças necessárias para o quadro de
salvaguardas ambientais e sociais do Banco. A resposta
atual do Banco é que ampliar o âmbito da revisão é
uma decisão do Conselho de Administração, e que tal
pedido da sociedade civil seria transmitido ao Comitê
sobre Eficácia do Desenvolvimento (CODE na sigla
em inglês). A sociedade civil tem impulsionado
constantemente para que todos os instrumentos de
financiamento sejam incluídos na revisão, salientando a
necessidade da inclusão dos Empréstimos para Política
do Desenvolvimento43 e argumentando que qualquer
novo instrumento de financiamento dever ser parte
de um sistema integral de avaliação em todo o âmbito
do Banco, evitando e controlando o risco ambiental e
social.44
As organizações da sociedade civil insistem que o
âmbito da revisão de salvaguardas deve ser ampliado
para incluir todos os instrumentos de financiamento,
inclusive os Empréstimos para Política do
Desenvolvimento (DPLs na sigla em inglês) e os
Programas para Resultados (P4R na sigla em inglês).

As organizações da sociedade civil salientam que
o Banco deve incorporar as questões emergentes
essenciais, como posse da terra, gênero, trabalho
e direitos humanos, como questões essenciais no
novo quadro político, estabelecendo requisitos
vinculativos para o pessoal do Banco e os Mutuários,
incluindo a opção de adotar uma nova política de
salvaguarda independente sobre direitos à terra e
aquisição de terras.
Início deficiente do processo de consulta:
Além das preocupações sobre o conteúdo e o âmbito
da revisão das salvaguardas do Banco, depois de cinco
meses de contínuos diálogos e discussões, existe uma
crítica crescente sobre o processo de consulta pública
do Banco na Fase I.45 Embora fossem chamadas
“consultas”, as mesmas assumiram a forma de reuniões
de troca de informações, com tempo limitado para
uma discussão significativa que tinha que cobrir
quinze tópicos de políticas diferentes, bem como
outras questões relacionadas à melhora dos resultados
de desenvolvimento (Veja abaixo). A característica
comprimida do processo implicou que as reuniões
fossem realizadas somente em um período do dia
(reuniões de 3,5 horas), e todas elas com a participação
de uma variedade de partes interessadas, reduzindo
drasticamente, desta forma, a possibilidade da
composição de grupos para discutir seus pontos de vista
de forma extensiva.

Regras claras e vinculativas ou princípios orientadores
vagos?
As apresentações do Banco e seu Documento de Enfoque
sobre a revisão das salvaguardas sugerem que um novo
quadro incluiria um conjunto de documentos divididos
em três categorias: princípios, políticas e diretrizes.
Observam, ademais, que as “áreas emergentes”, como
por exemplo direitos humanos, podem ser abordadas
por meio de opções não políticas, como por exemplo os
amplos “princípios” gerais, em vez de serem abordadas
por meio de regras e normas de salvaguarda novas e
específicas. Existe uma preocupação genuína de que o
Banco incluirá todas as questões emergentes complexas e
espinhosas dentro dos novos “princípios” propostos, sem
adotar normas políticas específicas e significativas.

Os participantes na reunião de Washington chamaram a
atenção sobre o curto espaço de tempo para a discussão
plenária, durante a qual poderiam trocar-se ideias e
pontos de vista. As ONGs de Paris notaram um mínima
afluência (seis pessoas), devido à falta de divulgação. Os
participantes da reunião da Noruega observaram que
não puderam falar das suas preocupações gerais, uma
vez que não havia tempo para uma discussão detalhada
sobre as questões emergentes. Os participantes na
reunião de Lima criticaram duramente o formato da
reunião: “consideramos que o formato destas reuniões
é insuficiente para obter os pontos de vista e as
principais preocupações das partes interessadas”. Os
participantes da reunião de Jacarta reclamaram, várias
vezes, da falta de informação solicitada. Expressou-se
também preocupações sobre a falta de informação clara
e oportuna sobre as reuniões dos grupos de referência
especializados. A lista continua.

43
Bank Information Center e Global Witness: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf
44
Programa para Resultados (site moderado pela sociedade civil):
http://www.p4rcomments.org/

45
Ver, por exemplo, a carta dos povos indígenas ao Banco Mundial sobre a realização das consultas de revisão das salvaguardas, 4
de março de 2013 http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/03/aippletterwbmarch-2013-2.pdf; Ver também a
carta das organizações da sociedade civil ao Banco Mundial, expressando
preocupações sobre as deficientes consultas em Lima, 14
de fevereiro de 2013 em: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2013/02/LatAm%20CSO_Letter_WorldBank_SG_Review_Consulation_Feb2013_English.pdf
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Por sua vez, os povos indígenas condenaram direta e
coletivamente a falta de divulgação, especificamente para
eles, e expressaram preocupações gerais sobre a elaboração
e o desenrolar das consultas (O banco está tentando
arrecadar fundos para realizar uma consulta específica
com os povos indígenas na Fase II, embora isso não esteja
garantido).
Mudanças no processo de consulta, essenciais para as
próximas fases:
À medida que se conclui a primeira fase, a atenção virase agora para o que acontecerá na Fase II. Essa Fase se
iniciará com a apresentação de um esboço de uma possível
nova abordagem para as salvaguardas- embora não esteja
claro qual será o nível de detalhes contidos no primeiro
esboço. Durante a primeira fase, o pessoal do Banco, que
participou nas reuniões de consulta pública, indicou que
o novo quadro ofereceria uma “estrutura completamente
nova” para salvaguardar as políticas, as quais reconhece
que comporta riscos de acusações de enfraquecimento de
política (Documento de Enfoque, parágrafo 40).
Uma vez que o Banco está planejando uma reforma
importante nas suas políticas de salvaguarda, é
essencial que as deficiências no processo de consulta
sejam corrigidas para possibilitar um exame público
sólido das propostas do Banco. O processo de consulta
precisa ser seriamente repensado e reformulado para
permitir que as pessoas participem de forma eficaz.
O Banco que nos ouve?
As organizações da sociedade civil e os povos indígenas
enviaram mensagens claras e constantes ao Banco Mundial
durante a primeira fase de consultas públicas sobre o
quadro de salvaguardas. O apelo para a ampliação do
âmbito da revisão, por exemplo, foi realizado na maioria
das reuniões públicas realizadas nos últimos cinco meses.
A equipe de revisão de salvaguardas do Banco informa
que as preocupações e recomendações expressadas pelas
partes interessadas externas serão transmitidas ao Comitê
sobre Eficácia do Desenvolvimento (CODE na sigla em
inglês) no final da Fase I, e que qualquer mudança no
mandato e âmbito da revisão, bem como no processo de
consulta, requererá a aprovação do Conselho de
Administração.
A pergunta no final da Fase I é a seguinte: Será que o
CODE e o Conselho de Administração do Banco
Mundial ouvirão à sociedade civil e às comunidades
afetadas pelos projetos e programas do Banco Mundial?
Será que eles aproveitarão a oportunidade da revisão das
salvaguardas para elaborar um sistema de salvaguardas
adaptado ao século XXI?

