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Desenvolvimento do Protocolo
Este documento é o Suporte que acompanha um conjunto de quatro ferramentas de avaliação 
independentes, com os cinco documentos sendo colectivamente referidos como o Protocolo de Avaliação de 
Sustentabilidade da Energia Hídrica (o "Protocolo").  

O Protocolo é uma revisão, actualização e expansão do Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da IHA 
de 2006.  Foi desenvolvido numa altura de ressurgimento do interesse na energia hídrica como resultado do 
aumento da necessidade crescente de uma economia de baixa emissão de carbono, segurança energética e 
gestão hídrica melhorada.  O interesse crescente é paralelo a abordagens díspares para avaliar projectos de 
energia hídrica, novos e existentes, aos níveis local, nacional e regional. 

O Fórum de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

A IHA, em colaboração com vários parceiros, lançou o Fórum de Avaliação de Sustentabilidade da Energia 
Hídrica (o "Fórum") em Março de 2008.  O objectivo do Fórum era desenvolver uma ferramenta de avaliação 
de sustentabilidade para medir e orientar o desempenho no sector da energia hídrica, para providenciar 
mais consistência na abordagem à avaliação da sustentabilidade do projecto de energia hídrica, com base 
no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade IHA de 2006.  O Fórum compreendia representantes de 
organizações de vários sectores, com pontos de vista e políticas divergentes relativamente a problemas de 
sustentabilidade relacionados com o desenvolvimento e funcionamento da energia hídrica.  Os 14 membros 
do Fórum incluíam representantes de governos de países desenvolvidos e em desenvolvimento, bancos 
comerciais e de desenvolvimento, ONG sociais e ambientais e o sector da energia hídrica.  

O Fórum funcionou durante um período de dois anos e meio.  Após o lançamento do Fórum em Março de 2008, 
em Washington DC, as reuniões do Fórum foram realizadas em Julho de 2008 (E.U.A.), Setembro de 2008 (Zâmbia), 
Outubro de 2008 (China), Dezembro de 2008 (Brasil), Março de 2009 (Turquia), Junho de 2009 (Islândia), Fevereiro 
de 2010 (França) e Maio de 2010 (Laos).  Foram também realizadas seis reuniões por webinar, para permitir o 
diálogo adicional sobre problemas chave entre reuniões formais.  Os membros do Fórum debateram, de forma 
sistemática, os problemas de sustentabilidade importantes para a energia hídrica, receberam aconselhamento 
de especialistas sobre estes assuntos, avaliaram padrões de referência importantes, avaliaram as experiências 
da aplicação do Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade IHA de 2006, desenvolveram versões preliminares 
progressivas, realizaram dois processos de consultoria globais, um programa de ensaio global do Protocolo 
Preliminar de Agosto de 2009 e usufruíram da informação e conselhos dos grupos de referência relativamente aos 
membros do Fórum que avaliavam as versões preliminares progressivas. A Base de Conhecimento HSAF detém 
muita da informação relativa ao processo do Fórum; pode ser consultada em: www.hydrosustainability.org. 

O Protocolo foi recomendado para adopção por parte do Conselho da International Hydropower Association 
(IHA), as organizações apoiantes adicionais estão listadas em: www.hydrosustainability.org.  Ao adoptar e 
apoiar este Protocolo, as organizações concordam que o Protocolo tem o potencial de fazer uma contribuição 
substancial para o avanço da sustentabilidade no sector da energia hídrica e estas organizações irão promovê-
lo activamente.  O Protocolo será sujeito a avaliação contínua e aperfeiçoamentos ao longo do tempo, uma vez 
que a experiência na aplicação do Protocolo irá ajudar em avaliações futuras e aperfeiçoamento da estrutura, do 
conteúdo e das instruções de utilização do Protocolo. 
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Áreas de Não Consenso

O Fórum funcionou com transparência, boa vontade e por consenso.  No processo do Fórum, todos os membros 
do mesmo ouviram e respeitaram a diversidade dos pontos de vista em muitos tópicos e todos fizeram o seu 
melhor para chegarem a acordo sobre posições preferidas nos interesses em obter os resultados acordados.  O 
Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica de 2010 capta um nível consideravelmente elevado 
de convergência entre os diversos pontos de vista das organizações membro do Fórum sobre como melhor 
incorporar nesta ferramenta de avaliação os problemas relevantes à sustentabilidade da energia hídrica.  

Existem muitas áreas de texto no Protocolo que os membros do Fórum indicaram que são de interesse, às quais se 
deve prestar atenção no processo futuro.  Estas serão documentadas como "áreas para análise e diálogo adicional" 
para informar a governação, a gestão e os comités consultivos futuros e as avaliações futuras do Protocolo.  

Em alguns casos, a linguagem específica nos tópicos reflecte a maior parte dos pontos de vista na negociação 
e não o apoio unânime pelo texto final.  "Áreas de não-consenso" são texto específico no Protocolo para 
as quais os membros individuais do Fórum têm uma preferência contrária ao ponto de vista da maioria e 
sentem uma forte necessidade de o listar como uma "área de não-consenso" adicionalmente a ser uma "área 
de análise e diálogo adicional", no sentido de manter a credibilidade junto dos seus constituintes.  O Fórum 
recomenda que estas áreas recebam consideração prioritária em processos de melhoria futuros do Protocolo 
e que sejam procuradas as informações das partes interessadas chave e experiências com base na aplicação 
prática, relativamente a estes tópicos.

Estas áreas de não-consenso encontram-se nos dois documentos da ferramenta de avaliação com o nome 
Preparação e Implementação, nos tópicos Comunidades Afectadas pelo Projecto & Meios de Subsistência; 
Realojamento e Indígenas.  Os pormenores específicos dos pontos de vista de não-consenso são encontrados 
na página do tópico relevante em cada um destes documentos da ferramenta de avaliação do Protocolo.

Os antecedentes do Fórum de Avaliação da Sustentabilidade da Energia Hídrica e o processo que leva ao 
desenvolvimento do Protocolo, e mais informação sobre estes pontos de vista organizacionais sobre o 
Protocolo final, podem ser encontrados em www.hydrosustainability.org.

Objectivo do Protocolo e Utilizadores Alvo 
O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica é um quadro de avaliação da sustentabilidade 
para o desenvolvimento e funcionamento da energia hídrica.  Permite a produção de um perfil de sustentabilidade 
para um projecto através da avaliação do desempenho no âmbito de importantes tópicos de sustentabilidade. 

Para reflectir diferentes estágios do desenvolvimento da energia hídrica, o Protocolo inclui quatro secções, as 
quais foram concebidas para serem usadas enquanto documentos independentes. Através de uma avaliação 
das expectativas básicas e avançadas, a ferramenta de Estágio Inicial pode ser usada para avaliação de risco 
e diálogo antes de se avançar para um planeamento detalhado. Os restantes três documentos, Preparação, 
Implementação e Funcionamento, definem um espectro classificado de prática calibrado face às declarações 
de boas práticas básicas e boa prática comprovada. O desempenho classificado no âmbito de cada tópico de 
sustentabilidade também proporciona a oportunidade de promover melhorias contínuas e estruturadas.

As avaliações baseiam-se em provas objectivas para apoiar a classificação de cada tópico que sejam factuais, 
reproduzíveis, objectivas e verificáveis. O Protocolo será mais eficaz quando incorporado em sistemas e 
processos de negócio. Os resultados da avaliação podem ser usados para informar decisões, para priorizar 
trabalho futuro e/ou ajudar no diálogo externo.  

É desejável uma ampla aplicação do Protocolo; deverá ser aplicado de forma colaborativa para assegurar a 
melhor disponibilidade da informação e dos pontos de vista. O desenvolvimento e avaliação de um projecto 
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de energia hídrica irá envolver vários intervenientes com várias funções e responsabilidades. É reconhecido 
que o desenvolvimento e funcionamento poderá envolver entidades públicas, empresas privadas ou parcerias 
combinadas, e as responsabilidades podem mudar à medida que o projecto avança no seu ciclo de vida.  

Pretende-se que a organização com a responsabilidade principal de um projecto, num determinado estágio 
do ciclo de vida, tenha uma função central em qualquer avaliação do Protocolo.  Esta organização não pode 
ser responsável por todos os tópicos de sustentabilidade. As funções e responsabilidades para diferentes 
tópicos serão debatidas numa avaliação do Protocolo e indicadas no relatório de avaliação. 

A IHA e as organizações de apoio procuram obter feedback e sugestões para melhorias de versões futuras do 
Protocolo. Para facultar o feedback, contacte o Escritório Central da IHA.

Governação do Protocolo
O uso do Protocolo é regido de forma a proteger a sua integridade, assegurar a qualificação adequada dos formadores 
e assessores, providenciar controlo da qualidade, consistência e comparabilidade do material de formação, avaliações e 
resultados e geração de receitas para manter o desenvolvimento futuro do Protocolo e das actividades associadas.

O Protocolo é regido pelo Conselho de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica. Um Estatuto, o qual 
define as regras relativas à formação e à tomada de decisão por parte do Conselho, e os Termos e Condições 
para o Uso do Protocolo foram adoptados em Junho de 2011. Estes documentos chave estão disponíveis em 
www.hydrosustainability.org.

O Concelho consiste num Comité de Governação, numa Entidade de Gestão e em várias Câmaras. Cada câmara 
representa um segmento diferente de partes interessadas, tais como "operadores de energia hídrica", ou 
"organizações ambientais", e cada presidente eleito e presidentes alternativos que se juntam para formar o Comité 
de Governação. A missão do Conselho é garantir a entrada de informação de várias partes interessadas e confiança 
no conteúdo do Protocolo e na sua aplicação, e o Conselho agradece e incentiva informação de, e comunicação 
com, todas as partes interessadas envolvidas no desenvolvimento da energia hídrica.

Os termos e condições definem uma avaliação oficial como uma que:

•	 Seja realizada por um assessor acreditado independente;
•	  Envolva a organização principal responsável pelo projecto, demonstrado através do seu apoio escrito; e
•	  Cumpra quaisquer outras directrizes para avaliação oficial publicadas pelo Conselho de Avaliação de 

Sustentabilidade da Energia Hídrica.
Nenhum relatório de Avaliação do Protocolo pode efectuar declarações relativamente à certificação do projecto 
em questão como "sustentável certificado" ou reivindicações semelhantes relativamente a uma "aprovação" ou 
"reprovação" de uma norma de sustentabilidade. A publicação de uma avaliação do Protocolo que não cumpra os 
requisitos de uma avaliação oficial, ainda que a intenção e a concepção impliquem que seja uma avaliação oficial, 
constitui uso não autorizado do Protocolo e será considerada como violação dos Termos e Condições.

Sujeito aos Termos e Condições de Uso, o Protocolo está disponível a todas as partes, sem custos, em www.
hydrosustainability.org, e é livre de ser usado sem licença para efeitos informais, tal como um diálogo 
informado, e sistemas e processos de orientação de negócio. O Protocolo, com as suas versões preliminares, 
está protegido pela IHA através de leis de propriedade intelectual, incluindo direitos de autor.

Princípios Principais do Protocolo
•	 O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que cumpre as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade de futuras gerações em cumprir as suas próprias necessidades.
•	 O desenvolvimento sustentável relaciona-se com a redução da pobreza, respeito pelos direitos 
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humanos, alteração de padrões de produção e consumo não sustentáveis, viabilidade económica de longo 
prazo, protecção e gestão da base de recursos naturais e gestão ambiental responsável.

•	 O desenvolvimento sustentável exige a consideração de sinergias e trocas entre os valores económicos, sociais 
e ambientais.  Este equilíbrio deverá ser obtido e garantido de forma transparente e responsável, aproveitando 
o conhecimento cada vez maior, as várias perspectivas e inovação.

•	 A responsabilidade social, a transparência e a prestação de contas são princípios chave da sustentabilidade.
•	 A energia hídrica, desenvolvida e gerida de forma sustentável, pode providenciar benefícios nacionais, 

regionais e locais e tem o potencial de representar uma função importante ao permitir que as comunidades 
cumpram objectivos de desenvolvimento sustentável.  

No que consiste um Projecto de Energia Hídrica Sustentável?
Os princípios fundamentais deste Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica, combinados com os 
resultados de uma avaliação do Protocolo, providenciam um quadro importante para considerar questões acerca da 
sustentabilidade de qualquer projecto de energia hídrica em particular.

Existe um ponto de vista comum em vários sectores (por exemplo, governos, ONG, sociedade civil, indústria, bancos) 
sobre considerações importantes de sustentabilidade que têm de ser tidas em consideração para formar um ponto 
de vista sobre a sustentabilidade do projecto da energia hídrica.  O Protocolo capta estas considerações num quadro 
estruturado e providencia uma plataforma a partir da qual produz um perfil sustentável para um projecto.  

O Protocolo é concebido para classificações de Nível 3, descrevendo uma boa prática básica, para ser amplamente 
consistente com as Orientações de Sustentabilidade IHA de 2004, e onde existem lacunas ou inconsistências que 
seriam consideradas por qualquer futura avaliação destas directrizes da IHA.

As organizações podem ter diferentes pontos de vista sobre quais os níveis de desempenho que se encontram 
associados a um projecto sustentável e o Protocolo não especifica os requisitos para um desempenho aceitável.  
Todos os países e organizações que adoptam e apoiam este Protocolo respeitam a necessidade das instituições 
em terem as suas próprias políticas e posições sobre o desempenho aceitável para um projecto de energia hídrica.  
Todas as organizações que expressam apoio pelo Protocolo reconhecem que a avaliação do mesmo pode ter uma 
contribuição substancial face à compreensão e obtenção de projectos sustentáveis.  Na produção de um perfil de 
sustentabilidade, o Protocolo pode ajudar a informar as decisões sobre o que é um projecto sustentável; a tomada de 
decisão em projectos é deixada à responsabilidade dos países, instituições e organizações individuais.  

Estrutura do Protocolo
O Protocolo compreende cinco documentos - este documento de Antecedentes e quatro ferramentas de 
avaliação para os diferentes estágios da vida útil do projecto, como mostrado na Figura 1. 

ESTÁGIO INICIAL PREPARAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO

ANTECEDENTES

Ferramentas de 
Avaliação para 
os Estágios do 

Ciclo de Vida 
do Projecto: 

Pontos de Decisão 
Signi�cativos do 

Desenvolvimento 
do Projecto:

Iniciar a preparação 
do projecto de 
energia hídrica

Adjudicação de 
contratos de construção

Comissionamento 
do projecto

Figura 1 - Ferramentas de Avaliação de Protocolo e Principais Pontos de Decisão 
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Ferramentas de Avaliação do Protocolo

As quatro ferramentas de avaliação do Protocolo - Estágio Inicial, Preparação, Implementação e Funcionamento 
- foram concebidas para serem avaliações independentes aplicadas em estágios em particular da vida útil do 
projecto.  Uma avaliação com uma ferramenta não depende de terem sido realizadas avaliações em estágios 
iniciais.  As ferramentas de avaliação foram concebidas para serem aplicadas até aos principais pontos de decisão 
na vida útil do projecto (mostrados na Figura 1) e são mais eficientes onde existam aplicações repetitivas para 
ajudar a orientar medidas de melhoria contínuas.  Os resultados das avaliações efectuadas durante um estágio 
do projecto têm o potencial de ajudar na definição de medidas adicionais a serem realizadas durante essa fase do 
projecto ou de informar sobre as decisões chave que poderão ser tomadas no final da fase do projecto.  

A ferramenta de avaliação de Estágio Inicial é uma ferramenta de escrutínio preliminar para avaliar o ambiente 
estratégico a partir do qual emergem as propostas para projectos de energia hídrica. Identifica riscos e 
oportunidades de projecto numa fase inicial, de modo a identificar os desafios e respostas da administração 
para avançar com uma investigação de projecto mais detalhada.  A ferramenta de avaliação Estágio Inicial pode 
também ser útil para outros efeitos mais amplos, tais como a identificação de oportunidades para melhorar 
a sustentabilidade do contexto do investimento em energia hídrica. A ferramenta de avaliação Estágio Inicial 
difere das outras três ferramentas de avaliação devido ao facto de ser um guia de avaliação e não um protocolo 
de classificação.  Isto acontece porque não existe um projecto claramente formulado nesta fase, nem uma 
forte base de informação a partir da qual derivar classificações de sustentabilidade.  Uma outra diferença é 
que as investigações iniciais sobre as potenciais possibilidades de projecto são habitualmente confidenciais, 
especialmente no caso em que os promotores ainda não decidiram investir em estudos mais detalhados ou onde 
exista um contexto altamente competitivo de um mercado energético liberalizado.  Desde que não tenha sido 
feita qualquer declaração pública acerca do projecto, esta ferramenta de avaliação Estágio Inicial oferece meios 
para incentivar uma melhor análise do estágio inicial e a identificação de lacunas no conhecimento.  Assim que 
forem realizados os estudos de sustentabilidade técnica, ambiental, social e financeira, habitualmente sob um 
processo governamental rigoroso, o uso da ferramenta de avaliação de Preparação será adequado.