atividades de revisão e atualização das salvaguardas para
aumentar a responsabilização pública. O que está bem
claro é que sem uma intervenção séria do Conselho de
Administração do Banco e dos acionistas governamentais,
não poderão reparar-se as falhas mais sérias no processo
de revisão, e o Banco poderia correr o risco de retroceder
com um novo marco que não é adequado à sua finalidade.
No entanto, o Banco Mundial e o seu novo presidente
ainda têm tempo para assegurar que não se desperdice
este processo de reforma. Existem valiosas e detalhadas
lições sobre os problemas do passado que minaram o
sistema de salvaguardas do Banco, e as mesmas devem ser
utilizadas na revisão das salvaguardas. Se o Banco é sério
no que diz respeito ao fortalecimento do seu quadro de
salvaguardas, então as suas medidas de reforma para a
“modernização” devem incluir melhoras significativas nas
suas disposições para a implementação e o cumprimento
das salvaguardas.
Tom Griffiths e Helen Tugendhat (Programa Finança
Responsável FPP)
Para maiores informações:
• Site de revisão das salvaguardas do Banco Mundial:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,conten
tMDK:23275156~pagePK:64168445~piPK:64168309
~theSitePK:584435,00.html
Organizações Indígenas:
• Indian Law Resource Center: http://www.indianlaw.
org/mdb
• Asia Indigenous Peoples Pact Foundation: http://
www.aippnet.org/home/statement/908-indigenouspeoples-letter-to-the-incoming-president-of-theworld-bank
Sociedade Civil:
• Site FPP Banco Mundial: http://www.forestpeoples.
org/tags/update-and-consolidation-world-banksafeguard-policies-2010-13
• Bank Information Center: http://www.bicusa.org/
issues/safeguards/
• Programa para Resultados (moderado pela sociedade
civil): http://www.p4rcomments.org/
• Empréstimos para Políticas do Desenvolvimento
(bank Information Center e Global Witness):
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2013/04/dpl-primer-april2013.pdf

Ainda resta saber se o Banco Mundial aproveitará as
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6. A Política do Banco
Mundial sobre o Óleo de
Palma
Em 2011, o Grupo Banco Mundial (WBG na sigla em
inglês) adotou um Quadro e Estratégia para investimentos
no setor de óleo de palma. A nova abordagem foi adotada
sob instruções do ex-presidente do Banco Mundial,
Robert Zoellick, depois de uma condenatória auditoria
realizada pelo Compliance Advisory Ombudsman - CAO
- (Ouvidor para a Verificação do Cumprimento das
Regras) da International Finance Corporation - IFC(Corporação Financeira Internacional) ter revelado que
o pessoal da IFC estava financiando o gigante do óleo
de palma, Wilmar46, sem a devida diligência, e contrário
às Normas de Desempenho da IFC. Wilmar é o maior
comerciante de óleo de palma do mundo, abastecendo
nada menos que 45% do óleo de palma comercializado
mundialmente. A auditoria, realizada em resposta a
uma série de reclamações47 detalhadas do Forest Peoples
Programme e dos seus parceiros, confirmou muitas das
nossas preocupações de que Wilmar estava expandindo
suas operações na Indonésia, em violação às exigências
legais, normas da Mesa Redonda sobre Óleo de Palma
Sustentável (RSPO na sigla em inglês) e as normas e
procedimentos da IFC. Quase imediatamente depois
do início da auditoria, a IFC desfez-se dos seus outros
inúmeros investimentos em óleo de palma no sudeste da
Ásia.
O Quadro e Estratégia destacam a necessidade de uma
“política viabilizadora e um ambiente regulatório” que
proporcione inter alia: direitos de terra claros para as
comunidades locais e povos indígenas; sistemas de
negociação claros e padronizados entre as empresas e os
agricultores; capacitação para que os agricultores possam
negociar acordos favoráveis e; mecanismos de resolução
de conflitos para abordar as controvérsias particularmente
relacionadas à terra, dívidas e acordos de pequenos
agricultores. Instruem também o pessoal do Grupo
Banco Mundial para avaliar a capacidade dos governos
pertinentes em administrar as terras de forma adequada,
e exige ao pessoal da IFC que utilize um instrumento
especial de avaliação, com vistas a garantir que os quadros
nacionais sejam adequados, antes de investir no setor.
Incentivam fortemente os clientes das empresas a aderir
às normas da RSPO. Quando lançou-se a estratégia com
muito alarde, o IFC anunciou também que adotaria, em
breve, uma abordagem similar para todo o setor do
46
http://www.forestpeoples.org/tags/wilmar-international
47
http://www.forestpeoples.org/tags/cao-story-contesting-procedural-irregularities-and-standards-violations-wilmar-and-ifc-through-

agronegócio.
Desde 2011, os investimentos da IFC em grandes empresas
de óleo de palma foram virtualmente paralisados (embora
a IFC está considerando três pedidos), e os esforços da
IFC concentraram-se em como destinar fundos ao setor
por meio de intermediários financeiros, garantindo
disposições justas para os pequenos agricultores. Isso
levantou questões, até agora sem resposta, sobre como
o novo Quadro e Estratégia serão aplicados para os
intermediários financeiros, e como o pessoal do Grupo
Banco Mundial avaliará o cumprimento do cliente e o
desempenho de tal empréstimo. Desanimado por estas
incógnitas e pelas restrições de empréstimo decorrentes,
o Grupo Banco Mundial desistiu de aplicar a abordagem
adotada para o óleo de palma e outros produtos, embora
os riscos para as comunidades locais e povos indígenas,
no que diz respeito à apropriação de terras por parte
de outros agronegócios, continuam mais ou menos os
mesmos.

Os investimentos da IFC em grandes empresas de óleo de palma
foram virtualmente paralisados © Marcus Colchester

Outro resultado importante do caso Wilmar é que
esclareceu-se que as Normas de Desempenho da IFC
aplicam-se a toda a “cadeia de produção”, do produtor ao
varejo (para todos os commodities, não só para óleo de
palma). Por conseguinte, a nova Estratégia exige que os
clientes no setor de óleo de palma realizem uma avaliação
detalhada dos seus fornecedores, elaborem uma política
de compra e adotem sistemas de monitoramento e
administração para garantir o cumprimento destas
normas, e efetuem progressivamente uma transição à
compra de óleos produzidos sob o cumprimento das
normas da RSPO ou equivalente. Nos últimos seis anos,
o FPP tem exigido insistentemente que este enfoque seja
aplicado à toda cadeia de produção do Grupo Wilmar,
mas até agora nem a IFC nem o CAO, muito menos
Wilmar, foram capazes de responder a esta preocupação.
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Entretanto, no terreno, a maioria das controvérsias entre
os subsidiários da Wilmar e as comunidades permanece
sem resolver e, de fato, começa a proliferar-se, tanto na
Indonésia com atualmente na Nigéria48.
Marcus Colchester (FPP)

7. A Política de Florestas do
Banco Mundial
À medida que o Banco Mundial revisa as suas normas
ambientais e sociais, não deve perder-se uma grande
oportunidade de reestruturar a abordagem do Banco
Mundial em relação às florestas.
Há décadas o impacto negativo dos projetos nas florestas
tropicais, financiados pelo Banco Mundial, tem sido
uma preocupação para a sociedade civil e para os povos
das florestas. Nos anos 80, os megaprojetos do Banco
Mundial na Amazônia e na Indonésia, em apoio a projetos
de infraestrutura, colonização agrícola e transmigração,
geraram uma importante crítica do público. Isso, por sua
vez, gerou uma pressão política que foi um fator chave
para levar o Banco Mundial a adotar normas ambientais
e sociais obrigatórias, conhecidas como salvaguardas,
para demonstrar seu compromisso em evitar danos às
pessoas e ao meio ambiente [Ver Artigo 1].
A primeira política de salvaguarda específica para as
Florestas foi adotada pelo Banco em 1991. A política
representou uma nova abordagem, prometendo focar-se
na redução da pobreza e no respeito pelos direitos locais.
Incluiu também uma proscrição contra o financiamento
do Banco a desmatamentos em grande escala, em florestas
tropicais úmidas primárias. Contudo, desde o princípio,
foram fortes as oposições internas no Banco contra esta
política. A administração do Banco alegou que a Política
era muito conservacionista e que a proibição de
financiamento para atividades de exploração florestal
industrial havia criado um “efeito dissuasivo” nos
seus empréstimos. Argumentou que a política estava
impedindo a instituição de possibilitar reformas positivas
no setor florestal. Embora uma avaliação pelo próprio
grupo de avaliação do Banco tenha concluído que a falta
sistemática de monitoramento da implementação do
projeto era o problema principal49, a administração do
48
http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/
news/2012/11/nigerian-csos-challenge-wilmar-s-palm-oil-expansion-planscross-ri
49
Operations Evaluation Department (OED), A Review of the
World Bank’s 1991 Forest Strategy and its Implementation, The World Bank,
January 13, 2000.

Banco não respondeu aos problemas de cumprimento da
salvaguarda. Ao invés disso, depois de um prolongado
processo de revisão de implementação e desenvolvimento
estratégico, o Banco Mundial descartou a Política de
Florestas de 1991 e adotou em 2002 uma estratégia e
política de salvaguarda revisadas. Esta nova política
levantou a proscrição de financiamento do Banco para
atividades de exploração florestal em escala industrial,
sujeita a certificação independente de coleta sustentável
da madeira ou um plano para adquirir a certificação num
momento indeterminado no futuro. Ao mesmo tempo, a
política de 2002 estabeleceu a regra de que o Banco não
financiaria “operações de colheita da madeira em escala
industrial” nas áreas florestais “críticas”, mas não indicou
quem definiria uma área florestal como “crítica” (PO
4.36 parágrafos 8, 9 e 10)50. A política deixou também
vários vazios jurídicos que permitiriam a destruição de
habitats florestais críticos.
Problemas com a estratégia e política atuais
Naquela época, as ONGs, incluindo o FPP, salientaram
os problemas e lacunas mais importantes na estratégia
e política de florestas do Banco, e na política do Banco
relacionada os habitats naturais (PO 4.04), que até
hoje está sem se resolver. Os principais problemas
persistentes são:
•
•

•

•
•

Ausência de proteções adequadas para a posse e
exploração de recursos para comunidades não
indígenas dependentes das florestas;
Ausência de uma abordagem transversal relacionada
às florestas, para garantir que todos os tipos de
programas do Banco Mundial, incluindo os projetos
nos setores do transporte e energia, sejam coerentes
com a proteção florestal;
Vazios jurídicos importantes na política de habitats
naturais, que permitem o desmatamento, a destruição
das florestas e atividades de desenvolvimento em
habitats críticos (minando, desta forma, a salvaguarda
de “áreas florestais críticas”)
Exclusão da cobertura da salvaguarda para
Empréstimos para Políticas do Desenvolvimento e
outras formas de empréstimos programáticos;
Dependência de normas de certificação incertas.51

Além de destacar estas lacunas, as ONGs fizeram
repetidos apelos ao Banco para realizar uma avaliação
de implementação na sua política de habitats naturais,
50
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/
EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20064668~menuP
K:64701637~pagePK:64709096~piPK:64709108~theSitePK:502184,00.
html
51
Carrere, R and Colchester M (2005) “The World Bank and forests: a tissue of lies and deception” pp.4-5 in Broken Promises: how World
Bank Group policies and practice fail to protect forests and forest peoples’ rights
FPP-WRM-RF-UK-EDF--Global Witness http://www.forestpeoples.org/
sites/fpp/files/publication/2010/08/wbforestsjointpubapr05eng.pdf
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com a finalidade de tirar lições e identificar os meios para
implementar, de forma eficaz, a salvaguarda de habitats
críticos. Devido à polêmica relacionada a esta política,
o Banco Mundial prometeu a criação de um grupo
assessor externo para garantir a transparência, e oferecer
orientação independente na implementação da política;
estabelecer-se-ia um novo mecanismo para abordar
a questão das florestas nos empréstimos de ajustes, e
elaborar-se-ia um manual florestal para explicar ao pessoal
e aos mutuários como aplicar a salvaguarda nas áreas
florestais críticas, enquanto que a International Finance
Corporation (Corporação Financeira Internacional)
adotaria uma versão revisada da política de empréstimos
do setor privado para o setor florestal.

A política florestal do Banco Mundial de 2002 estabeleceu a regra
de que o Banco não financiaria “operações comerciais de coleta da
madeira” em áreas florestais “críticas”, mas deixou sérios vazios
jurídicos que poderiam permitir a transformação das “áreas florestais críticas” © Nicolas Fredericks

Fraco acompanhamento:
Embora o Banco tenha estabelecido o Grupo Assessor
Externo (EAG na sigla em inglês) em 200352, sua
influência nas operações do Banco não foi significativa.
As comunicações recentes do EAG, apelando ao Banco
para adotar normas internacionais de direitos humanos,
incluindo o alinhamento das políticas do Banco com
a UNDRIP53, até agora não receberam uma resposta
direta.54 Outra promessas foram quebradas ou ainda
não foram cumpridas. A IFC nunca adotou a política
como uma norma distinta, mais sim absorveu as florestas
52
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/
EXTARD/EXTFORESTS/0,,contentMDK:20458311~menuPK:160174
1~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html
53
Grupo Assessor Externo (2011) Carta ao vice-presidente da
Rede de Desenvolvimento Sustentável (SDN) re Implementação da
Estratégia de Florestas do Banco Mundial, 30 de novembro de 2011
54
A resposta do Banco ao EAG, em março de 2012, não respondeu às questões de direito salientadas, apenas ofereceu uma
resposta seletiva a outras questões (ex. aplicar uma abordagem paisagística
às florestas ) – ver http://siteresources.worldbank.org/INTFORESTS/Resources/RK-EAG-response-March2012.pdf

no seu Padrão de Desempenho 6 sobre a “Conservação
da Biodiversidade e o Manejo Sustentável dos Recursos
Naturais Vivos”.55 Este padrão da IFC deixa grandes
vazios jurídicos para a conversão de florestas naturais
para o desenvolvimento industrial, e incluso permite
o financiamento de atividades que destroem habitats
críticos, desde que se estabeleça um plano de compensação,
ainda que as compensações da biodiversidade sejam
altamente polêmicas.56 O Manual Florestal foi publicado
em 200857, mas a política de 2004 do Banco sobre os
Empréstimo para as Políticas do Desenvolvimento
menciona as florestas apenas de passagem, com apenas
um requisito mínimo para abordar os impactos negativos
sobre as florestas e os povos que nelas habitam (PO
8.60,parágrafo 11).58 Apesar dos reiterados pedidos, a
implementação da salvaguarda do Banco Mundial sobre
habitats naturais não foi sujeita a uma avaliação (revisão
de implementação) pelo próprio grupo de avaliação do
Banco.
Passos na direção certa:
Apesar das graves falhas acima mencionadas, o Banco
deu alguns passos positivos no seu compromisso com o
setor florestal. Estes passos incluem progressivos projetos
de manejo florestal comunitário no México, esforços
para apoiar as comunidades por meio do Growing Forest
Partnerships- GFP- (Construindo Parcerias Florestais),
capacitação e apoio para Forest Law Enforcement,
Governance and Trade- FLEGT- (Aplicação da Legislação,
Governança e Comércio no Setor Florestal), por meio
do Programa de Florestas (PROFOR na sigla em inglês),
e esforços recentes para estabelecer um mecanismo de
subvenção dedicado a povos das florestas, sob o Programa
de Investimentos em Florestas (FIP na sigla em inglês),
assim como um trabalho analítico útil sobre governança
florestal. Entre este último, encontra-se um importante
estudo sobre o papel significativo da exploração florestal
ilegal e muitos dos países clientes do Banco Mundial.
Dito estudo exorta o Banco (e outras agências de
desenvolvimento) a ajudar os países a fortalecer os seus
sistemas de justiça criminal e antilavagem de dinheiro.59
55
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/
sustainability+framework+-+2012/performance+standards+and+guidance+
notes+2012/performance+standards+-+2012
56
Com relação aos problemas relacionados às compensações para a
biodiversidade, ver, por exemplo, a Proposta do FPP (2011)
para a Convenção sobre Diversidade Biológica com relação aos mecanismos de financiamento inovadores e os direitos dos povos
indígenas e comunidades locais: http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/
files/news/2011/08/FPP%20submission%20to%20CBD_July_2011_final_version.pdf
57
http://worldbank.org/forestsourcebook
58
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/
EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:
64141683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html
59
Pereira Gonclaves, M, Panjer, M, Greenberg, TS and Magrath,
W B (2012) Justice in the Forests: Improving criminal justice efforts to combat
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Ademais, faz-se importante notar que o FIP proíbe o
apoio para conversão, desmatamento ou degradação
dos recursos florestais por meio de inter alia exploração
florestal em escala industrial e plantações de árvores
(Documento de Concepção do FIP).60 Infelizmente,
estas importantes iniciativas não estão integradas no
amplo portfólio do Banco sobre as florestas. A deficiente
implementação da salvaguarda e o tratamento ineficaz
das questões sociais e de pobreza continuam afetando a
abordagem do Banco às florestas. Exemplo disso são os
projetos de manejo florestal na Ásia, os quais deviam
ser participativos, mas não reafirmam o papel as
comunidades, e além do mais, incluem programas
prejudiciais de reassentamento.61
Contínuos problemas de implementação e estratégia
deficiente:
Os problemas na implementação das salvaguardas
de florestas e das políticas associadas do Banco estão
bem registrados nas avaliações oficiais, nos relatórios
da sociedade civil e nas reclamações das comunidades,
enviadas ao IFC Compliance Advisor Ombudsman
(Ouvidor para a Verificação do Cumprimento das Regras
da IFC) e ao Painel de Inspeção.62 Por exemplo, a revisão
de meio termo da Estratégia de Florestas em 2007
concluiu que não se prestou a devida atenção às questões
relacionadas à pobreza e aos potenciais impactos
sociais negativos nos projetos do Banco ou nas análises
econômicas e de setor. Concluiu-se também que o pessoal
do Banco Mundial tinha a tendência a tratar as políticas
de salvaguarda como obstáculos ao processamento
do projeto, em vez de vê-las como instrumentos
fundamentais para reduzir os riscos e melhorar os
resultados de desenvolvimento.63 Encontraram-se
problemas semelhantes de fraca implementação numa
recente revisão do Grupo Independente de Avaliação
(IEG na sigla em inglês), o qual não encontrou evidência
illegal logging World Bank, Washington, DC ; Castro T and Pillai, M
(2011) Forest Governance 2.0: a primer on ICT and governance, PROFOR
Washington, DC
60
http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/FIP_Design_Document_July_final.pdf
61
IEG (2011) Project Performance Assessment Report. India
Integrated Watershed Development Project; Karnataka Watershed Development Project; Andhra Pradesh Community Forestry Management Project; and
Managing Watershed Externalities in India Project. Washington, DC: World
Bank
62
Regarding: Request for Inspection, the Development Forest
Sector Management Project (Liberia) Sustainable Development Institute, September 24, 2010: http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/01_SDI_Complaint.pdf and Letter of
complaint regarding New Forests Company, Namwasa Plantation; IFC
financing via Agri-Vie Fund PCC (project Number: 27674): http://www.
cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/Complaint_AgriVie_MubendeNamwasa_122011_web.pdf See also http://www.illegallogging.info/uploads/WB_Inspection_Panel_Cambodia.pdf
63
Contreras Hermosilla, A and Simula, M (2007) Mid-term Review of Implementation of the World Bank Forest Strategy IEG, World Bank,
Washington D.C