A ferramenta de avaliação Preparação avalia o estágio de preparação de um projecto de energia hídrica, durante 
o qual são realizadas investigações, planeamento e concepção para todos os aspectos do projecto.  Esta fase do 
projecto é normalmente sujeita a processos regulatórios nacionais relativamente a requisitos de Avaliações de 
Impacto Social e Ambiental (ESIA), específicos do projecto, bem como processos de gestão de projecto. Após a 
preparação do projecto, existe um ponto decisivo crucial na decisão da adjudicação dos contratos de construção.  
Uma avaliação realizada nesta fase iria avaliar se todos os requisitos preparatórios foram cumpridos, se os planos 
de gestão estão em vigor e se os compromissos são adequados e vinculativos.  Esta ferramenta de avaliação do 
Protocolo pode ser usada antes de, e para informar, a decisão de avançar com a implementação do projecto.  Esta 
decisão é regida pelos processos regulatórios nacionais para obter uma autorização de construção e uma licença 
de funcionamento com base nos requisitos ESIA e outros específicos do governo relativamente ao projecto.  Após 
esta fase, a construção tem início juntamente com elementos relevantes de planos de gestão ambientais e sociais.

A ferramenta de avaliação Implementação avalia o estágio de implementação de um projecto de energia 
hídrica, durante o qual os planos de gestão e compromissos de construção, realojamento, ambiental e outros são 
implementados.  O arranque da central eléctrica permite que o projecto comece a ser rentabilizado e, de facto, 
algumas unidades (por exemplo, turbinas) de uma central eléctrica de múltiplas unidades são colocadas em 
funcionamento enquanto outras estão ainda a ser instaladas para ajudar a cumprir os compromissos financeiros 
do projecto.  Uma avaliação realizada antes da decisão de colocar em funcionamento quaisquer unidades iria 
avaliar se todos os compromissos foram cumpridos e pode informar sobre os prazos e condições da colocação em 
funcionamento do projecto.  
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A ferramenta de avaliação Funcionamento avalia o funcionamento da instalação de energia hídrica.  A 
ferramenta de avaliação Protocolo pode ser usada para informar o ponto de vista de que a instalação está 
a funcionar de forma sustentável, com medidas activas em vigor face à monitorização, conformidade e 
melhoria contínua.  Esta fase do projecto é delimitada pelas condições de funcionamento estabelecidas 
numa autorização nacional governamental, habitualmente denominada licença de funcionamento.

Um projecto pode encontrar-se numa fase inicial ou mais avançada quando é realizada uma avaliação.  As avaliações 
podem ser em termos de futuro (isto é, quais as actividades que deverão ser realizadas) ou em termos de passado 
(reflectindo quão bem as actividades foram realizadas).  O Protocolo foi concebido para aplicação repetida, e uma 
avaliação realizada antecipadamente num estágio de ciclo de vida pode orientar as actividades que poderiam 
resultar num desempenho mais forte numa avaliação posterior.  Poderá existir sobreposição entre estágios do ciclo 
de vida do projecto (por exemplo, actividades de implementação durante a preparação de projectos ou turbinas 
comissionadas enquanto as actividades de implementação ainda estão em progresso).  Se um projecto estiver em 
transição entre estágios, a escolha de qual a ferramenta de avaliação a usar depende do efeito da avaliação.   

Os projectos de energia hídrica tendem a ter uma vida extensa, com muitas instalações a funcionar durante 
mais de um século.  A ferramenta de avaliação Estágio Inicial pode providenciar orientação sobre algumas 
considerações importantes a ter em conta para decisões relativamente à reoptimização de rede de transmissão ou 
instalações, extensão da vida das instalações ou encerramento.  As decisões de projecto relacionadas com grandes 
alterações deverão utilizar a ferramenta de avaliação Preparação.  No caso de re-licenciamento ou pequenas 
alterações, a ferramenta de avaliação Funcionamento seria adequada para a avaliação. 

Tópicos do Protocolo

Dentro de cada ferramenta de avaliação Protocolo encontra-se um conjunto importante de tópicos para 
formar um ponto de vista sobre a sustentabilidade geral desse projecto nesse ponto no seu ciclo de vida.  Os 
tópicos, quando em conjunto, providenciam uma lista de assuntos que devem ser considerados para formar 
um ponto de vista sobre a sustentabilidade, no geral, de um projecto de energia hídrica, numa fase em 
particular do seu ciclo de vida.  

A Figura 2 mostra as perspectivas que são captadas pelos tópicos do Protocolo.  É reconhecido que um 
tópico individual não é sempre facilmente classificado como uma perspectiva em particular.  Por exemplo, 
a qualidade da água pode ser normalmente vista como uma perspectiva ambiental, mas a fraca qualidade 
da água pode ter consequências sociais bastante negativas.  Alguns tópicos providenciam uma função 
integradora ao longo de outras perspectivas, por exemplo, Gestão de Projecto Integrada.

Perspectiva Integrativa

Perspectiva Ambiental Perspectiva Social Perspectiva Técnica
Perspectiva 

Financeira/Económica

Figura 2 - Perspectivas Representadas por Tópicos do Protocolo

A Tabela 1 apresenta uma lista dos tópicos para cada ferramenta de avaliação.  Como pode ser visto, existem 
tópicos que dizem respeito a cada perspectiva mostrada na Figura 2, incluindo tópicos que são integrativos 
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em termos de natureza, tal como Governação, ou Localização & Concepção.  Nem todos os tópicos serão 
relevantes para todos os projectos e, por isso, antes dos documentos de Preparação, Implementação e 
Funcionamento, encontra-se um Guia de Relevância de Tópicos para ajudar a determinar tópicos relevantes.  
Por exemplo, caso não exista Realojamento, o tópico Realojamento não tem de ser avaliado.

Estrutura de Cada Página de Tópico 

Cada tópico tem a seguinte informação providenciada em cada página de tópico:

•	 Declarações de descrição e intenção para esse tópico.  A declaração de descrição define o âmbito 
desse tópico.  A declaração de intenção providencia informação para ajudar a orientar o leitor e os 
utilizadores sobre o motivo pelo qual esse tópico é importante para a sustentabilidade geral do 
projecto e o que deverá, no geral, ser conseguido; não está ligado a qualquer nível de classificação em 
particular. 

•	 Declarações de classificação aos níveis 1, 2, 3, 4 e 5 para orientar na atribuição das classificações.  Estas 
declarações são estruturadas em redor de critérios que são considerados ser mais pertinentes para 
esse tópico, num estágio em particular da vida útil do projecto.  As declarações de classificação não são 
encontradas na ferramenta de avaliação Estágio Inicial, a qual serve apenas para orientação.

•	 Orientação de avaliação – isto providencia definições, explicações ou exemplos de palavras, temas 
ou conceitos referidos na descrição, intenção ou declarações de classificação dos tópicos.  Esta 
é providenciada para ajudar o assessor na atribuição das classificações.  Também são fornecidos 
exemplos de potenciais entrevistados e exemplos de provas, os quais podem ajudar na concepção, 
preparação para e realização do processo de avaliação.  Onde forem citados exemplos, estes são 
apenas exemplos e são apresentados para ajudar na compreensão; não deverão ser interpretados 
como requisitos absolutos nem deve ser assumido que todos os componentes devem ser cumpridos.
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Tabela 1 - Tópicos do Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica por Secção 

ES - Estágio Inicial P - Preparação I - Implementação O - Funcionamento
ES-1 Necessidade Demonstrada P-1 Comunicações &  

Consultoria
I-1 Comunicações &  
Consultoria

O-1 Comunicações &  
Consultoria

ES-2 Avaliação de Opções P-2 Governação I-2 Governação O-2 Governação

ES-3 Políticas &  Planos P-3 Necessidade Demonstrada 
&  Adequação Estratégica

ES-4 Riscos Políticos P-4 Localização &  Concepção

ES-5 Capacidade Institucional P-5 Gestão &  Avaliação de 
Impacto Social& Ambiental 

I-3 Gestão de Assuntos 
Ambientais &  Sociais 

O-3 Gestão de Assuntos 
Ambientais &  Sociais 

ES-6 Assuntos Técnicos& Riscos P-6 Gestão de Projecto 
Integrada 

I-4 Gestão de Projecto 
Integrada 

ES-7 Riscos &  Problemas 
Sociais

P-7 Recurso Hidrológico O-4 Recurso Hidrológico

ES-8 Riscos &  Problemas 
Ambientais

O-5 Eficiência &  Fiabilidade de 
Activos

ES-9 Riscos &  Problemas 
Financeiros &  Económicos

P-8 Segurança da Infraestrutura I-5 Segurança da Infraestrutura O-6 Segurança da 
Infraestrutura

P-9 Viabilidade Financeira I-6 Viabilidade Financeira O-7 Viabilidade Financeira

P-10 Benefícios do Projecto I-7 Benefícios do Projecto O-8 Benefícios do Projecto

P-11 Viabilidade Económica

P-12 Aprovisionamento I-8 Aprovisionamento

P-13 Meios de Subsistência &  
Comunidades Afectadas pelo 
Projecto

I-9 Meios de Subsistência &  
Comunidades Afectadas pelo 
Projecto

O-9 Meios de Subsistência &  
Comunidades Afectadas pelo 
Projecto

P-14 Realojamento I-10 Realojamento O-10 Realojamento 

P-15 Indígenas I-11 Indígenas O-11 Indígenas 

P-16 Condições de Trabalho &  
Mão-de-obra

I-12 Condições de Trabalho &  
Mão-de-obra

O-12 Condições de Trabalho &  
Mão-de-obra

P-17 Herança Cultural I-13 Herança Cultural O-13 Herança Cultural

P-18 Saúde Pública I-14 Saúde Pública O-14 Saúde Pública

P-19 Biodiversidade &  Espécies 
Invasivas

I-15 Biodiversidade &  Espécies 
Invasivas

O-15 Biodiversidade &  Espécies 
Invasivas

P-20 Erosão &  Sedimentação I-16 Erosão &  Sedimentação O-16 Erosão &  Sedimentação

P-21 Qualidade da Água I-17 Qualidade da Água O-17 Qualidade da Água

I-18 Resíduos, Ruído &  
Qualidade do Ar

P-22 Planeamento de 
Reservatório

I-19 Enchimento &  Preparação 
de Reservatório

O-18 Gestão de Reservatório

P-23 Regimes de Fluxo a 
Jusante

I-20 Regimes de Fluxo a Jusante O-19 Regimes de Fluxo a 
Jusante
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Critérios de Avaliação 

Existem seis critérios que podem ser utilizados para as declarações de classificação em cada tópico - 
Avaliação, Gestão, Comunicação com a Parte Interessada, Apoio à Parte Interessada, Concordância/
Conformidade e Resultados.  Estes providenciam uma capacidade de avaliar os processos em vez de 
assegurar a sustentabilidade do projecto ou funcionamento e o desempenho desse mesmo projecto ou 
funcionamento nesse tópico de sustentabilidade em particular. 

Compreender a Abordagem de Avaliação Gradual do Protocolo

A abordagem gradual realizada nas ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento 
pode ser compreendida ao consultar a Tabela 2.  Esta tabela providencia orientação geral sobre as 
características que são provavelmente exibidas para estes diferentes critérios, em cinco níveis diferentes 
de classificação.  As declarações de classificação encontradas nas ferramentas de avaliação Preparação, 
Implementação e Funcionamento foram orientadas pela abordagem mostrada na Tabela 2.  Esta tabela 
não tem como objectivo ser a base da atribuição das classificações, na medida que deverá ser geralmente 
facultada informação suficiente nas páginas do tópico.  Contudo, esta tabela pode ser referida durante uma 
avaliação, caso exista informação insuficiente nas declarações de classificação de tópico e na orientação de 
avaliação específica do tópico para ajudar o assessor a determinar uma classificação.  Caso existam questões 
no processo de avaliação sobre se as abordagens de avaliação, gestão e comunicação às partes interessadas 
são suficientes para uma boa prática básica, a Tabela 2 pode ajudar.

Glossário de Termos

As definições para os termos que são habitualmente vistos no Protocolo encontram-se no Glossário de 
Termos, encontrado na parte final das quatro ferramentas de avaliação e na parte final deste documento 
Antecedentes.  Este glossário providencia geralmente definições que não são fornecidas nas páginas de 
tópico, apesar de poder existir uma  sobreposição se a definição for de interesse geral.  Por exemplo, caso 
exista um termo cuja definição seja fundamental para um tópico em particular, então a definição será 
encontrada na página do tópico (por exemplo, a definição de "indígenas" será encontrada em Orientação de 
Avaliação na página de tópico Indígenas), mas isto também será providenciado no Glossário de Termos.  

Base de Conhecimento do HSAF

O Fórum de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica (HSAF) desenvolveu uma Base de 
Conhecimento HSAF online para captar a informação considerada pelo Fórum durante o desenvolvimento do 
Protocolo.  Este site pode ser acedido em  http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html.  
A Base de Conhecimento HSAF é um recurso com uma profundidade de informação sobre os tópicos do 
Protocolo e assuntos transversais que pode ser acedida por aqueles interessados.  A Base de Conhecimento 
HSAF identifica um número de normas que foram importantes pontos de referência para os diferentes 
tópicos e temas referidos no Protocolo.  Os pontos de referência importantes incluíram o relatório da 
Comissão Mundial sobre Barragens de 2000, o Projecto de Desenvolvimento &  Barragens UNEP, as Normas 
de Desempenho IFC, o Banco Mundial e outras políticas de salvaguarda multilaterais, normas ISO e várias 
declarações e convenções da ONU. Providenciará um registo valioso para futuro desenvolvimento de material 
de apoio para acompanhar o Protocolo.
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Atribuir Classificações e Apresentar Resultados
As ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento permitem o desenvolvimento 
de um perfil de sustentabilidade para o projecto sob avaliação.  Para cada tópico, os elementos de 
classificação descrevem o que deve ser exibido pelo projecto para lidar com esse importante problema de 
sustentabilidade.  É reconhecido que as diferentes organizações podem ter a principal responsabilidade 
por diferentes tópicos de sustentabilidade.  Devido ao facto de ser provável que estas responsabilidades 
variem entre países e em estágios do ciclo de vida do projecto, nenhuma especificação de responsabilidades 
organizacionais é realizada nas declarações de classificação do Protocolo.  Seria esperado que fosse indicado 
nos relatórios de avaliação quais as responsabilidade organizacionais.

Níveis de Classificação

Nas ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento, cada tópico é classificado 
do Nível 1 a 5.  As declarações de Nível 3 e Nível 5 providenciam níveis significativos e reconhecíveis de 
desempenho perante as quais as outras classificações são calibradas.

O Nível 3 descreve boas práticas básicas num tópico de sustentabilidade particular.  As declarações 
de Nível 3 foram concebidas com a ideia de que os projectos em todos os contextos deveriam estar a 
trabalhar face a tal prática, mesmo em regiões com recursos ou capacidades mínimas, ou com projectos de 
escalas e complexidades menores.  Note que o Protocolo não indica que o Nível 3 é um padrão que deve 
ser conseguido; as expectativas sobre níveis de desempenho são definidas por organizações que tomam 
decisões ou formam pontos de vista com base em avaliações do Protocolo.  

O Nível 5 descreve a melhor prática comprovada sobre um assunto de sustentabilidade particular que é 
demonstrável em contextos de vários países.  As declarações de Nível 5 foram concebidas com a ideia de 
que são objectivos que não são fáceis de alcançar.  Contudo, foi provado que podem ser conseguidos no 
contexto de vários países e não apenas pelos maiores projectos com a maioria dos recursos à sua disposição.  
Seria muito difícil obter 5s em todos os tópicos porque as decisões práticas têm de ser tomadas com base em 
prioridades para objectivos corporativos/projecto e disponibilidade/alocação de recursos (tempo, dinheiro, 
pessoal) e esforço. 

Nas páginas de tópico, as declarações de Nível 3 são providenciadas na totalidade e as declarações 
de Nível 5 providenciam o que é exibido adicionalmente àquilo que é descrito na declaração de Nível 
3.  Consequentemente, as declarações de Nível 5 têm como objectivo serem lidas em conjunto com as 
declarações de Nível 3.

Os outros níveis de classificação são representados por declarações padrão, as quais usam boas práticas 
básicas e são comprovadas como pontos de referência:

Nível 1 - Existem lacunas significativas relativamente à melhor prática comum. 

Nível 2 - Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

Nível 4 - Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos excederam, mas 
ainda existe uma lacuna significativa  nos requisitos para a melhor prática comprovada.
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Tabela 2: Compreender a Abordagem de Avaliação Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada um  
dos critérios usados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.
Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/

Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem 
oportunidades significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões 
executivas são provavelmente atempadas, eficientes 
e eficazes em resposta à monitorização de dados, 
investigações e problemas que surgem daí; e, em alguns 
casos, os compromissos nos planos são públicos, formais e 
legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação 
com a parte interessada, sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), 
a comunicação será, provavelmente, inclusiva 
e participativa com as partes interessadas 
directamente afectadas; o feedback preciso 
estará, provavelmente, disponível sobre como os 
problemas das partes interessadas directamente 
afectadas são tidos em consideração; em alguns 
casos, é provável que exista envolvimento das 
partes interessadas directamente afectadas na 
tomada da decisão; e a informação identificada 
através de processos de comunicação a ser de 
elevado interesse para as partes interessadas é 
divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por essas partes 
interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
gestão para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição 
significativa para a criação 
de capacidade.