de que o apoio do Banco às políticas e investimentos para
apoiar as concessões para exploração florestal em escala
industrial tinha levado ao desenvolvimento sustentável
(ver quadro abaixo).64

Em 2007, o Painel de Inspeção do Banco Mundial conclui que o
apoio financeiro do Banco às reformas do setor florestal na RDC
não cumpriram com suas políticas de salvaguarda © John Nelson

Alguns resultados fundamentais da avaliação
do IEG de 2013 sobre a participação do Banco
Mundial no setor florestal65
•
•
•

•

•

•
•

Falta de atenção à pobreza rural nas reformas de
concessão apoiadas pelo Banco Mundial.
Apenas 2 dos 37 projetos de áreas florestais
protegidas alcançaram os objetivos de subsistência
esperados.
3/4 dos projetos de áreas florestais protegidas
começaram a utilizar a PO 4.12 (Reassentamento
Involuntário), mas apenas dois relataram se os
impactos negativos nos meios de subsistência
foram mitigados ou não.
Menos da metade dos projetos financiados pelo
Banco Mundial, que usavam madeira derivadas
de plantações naturais ou plantações financeiras,
conseguiram a certificação tal como exigido.
Os sistemas de monitoramento e relatório para os
projetos florestais não são suficientes para avaliar
se o Banco está apoiando o manejo florestal de
forma sustentável do ponto de vista ambiental
e social.
As considerações de gênero não foram
apropriadamente abordadas.
A maioria dos projetos não tem a devida

64
IEG (2013) Managing Forest Resources for Sustainable Development: An Evaluation of World Bank Group Experience IEG, Washington,
DC http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/forest/forest_eval.pdf
65
Ibid

23

Boletim Eletrônico Informativo FPP: Abril 2013

consideração sobre os desafios e as questões
relacionadas à mudança climática.
Entre as múltiplas recomendações, a avaliação de 2013
do IEG recomenda que o Banco realize uma revisão
abrangente das reformas de concessão e dos projetos
de exploração florestal comercial, com vistas a verificar
se o modelo de concessão para o desenvolvimento
florestal contribui para os resultados de redução da
pobreza, com a finalidade de orientar outras revisões
nas políticas e estratégias do Banco para o setor florestal.
Em fevereiro de 2013, a administração do Banco e o
Comitê sobre Eficácia do Desenvolvimento (CODE)
do Conselho de Administração rejeitou categoricamente
esta recomendação. A administração do Banco repudiou
muitas das conclusões do IEG, alegando que estavam
baseadas em erros metodológicos de avaliação.66 Parece
que, mais uma vez, os objetivos internos do Banco, de
alcançar as metas de empréstimo, estão prevalecendo
sobre as lições aprendidas das experiências passadas e a
garantia de resultados de desenvolvimento sustentáveis
do ponto de vista ambiental e social.

•

•

•

•

dos projetos e programas do Banco que afetam as
florestas;
Reorientar o financiamento da exploração florestal
em escala industrial para o apoio ao manejo florestal
comunitário e a reafirmação dos povos das florestas,
baseando-se na posse segura e no respeito pelos seus
direitos, uma medida comprovadamente eficaz para
proteger as florestas67
Usar medidas mais firmes para identificar e proteger
as Florestas com Elevados Valores de Conservação
nos projetos do Banco Mundial, em colaboração com
os povos das florestas e as organizações da sociedade
civil;
Adotar uma abordagem transversal para a proteção
florestal, abordando as causas do desmatamento,
incluindo o próprio apoio do Banco para o
agronegócio, indústrias extrativas e programas de
infraestruturas;
Ampliar o âmbito de uma política revisada de
salvaguarda das florestas além do empréstimo para
investimentos, incluindo a extensão do alcance
da política para os Empréstimos para as Políticas
do Desenvolvimento e outros instrumentos de
empréstimo do Banco;

Reformas importantes necessárias para proporcionar
resultados sustentáveis:
As ONGs, incluindo o FPP e Ugerwald, estão apelando
ao Banco Mundial para que aproveite a atual revisão
de salvaguardas e o processo de atualização (Ver Artigo
5) para fortalecer seu quadro de salvaguardas para as
florestas e os povos dependentes das florestas. Em suma,
as organizações da sociedade civil estão enfatizando a
necessidade de o Banco:

O Grupo Banco Mundial precisa empreender
ações relacionadas a todas as recomendações acima
mencionadas para garantir salvaguardas fortalecidas que
protejam os povos das florestas, as florestas e os habitats
naturais. O Banco deve manter e melhorar uma política
operacional específica sobre Florestas, formulada para
evitar impactos ambientais e sociais negativos, e para
promover o desenvolvimento florestal sustentável.