Não 
conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre 
assuntos de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas 
algumas lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos 
de gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação 
de, e resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; 
e, em alguns casos, os compromissos em planos são 
públicos e formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a 
informação sobre tópicos de sustentabilidade 
compreendidos como sendo de elevado interesse 
para as partes interessadas é voluntariamente 
divulgada publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa 
prática básica (Nível 
3), poderá existir uma 
compensação total dos 
impactos negativos; 
algumas melhorias 
positivas; ou prova de 
criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha de 
base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica adequada 
e metodologias analíticas e de recolha de dados; identificação de 
funções e responsabilidades organizacionais relevantes e requisitos 
legais, de política e outros; utilização adequada de peritos e 
conhecimento local; e orçamento e períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes 
para aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva focada 
no projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e riscos do 
que às oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico e ao 
ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e implementação 
de planos que: integram resultados de monitorização ou 
avaliação relevantes; são sustentados por políticas; descrevem 
as medidas que serão tomadas para lidar com as considerações 
mais relevantes desse tópico; estabelecem objectivos e metas; 
atribuem funções, responsabilidades e prestação de contas; 
utilizam os peritos adequados para esse tópico; atribuem 
fundos para abranger requisitos de implementação com 
alguma contingência; definem processos para monitorizar, 
rever e comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados 
como necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes com 
a parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, frequência 
e locais de comunicação com as partes interessadas, 
habitualmente em diálogo; liberdade das partes 
interessadas afectadas em participar; atenção a 
considerações especiais de comunicação com as 
partes interessadas relativamente a género, minorias, 
sensibilidades culturais, nível de literacia e aqueles 
que possam necessitar de ajuda, em particular; 
mecanismos através dos quais as partes interessadas 
possam ver os seus problemas reconhecidos e 
como têm sido ou são resolvidos; e divulgação 
de informação sobre tópicos de sustentabilidade 
significativos (em alguns casos, isto pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre 
a grande maioria de grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
ou sem oposição contínua 
significativa por parte dessas partes 
interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo de 
vida, poderá ser evitado o 
prejuízo, a minimização e 
a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa 
prática básica (Nível 3), 
por exemplo, alguma 
deteorização da condição 
de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos 
de comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por 
parte dos grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou uma oposição da maioria.

Lacunas significativas 
relativas à boa prática básica 
(Nível 3), por exemplo, 
deteorização das condições 
de linha de base com atraso 
ou dificuldades em resolver 
impactos negativos.

Com não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
significativas.
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Tabela 2: Compreender a Abordagem de Avaliação Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada um  
dos critérios usados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.
Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/

Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem 
oportunidades significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões 
executivas são provavelmente atempadas, eficientes 
e eficazes em resposta à monitorização de dados, 
investigações e problemas que surgem daí; e, em alguns 
casos, os compromissos nos planos são públicos, formais e 
legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação 
com a parte interessada, sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), 
a comunicação será, provavelmente, inclusiva 
e participativa com as partes interessadas 
directamente afectadas; o feedback preciso 
estará, provavelmente, disponível sobre como os 
problemas das partes interessadas directamente 
afectadas são tidos em consideração; em alguns 
casos, é provável que exista envolvimento das 
partes interessadas directamente afectadas na 
tomada da decisão; e a informação identificada 
através de processos de comunicação a ser de 
elevado interesse para as partes interessadas é 
divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por essas partes 
interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
gestão para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição 
significativa para a criação 
de capacidade.

Não 
conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre 
assuntos de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas 
algumas lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos 
de gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação 
de, e resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; 
e, em alguns casos, os compromissos em planos são 
públicos e formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a 
informação sobre tópicos de sustentabilidade 
compreendidos como sendo de elevado interesse 
para as partes interessadas é voluntariamente 
divulgada publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa 
prática básica (Nível 
3), poderá existir uma 
compensação total dos 
impactos negativos; 
algumas melhorias 
positivas; ou prova de 
criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha de 
base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica adequada 
e metodologias analíticas e de recolha de dados; identificação de 
funções e responsabilidades organizacionais relevantes e requisitos 
legais, de política e outros; utilização adequada de peritos e 
conhecimento local; e orçamento e períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes 
para aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva focada 
no projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e riscos do 
que às oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico e ao 
ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e implementação 
de planos que: integram resultados de monitorização ou 
avaliação relevantes; são sustentados por políticas; descrevem 
as medidas que serão tomadas para lidar com as considerações 
mais relevantes desse tópico; estabelecem objectivos e metas; 
atribuem funções, responsabilidades e prestação de contas; 
utilizam os peritos adequados para esse tópico; atribuem 
fundos para abranger requisitos de implementação com 
alguma contingência; definem processos para monitorizar, 
rever e comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados 
como necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes com 
a parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, frequência 
e locais de comunicação com as partes interessadas, 
habitualmente em diálogo; liberdade das partes 
interessadas afectadas em participar; atenção a 
considerações especiais de comunicação com as 
partes interessadas relativamente a género, minorias, 
sensibilidades culturais, nível de literacia e aqueles 
que possam necessitar de ajuda, em particular; 
mecanismos através dos quais as partes interessadas 
possam ver os seus problemas reconhecidos e 
como têm sido ou são resolvidos; e divulgação 
de informação sobre tópicos de sustentabilidade 
significativos (em alguns casos, isto pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre 
a grande maioria de grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
ou sem oposição contínua 
significativa por parte dessas partes 
interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo de 
vida, poderá ser evitado o 
prejuízo, a minimização e 
a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa 
prática básica (Nível 3), 
por exemplo, alguma 
deteorização da condição 
de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos 
de comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por 
parte dos grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou uma oposição da maioria.

Lacunas significativas 
relativas à boa prática básica 
(Nível 3), por exemplo, 
deteorização das condições 
de linha de base com atraso 
ou dificuldades em resolver 
impactos negativos.

Com não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
significativas.
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Metodologia para Atribuir Classificações 

O Protocolo foi concebido de forma a que uma classificação possa ser facilmente atribuída a cada tópico de 
sustentabilidade nas ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento.  Os seguintes 
passos estão envolvidos na atribuição de uma classificação para cada tópico do Protocolo:

1. O assessor avalia se as declarações de classificação para cada um dos critérios especificados no Nível 3 
são cumpridas pelo projecto.

2. Caso exista uma lacuna significativa relativamente às declarações de Nível 3 (todo ou parte de um 
critério não é cumprido), então é atribuída uma classificação de 2 ao tópico.

3. Caso exista mais de uma lacuna significativa relativamente às declarações do Nível 3, então é atribuída 
uma classificação de 1 ao tópico. 

4. Se todas as declarações de Nível 3 forem cumpridas, então o assessor avalia se as declarações de 
classificação para cada um dos critérios especificados no Nível 5 são cumpridas pelo projecto.

5. Caso exista uma lacuna significativa relativamente às declarações de Nível 5, então é atribuída uma 
classificação de 4 ao tópico.

6. Caso exista mais de uma lacuna significativa relativamente às declarações de Nível 5, então é atribuída 
uma classificação de 3 ao tópico.

7. Se todas as declarações de Nível 5 forem cumpridas, então uma classificação de 5 é atribuída ao tópico.

"Significativo" significa importante em termos de efeito ou consequência ou relativamente grande.  Caso 
existam lacunas menores, estas não afectarão a classificação.  Isto quer dizer, caso existam lacunas menores 
no cumprimento dos requisitos especificados nas declarações de Nível 3, é ainda atribuída uma classificação 
de 3.  O significado de qualquer lacuna é testado pelo assessor através de inquérito sobre a importância ou 
magnitude do efeito ou consequências dessa mesma lacuna. 

A orientação de avaliação para cada tópico é providenciada para ajudar o assessor na compreensão do 
significado através de diferentes termos ou frases nas declarações de classificação.  Não existem listas de 
requisitos absolutas que devem ser cumpridas, mas em vez disso são, habitualmente, expressas como 
exemplos.  O Glossário de Termos é também encontrado em cada documento de ferramenta de avaliação e 
contém muitos dos termos habitualmente usados em todo o Protocolo.  A tabela com o título "Compreender 
a Abordagem de Avaliação Gradual do Protocolo" está também incluída em cada documento de ferramenta 
de avaliação; caso o assessor tenha dificuldade em atribuir classificações apenas com base na página 
de informação do tópico, esta tabela pode ser referida como uma forma de ajuda na determinação de 
classificações.

Existe o potencial de atribuir classificações para cada critério de tópico que surge numa página de tópico, no 
sentido de solicitar mais informação da avaliação.  
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Prova Objectiva

A classificação para cada tópico de sustentabilidade é atribuída pelo assessor durante a avaliação de 
Protocolo com base na avaliação da prova objectiva.  A "avaliação" de Protocolo é compreendida como sendo 
um período de tempo definido e acordado durante o qual o assessor realiza entrevistas e avalia as provas 
com o objectivo de atribuir classificações.

O termo prova objectiva refere-se a provas trazidas à atenção do assessor através de documentação e 
entrevistados relevantes.  Esta prova é usada pelo assessor para verificar se, e em que medida, os requisitos 
de classificação para um tópico em particular foram cumpridos.

A prova objectiva pode ser informação qualitativa ou quantitativa, registos ou declarações de facto, quer 
verbais ou documentadas.  É recuperável ou reproduzível, não é influenciada por emoção ou preconceito e 
tem como base factos obtidos através de observação, medições, documentação, testes e outros meios.  A 
observação pessoal por parte do assessor conta como prova objectiva, o que torna a visita do local uma parte 
importante do processo de avaliação.

Os entrevistados são aqueles indivíduos com quem o assessor formalmente se encontra durante a avaliação do 
Protocolo e que apresentam a informação que tem peso sobre a classificação atribuída a um tópico do Protocolo.  
Vários entrevistados serão representantes da organização ou parceria com a responsabilidade primária pelo 
projecto nesse estágio da vida útil em particular; estes serão, doravante, referidos como "representantes do 
projecto".  Outros entrevistados podem ser de agências governamentais chave ou grupos de partes interessadas 
com particulares responsabilidades, conhecimento ou informação num tópico ou grupo de tópicos de 
sustentabilidade  em particular.  

Um processo de avaliação é sempre um processo de amostragem, dadas as limitações logísticas e 
temporais, e o assessor terá de atribuir classificações com base na prova apresentada.  Um representante 
de projecto líder nomeado será o derradeiro responsável por assegurar que a prova é fornecida para 
justificar as classificações; isto inclui a criação de entrevistas com partes interessadas chave que não são 
representantes do projecto.  O assessor estará altamente consciente da necessidade da avaliação para ser 
credível.  O assessor deverá trabalhar atempadamente com o representante líder do projecto para acordar 
sobre o objectivo da avaliação, como esta será usada, qual a documentação relevante que pode ser provida 
previamente e como pode ser melhor estruturada para garantir um elevado grau de credibilidade, dadas as 
limitações logísticas e temporais.  

A prova documental como forma de prova objectiva é claramente recuperável e reproduzível e assim 
pode ser uma forma muito eficiente de provisão de prova num processo de avaliação.  Em alguns casos, os 
documentos podem ser facultados ao assessor de forma confidencial, por exemplo, dados financeiros, e 
isto teria de ser indicado no relatório da avaliação.  Na ausência de prova documental sobre um tópico em 
particular, a observação pessoal e/ou entrevistas podem ser fontes de prova.  As entrevistas são selectivas, e 
devem ser sempre indicadas para aqueles que são aceites como tendo responsabilidades, conhecimento ou 
informação clara sobre um determinado tópico ou grupo de tópicos de sustentabilidade (e por outro lado, 
não deverão excluir aqueles que são aceites como tendo responsabilidades, conhecimento ou informação 
clara sobre um tópico ou grupo de tópicos sobre sustentabilidade em particular).  As entrevistas nunca 
devem ser interpretadas como uma sondagem de opinião sobre o desempenho de sustentabilidade de um 
projecto, mas devem ser concebidas para "triangular" a prova verbal, o que significa obter a verificação de 
outras fontes.  
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O assessor pode escolher realizar uma pesquisa independente para identificar problemas que podem ter 
sido levantados em relação ao projecto (por exemplo, pesquisa nos media ou Internet).  Isto teria de ser 
divulgado atempadamente ao representante de projecto líder e os representantes do projecto teriam de ter 
a oportunidade na avaliação do Protocolo para lidar com e responder a quaisquer problemas identificados 
pelo assessor através de tais meios. 

Atribuir "Não Relevante" 

O Protocolo é uma ferramenta de avaliação global e existe uma grande variedade que deve ser acomodada, 
por exemplo, escala e complexidade do projecto, projectos de sector privado ou público, localização de fluxo 
tributário ou fluxo principal, concepção de unidade única vs várias unidades, objectivo de efeito único vs 
efeito múltiplo ou concepção de reservatório vs fio de água.  Além disso, no contexto particular do projecto 
de energia hídrica, certos assuntos podem não ser relevantes; por exemplo, poderão não existir problemas de 
realojamento ou de herança cultural que tenham de ser geridos. 

Para acomodar a quantia de variedade que será encontrada, os assessores podem identificar um tópico 
como Não Relevante se a prova apresentada suportar uma tal conclusão.  Antes de cada ferramenta de 
avaliação encontra-se um guia de relevância de tópico para apoiar tais considerações.  Adicionalmente, 
no início de cada ferramenta de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento, é encontrado o 
tópico relativamente à avaliação e gestão de assuntos sociais e ambientais - a avaliação dos documentos 
de Avaliação do Impacto Social e Ambiental ou Planos de Gestão relacionados deverá providenciar provas 
credíveis que ajudem a determinar se os tópicos posteriores no Protocolo não serão relevantes.  Também 
foram providas notas de orientação de avaliação para alguns tópicos, no sentido de ajudar o assessor a 
determinar se é Não Relevante.   

Pode acontecer que, em alguns casos, um componente de um tópico não seja relevante.  Dependendo do 
estágio do projecto da avaliação e dos contextos nacionais específicos, um critério pode não ser relevante.  
Neste caso, o assessor é capaz de atribuir uma classificação com base no conteúdo relevante do tópico, 
mas deverá ser claro no relatório de avaliação o que foi considerado não relevante e a prova na qual esta 
determinação foi baseada.  

Atribuir "Não Classificado" 

O assessor atribui a classificação mais baixa para a qual a prova está disponível para apoiar a classificação.  As 
garantias verbais de que a prova existe não são suficientes.  Na ausência de quaisquer entrevistas ou prova 
objectiva, o assessor indica que o tópico é "Não Classificado".  Atribuir um Não Classificado seria adequado no 
caso de um entrevistado agendado importante não estar presente no último minuto, em cujo caso um tópico 
não poderá ser avaliado.  Se o assessor iniciar a avaliação de um tópico, mas não for capaz de verificar a prova 
objectiva para apoiar uma classificação, deverá ser atribuído Não Classificado.  

Atribuir Não Classificado a tópicos em particular será também relevante no caso em que exista um acordo 
antecipado de que essa avaliação seja uma avaliação parcial e nem todos os tópicos serão avaliados.  O 
objectivo de uma avaliação do Protocolo é produzir um perfil de sustentabilidade para o projecto, por 
isso, um resultado com Não Classificado atribuído a qualquer um dos tópicos é considerado uma avaliação 
incompleta.  Um perfil de sustentabilidade do projecto com Não Classificado, indicado em qualquer um dos 
tópicos, não deverá ser aceite como representação do desempenho de sustentabilidade desse projecto.
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Relação de Classificações em termos de Conformidade com Obrigações Regulatórias

As fases de preparação, implementação e funcionamento de um projecto de energia hídrica estão 
enquadradas por regulamentos nacionais.  Em primeiro lugar, um projecto tem de cumprir as leis e 
concessões/licenças do governo.  O Protocolo oferece uma ferramenta complementar, de forma voluntária e 
no espírito de melhorias contínuas, que identifica oportunidades para melhoria relativamente a critérios de 
sustentabilidade relevantes para um contexto internacional. 

A conformidade com requisitos reguladores relevantes é esperada para todos os projectos e é uma 
componente essencial da boa prática.  Os requisitos nacionais ou estaduais podem ser mais ou menos rígidos 
do que as declarações de Nível 3 no Protocolo.  O Protocolo é uma ferramenta de avaliação aplicável de forma 
global e não tem preconceitos sobre requisitos nacionais, os quais são definidos por razões de relevância 
para esse país.  Poderão existir de facto casos onde a lei local define, por exemplo, medidas de compensação 
que um proponente não deverá legalmente ultrapassar ou subestimar.  

A conformidade com os requisitos regulatórios não corresponde a um nível de classificação particular no 
Protocolo, mas não deverá ser registado pelo assessor caso seja um problema substantivo para a avaliação.  

Se um conflito entre requisitos regulatórios e o nível de declarações no Protocolo surgir como um problema 
na avaliação, o assessor deverá notar se o projecto cumpriu os requisitos regulatórios para um critério em 
particular e o que esses requisitos regulatórios são relativamente às especificações do Protocolo, além 
de atribuir um nível de classificação com base nas especificações do Protocolo.  Os decisores serão então 
capazes de determinar as suas próprias visões desta informação.

Apresentar os Resultados

Com base na avaliação do Protocolo, é desenvolvido um relatório, uma estrutura típica e conteúdo que pode 
ser consistente com o que é mostrado na Figura 3.  Um modelo formal para comunicação e apresentação 
será desenvolvido no futuro, com base na avaliação da experiência de aplicação, assim como melhor 
compreensão das necessidades e interesses em utilizar organizações.

A análise de áreas de força, fraqueza e oportunidade e recomendações para o projecto poderia ser incluída 
caso fosse especificamente solicitado para o relatório de avaliação. 

O ênfase não é numa classificação geral ou uma aprovação/reprovação para um projecto, mas, em vez disso, 
na provisão de um perfil de sustentabilidade para o projecto acompanhado por informação que ajuda na 
análise sistemática e na compreensão das forças, fraquezas e percursos na direcção da melhoria.  

Relativamente à tabela e diagrama de resumo, as classificações são apresentadas para mostrar o 
desempenho tópico a tópico e não são agregadas.  Se um tópico é Não Relevante ou é Não Classificado, é 
mostrado como tal no relatório, na tabela de resumo e na figura de resumo.  Um simples gráfico de barras, 
histograma ou diagrama em rede poderá funcionar bem como figura de resumo.  Ponderar, totalizar ou 
calcular percentagens com classificações não é o pretendido, na medida que irá mascarar a área de baixo 
desempenho e assim diminuir a credibilidade na avaliação do Protocolo como uma ajuda para avançar a 
sustentabilidade do projecto.  
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Preparar para e Realizar uma Avaliação de Protocolo
O seguinte é provido como orientação sobre o que pode eventualmente estar envolvido na preparação para 
e realização de uma avaliação do Protocolo, com base na experiência de utilização do Protocolo de Avaliação 
de Sustentabilidade IHA de 2006 e realização dos testes da Versão Preliminar do Protocolo de Avaliação de 
Sustentabilidade de 2009.  Uma orientação mais formal para a realização e preparação de uma avaliação do 
Protocolo será desenvolvida no futuro, com base na avaliação de experiência de aplicação, assim como uma 
melhor compreensão das necessidades e dos interesses das organizações utilizadoras.

As avaliações são realizadas no local do projecto de energia hídrica e também, habitualmente, na sede 
do projecto.  Os participantes em, e atribuídos temporariamente a, uma avaliação do Protocolo irão variar 
dependendo da complexidade do projecto, problemas chave e como os resultados são utilizados.  Um a dois 
assessores seriam considerados adequados para uma avaliação; a vantagem de dois seria se providenciassem 
diferentes experiências, conhecimentos e informação no processo de avaliação. Para avaliações 
particularmente complexas, pode ser necessária uma equipa de modo a que as entrevistas possam ser 
realizadas em paralelo.  Os assessores podem ser internos ou externos ao projecto, dependendo do nível de 
necessidade de independência.  Seria necessário que os assessores tivessem avaliações de sustentabilidade 
credíveis e/ou experiência de auditoria. Caso existam razões para ter um elevado nível de transparência ou 
parceria em tal projecto, pode ser observada uma avaliação por, ou realizada em parceria com, um terceiro 
(por exemplo, um representante de uma ONG, sociedade civil, banco de desenvolvimento, banco comercial, 
dador bilateral ou governo, desde que sejam distintos dos entrevistados para o projecto).

Seria esperada a preparação considerável, cerca de um mês, para vários representantes do projecto antes 
de uma avaliação, apesar de isto diminuir à medida que os utilizadores se tornam familiarizados com o 
Protocolo.  A organização ou parceria com responsabilidade principal pelo projecto nesse estágio do ciclo 
de vida identifica um representante de projecto líder como o ponto de contacto principal para realizar a 
avaliação.  Este responsável líder estará sempre disponível para a equipa de avaliação, de modo a estar ciente 
das lacunas de informação e necessidade dos assessores e como melhor as resolver.  

Antes da chegada dos assessores ao local, o representante de projecto líder irá assegurar:

•	 clarificação do objectivo da avaliação e expectativas do seu processo (tempo, profundidade, gama, tipo 
dos entrevistados, etc.) e resultados (como os resultados serão apresentados, grau de interpretação, 
provisão de recomendações, etc);

•	 identificação de pessoal interno ou indivíduos externos que podem providenciar informação para 
apoiar as avaliações em tópicos em particular e a informação prévia desses indivíduos; 

•	  análise da(s) ferramenta(s) de avaliação relevante(s) do Protocolo por parte dos participantes;
•	  identificação da prova objectiva que pode ser trazida para as entrevistas para sustentar a classificação 

para cada tópico; 
•	  provisão de qualquer material de leitura de apoio para os assessores; 
•	  preparação de uma ordem de trabalhos e entrevistas para a visita, a serem acordadas com os 

assessores; e
•	  preparação da apresentação da visão geral do projecto.
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RESUMO EXECUTIVO:  Breves declarações acerca do projecto, objectivo da avaliação e resultados 
incluindo tabela de resumo e diagrama de resultados de avaliação e qualquer explicação importante 
ou comentários interpretativos, na forma adequada, para apresentação aos Administradores e 
Conselho da empresa.  

PARTE 1:  SOBRE O PROJECTO E A AVALIAÇÃO

o Nome de projecto, local, proprietário ou organização responsável principal

o Datas de avaliação 

o Nome(s) do(s) Assessor(es), cargo(s), nome(s) organizacional(ais), credenciais

o Quaisquer observadores ou parceiros na avaliação, nomes, cargos, organizações, credenciais

o Nome(s) do(s) representante(s) líder(es) de projecto

o  Informação de apoio sobre o projecto, incluindo o objectivo do projecto, capacidade e 
características de concepção e layout, e o estágio do ciclo de desenvolvimento

o  Objectivo da avaliação do Protocolo e acordos no seu âmbito, processo e resultados 
pretendidos, incluindo nível de confidencialidade

o  Renúncias e acordos de confidencialidade, se alguns (estes podem estar associados a provas 
citadas, por exemplo, dados financeiros)

o Calendário da avaliação

PARTE 2:  RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO

o  Resumo dos resultados, incluindo tabela e diagrama dos resultados da avaliação e quaisquer 
comentários interpretativos ou explicativos importantes

o Para cada tópico:

  Vários parágrafos sobre o contexto do programa relativamente ao tópico, incluindo 
responsabilidades organizacionais principais.

 Entrevistados.

 Prova objectiva por tipo (visual, documental, verbal) com comentários, como adequado.

 Classificações atribuídas e razões para as mesmas.

 Explicações para tópicos aos quais são atribuídos Não Relevante ou Não Classificado.

 Quaisquer notas importantes (por exemplo, requisitos regulatórios, lacunas de informação, etc.).

PARTE 3:  ANEXOS

o Registo da prova documental visualizada (preferencialmente numerado ou codificado)

o Registo dos indivíduos entrevistados

Figura 3 - Exemplo do Relatório de Avaliação do Protocolo
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Durante a avaliação, o representante do projecto líder irá assegurar:

•	  a total disponibilidade do representante do projecto líder;
•	  disponibilização de um intérprete, se necessário;
•	  pessoal relevante e partes interessadas externas relativamente a reuniões e entrevistas; 
•	  disponibilização de visita ao local para incluir todos os locais pertinentes relativamente aos requisitos 

de classificação, reunião das partes interessadas afectadas pelo projecto e visão da prova objectiva;
•	  disponibilização de prova documental relevante para visualização; e
•	  disponibilização de salas onde as reuniões iniciais e de encerramento são realizadas, entrevistas 

efectuadas e documentação visualizada.

Em cada página de tópico encontram-se exemplos de potenciais entrevistados e também exemplos de 
provas. Estes irão variar dependendo do contexto.  Na avaliação, os entrevistados irão variar consoante o 
tópico e poderá incluir representantes de projecto relevantes, representantes do governo, representantes 
da comunidade e peritos com responsabilidades, informação e conhecimento em particular sobre o tópico 
em questão.  Se grandes decisões estiverem associadas a resultados de avaliação de Protocolo, e se a 
transparência e credibilidade forem importantes para estabelecer um calendário de entrevistas envolvendo 
diversas perspectivas de partes interessadas, podem ajudar a aumentar a confiança nos resultados. 

Na avaliação, é realizado um registo cuidadoso que capta todos os locais visualizados, todos os entrevistados 
(cargos, nomes, funções, organizações, tópico relevante) e toda a prova visualizada (títulos de documentos, 
data, onde são guardados, tópico relevante).

Enquanto guia preliminar, pelo menos, cinco dias úteis, desde a chegada até à partida dos assessores, 
deverão ser planeados para avaliação do Protocolo, apesar de isto ser mais ou menos para um projecto 
individual, dependendo da escala do projecto e do objectivo da avaliação.   Pode ser realizada uma avaliação 
de sustentabilidade mais aprofundada onde o objectivo é apoiar a tomada de decisão externa, enquanto 
uma avaliação mais comum pode ser realizada para auto-avaliações internas, no sentido de orientar as 
direcções de gestão de projecto ao identificar riscos de projecto e oportunidades para melhoria.  Como 
acima indicado, será desenvolvida, no futuro, uma orientação mais formal dos passos para a preparação e 
realização de uma avaliação do Protocolo.

Um típico itinerário de avaliação pode ser o seguinte: 

•	 Primeiro dia - Reunião inicial, habitualmente com apresentações introdutórias pelo(s) assessor(es) 
sobre o processo de avaliação e pelos representantes de projecto e outros (tal como agência do 
governo) acerca do projecto.  Isto é habitualmente seguido de uma visita ao projecto, incluindo áreas 
afectadas a jusante e áreas de realojamento, tanto quanto praticável, dados os tempos de viagem, as 
limitações logísticas e a área de foco para o projecto.

•	 Dias Intermédios - Entrevistas pelo assessor relativamente a todos os tópicos do Protocolo.  Estas 
entrevistas seriam com os representantes de projecto e com outras partes interessadas (por exemplo, 
governo, peritos, ONG, sociedade civil, comunidades afectadas pelo projecto) relevantes para os 
diferentes requisitos de avaliação do Protocolo.  O assessor irá também passar algum tempo a 
avaliar a prova, habitualmente sob a forma de relatórios e documentos.  O número de dias depende 
da dimensão e complexidade do projecto, do nível de formalidade da avaliação, da amplitude e 
profundidade das entrevistas envolvidas e também da duração da viagem.

•	 Último Dia - Reunião de encerramento entre o assessor e os representantes do projecto, o que poderá 
envolver uma apresentação e/ou debate sobre resultados de avaliação chave, lacunas de informação e 
áreas fortes, fracas e oportunidades para o projecto.
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de Governação está em segundo lugar na ordem dos tópicos nas ferramentas de avaliação Preparação, 
Implementação e Funcionamento e é fundamental para avaliar as políticas e práticas que um promotor ou 
proprietário/operador tem em vigor nas fases de planeamento, construção e funcionamento.  Uma avaliação 
do tópico de Governação no início do processo de avaliação do Protocolo permite uma visão geral dos 
sistemas em vigor; uma visita posterior a este tópico pode permitir uma avaliação mais exaustiva da eficácia 
dos sistemas em vigor.  Habitualmente, algumas reuniões finais na sede da empresa permitem que algumas 
das questões sobre as políticas de mais elevado nível, que regem as práticas observadas no local, sejam 

questionadas e as provas avaliadas.

Informação Adicional

Problemas de Alto Perfil e Transversais 

Existem vários problemas de alto perfil e transversais que são geridos no Protocolo, mas podem não surgir 
nos títulos dos tópicos e critérios.  No seguinte, os códigos de letras referem-se a diferentes ferramentas de 
avaliação de Protocolo (ES - Estágio Inicial, P - Preparação, I - Implementação, O - Funcionamento), seguidos 
pelo número do tópico nessa ferramenta de avaliação. 

A alteração climatérica é um dos problemas que é comum a muitas facetas das ferramentas de avaliação do 
Protocolo.  Devido a ter várias dimensões diferentes, não aparece como um único tópico, mas é referenciada 
em várias formas diferentes em vários tópicos.  As alterações climatéricas providenciam um quadro alterado 
para consideração de vários projectos de energia hídrica, relativamente a uma década atrás.  Necessidade 
Demonstrada (ES-1) e Necessidade Demonstrada &  Adaptação Estratégica (P-3) dizem respeito a 
necessidades de água e energia que podem ter impulsionadores de alteração climatérica fortes, por exemplo, 
a necessidade de ter opções energéticas de baixo carbono e a necessidade de mitigar alterações induzidas 
pelo clima ao abastecimento de água.  As Políticas &  Planos (ES-3) e Necessidade Demonstrada &  Adaptação 
Estratégica (P-3) incluem consideração de políticas e planos relacionados com o clima.  Avaliação de Opções 
(ES-2) e Localização &  Concepção (P-4) incluem a consideração de vários assuntos, incluindo o potencial 
para geração de emissão de gases de estufa.  Viabilidade Financeira (P-9) inclui opções para financiamento, 
incluindo financiamento de carbono.  O Recurso Hidrológico (P-7, O-4) inclui a compreensão de tendências 
hidrológicas e a disponibilidade a longo prazo, o que pode ser influenciado por alterações climatéricas, 
e inclui a consideração da capacidade do projecto em se antecipar e adaptar a quaisquer alterações 
hidrológicas.  O Planeamento de Reservatório (P-22) inclui referência à limpeza de vegetação do reservatório, 
o que pode ou não ser realizado com o objectivo de lidar com emissões de gases de estufa.  Não existe um 
requisito distinto para avaliar as emissões de gases de estufa a partir dos reservatórios nesta versão de 2010 
do Protocolo porque não existe ainda metodologia estabelecida para o fazer; é esperado que no futuro, 
quando uma metodologia for determinada, seja introduzida no Protocolo.

Os direitos humanos  são outro problema que abrange muitas facetas das ferramentas de avaliação do 
Protocolo.  Existe cada vez mais material de apoio sobre como as empresas podem estabelecer processos 
e políticas de direitos humanos que regem o seu negócio, e realizam avaliações de impacto de direitos 
humanos relativamente aos seus projectos e operações.   Devido às várias facetas dos direitos humanos 
que são afectadas através da avaliação do Protocolo, poderia ser usada para ajudar a demonstrar como um 
projecto lida com os direitos humanos.  Vários direitos humanos são indicados em quase todos os tópicos 
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mostrados na Tabela 1, assim como através de referências nas declarações de classificação na comunicação 
com as partes interessadas e divulgação pública.  A definição de uma parte interessada directamente 
afectada é uma com direitos substanciais, riscos e responsabilidades relativamente ao projecto e estes 
são habitualmente referidos em todo o Protocolo.  O respeito pelos direitos humanos está directamente 
incorporado nas declarações de intenção para os tópicos Realojamento (P-14, I-10, O-10) e Indígenas (P-15, 
I-11, R-11).   A declaração de classificação para a Gestão &  Avaliação do Impacto Social & Ambiental (P-5) 
para o Nível 5 refere-se a avaliações de impacto social que incorporam a avaliação dos direitos humanos.  
A declaração de classificação do tópico Condições de Trabalho &  Mão-de-obra (P-16, I-12, O-12) para o 
Nível 5 refere-se à consistência das políticas e práticas de gestão de mão-de-obra com direitos de trabalho 
internacionalmente reconhecidos.

Outros problemas de alto perfil e transversais que podem não ser aparentes a partir dos títulos dos tópicos 
do Protocolo, e que podem ser de interesse para as partes interessadas em saber como são resolvidos 
nas ferramentas de avaliação de Protocolo, incluem: Comunicação, Corrupção, Género, Mecanismos de 
Reclamações, IWRM (Gestão de Recursos Hídricos Integrada), problemas legados, Meios de Subsistência, 
Projectos com Vários Objectivos, Assuntos Transfronteiriços e Transparência.  Alguns destes são na realidade 
direitos humanos específicos.  A Tabela 3 providencia um resumo de onde estes assuntos são indicados no 
Protocolo.
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Tabela 3 - Problemas Transversais e de Alto Perfil no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade 
da Energia Hídrica

Corrupção A Corrupção é tratada nos Riscos Políticos (ES-4), Capacidade Institucional (ES-5), Governação (P-2, I-2, O-2) e 
Aprovisionamento (P-12, I-8).

Género O género é indicado em vários graus nos tópicos Riscos &  Problemas Sociais (ES-7), Consultoria &  Comunicações 
(P-1, I-1, O-1),  Gestão & Avaliação de Impacto Social &  Ambiental (P-5), Gestão de Problemas Sociais &  Ambientais 
(I-3, O-3), Meios de Subsistência &  Comunidades Afectadas pelo Projecto (P-13, I-9, O-9), Realojamento (P-14, I-10, 
O-10), Condições de Trabalho &  Mão-de-obra (P-16, I-12, O-12) e Saúde Pública (P-18, I-14, O-14).