•

Tom Griffiths (FPP) e Korinna Horta (Urgewald)

•

•

•

Melhorar a supervisão, controle e cumprimento dos
acordos nos sistemas do Banco e dos mutuários, para
garantir a implementação efetiva das salvaguardas
relacionadas às florestas, incluindo o monitoramento
da governança, dos resultados da pobreza e meios de
subsistência nos projetos e programas do Banco;
Focar-se na promoção do setor florestal e das
reformas de posse para assegurar a propriedade das
comunidades e o controle das florestas comunitárias,
áreas de conservação comunitárias e territórios
florestais dos povos indígenas, incluindo medidas para
reconhecer e proteger os direitos consuetudinários;
Garantir a participação efetiva e o envolvimento dos
povos e comunidades das florestas nos esforços para
identificar e responder às causas diretas e indiretas do
desmatamento, incluindo medidas para assegurar os
direitos consuetudinários às terras.
Prestar especial atenção aos impactos de gênero

66
World Bank (2013) Managing Forest Resources for Sustainable
Development: An Evaluation of World Bank Group Experience Management
Response, February 6, 2013

67
http://www.forestpeoples.org/topics/environmental-governance/
news/2011/10/peer-reviewed-cifor-and-world-bank-studies-find-communi
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Outras normas
internacionais de
salvaguardas
8. A ausência de uma
política de salvaguarda
eficaz no Banco
Nacional Brasileiro do
Desenvolvimento
Em que pese o BNDES ser signatário do Protocolo Verde,
que vincula taxas e prazos diferenciados na concessão
de empréstimos à adoção de critérios socioambientais,
e a iniciativa do banco de desenvolver uma política
específica para o setor da pecuária, a política ambiental
do Banco ainda é muito precária e carece de transparência
e critérios concretos.
O BNDES possui um setor ambiental específico desde
1989, no âmbito do qual são analisadas as exigências
para aprovação de projetos e financiados os chamados
negócios sustentáveis. Segundo informações divulgadas
no site do Banco, todos projetos encaminhados ao
BNDES recebem classificação de risco ambiental, e
recomendações socioambientais a serem observadas
no processo de análise. Nos casos com maior impacto
territorial, os projetos seriam objetos de uma política
específica de atuação nos entornos.
Formalmente, o único procedimento reconhecidamente
significativo para ser considerado como salvaguarda no
processo de análise dos projetos a serem financiados
pelo Banco é a verificação da conformidade legal dos
projetos e a idoneidade dos executores. Nesta análise
são consideradas o Cadastro de Empregadores que
tenham mantido trabalhadores em condições análogas
à de escravo; sanções ou sentenças relativas a ações de
discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou
trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou relativas a
crime contra o meio ambiente; e a vigência das licenças
ambientais devidamente certificadas pelos órgãos
competentes.
No que diz respeito aos potenciais impactos ambientais
dos empreendimentos em questão, o BNDES considera
como parâmetro suficiente a apresentação de licença
ambiental de instalação do projeto, limitando-se a

verificar a vigência da licença independente das sanções
administrativas decorrentes do descumprimento de
condicionantes e demais obrigações sobre prevenção,
mitigação e compensão de impactos.. O Banco não se
interessa em acompanhar os impactos dos projetos e
muito menos a eficácia das medidas de compensação
previstas para os danos socioambientais derivados de
cada empreendimento.
O banco pretende verificar a conformidade socioambiental
de seus projetos com a aplicação de um simples checklist de cumprimento formal da legislação ambiental e
trabalhista. Isso, apesar do BNDES estar consciente das
limitações dos sistemas de monitoramento, controle
e fiscalização oficial dos órgãos competentes para cada
caso.
Segundo os dispositivos legais previstos na Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente, de 1981, e na Lei de Crimes
Ambientais, de 1998, o BNDES é corresponsável pelos
danos socioambientais causados pelos empreendimentos
que ele financia, fato que deveria leva-lo a instituir
mecanismos adequados de acompanhamento de
impactos e efetividade de ações compensatórias.
Teoricamente, o banco poderia adotar medidas
adicionais aos pareceres oficiais , como “realizar estudos
complementares; recomendar a reformulação do projeto;
ofertar recursos para reforço das medidas mitigadoras;
estimular a realização de investimentos sociais e
ambientais voltados para o âmbito interno (funcionários
e cadeia de fornecedores) e externo (desenvolvimento
local, sociedade e meio ambiente) dos beneficiários; não
conceder o apoio financeiro em face da não conformidade
ou do risco social e ambiental. No caso de operações
indiretas automáticas, realizadas por meio de instituições
financeiras credenciadas, o banco incumbe os agentes
financeiros a verificar a regularidade social e ambiental
do cliente e do empreendimento apoiado”68.
Entretanto, são raras as situações em que tais opções são
consideradas ou mesmo implementadas.
Além da inexistência de procedimentos claros
de cobrança do cumprimento das salvaguardas
estabelecidas, e de sanções no caso do não cumprimento,
o monitoramento das mesmas também é muito frágil.
No que tange ao cumprimento das licenças ambientais
e suas condicionantes, o BNDES baseia-se nos relatórios
expedidos pelos órgãos ambientais, que, por sua vez, o
fazem com base em relatos dos próprios empreendedores.
Ou seja, não há hoje uma sistemática que assegure um
68
Política Socioambiental do BNDES. http://www.bndes.gov.
br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/Politica_Socioambiental/ acessado em março de 2013.
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procedimento independente de monitoramento dos
empreendimentos no que se refere ao cumprimento das
salvaguardas. Para tanto, é fundamental que o BNDES
desenvolva mecanismos que assegurem condições de
avaliar os impactos dos projetos financiados, com
metodologias e critérios pré-definidos, e com transparência
para permitir o controle social e monitoramento real
sobre os investimentos.
Adriana Ramos69 and Biviany Rojas Garzon70

9. O Banco Africano
de Desenvolvimento
pronto para introduzir
pela primeira vez normas
relacionadas a povos
indígenas
O Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB na sigla
em inglês) está quase terminando o seu novo conjunto de
políticas de salvaguarda ambiental e social. Atualmente,
o Banco é o único banco multilateral de desenvolvimento
que não tem uma política de salvaguarda independente
para povos indígenas, e não se espera que as novas
salvaguardas ambientais e sociais mudem esta questão.
Tudo isso, apesar da forte incidência de organizações
indígenas na África, e apesar da existência de normas
e jurisprudência sobre direitos indígenas no sistema de
direitos humanos africano.
Por outro lado, as normas reconhecem explicitamente os
direitos dos povos indígenas sob algumas formas, e isso
constitui um passo positivo para o Banco, e reflete uma
crescente aceitação dos direitos dos povos indígenas no
continente africano.
A questão dos povos indígenas foi polêmica no Banco
Africano de Desenvolvimento, onde muitos membros do
conselho de administração e pessoal opõem-se à noção de
que as comunidades indígenas merecem um tratamento
específico e estão imbuídas de determinados direitos.
Os grupos de organizações CSO Coalition on the AfDB
e Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee
colaboraram para promover e elevar a questão dos povos
indígenas no Banco Africano de Desenvolvimento, por
69
Secretária Executiva Adjunta do Instituto Socioambiental (ISA)
www.socioambiental.org
70
Advogada do Instituto Socioambiental (ISA) Programa Xingu.