Mecanismos de 
Reclamações

Os mecanismos de reclamações ou queixas são indicados directamente em Consultoria &  Comunicações (P-1, I-1, 
O-1), Governação (P-2, I-2, O-2) e Realojamento (P-14, I-10, O-10).  Muitos outros tópicos referem-se a processos 
para as partes interessadas apresentarem problemas e obterem feedback através dos critérios de comunicação com 
as partes interessadas.

IWRM A Gestão de Recursos Hídricos Integrada (IWRM) é indicada mais directamente nos tópicos Planos &  Políticas (ES-3), 
Necessidade Demonstrada &  Adequação Estratégica (P-3), Localização &  Concepção (P-4) e Recurso Hidrológico 
(P-7, O-4).  É indirectamente relevante para muitos tópicos e é especificamente mencionada na orientação 
de avaliação para a Gestão &  Avaliação de Impacto Social & Ambiental (P-5), Gestão de Problemas Sociais &  
Ambientais (I-3, O-3), Benefícios do Projecto (P-10, I-7, O-8) e Regimes de Fluxo a Jusante (P-23, I-20, O-19).  

Problemas 
legados

Os problemas legados são indicados em Riscos &  Problemas Sociais (ES-7), Riscos &  Problemas Ambientais (ES-8), 
Gestão &  Avaliação de Impacto Social & Ambiental (P-5), e Gestão de Problemas Sociais & Ambientais (I-3, O-3).  
Os tópicos Meios de Subsistência & Comunidades Afectadas pelo Projecto (P-13, I-9, O-9), Realojamento (P-14, 
I-10, O-10) e Indígenas (P-15, I-11, O-11) também se referem a problemas legados na orientação da avaliação. A 
ferramenta de avaliação Funcionamento refere-se indirectamente a problemas legados como parte de quase todos 
os tópicos, nas referências de declarações de classificação para identificação de problemas contínuos.

Meios de 
Subsistência

Os meios de subsistência são indicados mais directamente em Meios de Subsistência& Comunidades Afectadas 
pelo Projecto (P-13, I-9, O-9) e também em Riscos &  Problemas Sociais (ES-7), Necessidade Demonstrada &  
Adequação Estratégica (P-3), Gestão & Avaliação do Impacto Social& Ambiental (P-5), Gestão de Problemas Sociais 
&  Ambientais (I-3, O-3), Viabilidade Económica (P-11), Realojamento (P-14, I-10, O-10), Indígenas (P-15, I-11, O-11) e 
Regimes de Fluxo a Jusante (P-23, I-20, O-19).

Projectos para 
Vários Efeitos

Os projectos para vários efeitos são mais directamente indicados no Planeamento de Reservatório (P-22), 
Enchimento &  Preparação de Reservatório (I-19) e Gestão de Reservatório (O-18).  Também são indicados na 
Necessidade Demonstrada (ES-1), Políticas &  Planos (ES-3), Riscos &  Problemas Sociais (ES-7), Necessidade 
Demonstrada &  Adequação Estratégica (P-3), Localização e Concepção (P-4), Recurso Hidrológico (P-7, O-4), Gestão 
& Avaliação do Impacto Social& Ambiental (P-5), Gestão de Problemas Sociais &  Ambientais (I-3, O-3), Viabilidade 
Económica (P-11), Meios de Subsistência &  Comunidades Afectadas pelo Projecto (P-13, I-9, O-9) e Regimes de 
Fluxo a Jusante (P-23, I-20, O-19)

Assuntos Trans-
fronteiriços

Os Assuntos Transfronteiriços são indicados mais directamente em Riscos Políticos (ES-4), assim como 
indirectamente em Governação (P-2, I-2, O-2), Gestão &  Avaliação de Impacto Social &  Ambiental (P-5), Gestão de 
Problemas Sociais &  Ambientais (I-3, O-3), Recursos Hidrológicos (P-7, O-4) e Regimes de Fluxo a Jusante (P-23, I-20, 
O-19)

Transparência A Transparência é indicada mais directamente em Governação (P-2, I-2, O-2) e também é indicada através de 
referências à divulgação pública em Necessidade Demonstrada &  Adequação Estratégica (P-3), Gestão &  Avaliação 
de Impacto Social &  Ambiental (P-5), Benefícios do Projecto (P-10, I-7, O-8), Viabilidade Económica (P-11), 
Realojamento (P-14, I-10, O-10), Indígenas (P-15, I-11, O-11) e Regimes de Fluxo a Jusante (P-23, I-20, O-19).
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Glossário de Termos

Abrangentes:  Todos os componentes relevantes foram considerados 
e tratados.

Acordo:  Um acordo registado entre indivíduos, grupos ou entidades 
para seguirem um curso ou acção específica.  Pode ser incorporado 
em, por exemplo, um memorando de entendimento, minutas de 
uma reunião, uma carta de intenção, uma declaração conjunta de 
princípios, um contrato, uma licença de funcionamento, etc.

Acordos Transfronteiriços:  Acordos realizados entre estados 
ribeirinhos sobre como os recursos hídricos partilhados serão 
utilizados pelas partes envolvidas e os processos que serão seguidos 
para manter estes acordos.

Actualização:  Melhorar para um padrão ou classificação melhor.

Adequação Estratégica:  A compatibilidade do projecto com 
necessidades locais, nacionais e regionais identificadas através de 
prioridades e objectivos definidos em avaliações de opções e outras 
políticas e planos locais, nacionais e regionais e multinacionais 
relevantes. 

Adequado:  Suficiente ou quanto baste para satisfazer um requisito ou 
cumprir uma necessidade.

Adequado:  Adequado para uma pessoa, condição, ocasião ou local 
em particular; adequação; necessidades ou requisitos identificados na 
reunião.

Adequado:  Adequado para o efeito desejado, condição e ocasião.

Análise de Género:  O processo para avaliar o impacto que uma 
actividade pode ter em mulheres e homens e nas relações entre 
ambos os géneros.  Pode ser usada para garantir que os homens e 
mulheres não são colocados em desvantagem pelas actividades de 
desenvolvimento, para melhorar a sustentabilidade e eficácia das 
actividades ou para avaliar e criar a capacidade e empenho para com o 
planeamento sensível em termos de género.

Análise de Sensibilidade: Investigação sobre como o desempenho 
projectado varia juntamente com as alterações nas assumpções chave, 
nas quais as projecções são baseadas.

Aprovisionamento:  A aquisição de bens e/ou serviços ao melhor 
custo possível, na qualidade e quantidade certas, na altura certa, no 
local certo e da fonte certa, para o benefício directo ou uso do projecto 
de energia hídrica ou instalação em funcionamento, geralmente 
através de contrato.

Área Afectada pelo Projecto:  A bacia, o reservatório e a jusante 
do local do projecto e barragens associadas e a área afectada por 
quaisquer projectos associados (por exemplo, estradas, linhas de 
transmissão, pedreiras, vilas de construção, área de realojamento, etc).

Área do Reservatório:  A área que é inundada quando o reservatório 
está no seu nível máximo esperado e a zona-tampão seca se encontra 
acima deste nível.

Atempado:  Ocorre numa altura adequada ou oportuna.

Avaliação Independente: Avaliação por parte de alguém que não 
pertence ao projecto e sem interesses financeiros nos lucros do 
mesmo. 

Bacia do Projecto: A porção da bacia do rio que drena para os 
reservatórios do projecto, quer seja para passar em último lugar 
através das turbinas de geração ou para verter para barragens nos rios 
a jusante.

Bacia do Rio: A área drenada por um rio e todos os seus tributários

Benefícios Adicionais:  Os benefícios para a região que podem derivar 
do projecto.

Compensação:  Resultados de conservação mensurável que 
resultam de acções concebidas para compensar impactos adversos 
de biodiversidades que surjam do desenvolvimento do projecto 
e que persistem após terem sido tomadas medidas de prevenção, 
minimização e restauração adequadas.  Geralmente, não se encontram 
no local do projecto.

Componentes do Projecto:  Componentes do programa de 
desenvolvimento de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, financeira, comunicações 
e aprovisionamento.

Compromisso:  Uma promessa vinculativa ou promessa de fazer, dar 
ou não fazer algo.  

Comunidades Afectadas pelo Projecto:  A população de vários 
tipos de indivíduos que interagem na área afectada pelo projecto, 
que são afectados, positiva ou negativamente, pela preparação, 
implementação e/ou funcionamento do projecto de energia hídrica.  

Conformidade:  Diz respeito ao nível de conformidade das medidas de 
implementação com a maioria dos planos relacionados com o projecto 
actualizados.

Conformidade:  Cumprimento de requisitos legais, políticas e 
compromissos públicos. 

Consentimento:  Acordos assinados com os líderes ou órgãos 
representativos da comunidade que foram autorizados pelas 
comunidades afectadas que representam, através de um processo de 
tomada de decisão independente e auto-determinado com tempo 
suficiente, e de acordo com as tradições culturais, costumes e práticas.

Corrupção: Falta de integridade ou honestidade (especial 
susceptibilidade aos subornos); uso de uma posição de confiança para 
um benefício desonesto.

Credível:  Capaz de ser acreditado; plausível, digno de confiança; fiável.

Curto Prazo:  Abrange as operações do dia-a-dia.

Deslocamento Económico:  Perda de activos, acesso a activos ou 
fontes de rendimentos ou meios de subsistência em resultado de (i) 
aquisição de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou acesso ao 
terreno, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos recursos naturais 
incluindo recursos de água, parques legalmente designados, áreas 
protegidas ou áreas de acesso restrito, tais como bacias de reservatório 
e (iv) alterações no ambiente ao lidar com as preocupações ambientais 
ou impactos nos meios de subsistência.  O deslocamento económico 
aplica-se quer as ditas perdas e limitações sejam totais, parciais e 
permanentes ou temporárias.

Direitos Humanos:  Os direitos básicos e liberdades aos quais todos os 
humanos têm direito, abrangendo direitos civis, políticos, económicos 
e culturais e destacados em declarações internacionais, tal como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Divulgação:  Tornado publicamente disponível (consultar também 
“Divulgado publicamente”).  

Divulgado Publicamente:  O público é informado que o acordo, 
avaliação, plano de gestão ou relatório significativo foi efectuado 
ou concluído e é tornado público voluntariamente (por exemplo, 
publicado num site) ou a pedido de forma atempada.  

Em comunicação:  Interagido com, habitualmente através de 
processos de consultoria.

Em falta:  Não resolvido ou acordado.
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Engano:  O facto ou estado de ser enganado; acreditar que não é 
verdade; ser induzido em erro.

Entrada em vigor:  Produzir ou capaz de produzir como pretendido, 
esperado e/ou com o efeito desejado.

Equitativo:  Justo ou imparcial

Espécies Invasivas:  Uma espécie que não ocorre naturalmente numa 
área específica e cuja introdução provoca, ou poderá provocar, danos 
económicos ou ambientais ou danos à saúde humana.

Gestão de Recursos Hídricos Integrada (IWRM):  Um processo 
que promove o desenvolvimento e a gestão coordenados da água, 
terrenos e recursos relacionados, de modo a maximizar o bem-
estar económico e social de forma equitativa, sem comprometer a 
sustentabilidade de ecossistemas vitais.

Governação:  A combinação de processos e estruturas que informam, 
dirigem, gerem e monitorizam as actividades do projecto face à 
obtenção dos seus objectivos.

Grupo de Partes Interessadas:  Um conjunto de partes interessadas 
com características e interesses comuns.

Grupos Comunitários:  Grupos de pessoas com características comuns 
ou interesses a viverem em conjunto numa sociedade maior.  Existem 
várias formas diferentes de ver estes grupos e estes terão de ser 
definidos de forma útil para o projecto.  Estes podem incluir, através 
de exemplo, habitantes urbanos, habitantes rurais, indígenas, minorias 
étnicas, pessoas de uma profissão comum ou religião, pessoas com 
incapacidades, idosos, analfabetos, mulheres, homens, crianças, etc.

Grupos Sociais Vulneráveis:  Grupos sociais que são marginalizados 
ou empobrecidos com muito baixa capacidade e meios para absorver 
a mudança.

Herança Cultural  A herança cultural refere-se ao legado de artefactos 
físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou sociedade, que são 
herdados das gerações passadas, mantidos no presente e concedidos 
para o benefício de gerações futuras.

Impacto:   Efeito ou consequência de uma acção ou evento; o grau 
no qual um impacto é interpretado como negativo ou positivo, 
dependendo do contexto e da perspectiva. 

Impactos cumulativos:  Os impactos cumulativos são aqueles que 
resultam do impacto incremental do projecto quando adicionados 
a outras acções passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no 
futuro. Os efeitos deverão ser avaliados em termos de capacidades 
de recursos de água, ecossistemas e/ou comunidades afectadas para 
acomodar tais impactos. As análises devem ser definidas dentro de 
limites realistas.

Indígenas:  Um grupo social e culturalmente distinto que possui as 
seguintes características em vários graus: auto-identificação como 
membros de um grupo cultural indígena distinto e reconhecimento 
desta identidade por outros; associação colectiva nos habitats 
geograficamente distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e territórios; instituições 
culturais, económicas, sociais ou de costumes que são separadas 
daquelas da sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país ou região.

Integrado:  Fundido, intercalado, incorporado em algo. 

Intermediários:  Os trabalhadores de terceiros que estejam a trabalhar 
directamente nas funções essenciais para o projecto durante um 
tempo substancial ou que estejam a trabalhar geograficamente no 
local do projecto.

Linha de Base:  Um conjunto de medições, estatísticas ou condições 
usadas como uma base para posterior comparação.  A linha de base 
refere-se a condições de pré-projecto, antes do início do projecto, 
com as quais as alterações pós-projecto podem ser comparadas.  Para 
operar instalações de energia hídrica, se não existir uma linha de base 
de pré-projecto, então a presente condição será tida como a linha de 
base.

Local:  Subdivisões administrativas de um território nacional (por 
exemplo, com referência a planos de uso de terreno)

Longo prazo:  A vida planeada de um projecto de energia hídrica.

Manutenção:  O trabalho de manter algo em boas condições; 
conservação.

Maximizado:  Obtido o máximo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mecanismos de Reclamações:  Os processos pelos quais as partes 
interessadas podem mostrar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto para acompanhar 
e responder a quaisquer reclamações.

Meio de Subsistência:  As capacidades, bens (lojas, recursos, 
reivindicações e acesso) e actividades necessárias para uma forma de 
vida.

Melhoria:  O estado de ser restaurado de volta à sua boa condição 
anterior.

Minimizado:  Obtido o mínimo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mitigação:  Moderação e/ou alívio de um impacto negativo 

Não concordância:  Não cumprir metas e objectivos nos planos 
de gestão; estes podem ou não ser compromissos publicamente 
indicados, mas não são legalmente vinculativos e uma violação não 
ocorre em acção legal.

Não conformidade: Não cumprir obrigações legais, de licença, 
contratuais ou autorizações

Não crítico:  Não é essencial que algo seja adequado e/ou eficaz 

Óptimo:  Melhor adequação, assim que todas as considerações 
tenham sido consideradas com base nos resultados de um processo 
consultivo

Padrões de Vida:  O nível de conforto material conforme medido 
pelos bens, serviços e luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou 
nação; indicadores de bem-estar do agregado familiar; os exemplos 
incluem: consumo, rendimento, poupanças, emprego, saúde, 
educação, nutrição, alojamento e acesso a electricidade, água potável, 
saneamento, serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

Parte interessada:  Alguém que está interessado em, envolvido em ou 
afectado pelo projecto de energia hídrica e actividades associadas.

Parte Interessada Directamente Afectada:  Aquelas partes 
interessadas com direitos, riscos e responsabilidades substanciais 
relativamente ao assunto.  Podem encontrar-se na área afectada 
pelo projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou fora da área 
afectada pelo projecto (por exemplo, reguladores governamentais, 
representantes de instituições financeiras ou parceiros de 
investimento).  

Perito:  Uma pessoa com um elevado grau de competência em ou 
conhecimento de um certo assunto ou como um resultado de um 
elevado grau de experiência ou formação nesse assunto.
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Plano de Gestão:  Um plano de gestão é uma ferramenta usada como 
referência para gerir um problema em particular de um projecto e 
estabelece o porquê, quê, como, quem, quanto e quando para esse 
assunto. 

Plano de Acção de Realojamento:  Um documento ou conjunto 
de documentos especificamente desenvolvidos para identificar as 
acções que serão realizadas para abordar o realojamento.  Incluiria 
normalmente a identificação daqueles a serem realojados; a linha 
de base sócio-económica para os realojados; as medidas a serem 
implementadas como parte do processo de realojamento, incluindo 
aquelas relacionadas com a ajuda ao realojamento e suportes de 
meio de subsistência; os quadros de compensação e legais; funções e 
responsabilidades organizacionais; gestão financeira e atribuição de 
orçamento; o período de tempo, objectivos e metas; mecanismos de 
resolução de reclamações; provisão de monitorização, comunicação 
e avaliação; e compreensão relativa a consultoria, participação e troca 
de informação.