meio da elaboração de um documento conjunto71,
pedindo uma política de salvaguarda independente sobre
povos indígenas e solicitando um diálogo entre os povos
indígenas e o Banco.
Em resposta, o presidente do Banco Africano de
Desenvolvimento, Donald Kaberuka, concordou em
organizar um fórum sobre povos indígenas em fevereiro
de 2013, o primeiro evento deste tipo no AfDB. Este
fórum reuniu representantes indígenas, membros da
Comissão Africana sobre os Direitos Humanos e dos
Povos, ministros governamentais, a administração
superior do AfDB e organizações da sociedade civil. O
fórum serviu como um espaço para uma troca de ideias
útil para começar a dissipar as concepções errôneas sobre
a existência de povos indígenas na África.
Espera-se que o Conselho de Administração do AfDB
aprove suas novas políticas de salvaguarda nas próximas
semanas, uma vez que se obtenha consenso sobre as
referências para a proteção de povos indígena e outras
questões relevantes. De acordo com todas as indicações,
a administração do AfDB recomendará disposições
adicionais específicas relacionadas a povos indígenas,
mas ficará aquém das expectativas relacionadas ao
cumprimento das normas exigidas pelas organizações
e autoridades indígenas. Parece improvável que as
disposições finais exijam o consentimento prévio, livre e
informado dos povos indígenas para projetos que tenham
um impacto nos seus direitos.
À medida que a inclusão de proteções para os povos
indígenas representaria um primeiro passo do AfDB
na direção correta, a probabilidade de uma fraca
implementação - um desafio constante no AfDB e
para todos os bancos multilateraispermanece sendo
uma preocupação. Para proteger-se disso, e para apoiar
o uso eficaz das novas salvaguardas, os defensores e
organizações de povos indígenas pediram ao Banco que
estabeleça um representante sênior para servir de ponto
de contato com os povos indígenas, e com o mandato
de promover a aplicação das novas normas, organizar
um conselho consultivo de povos indígenas e dedicar
suficiente atenção e recursos ao treinamento do seu
próprio pessoal. Sem tais esforços, o Banco corre o risco
de aprovar normas que não poderá respeitar.
Josh Klem, Bank Information Center
Para maiores informações:
www.coalitionafdb.org
www.ipacc.org.za
www.bicusa.org/afdb
71
http://www.coalitionafdb.org/wp-content/uploads/2012/09/
Why-A-Standalone-IP-Policy-in-AfDBs-ISS.pdf

26

Boletim Eletrônico Informativo FPP: Abril 2013

10. As Salvaguardas nos
programas de financiamento
de REDD+
Entre os vários aspectos de REDD+72, sob minucioso
exame dos povos indígenas e das organizações da sociedade
civil, a questão das salvaguardas e sua implementação é o
fator mais preocupante. Essa situação é particularmente
verdadeira no atual debate sobre REDD+ e o seu nível de
implementação e funcionamento. Desde 2010, quando a
16º Conferência das Partes da Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima adotou
sua decisão sobre REDD+ e as salvaguardas associadas,
realiza-se um contínuo processo de formulações,
negociações e ajustes em vários níveis. A discussão sobre
salvaguardas tornou-se uma oportunidade para os povos
indígenas e a sociedade civil de aumentar ainda mais
os seus apelos para que se respeite as normas e direitos
reconhecidos internacionalmente, e também uma
oportunidade de influência para os doadores que buscam
cumprimento para a utilização dos fundos transferidos
para os países no programa REDD+. Assim como em
outras questões relacionadas a REDD+, a discussão sobre
salvaguarda desenvolveu-se de forma muito complexa, e
bifurcou-se em duas correntes. Uma corrente que tem o
objetivo de estabelecer normas e instrumentos para
evitar que REDD+ afete o meio ambiente e os povos
das florestas, e outra com o objetivo de assegurar uma
avaliação adequada dos benefícios potenciais, conhecidos
no jargão técnico como “do good” approach (abordagem
não prejudicial).
À medida que toda a discussão sobre as salvaguardas
passou da elaboração teórica à transformação dos
princípios em instrumentos operacionais, os problemas
começaram a surgir. Os problemas incluíam a ausência
de capacidade e interesse das agências governamentais
em nível nacional, e perguntas sobre os excessivos
custos de transação. Estes “problemas” representam um
importante risco de enfraquecimento das salvaguardas,
com o claro propósito de acelerar a atribuição de fundos
para a etapa readiness (de preparação). Para entender bem
o significado deste cenário, convém fazer um retrocesso
e reconstruir o processo que levou ao desenvolvimento
de vários mecanismos e regimes de salvaguarda em
diferentes iniciativas relacionadas a REDD+, como o
Fundo Cooperativo para o Carbono Florestal (FCPF
na sigla em inglês), o Programa de Investimento em
Florestas (FIP na sigla em inglês) e o programa ONUREDD.
72
Redução das Emissões Decorrentes do Desmatamento e da
Degradação Florestal

Os Acordos de Cancun, adotados pela COP 16 da
Convenção Quadro da ONU sobre as Mudanças do
Clima, lista uma série de salvaguardas que teriam que
ser levadas em consideração nas políticas, programas
e projetos REDD+. No que diz respeito aos povos
indígenas, as salvaguardas tomam nota da Declaração
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas (UNDRIP) e oferecem proteções que vão da
garantia à participação plena e efetiva ao respeito pelo
“conhecimento tradicional e direitos dos povos indígenas e
membros das comunidades locais, levando em consideração
as obrigações internacionais, circunstâncias nacionais e leis
pertinentes.” A Convenção Quadro da ONU sobre as
Mudanças do Clima adotou um plano de trabalho para
um dos seus órgãos subsidiários (o Órgão Científico de
Assessoria Técnica- SBSTA) que ajudaria a orientar um
sistema de informação sobre a abordagem e respeito das
salvaguardas.

Membro do cáucus indígena fazendo uma campanha sobre
salvaguardas e REDD na COP 17 da Convenção da ONU sobre
Mudanças do Clima © Conrad Feather

Depois de algumas disputas diplomáticas, as Partes
adotaram um texto que oferece um importante apoio
político à relevância das salvaguardas ambientais e sociais
em REDD+, assim como às obrigações e instrumentos
internacionais, tais como a Declaração da ONU sobre os
Direitos dos Povos Indígenas, embora condicionada às
leis e circunstâncias nacionais. Apesar de suas limitações,
esta formulação abriu espaço para uma elaboração
adicional das salvaguardas dentro dos vários programas e
iniciativas atuais de REDD+.
Uma destas iniciativas de REDD+ é o Fundo Cooperativo
para o Carbono Florestal (FCPF na sigla em inglês), o
qual reconhece na sua carta a obrigação de respeitar os
direitos dos povos indígenas. Uma vez que os Acordos
de Cancun foram adotados, o FCPF empregou mais
esforços para o desenvolvimento do seu próprio regime
de salvaguardas. Faz-se necessário observar aqui que a
natureza específica das atividades apoiadas pelo FCPFprincipalmente os planos de preparação para REDD+
(readiness), em vez de projetos- levaram à “reformulação”
e adaptação dos regimes tradicionais de salvaguarda,
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como os do Banco Mundial, em instrumentos analíticos
e de diagnóstico, como a Avaliação Ambiental e Social
Estratégica (SESA na sigla em inglês).
O objetivo da SESA é antecipar os danos e oportunidades
potenciais ligados a REDD+ bem no início do ciclo de
planejamento, e identificar as salvaguardas que seriam
iniciadas. Com este caráter analítico e de diagnóstico, estas
Avaliações Ambientais e Sociais Estratégicas deveriam
ter oferecido um espaço para que os povos indígenas
elaborassem e oferecessem contribuições fundamentais
sobre os meios para garantir que REDD+ não afetaria
os seus meios de subsistência e direitos. No entanto, o
histórico de participação de povos indígenas na definição
dos Termos de Referência das SESAs e do Quadro de
Manejo Ambiental e Social associado é variado. Fazse necessário observar que uma das salvaguardas que,
de fato, aplica-se ao processo de preparação readiness
de REDD+ está relacionada ao acesso a informação e
à participação pública. Isso explica a falta prolongada
de participação adequada, e o acesso à informação
evidenciada em alguns países está, desta forma, violando
as salvaguardas pertinentes.
O FCPF em si também mudou. Inicialmente criado
como um programa de financiamento primeiramente
dentro do Banco Mundial (sendo o Banco o agente
fiduciário), o FCPF desenvolveu-se em um mecanismo
de financiamento mais complexo. Embora o Banco
continue sendo o fiduciário, os financiamentos do FCPF
podem ser distribuídos por meio de vários “parceiros
de distribuição”, incluindo o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a
Organização para a Alimentação e a Agricultura
(FAO na sigla em inglês). Esta expansão de parceiros
de distribuição implicou um esforço adicional para
encontrar uma abordagem comum às salvaguardas. O
padrão adotado pelo FCPF, BID e PNUD (a FAO ainda
está atrasada no seu processo de alinhamento) considera
que se aplicariam as normas e salvaguardas mais elevadas
em caso de divergência entre as normas dos parceiros de
distribuição e o Banco Mundial, e este último seria em
qualquer caso o patamar mínimo. Isso significa que em
casos nos quais o PNUD é o parceiro de distribuição (e
por ser o PNUD está vinculado à abordagem baseada em
direitos) aplicariam-se a Declaração da ONU sobre os
Direitos dos Povos Indígenas e as disposições pertinentes,
tais como o consentimento prévio, livre e informado
(FPIC na sigla em inglês). Até aqui porém, à medida
que todas as atividades de preparação para REDD+
estão sendo elaboradas, não há evidências sólidas sobre
o cumprimento ou não destas normas. Ao contrário,
como estabelecido na recente publicação “Country needs
assessment: a report on REDD+ readiness among UN-