Planos:  Medidas de gestão para lidar com um assunto identificado, 
que pode ou não ser formalizado em planos de gestão de negócio.  
Os planos podem incluir acordos planeados documentados, por 
exemplo, com base em acordos para acções futuras realizados em 
reuniões.  Os planos podem também ser os do promotor, proprietário 
ou operador ou planos para a agência governamental relevante ou 
outra instituição que tenha a principal responsabilidade por esse 
tópico de sustentabilidade.  Os planos podem ser também aqueles 
desenvolvidos pelo contratante responsável pela implementação.

Praticável:  Capaz de ser realizado com os meios disponíveis e as 
circunstâncias como são.

Prestação de Contas:  Obrigação de um indivíduo, firma ou instituição 
em prestar contas pelas suas actividades, aceitar a responsabilidade 
pelas mesmas e divulgar os resultados de forma transparente.

Problemas legados:  Impactos de projectos anteriores que não são 
mitigados ou não são compensados com um serviço ou bem similar 
ou problemas de longo prazo com um projecto (existente) presente, 
ou problemas pré-existentes no local actual de um novo projecto.

Processo:  Uma série de acções, alterações ou funções que têm um 
resultado. 

Processo de Optimização:  O processo através do qual as alternativas 
tenham sido consideradas para a determinação da melhor adequação

Programa:  Relaciona-se com o programa de desenvolvimento de 
energia hídrica, que engloba todos os componentes do projecto 
(construção, ambiental, social, realojamento, financiamento e 
aprovisionamento e comunicações, etc.).

Promotor: A entidade ou consórcio principal de entidades que investe 
no desenvolvimento de um projecto de energia hídrica.

Protecção:  Manter em segurança e proteger de danos, deterioração, 
perda, estragos ou destruição.  

Prova:  Prova providenciada por um auditado e usada por um assessor 
para verificar se e a que nível foi cumprido um determinado critério.  
A prova pode ser informação qualitativa ou quantitativa, registos ou 
declarações de facto, quer verbais ou documentadas.  É recuperável 
ou reproduzível, não é influenciada por emoção ou preconceito e 
tem como base factos obtidos através de observação, medições, 
documentação, testes e outros meios; factual; reproduzível; objectiva 
e verificável.

Reabilitação de Terreno:  O processo de devolver a terra a algum 
grau do seu estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto. 

Realojados:  Aquelas pessoas a quem é solicitado que sejam 
realojadas, incluindo aquelas que possuem direitos legais formais, 
direitos de costume ou tradicionais, assim como aquelas que não 
possuem direitos reconhecidos sobre o terreno.

Realojamento:  O processo de deslocação de pessoas para um 
diferente local para estas viverem porque, devido ao projecto, já não 
são autorizadas a permanecer na área onde costumavam viver.  

Recurso Hidrológico:  Entrada de água no projecto.

Regional:  Refere-se a uma entidade supranacional num contexto 
internacional. Para referir subdivisões administrativas de um território 
nacional (por exemplo, com referência a planos de uso de terreno) este 
protocolo usa a designação de local. 

Relevante:  Directamente relacionado, ligado, aplicável, actual ou 
pertinente relativamente a um tópico.   No Protocolo, a relevância 
será determinada com base em considerações e análises específicas 
do projecto.  Representantes do projecto justificam o que é relevante 
e providenciam provas para o sustentar, por exemplo, apoio de 
autoridades regulatórias; o assessor observa e procura provas para 
comprovar a relevância.

Reservatório:  Qualquer charco ou lago artificial usado pelo projecto 
para armazenamento e regulação de água.

Risco Político:  Um risco de perda financeira ou incapacidade em 
realizar negócio por parte de investidores, empresas e governos, 
devido a alterações na política do governo, acção do governo que 
evita a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não conversão de 
moeda, interferência de motivação política, instabilidade do governo 
ou guerra.

Saúde e Segurança Ocupacional:  Proteger a segurança, saúde e bem-
estar de pessoas que trabalham ou são funcionários, por exemplo, 
através da prevenção de doenças ou ferimentos que possam surgir 
como um resultado directo de actividades no local de trabalho.

Ser responsável:  Responsável por alguém ou por alguma actividade.

Significativo:  Importante em termos de efeito ou consequência ou 
relativamente grande.

Sistema de Gestão:  Um quadro de processos e procedimentos usados 
para assegurar que uma organização pode cumprir todas as tarefas 
necessárias para atingir os seus objectivos.

Terrenos do Projecto:  A propriedade detida, utilizada e/ou afectada 
pelo projecto.

Transparente / Transparência:  Aberto ao escrutínio público, 
disponível publicamente e/ou capaz de ser visto ou divulgado ao 
público a pedido.
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O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica (o "Protocolo") é um quadro de avaliação 
da sustentabilidade para o desenvolvimento e funcionamento da energia hídrica.  Resume as importantes 
considerações de sustentabilidade para um projecto de energia hídrica e permite a produção de um perfil 
de sustentabilidade para esse projecto. As quatro ferramentas de avaliação do Protocolo - Estágio Inicial, 
Preparação, Implementação e Funcionamento - foram concebidas para serem avaliações independentes 
aplicadas em estágios em particular da vida útil do projecto.  Uma avaliação com uma ferramenta não 

depende de terem sido 
realizadas avaliações 
em estágios iniciais.  
As ferramentas de 
avaliação foram 
concebidas para serem 
aplicadas até aos 
principais pontos de 
decisão no ciclo de vida 
do projecto e são mais 
eficientes onde existam 

aplicações repetitivas para ajudar a orientar medidas de melhoria contínuas.  As ferramentas de avaliação e 
os pontos de decisão associados são mostrados na Figura 1.

Visão Geral da Ferramenta de avaliação Estágio Inicial 
Este documento providencia a ferramenta de avaliação Implementação e assume que o utilizador já se familiarizou 
com os Antecedentes do Protocolo que descrevem a abordagem geral e a utilização das ferramentas de avaliação 
do Protocolo.  A ferramenta de avaliação Estágio Inicial é uma ferramenta de escrutínio preliminar para avaliar o 
ambiente estratégico a partir do qual surgem as propostas para projectos de energia hídrica.  Identificará riscos e 
oportunidades de projecto numa fase inicial, de modo a identificar os desafios e as respostas da administração para 
proceder com uma investigação de projecto mais detalhada.  O processo deverá identificar consistências e conflitos 
relativamente às necessidades energéticas e hídricas e oportunidade num contexto de sustentabilidade.  Tal avaliação 
irá informar um proponente se existir uma estratégia básica para avançar com a proposta do projecto. 

A ferramenta de avaliação Estágio Inicial inclui tópicos chave relacionados com o ambiente estratégico; em primeiro 
lugar, avaliar as necessidades, opções e políticas existentes e, depois, observar a situação política e as capacidades 
institucionais, seguido por uma avaliação dos riscos técnicos, sociais, ambientais e económicos.  É reconhecido que os 
resultados de tal avaliação podem ter um nível elevado de confidencialidade.

A ferramenta de avaliação Estágio Inicial pode também ser útil para outros efeitos, como a identificação de 
oportunidades para melhorar a sustentabilidade do contexto do investimento em energia hídrica. O objectivo é 
incentivar uma melhor análise e identificação de lacunas de conhecimento no estágio inicial. 

A ferramenta de avaliação Estágio Inicial difere das outras três ferramentas de avaliação devido ao facto de ser um 
guia de avaliação e não um protocolo de classificação.  Isto acontece porque não existe um projecto claramente 
formulado nesta fase, nem uma forte base de informação a partir da qual derivar classificações de sustentabilidade.  
Uma outra diferença é que as investigações iniciais sobre as potenciais possibilidades de projecto são habitualmente 
confidenciais, especialmente no caso em que os promotores ainda não decidiram investir em estudos mais 
detalhados ou onde exista um contexto altamente competitivo de um mercado energético liberalizado.  Desde que 
não tenha sido feita qualquer declaração pública acerca do projecto, esta ferramenta de avaliação Estágio Inicial 
oferece meios para incentivar uma melhor análise do estágio inicial e a identificação de lacunas no conhecimento.  
Assim que forem realizados os estudos de sustentabilidade técnica, ambiental, social e financeira, habitualmente sob 
um processo governamental rigoroso, o uso da ferramenta de avaliação de Preparação será adequado. 

O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da 
Energia Hídrica

ESTÁGIO INICIAL PREPARAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO

ANTECEDENTES

Ferramentas de 
Avaliação para 
os Estágios do 

Ciclo de Vida 
do Projecto: 

Pontos de Decisão 
Signi�cativos do 

Desenvolvimento 
do Projecto:

Iniciar a preparação 
do projecto de 
energia hídrica

Adjudicação de 
contratos de construção

Comissionamento 
do projecto
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Este tópico relaciona-se com as necessidades que justificam investimentos de gestão e 
infraestrutura em serviços hídricos e energéticos, como identificado através de objectivos de 
desenvolvimento regionais, nacionais, locais amplamente acordados e em políticas e planos 
regionais e nacionais.  A intenção é que a capacidade de um projecto particular de energia hídrica, 
em consideração para contribuir para necessidades estabelecidas, possa ser demonstrada.

Este tópico é importante para apoiar objectivos de desenvolvimento sustentável ao nível regional, 
nacional e local; e evitar sub-investimento ou sobre-investimento em serviços energéticos e 
hídricos.  Também é importante na medida que procura uma abordagem equilibrada entre a 
gestão e a necessidade de água e a gestão e a necessidade de energia. 

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação das necessidades identificadas para serviços hídricos e 
energéticos, incluindo considerações económicas, sociais e ambientais. 

•	 Resultados:  Foram demonstradas necessidades de projectos de serviços energéticos e hídricos.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um elevado nível de confiança, sustentado por provas objectivas, de que um projecto pode fazer 
uma contribuição significativa face às necessidades demonstradas ou pode contribuir para muitas 
necessidades demonstradas; ou

•	  uma interpretação ampla dos serviços hídricos e energéticos relativamente à consideração de 
dimensões sociais e ambientais.

ES-1 Necessidade Demonstrada

Orientação de Avaliação:  

As necessidades de serviços energéticos e hídricos 
são aquelas identificadas através de objectivos, políticas 
e planos de desenvolvimento regional, nacional e local 
amplamente acordados.  Um desenvolvimento de energia 
hídrica para cumprir os requisitos energéticos de um 
utilizador intensivo em termos energéticos (por exemplo, 
uma fundição de alumínio) poderia ser considerado uma 
necessidade demonstrada, caso incluísse objectivos, planos 
e políticas de desenvolvimento acordados.

Os exemplos de serviços hídricos incluem: água para 
geração de energia, pescas, agricultura de planície aluvial, 
fornecimento de alimentos, capacidade de abastecimento 
de água, abastecimento de água potável, saneamento, 
água para comércio e indústria, abastecimento de 
água para irrigação, gestão de alimentos, navegação, 
entretenimento, necessidades domésticas de habitantes 
ribeirinhos, oportunidades turísticas, veículo para 
cooperação transfronteiriça, serviços do ecossistema (por 

exemplo, manutenção de planície aluvial, conectividade 
para espécies migratórias, manutenção de áreas alagadas 
longe dos rios, equilíbrio de sedimento e nutrientes, 
reabastecimento de sedimento do delta, descarga do 
estuário, acesso e manutenção a locais de nidificação), etc.  

Os exemplos de serviços energéticos incluem: 
provisão de electricidade para satisfazer a procura 
ou oportunidades locais, nacionais, regionais e/
ou internacionais; provisão da estabilidade da rede; 
provisão do pico de carga; provisão de benefícios 
auxiliares, tais como energia de reserva, regulação do 
sistema e eficiência térmica melhorada, etc.

Exemplos de prova: Plano Energético Principal; 
Plano de Desenvolvimento Hídrico; relatório de 
desenvolvimento regional ou nacional; análise do 
projecto com as necessidades demonstradas, uso 
de terreno regional e planos de desenvolvimento de 
infraestrutura
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ES-2 Avaliação de Opções

Este tópico relaciona-se com a adequação de um projecto de energia hídrica, em consideração, entre as 
opções disponíveis para uma região para cumprir as necessidades hídricas e energéticas, assim como 
o processo de estágio inicial realizado para considerar as alternativas de concepção e localização do 
projecto.  A intenção é que um projecto de energia hídrica em consideração seja sustentado como uma 
das opções de prioridade para lidar com a necessidade de serviços energéticos e hídricos e as alternativas 
de localização e concepção são consideradas num estágio inicial.

Este tópico é importante porque compara as opções de energia hídrica com outras opções, tais como 
outros tipos de recursos e/ou conservação de energia e água.  Adopta uma perspectiva para assegurar 
uma comparação realista e abrangente das opções ao longo de factores económicos, técnicos, ambientais 
e sociais.

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação das opções disponíveis, para cumprir necessidades demonstradas de 
energia e água, que considere um intervalo de abordagem de planeamento e intervalo de opções alternativas 
de localização e concepção relativamente ao projecto em consideração. 

•	 Resultados:  O projecto é uma das opções prioritárias para abordar a necessidade de serviços energéticos e 
hídricos.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um elevado nível de confiança sustentado por provas objectivas de que um projecto é uma das opções de 
maior prioridade; ou

•	 uma abordagem de alta qualidade face às opções de avaliação, por exemplo, através da abrangência 
das abordagens de planeamento consideradas, ou o envolvimento das partes interessadas na análise de 
opções, ou os critérios utilizados para a análise das opções que incentivam bastante a sustentabilidade ou 
considerações regionais/nível da bacia.

Orientação de Avaliação:  

As opções de avaliação referem-se a uma avaliação 
que tenha sido realizada pelo governo, organizações da 
bacia do rio ou outras organizações externas; contudo, a 
ausência de quaisquer opções de avaliação disponíveis 
representa um risco significativo para o promotor, o que 
pode ser resolvido em colaboração com as autoridades 
nacionais e agências de financiamento. 

Os tipos de abordagens de planeamento incluem 
políticas, institucionais, de gestão e técnicas.  

Os exemplos de opções de energia incluem: medidas 
de eficiência (medidas de conservação, políticas, 
transmissão e distribuição), eficiência aumentada na 
geração (recondicionamento e actualizações de centrais 
eléctricas existentes), todo o intervalo de tipos de 
energia e a opção de não desenvolvimento.  

 
Os exemplos de opções hídricas incluem: vários tipos 
de opções de infraestrutura, assim como conservação, 
políticas, mecanismos de distribuição, demografia e 
problemas de utilização de terreno.

Os critérios ou princípios para análise de alternativas 
podem incluir, através de exemplo, localização em 
fluxos tributários em vez de rios principais; evitar áreas 
de diversidade de alto valor; evitar realojamento, 
aumento da eficácia da água existente e infraestrutura 
de energia; etc.

Exemplos de prova:  avaliações de opções, análise de 
avaliações de opções existentes
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Este tópico relaciona-se com o contexto definido pelas políticas nacionais e/ou regionais e planos 
para planeamento, implementação e funcionamento do projecto de energia hídrica.  Tem como 
intenção que as lacunas ou complexidades em políticas e planos nacionais e regionais possam ser 
geridas relativamente ao desenvolvimento e funcionamento de um projecto de energia hídrica em 
consideração.

Este tópico é importante porque a sustentabilidade de um projecto de energia hídrica pode ser 
influenciada pela qualidade do planeamento integrado para o desenvolvimento de recursos e, se 
o contexto de planeamento for fraco, serão necessárias medidas de compensação por parte do 
promotor (por exemplo, através de políticas corporativas).  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação das políticas e planos mais relevantes, incluindo qualquer 
desenvolvimento de bacias ou planos de gestão de recursos hídricos integrada. 

•	 Resultados:  O projecto adequa-se às políticas e planos existentes e quaisquer lacunas podem ser 
geridas.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um nível mais elevado de confiança sustentado por provas objectivas de que um projecto se adequa 
ao contexto de política e planeamento, e que as lacunas podem ser geridas; ou

•	 uma abordagem ampla efectuada com identificação e análise de políticas e planos relevantes, 
incluindo sociais e ambientais; ou

•	 uma análise sobre os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto relativamente à 
gestão de lacunas na política e contexto de planeamento.

ES-3 Políticas &  Planos

Orientação de Avaliação:  

Os exemplos de planos e políticas regionais e 
nacionais  incluem: desenvolvimento, energia, 
água (incluindo IWRM), biodiversidade, clima, 
conservação, transfronteira, uso de terreno, 
planeamento de infraestrutura regional e urbano, 
etc. Porque a energia hídrica se encontra no nexo 
da energia e água, esta abrange vários tipos de 
políticas e instrumentos de planeamento.  Poderá 
ocorrer uma ausência de quadros de planeamento 
relevantes para certos assuntos fundamentais de 
energia hídrica, ou datados, de fraca qualidade 
ou mesmo contraditórios com outras políticas e 
planos.  As políticas e planos podem providenciar 
orientação insuficiente sobre requisitos regulatórios 
para preparação, aprovações, implementação e 
funcionamento do projecto.  Os potenciais projectos 
de energia hídrica podem ter implicações que 
ultrapassam fronteiras jurisdicionais, em cujo caso 

seria relevante um conjunto de políticas e planos 
diferentes. 
 