REDD Programme and Forest Carbon Partnership Facility
member countries” (2012) – (Avaliação das necessidades
nacionais: um relatório sobre a preparação para REDD+
entre os países membros do Programa ONU-REDD
e Fundo Cooperativo para o Carbono Florestal) o
subcomponente das salvaguardas e da consulta pública,
assim como do Monitoramento, Relatório e Verificação
(MRV na siga em inglês) ainda requer apoio adicional.
O relatório destacou que: “O subcomponente de
salvaguardas também surgiu como uma área de alta
prioridade, principalmente para os países da Ásia e
América Latina, e até mesmo no contexto africano a taxa
de resposta foi de mais de 60 por cento”.73
O Programa de Investimento em Florestas (FIP na sigla
em inglês) seguiu um padrão semelhante ao do FCPF,
no qual cada Banco Multilateral de Desenvolvimento
(MDB na sigla em inglês) é responsável pela utilização
dos fundos transferidos pelo Banco Mundial, conforme
com suas próprias estruturas fiduciárias, políticas,
diretrizes e procedimentos. Ademais, o processo de
aprovação e supervisão do programa seguirá as políticas
e procedimentos relevantes dos MDB. No entanto,
o FIP não desenvolveu uma abordagem comum para
assegurar coerência entre o Fiduciário (o Banco) e as
outras políticas e salvaguardas dos MDB. A falta de um
quadro de salvaguarda coerente e padronizado representa
importantes desafios em termos de responsabilização
e coerência, dentro do FIP, e entre o FIP, o FCPF e o
programa ONUREDD.
No que diz respeito ao programa ONU-REDD,
trataram-se das salvaguardas de modo diferente. De
fato, o programa ONU-REDD adotou um conjunto
de documentos de orientação e diretrizes relacionados
à participação de partes interessadas, os quais incluíam
uma exigência para assegurar o consentimento prévio,
livre e informado dos povos indígenas e os Princípios
e Critérios Ambientais e Sociais (SEPC na sigla em
inglês), os quais utilizam uma “abordagem baseada em
direitos”. As diretrizes aplicamse às Agências das Nações
Unidas como parceiros de distribuição múltiplos. Os
SEPC estão subdivididos em três princípios: assuntos
sociais, coerência política ambiental e social e questões
ambientais. Os Princípios e Critérios contêm uma série de
disposições relevantes para os povos indígenas, inclusive
a exigência da sua participação plena e efetiva, e o pedido
de respeito e promoção dos seus direitos à terra, territórios
e recursos, consentimento prévio, livre e informado
e o reconhecimento do conhecimento tradicional e
dos meios subsistência. No entanto, o Instrumento de
73
http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/forestcarbonpartnership.org/files/Documents/PDF/Oct2012/Country%20Needs%20
Assessment%20report%20UN-REDD%20Programme%20and%20
FCPF,%2012%20October%202012.pdf
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Avaliação de Riscos e Benefícios associados ainda não foi
finalizado e adotado, prejudicando assim, possivelmente,
a sua aplicação74.
Aumentam as preocupações com a fraca implementação
das salvaguardas
Parece que um padrão recorrente está surgindo em vários
níveis. Enquanto que no papel a tradução do mandato
político da Convenção da ONU sobre as Mudanças do
Clima sobre as salvaguardas parece ter levado a conquistas
significativas em termos de reconhecimento dos direitos
dos povos indígenas, no que se refere ao funcionamento
e implementação, o panorama é muito menos
encorajador.
O FCPF recebeu múltiplas reclamações de povos
indígenas e da sociedade civil sobre violações das normas
do Banco no que diz respeito à participação pública e
a contravenção das suas próprias diretrizes de consulta
e participação. Em Honduras, por exemplo, algumas
organizações comunitárias rejeitaram completamente as
propostas de preparação do governo, devido à falta de
consulta e inclusão nas decisões políticas.75 Em países
como o Suriname, apesar das repetidas reformulações
das propostas de preparação, os planos do governo
para REDD+ continuam omitindo qualquer medida
significativa para defender os direitos às terras e territórios
dos povos da floresta.76
Em fevereiro de 2013, as organizações indígenas do
Panamá deixaram de colaborar com o programa ONUREDD e o Programa Nacional Conjunto do Panamá,
devido às antigas preocupações sobre a impossibilidade
do governo e da ONU em garantir a participação efetiva,
e à falta de medidas eficazes e oportunas para defender o
consentimento prévio, livre e informado e assegurar
o alinhamento com a Declaração da ONU sobre os
Direitos dos Povos Indígenas.77 A ONU está planejando
agora investigar as reclamações e descobrir o que saiu
errado no programa nacional.78
O Programa ONU-REDD também está enfrentando
problemas na Indonésia e em outras partes da Ásia. O
programa admite que os processos de consentimento
74
http://www.un-redd.org/multiple_benefits_sepc/tabid/54130/
default.aspx
75
Ver, for example, letter from COPINH in Honduras sent to the
FCPF in August 2012 http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/
files/2013/carta%20SOBRE%20PROYECTOS%20REDD%20HONDURAS%20final.pdf
76
Ver http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/03/comments-suriname-rpp-march-20132.pdf
77
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/03/
COONAPIP%20RESOLUCION%202-2013%20Retiro%20de%20
ONUREDD%20.pdf
78
http://un-redd.org/UNREDD_Launches_Panama_NP_Evaluation_EN/tabid/106063/Default.aspx