Os exemplos de planos e políticas socais e 
ambientais incluem:  erradicação da pobreza, 
segurança alimentar, manutenção de pescas, 
protecção de locais de elevado valor (por exemplo, 
parques nacionais, locais de Património Mundial, 
zonas húmidas Ramsar, locais de significado cultural, 
paisagens de significado reconhecido), etc. 

Exemplos de prova: planos e políticas nacionais e 
regionais, avaliação da adequação do projecto com 
as políticas e planos, avaliação do estado dos planos 
de bacias de rios e problemas de sustentabilidade 
da bacia de rios.
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ES-4 Riscos Políticos

Este tópico relaciona-se com riscos políticos de uma região que podem ter implicações para o 
desenvolvimento e funcionamento de um projecto de energia hídrica. Tem como intenção que os 
riscos políticos que influenciam o desenvolvimento e gestão de um projecto de energia hídrica em 
consideração sejam compreendidos e possam ser geridos.

Este tópico é importante porque o risco de que um governo possa repudiar unilateralmente as 
suas obrigações ou evitar que outros na sua jurisdição honrem as suas obrigações possa afectar o 
nível e termos de financiamento para projectos de energia hídrica na sua jurisdição, assim como a 
sustentabilidade a longo prazo dos projectos em si.  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação dos riscos políticos mais relevantes do projecto, incluindo 
problemas transfronteiriços. 

•	  Resultados:  O projecto pode gerir riscos políticos identificados.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	  um nível mais elevado de confiança sustentado por provas objectivas de que um projecto pode gerir 
um intervalo amplo de riscos políticos; ou

•	  oportunidades para o projecto contribuir para ou cooperar com medidas que incentivam a redução ou 
mitigação de riscos políticos; ou

•	  é realizada uma análise sobre os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto 
relativamente à gestão de riscos políticos.

Orientação de Avaliação:  

Um risco político  é um risco de perda financeira 
ou incapacidade em realizar negócio por parte 
de investidores, empresas e governos, devido a 
alterações na política do governo, acção do governo 
que evita a entrada de bens, expropriação ou 
confisco, a não conversão de moeda, interferência 
de motivação política, instabilidade do governo ou 
guerra.

Os assuntos transfronteiriços  teriam em 
consideração acordos institucionais a montante e a 
jusante do projecto e a partilha a nível da bacia dos 
recursos

A redução ou mitigação de riscos políticos pode 
ocorrer através de: reforma do sector energético, 
boa gestão fiscal, acordos transfronteiriços, 
estratégias anti-corrupção, etc.

 
Exemplos de prova:  análise de riscos políticos, 
análise de problemas transfronteiriços, acordos 
e instituições; avaliação autoritária do risco 
político / estabilidade da soberania; Auditorias de 
Governação Nacional; opções para resolver riscos 
políticos; registo de reuniões com representantes 
de governos, instituições transfronteiriças e outros 
grupos de partes interessadas chave.
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Este tópico relaciona-se com as capacidades das instituições que têm uma função no desenvolvimento 
e funcionamento dos projectos de energia hídrica.  Tem como intenção que os requisitos de capacidade 
institucional e a capacidade existente relativamente ao projecto de energia hídrica em consideração sejam 
avaliados e as lacunas de capacidade possam ser resolvidas.

Este tópico é importante porque o desenvolvimento de serviços hídricos e energéticos, no geral, e de um 
projecto de energia hídrica, em particular, requer um conjunto de capacidades abrangentes e equilibradas 
entre várias partes interessadas, nomeadamente governos/reguladores, promotores, instituições 
financeiras, contratantes, fornecedores, força laboral, sociedade civil e pessoas afectadas.  Onde estejam 
em falta tais competências em qualquer um destes sectores, tais lacunas podem ser mitigadas ao solicitar 
recursos externos disponíveis, com o eventual objectivo de desenvolvimento da capacidade local ao 
transferir competências e tecnologia.  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação das capacidades das instituições mais relevantes para o 
projecto de energia hídrica. 

•	 Resultados:  O projecto pode gerir lacunas ou complexidades cruciais em capacidades institucionais.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um nível mais elevado de confiança sustentado por provas objectivas de que um projecto pode gerir 
lacunas ou complexidades críticas; ou

•	 uma abordagem rigorosa e ampla tomada para a identificação e avaliação de instituições e 
capacidades; ou

•	 oportunidades para o projecto contribuir para ou cooperar com medidas que incentivam o 
fortalecimento das capacidades institucionais; ou

•	 uma análise dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto relativamente à gestão 
de lacunas e complexidades em capacidades institucionais.

ES-5 Capacidade Institucional

Orientação de Avaliação:  

Exemplos de instituição incluem: o executivo, a 
legislatura, partidos políticos, organizações anti-
corrupção, judicial, mecanismos de resolução de 
reclamações (por exemplo, o Provedor), agências do 
sector público/serviço público, agências de aplicação 
da lei, Liberdade de Informação, media, governo local 
e regional, sociedade civil, sector privado, instituições 
internacionais (por exemplo, alguns providenciam 
avaliação de pares dos esforços anti-corrupção), 
instituições de auditoria/supervisão, sistema de 
contratação pública, etc.

A capacidade institucional no contexto de um projecto 
de energia hídrica relaciona-se, principalmente, 
com a capacidade de um dado quadro institucional 
nacional em gerir a administração do planeamento, 
implementação e funcionamento de projectos de 
energia hídrica de forma previsível, responsável e 
atempada. Os exemplos de capacidade institucional 
relacionados com a energia hídrica 

 
 podem incluir a existência e aplicação rigorosa 
dos seguintes processos chave, implicando a 
disponibilidade de recursos humanos adequados 
em termos de quantidade e competências: 
avaliação e processos de licenciamento específicos 
do projecto, comunicação útil com as partes 
interessadas, estabelecimento de comités de avaliação 
independentes, monitorização e acompanhamento 
das condições de licenças, resolução de reclamações, 
harmonização de diferentes requisitos de agências 
governamentais, a transparência de processos de 
tomada de decisão, etc.

Exemplos de prova: análise de capacidades 
institucionais; opções para lidar com lacunas na 
capacidade institucional; registo de reuniões com 
representantes do governo, principais instituições, 
analistas independentes e outros grupos de partes 
interessadas chave
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ES-6 Assuntos Técnicos &  Riscos

Este tópico relaciona-se com a identificação e análise de problemas técnicos e riscos que podem 
influenciar decisões de investimento na preparação de um projecto de energia hídrica em 
consideração.  Tem como intenção que os problemas e riscos técnicos tenham sido avaliados num 
estágio inicial, e as decisões de investimento na preparação do projecto sejam informadas sobre 
estes assuntos.

Este tópico é importante porque sem uma análise do estágio inicial os problemas e riscos técnicos 
podem ser encontrados após o promotor ter efectuado investimentos significativos na preparação 
do projecto e pode ser difícil considerar um projecto alternativo.  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação dos riscos e problemas técnicos mais relevantes do projecto. 
•	 Resultados:  O projecto conseguirá, provavelmente, gerir os problemas e riscos técnicos.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um nível mais elevado de confiança sustentado por provas objectivas de que um projecto pode gerir 
os riscos técnicos na totalidade; ou

•	 uma análise sobre os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto relativamente à 
gestão de riscos técnicos.

Orientação de Avaliação:  

Os problemas e os riscos técnicos podem 
relacionar-se com, por exemplo, a disponibilidade 
e fiabilidade do recurso hidrológico, estabilidade 
sísmica, outros perigos naturais, estabilidade 
geotécnica, acesso a materiais de construção, 
segurança de activos, etc.

 
Exemplos de prova: análises em gabinete de riscos 
e problemas técnicos, análises específicas de áreas, 
pareceres de peritos; registos de reuniões com 
peritos técnicos relevantes
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Este tópico relaciona-se com a identificação e análise atempadas de problemas e riscos sociais que 
podem influenciar decisões de investimento na preparação de um projecto de energia hídrica em 
consideração.  Tem como intenção que os problemas e riscos sociais tenham sido avaliados num 
estágio inicial e as decisões de investimento na preparação do projecto sejam informadas sobre 
estes assuntos.

Este tópico é importante porque sem uma análise de estágio inicial os problemas e riscos sociais 
podem ser encontrados após o promotor ter efectuado investimentos significativos na preparação 
do projecto e pode ser difícil considerar um projecto alternativo.  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação dos riscos e problemas sociais mais relevantes para o projecto. 
•	 Resultados:  O projecto irá provavelmente minimizar e gerir os impactos negativos sociais e obter 

benefícios para as comunidades afectadas pelo projecto.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um nível de confiança elevado apoiado por provas objectivas de que um projecto pode evitar, 
minimizar, mitigar e/ou totalmente compensar os impactos sociais negativos; ou

•	 a avaliação tem em conta as oportunidades, e existe potencial para algumas oportunidades ou 
melhorias sociais relativamente a problemas ambientais existentes a serem realizados; ou

•	 a avaliação tem em conta os riscos relativamente a problemas legados ou impactos cumulativos; ou
•	 uma análise sobre os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto relativamente à 

gestão de riscos sociais.

ES-7 Riscos &  Problemas Sociais

Orientação de Avaliação:  

Os riscos e problemas sociais podem relacionar-
se com, por exemplo, potenciais conflitos de 
utilização de água e terra, composição da 
comunidade afectada pelo projecto, estado sócio-
económico e meios de subsistência, probabilidade 
de necessidade de realojamento, capacidade 
de trabalho e força de trabalho, segurança da 
comunidade, saúde pública, herança cultural, 
probabilidade da aceitação da comunidade, 
necessidade e problemas de consultoria e 
comunicação, problemas legados, impactos 
cumulativos, agitação social, etc.

 
Exemplos de provas: análises em gabinete de riscos 
e problemas sociais e oportunidades de benefício 
social; análises específicas da área; opiniões de 
peritos; registos de reuniões com representantes do 
governo; ONG; potenciais comunidades afectadas 
pelo projecto, comunidades indígenas e outros 
grupos de partes interessadas chave.
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ES-8 Riscos &  Problemas Ambientais

Este tópico relaciona-se com a identificação e análise de problemas e riscos ambientais que 
podem influenciar decisões no investimento da preparação de um projecto de energia hídrica em 
consideração.  Tem como intenção que os problemas e riscos ambientais tenham sido avaliados 
num estágio inicial e as decisões de investimento na preparação do projecto sejam informadas 
sobre estes assuntos.  

Este tópico é importante porque sem uma análise de estágio inicial os problemas e riscos 
ambientais podem ser encontrados após o promotor ter efectuado investimentos significativos na 
preparação do projecto e pode ser difícil considerar um projecto alternativo.  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação dos riscos e problemas ambientais mais relevantes do projecto. 
•	 Resultados:  O projecto tentará minimizar e gerir impactos ambientais negativos.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um nível de confiança elevado apoiado por provas objectivas de que um projecto pode evitar, 
minimizar, mitigar e/ou totalmente compensar os impactos ambientais negativos; ou

•	 identificação de oportunidade para melhoria ambiental e existe potencial para algumas destas 
melhorias serem realizadas; ou

•	 identificação de risco relativamente a problemas legados ou impactos cumulativos; ou
•	 uma análise sobre os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto relativamente à 

gestão de riscos ambientais.

Orientação de Avaliação:  

Os riscos e problemas ambientais podem 
relacionar-se com, por exemplo: biodiversidade, 
migração de espécies aquáticas, espécies 
ameaçadas, zonas húmidas significativas, habitats 
cruciais, ervas daninhas, pragas, emissões de gases 
de estufa do reservatório, erosão, sedimentação, 
qualidade da água, qualidade do ar, problemas 
legais, impactos cumulativos, etc.

 
Exemplos de prova: análises em gabinete de 
riscos e problemas ambientais e oportunidades 
de benefício ambientais; avaliações estratégicas 
ambientais; análises específicas da área, opiniões de 
peritos; registos de reuniões com representantes do 
governo, ONG, grupos de partes interessadas chave 
locais e outros 
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Este tópico relaciona-se com a identificação e análise de problemas e riscos ambientais que 
podem influenciar decisões no investimento da preparação de um projecto de energia hídrica em 
consideração.  Tem como intenção que os problemas e riscos económicos e financeiros tenham 
sido avaliados num estágio inicial, o projecto irá prestar um benefício económico, o projecto ou 
o sistema dentro do qual opera seja financeiramente viável e as decisões no investimento da 
preparação do projecto estejam informadas sobre estes assuntos.

Este tópico é importante porque sem uma análise de estágio inicial os problemas e riscos 
económicos e financeiros podem ser encontrados após o promotor ter efectuado investimentos 
significativos na preparação do projecto e pode ser difícil considerar um projecto alternativo.  

Expectativas Básicas:

•	 Avaliação:  Foi realizada uma avaliação dos problemas, riscos e oportunidades financeiras mais 
relevantes do projecto e prováveis custos e benefícios. 

•	  Resultados:  O projecto ou a entidade corporativa à qual pertence irá, provavelmente, gerir os 
problemas financeiros, atrair investimento e conseguir um benefício económico dentro do âmbito do 
dito projecto de energia hídrica.

Expectativas Avançadas:

Além das expectativas básicas, a avaliação pode tentar obter:

•	 um nível mais elevado de confiança em um projecto ou entidade corporativa à qual pertence poder 
gerir problemas financeiros sob um conjunto amplo de circunstâncias, financiar medidas de mitigação 
social e ambiental e atrair investimento; ou

•	 um elevado nível de confiança apoiado por uma ampla consideração de potenciais custos e benefícios, 
incluindo externalidades sociais e ambientais, de modo a que o projecto providencie benefícios 
significativos e sustentáveis; ou

•	 uma análise sobre os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projecto relativamente à 
gestão de riscos financeiros.

ES-9 Riscos &  Problemas Financeiros &  Económicos

Orientação de Avaliação:  

A viabilidade financeira é a capacidade de uma 
entidade continuar a atingir os seus objectivos 
operacionais e cumprir a sua missão de uma 
perspectiva financeira a longo prazo.  Alguns projectos 
podem ter vários objectivos, dos quais a energia hídrica 
não é o objectivo principal, em cujo caso o objectivo 
financeiro da componente de energia hídrica pode 
ser o de sustentar a realização de outros objectivos 
do esquema (por exemplo, abastecimento de água, 
irrigação de água, etc). Para alguns projectos, a 
contribuição financeira é medida da perspectiva do 
sistema dentro do qual funciona; por exemplo, alguns 
projectos de armazenamento de bomba podem 
originar prejuízo, mas permitir que seja retirado lucro 
de outras centrais eléctricas dentro do sistema devido 
às maiores eficiências obtidas.

 
Os exemplos de problemas e riscos financeiros 
incluem: custos muito elevados de projecto; 
impossibilidade em cumprir os riscos necessários; 
incertezas sobre os fluxos de rendimentos; 
instabilidade de câmbio; dificuldades em aceder a 
financiamento; acesso a esquemas de incentivos 
renováveis; definição de preços regionais; estabilidade 
do mercado; acesso ao mercado; probabilidade de 
grande inflação ou depreciação; etc. 
 
Os exemplos de problemas e riscos económicos 
incluem: poucas oportunidades identificáveis para 
benefícios adicionais; a análise de custo-benefício 
de estágio inicial não mostra benefícios do projecto; 
custos sociais e ambientais excessivos; etc.  
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Alguma informação económica e financeira pode ter 
um elevado grau de sensibilidade comercial e pode ser 
necessário observar a prova para este tópico ao abrigo 
de um acordo de confidencialidade.

Externalidades sociais e ambientais referem-se a sub-
produtos de actividades que afectam o bem-estar das 
pessoas ou danificam o ambiente, onde esses impactos 
não são reflectidos em preços de mercado (por 
exemplo, poluição); os custos ou benefícios associados 
a externalidades não fazem parte dos esquemas de 
contabilidade padrão.

Exemplos de provas:  avaliação de problemas e riscos 
financeiros; análise de custo-benefício de estágio inicial; 
identificação de fontes de financiamento; avaliação de 
riscos e problemas financeiros e económicos; registo de 
reuniões com representantes do governo, instituições 
financeiras, bancos de desenvolvimento e grupos de 
partes interessadas chave.
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Benefícios Adicionais:  Os benefícios para a região que podem derivar 
do projecto.

Prestação de Contas:  Obrigação de um indivíduo, firma ou instituição 
em prestar contas pelas suas actividades, aceitar a responsabilidade 
pelas mesmas e divulgar os resultados de forma transparente.

Ser responsável:  Responsável por alguém ou por alguma actividade.

Adequado:  Suficiente ou quanto baste para satisfazer um requisito ou 
cumprir uma necessidade.

Acordo:  Um acordo registado entre indivíduos, grupos ou entidades 
para seguirem um curso ou acção específica.  Pode ser incorporado 
em, por exemplo, um memorando de entendimento, minutas de uma 
reunião, uma carta de intenção, uma declaração conjunta de princípios, 
um contrato, uma licença de funcionamento, etc.