prévio, livre e informado em Vietnam apresentavam
falhas (a impossibilidade de explicar os riscos e custos
de REDD+ às comunidades). No projeto piloto do
programa REDD+, na região de Sulawesi Central na
Indonésia, os habitantes locais reclamam que nenhum
processo significativo de consentimento prévio, livre e
informado foi realizado. Entretanto, até agora o mesmo
projeto piloto prestou pouca atenção à garantia de
direitos à terra e aos recursos, e concentrou-se em uma
abordagem obsoleta e de exclusão, no que diz respeito à
conservação florestal, o que causou intensas críticas das
comunidades afetadas.
No Peru, a organização amazônica indígena AIDESEP
tem crescentes preocupações com o tratamento dos
direitos e as questões relacionadas à terra, no processo de
elaboração de uma Estratégia Nacional de Financiamento
Florestal, financiada pelo Programa de Investimento
em Florestas (FIP na sigla em inglês). Em resumo, a
AIDESEP está consternada pelo fato de que as promessas
anteriores para tratar da posse da terra, com orçamentos
nacionais adequados para demarcação e titulação, foram
quebradas quando o governo reformulou, sem consultar
e de forma unilateral, o plano de investimento no
início de 2013. Agora, a AIDESEP está considerando a
utilização de vários mecanismos de reclamação, se suas
preocupações relacionadas às salvaguardas não forem
abordadas79.
As preocupações da comunidade com a falta de
implementação de salvaguardas eficazes e oportunas
estão obtendo cada vez mais apoio de verificadores
independentes. Na Guiana, por exemplo, o órgão de
verificação do Memorando de Entendimento entre
a Guiana e a Noruega sobre REDD+ concluiu, em
novembro de 2012, que depois de três anos, a Guiana
ainda não adotou medidas adequadas para defender
os direitos dos povos indígenas às terras, à medida que
consultas públicas ineficazes e falta de transparência
continuam afetando o desenvolvimento de políticas de
REDD+ sustentáveis no país.80
A implementação de diretrizes no Sistema de Informação
de Salvaguardas, assim como no Monitoramento,
Relatório e Verificação da sua aplicação no financiamento
de REDD+, no âmbito da Convenção Quadro da
ONU sobre as Mudanças do Clima, oferece evidências
críticas adicionais de que as nações que possuem
florestas estão sendo vagarosas na adoção de medidas
relacionas às obrigações de salvaguardas no âmbito da
79
http://www.forestpeoples.org/id/topics/forest-investmentprogramme-fip/news/2013/02/indigenous-peoples-peruvian-amazondenounce-fail
80
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2013/03/
Rainforest_Alliance_NorwayGuyana_ReddAgreement_2013.pdf
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Convenção. Além do mais, mostra a necessidade de
que um regime de salvaguardas eficaz seja vinculado às
legislações nacionais relevantes e às reformas jurídicas
e de governança associadas, (como no caso da posse da
terra ou consentimento prévio, livre e informado), tais
processos ainda estão engatinhando, ou nem sequer
foram iniciados, em muitos países. Existem sinais de
que a lentidão das ações relacionas às salvaguardas devese ao fato de que existe uma séria falta de capacitação
governamental sobre as questões de salvaguardas e
relatórios.
Os povos indígenas e as ONGs, incluindo o FPP,
enfatizam que um sistema nacional de salvaguardas
eficaz deve estar vinculado a um marco de cumprimento
robusto e efetivo que inclua indicadores de desempenho
para a implementação das salvaguardas. Infelizmente,
isto é algo que a maioria dos países no âmbito da
Convenção da ONU sobre as Mudanças do Clima
opõe-se firmemente, seja para facilitar o acesso aos
fundos, proteger seu próprio espaço de “soberania”, ou
para acelerar o processo de preparação para REDD,
com a finalidade de começar a implementar projetos e
beneficiar-se dos pagamento de carbono associados.
A menos que os países que possuem florestas comecem
a ouvir o apelo dos povos indígenas e das organizações
de justiça social para que haja medidas mais firmes
com relação às salvaguardas, começarão a surgir mais
reclamações, como a recente reclamação ao programa
ONU-REDD feita pelas organizações indígenas do
Panamá.
De momento, os povos indígenas e as organizações da
sociedade civil continuam pedindo que as salvaguardas
sejam vinculadas a um marco sólido de cumprimento,
que inclua o reconhecimento do direito ao consentimento
prévio, livre e informado, mecanismos de reclamação e
de ouvidoria acessíveis e eficazes, reformas sólidas nas
estruturas de governança (reconhecendo, principalmente,
os direitos dos povos indígenas à terra, territórios e
recursos) e o reconhecimento e apoio dos governos e
das instituições de financiamento aos programas de
monitoramento comunitário, que incluem indicadores
de desempenho para implementar as salvaguardas.
Francesco Martone e Tom Griffiths (FPP)

11. As salvaguardas e o Setor
Privado: Lições extraídas das
normas voluntárias e mesas
redondas de commodities
A indignação pública com relação as depredações
realizadas por empresas malreguladas levou a um maior
reconhecimento das responsabilidades que as empresas
têm em respeitar os direitos humanos, assim como a
necessidade de regulações mais estritas para melhorar as
formas de produção e garantir a proteção e o respeito pelos
ambientes e os direitos dos povos indígenas. Atualmente,
existe uma maior conscientização de que é urgentemente
necessário fortalecer a administração ambiental e a
governança relacionada às terras, reformas relativas à
posse da terra e uma melhor aplicação de leis justas e
revisadas. Estas reformas estão demorando em serem
implementadas. Consequentemente, os consumidores
e compradores estão pressionando para que haja
mudança mais rápidas. Isso deu lugar ao surgimento de
normalizações por parte do setor privado para a regulação
da produção e processamento de commodities, com a
finalidade de respeitar os direitos, assegurar meios de
vida favoráveis e sustentáveis, e desviar a pressão das áreas
vitais para a subsistência local e com elevado valor de
conservação. As normas, que reconhecem a importância
da proteção dos direitos consuetudinários relacionados
à terra e a outros recursos naturais, e o direito ao
consentimento prévio, livre e informado, agora foram
desenvolvidas para inter alia a silvicultura, propriedades
madeireiras, óleo de palma, soja, açúcar, aquicultura,
biocombustíveis e sequestro de carbono.
Os princípios de transparência e troca de informações
nas normas voluntárias do setor privado significam que
fornecer dados sobre operações e projetos comerciais é
agora uma obrigação das empresas membros para com
todas as partes interessadas. Isto abriu espaço para que
comunidades e grupos da sociedade civil reajam mais
rapidamente a tais projetos, com mais oportunidade
de mudá-los, antes que possam causar algum dano. Os
mecanismos de reclamação e ouvidoria de empresas,
órgãos de certificação e mesas redondas de commodities
agora estão sendo usados ativamente para iniciar
processos de mediação independentes e para resolver
controvérsias. O caráter de múltiplas partes interessadas
das normas voluntárias quer dizer também que as ONGs
ambientais e sociais, e as organizações da sociedade civil,
têm agora um determinado nível de participação nas
decisões e ações destes órgãos e suas empresas membros.
A preocupação dos órgãos de certificação e das empresas,
30

Boletim Eletrônico Informativo FPP: Abril 2013

com relação à sua reputação, é uma vantagem que pode
ser utilizada quando não se responde às reclamações de
forma apropriada.
No entanto, se observamos profundamente as normas
de commodities, vemos que ao passo que os processos
de negociação de textos entre as partes interessadas
estimularam um importante nível de “propriedade”
conjunta das normas, um resultado da sua separada
evolução é que vários programas formularam abordagens
desiguais, e às vezes até mesmo contraditórias, sobre a
forma de abordar questões fundamentais como direitos
humanos, posse da terra, legalidade e emissão de licenças,
segurança dos meios de subsistência, minimização dos
riscos e resolução de conflitos. Os esforços precisam
ser não só direcionados à implementação destas
normas, mas também à sua melhora e harmonização.
O monitoramento e verificação contínuos da sociedade
civil provaram ser indispensáveis, incluso no limitado
número de casos bem sucedidos até hoje. Ao longo de
2012-2013, O Programa de Povos da Floresta (FPP
na sigla em inglês), em estreita colaboração com Sawit
Watch e outros parceiros, estará impulsionando melhoras
nos Princípios e Critérios da Mesa Redonda do Óleo de
Palma Sustentável. Pôde-se garantir alguns benefícios no
novo projeto de texto, o qual recebeu voto dos membros
para sua adoção em abril de 2013.

Os ativistas de direitos humanos enfrentam questões
difíceis quando envolvem-se com normas voluntárias
que exigem muito mais reflexão: qual é a jurisdição das
normas voluntárias sobre as comunidades locais que não
são membros ou que talvez não estejam conscientes da
existência destas normas? Devido ao fato de que nenhum
destes procedimentos de normas foi, até agora, acionado
pelas comunidades locais sem a ajuda de ONGs locais,
como podemos evitar o risco de substituir a voz destas
comunidades, em vez de facilitar o seu próprio e
autodeterminado acesso a estes procedimentos? Será que
as normas voluntárias estão realmente sendo utilizadas
para garantir direitos e princípios fundamentais e não
negociáveis, como o consentimento prévio, livre e
informado, ou estão sendo utilizadas somente para mitigar
os impactos dos projetos nas vidas das comunidades
afetadas com base num compromisso?
Talvez seja mais útil formular normas voluntárias como
uma ferramenta, entre outras, na caixa de ferramentas
da defesa dos direitos humanos. Certamente, continua
havendo uma grande lacuna entre a forma como estas
normas devem funcionar e o que realmente são capazes
de alcançar. Porém, ao mesmo tempo, será que realmente
ter acesso a um sistema imperfeito é melhor do que nada?
Sophie Chao (FPP)
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