Adequado:  Adequado para uma pessoa, condição, ocasião ou local 
em particular; adequação; necessidades ou requisitos identificados na 
reunião.

Linha de Base:  Um conjunto de medições, estatísticas ou condições 
usadas como uma base para posterior comparação.  A linha de base 
refere-se a condições de pré-projecto, antes do início do projecto, 
com as quais as alterações pós-projecto podem ser comparadas.  Para 
operar instalações de energia hídrica, se não existir uma linha de base 
de pré-projecto, então a presente condição será tida como a linha de 
base.

Compromisso:  Uma promessa vinculativa ou promessa de fazer, dar 
ou não fazer algo.  

Grupos Comunitários:  Grupos de pessoas com características comuns 
ou interesses a viverem em conjunto numa sociedade maior.  Existem 
várias formas diferentes de ver estes grupos e estes terão de ser 
definidos de forma útil para o projecto.  Estes podem incluir, através 
de exemplo, habitantes urbanos, habitantes rurais, indígenas, minorias 
étnicas, pessoas de uma profissão comum ou religião, pessoas com 
incapacidades, idosos, analfabetos, mulheres, homens, crianças, etc.

Conformidade:  Cumprimento de requisitos legais, políticas e 
compromissos públicos. 

Abrangentes:  Todos os componentes relevantes foram considerados 
e tratados.

Conformidade:  Diz respeito ao nível de conformidade das medidas de 
implementação com a maioria dos planos relacionados com o projecto 
actualizados.

Consentimento:  Acordos assinados com os líderes ou órgãos 
representativos da comunidade que foram autorizados pelas 
comunidades afectadas que representam, através de um processo de 
tomada de decisão independente e auto-determinado com tempo 
suficiente, e de acordo com as tradições culturais, costumes e práticas.

Corrupção: Falta de integridade ou honestidade (especial 
susceptibilidade aos subornos); uso de uma posição de confiança para 
um benefício desonesto.

Credível:  Capaz de ser acreditado; plausível, digno de confiança; fiável.

Herança Cultural: A herança cultural refere-se ao legado de artefactos 
físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou sociedade, que são 
herdados das gerações passadas, mantidos no presente e concedidos 
para o benefício de gerações futuras.

Impactos cumulativos:  Os impactos cumulativos são aqueles que 
resultam do impacto incremental do projecto quando adicionados 
a outras acções passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no 
futuro. Os efeitos deverão ser avaliados em termos de capacidades 
de recursos de água, ecossistemas e/ou comunidades afectadas para 
acomodar tais impactos. As análises devem ser definidas dentro de 
limites realistas.

Engano:  O facto ou estado de ser enganado; acreditar que não é 
verdade; ser induzido em erro.

Promotor: A entidade ou consórcio principal de entidades que investe 
no desenvolvimento de um projecto de energia hídrica.

Parte Interessada Directamente Afectada:  Aquelas partes 
interessadas com direitos, riscos e responsabilidades substanciais 
relativamente ao assunto.  Podem encontrar-se na área afectada 
pelo projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou fora da área 
afectada pelo projecto (por exemplo, reguladores governamentais, 
representantes de instituições financeiras ou parceiros de 
investimento).  

Divulgação:  Tornado publicamente disponível (consultar também 
"Divulgado publicamente").  

Deslocamento Económico:  Perda de activos, acesso a activos ou 
fontes de rendimentos ou meios de subsistência em resultado de (i) 
aquisição de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou acesso ao 
terreno, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos recursos naturais 
incluindo recursos de água, parques legalmente designados, áreas 
protegidas ou áreas de acesso restrito, tais como bacias de reservatório 
e (iv) alterações no ambiente ao lidar com as preocupações ambientais 
ou impactos nos meios de subsistência.  O deslocamento económico 
aplica-se quer as ditas perdas e limitações sejam totais, parciais e 
permanentes ou temporárias.

Entrada em vigor:  Produzir ou capaz de produzir como pretendido, 
esperado e/ou com o efeito desejado.

Em comunicação:  Interagido com, habitualmente através de 
processos de consultoria.

Equitativo:  Justo ou imparcial

Prova:  Prova providenciada por um auditado e usada por um assessor 
para verificar se e a que nível foi cumprido um determinado critério.  
A prova pode ser informação qualitativa ou quantitativa, registos ou 
declarações de facto, quer verbais ou documentadas.  É recuperável 
ou reproduzível, não é influenciada por emoção ou preconceito e 
tem como base factos obtidos através de observação, medições, 
documentação, testes e outros meios; factual; reproduzível; objectiva 
e verificável.

Perito:  Uma pessoa com um elevado grau de competência em ou 
conhecimento de um certo assunto ou como um resultado de um 
elevado grau de experiência ou formação nesse assunto.

Análise de Género:  O processo para avaliar o impacto que uma 
actividade pode ter em mulheres e homens e nas relações entre 
ambos os géneros.  Pode ser usada para garantir que os homens e 
mulheres não são colocados em desvantagem pelas actividades de 
desenvolvimento, para melhorar a sustentabilidade e eficácia das 
actividades ou para avaliar e criar a capacidade e empenho para com o 
planeamento sensível em termos de género.

Governação:  A combinação de processos e estruturas que informam, 
dirigem, gerem e monitorizam as actividades do projecto face à 
obtenção dos seus objectivos.

Mecanismos de Reclamações:  Os processos pelos quais as partes 
interessadas podem mostrar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto para acompanhar 
e responder a quaisquer reclamações.

Glossário de Termos
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Direitos Humanos:  Os direitos básicos e liberdades aos quais todos os 
humanos têm direito, abrangendo direitos civis, políticos, económicos 
e culturais e destacados em declarações internacionais, tal como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Recurso Hidrológico:  Entrada de água no projecto.

Impacto:   Efeito ou consequência de uma acção ou evento; o grau 
no qual um impacto é interpretado como negativo ou positivo, 
dependendo do contexto e da perspectiva. 

Avaliação Independente: Avaliação por parte de alguém que não 
pertence ao projecto e sem interesses financeiros nos lucros do 
mesmo. 

Indígenas:  Um grupo social e culturalmente distinto que possui as 
seguintes características em vários graus: auto-identificação como 
membros de um grupo cultural indígena distinto e reconhecimento 
desta identidade por outros; associação colectiva nos habitats 
geograficamente distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e territórios; instituições 
culturais, económicas, sociais ou de costumes que são separadas 
daquelas da sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país ou região.

Integrado:  Fundido, intercalado, incorporado em algo. 

Gestão de Recursos Hídricos Integrada (IWRM):  Um processo que 
promove o desenvolvimento e a gestão coordenados da água, terrenos 
e recursos relacionados, de modo a maximizar o bem-estar económico 
e social de forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade de 
ecossistemas vitais.

Intermediários:  Os trabalhadores de terceiros que estejam a trabalhar 
directamente nas funções essenciais para o projecto durante um 
tempo substancial ou que estejam a trabalhar geograficamente no 
local do projecto.

Espécies Invasivas:  Uma espécie que não ocorre naturalmente numa 
área específica e cuja introdução provoca, ou poderá provocar, danos 
económicos ou ambientais ou danos à saúde humana.

Reabilitação de Terreno:  O processo de devolver a terra a algum 
grau do seu estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto. 

Problemas legados:  Impactos de projectos anteriores que não são 
mitigados ou não são compensados com um serviço ou bem similar ou 
problemas de longo prazo com um projecto (existente) presente, ou 
problemas pré-existentes no local actual de um novo projecto.

Meio de Subsistência:  As capacidades, bens (lojas, recursos, 
reivindicações e acesso) e actividades necessárias para uma forma de 
vida.

Padrões de Vida:  O nível de conforto material conforme medido 
pelos bens, serviços e luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou 
nação; indicadores de bem-estar do agregado familiar; os exemplos 
incluem: consumo, rendimento, poupanças, emprego, saúde, 
educação, nutrição, alojamento e acesso a electricidade, água potável, 
saneamento, serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

Local:  Subdivisões administrativas de um território nacional (por 
exemplo, com referência a planos de uso de terreno)

Longo prazo:  A vida planeada de um projecto de energia hídrica.

Manutenção:  O trabalho de manter algo em boas condições; 
conservação.

Plano de Gestão:  Um plano de gestão é uma ferramenta usada como 
referência para gerir um problema em particular de um projecto e 
estabelece o porquê, quê, como, quem, quanto e quando para esse 
assunto. 

Sistema de Gestão:  Um quadro de processos e procedimentos usados 
para assegurar que uma organização pode cumprir todas as tarefas 
necessárias para atingir os seus objectivos.

Maximizado:  Obtido o máximo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Minimizado:  Obtido o mínimo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mitigação:  Moderação e/ou alívio de um impacto negativo 

Não conformidade: Não cumprir obrigações legais, de licença, 
contratuais ou autorizações

Não concordância:  Não cumprir metas e objectivos nos planos 
de gestão; estes podem ou não ser compromissos publicamente 
indicados, mas não são legalmente vinculativos e uma violação não 
ocorre em acção legal.

Não crítico:  Não é essencial que algo seja adequado e/ou eficaz 

Saúde e Segurança Ocupacional:  Proteger a segurança, saúde e 
bem-estar de pessoas que trabalham ou são funcionários, por exemplo, 
através da prevenção de doenças ou ferimentos que possam surgir 
como um resultado directo de actividades no local de trabalho.

Compensação:  Resultados de conservação mensurável que 
resultam de acções concebidas para compensar impactos adversos 
de biodiversidades que surjam do desenvolvimento do projecto 
e que persistem após terem sido tomadas medidas de prevenção, 
minimização e restauração adequadas.  Geralmente, não se encontram 
no local do projecto.

Óptimo:  Melhor adequação, assim que todas as considerações tenham 
sido consideradas com base nos resultados de um processo consultivo

Processo de Optimização:  O processo através do qual as alternativas 
tenham sido consideradas para a determinação da melhor adequação

Em falta:  Não resolvido ou acordado.

Planos:  Medidas de gestão para lidar com um assunto identificado, 
que pode ou não ser formalizado em planos de gestão de negócio.  
Os planos podem incluir acordos planeados documentados, por 
exemplo, com base em acordos para acções futuras realizados em 
reuniões.  Os planos podem também ser os do promotor, proprietário 
ou operador ou planos para a agência governamental relevante ou 
outra instituição que tenha a principal responsabilidade por esse 
tópico de sustentabilidade.  Os planos podem ser também aqueles 
desenvolvidos pelo contratante responsável pela implementação.

Risco Político:  Um risco de perda financeira ou incapacidade em 
realizar negócio por parte de investidores, empresas e governos, 
devido a alterações na política do governo, acção do governo que 
evita a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não conversão de 
moeda, interferência de motivação política, instabilidade do governo 
ou guerra.

Praticável:  Capaz de ser realizado com os meios disponíveis e as 
circunstâncias como são.

Processo:  Uma série de acções, alterações ou funções que têm um 
resultado.
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Aprovisionamento:  A aquisição de bens e/ou serviços ao melhor custo 
possível, na qualidade e quantidade certas, na altura certa, no local 
certo e da fonte certa, para o benefício directo ou uso do projecto de 
energia hídrica ou instalação em funcionamento, geralmente através 
de contrato.

Programa:  Relaciona-se com o programa de desenvolvimento de 
energia hídrica, que engloba todos os componentes do projecto 
(construção, ambiental, social, realojamento, financiamento e 
aprovisionamento e comunicações, etc.).

Área afectada pelo Projecto:  A bacia, o reservatório e a jusante 
do local do projecto e barragens associadas e a área afectada por 
quaisquer projectos associados (por exemplo, estradas, linhas de 
transmissão, pedreiras, vilas de construção, área de realojamento, etc).

Comunidades Afectadas pelo Projecto:  A população de vários tipos 
de indivíduos que interagem na área afectada pelo projecto, que são 
afectados, positiva ou negativamente, pela preparação, implementação 
e/ou funcionamento do projecto de energia hídrica.  

Bacia do Projecto: A porção da bacia do rio que drena para os 
reservatórios do projecto, quer seja para passar em último lugar através 
das turbinas de geração ou para verter para barragens nos rios a 
jusante.

Componentes do Projecto:  Componentes do programa de 
desenvolvimento de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, financeira, comunicações e 
aprovisionamento.

Terrenos do Projecto:  A propriedade detida, utilizada e/ou afectada 
pelo projecto.

Protecção:  Manter em segurança e proteger de danos, deterioração, 
perda, estragos ou destruição.  

Divulgado Publicamente:  O público é informado que o acordo, 
avaliação, plano de gestão ou relatório significativo foi efectuado 
ou concluído e é tornado público voluntariamente (por exemplo, 
publicado num site) ou a pedido de forma atempada.  

Melhoria:  O estado de ser restaurado de volta à sua boa condição 
anterior.

Regional:  Refere-se a uma entidade supranacional num contexto 
internacional. Para referir subdivisões administrativas de um território 
nacional (por exemplo, com referência a planos de uso de terreno) este 
protocolo usa a designação de local. 

Relevante:  Directamente relacionado, ligado, aplicável, actual ou 
pertinente relativamente a um tópico.   No Protocolo, a relevância 
será determinada com base em considerações e análises específicas 
do projecto.  Representantes do projecto justificam o que é relevante 
e providenciam provas para o sustentar, por exemplo, apoio de 
autoridades regulatórias; o assessor observa e procura provas para 
comprovar a relevância.

Reservatório:  Qualquer charco ou lago artificial usado pelo projecto 
para armazenamento e regulação de água.

Área do Reservatório:  A área que é inundada quando o reservatório 
está no seu nível máximo esperado e a zona-tampão seca se encontra 
acima deste nível.

Realojamento:  O processo de deslocação de pessoas para um 
diferente local para estas viverem porque, devido ao projecto, já não 
são autorizadas a permanecer na área onde costumavam viver.  

Realojados:  Aquelas pessoas a quem é solicitado que sejam realojadas, 
incluindo aquelas que possuem direitos legais formais, direitos de 
costume ou tradicionais, assim como aquelas que não possuem 
direitos reconhecidos sobre o terreno.

Bacia do Rio: A área drenada por um rio e todos os seus tributários

Plano de Acção de Realojamento:  Um documento ou conjunto 
de documentos especificamente desenvolvidos para identificar as 
acções que serão realizadas para abordar o realojamento.  Incluiria 
normalmente a identificação daqueles a serem realojados; a linha 
de base sócio-económica para os realojados; as medidas a serem 
implementadas como parte do processo de realojamento, incluindo 
aquelas relacionadas com a ajuda ao realojamento e suportes de 
meio de subsistência; os quadros de compensação e legais; funções e 
responsabilidades organizacionais; gestão financeira e atribuição de 
orçamento; o período de tempo, objectivos e metas; mecanismos de 
resolução de reclamações; provisão de monitorização, comunicação e 
avaliação; e compreensão relativa a consultoria, participação e troca de 
informação.

Análise de Sensibilidade: Investigação sobre como o desempenho 
projectado varia juntamente com as alterações nas assumpções chave, 
nas quais as projecções são baseadas.

Curto Prazo:  Abrange as operações do dia-a-dia.

Significativo:  Importante em termos de efeito ou consequência ou 
relativamente grande.

Parte interessada:  Alguém que está interessado em, envolvido em ou 
afectado pelo projecto de energia hídrica e actividades associadas.

Grupo de Partes Interessadas:  Um conjunto de partes interessadas 
com características e interesses comuns.

Adequação Estratégica:  A compatibilidade do projecto com 
necessidades locais, nacionais e regionais identificadas através de 
prioridades e objectivos definidos em avaliações de opções e outras 
políticas e planos locais, nacionais e regionais e multinacionais 
relevantes. 

Adequado:  Adequado para o efeito desejado, condição e ocasião.

Atempado:  Ocorre numa altura adequada ou oportuna.

Acordos Transfronteiriços:  Acordos realizados entre estados 
ribeirinhos sobre como os recursos hídricos partilhados serão utilizados 
pelas partes envolvidas e os processos que serão seguidos para manter 
estes acordos.

Transparente / Transparência:  Aberto ao escrutínio público, disponível 
publicamente e/ou capaz de ser visto ou divulgado ao público a 
pedido.

Actualização:  Melhorar para um padrão ou classificação melhor.

Grupos Sociais Vulneráveis:  Grupos sociais que são marginalizados 
ou empobrecidos com muito baixa capacidade e meios para absorver 
a mudança.
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O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da 
Energia Hídrica

O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica (o "Protocolo") é um quadro de avaliação 
da sustentabilidade para o desenvolvimento e funcionamento da energia hídrica.  Resume as importantes 
considerações de sustentabilidade para um projecto de energia hídrica e permite a produção de um perfil 
de sustentabilidade para esse projecto. As quatro ferramentas de avaliação do Protocolo - Estágio Inicial, 
Preparação, Implementação e Funcionamento - foram concebidas para serem avaliações independentes 
aplicadas em estágios em particular da vida útil do projecto.  Uma avaliação com uma ferramenta não 

depende de terem sido 
realizadas avaliações 
em estágios iniciais.  
As ferramentas de 
avaliação foram 
concebidas para serem 
aplicadas até aos 
principais pontos de 
decisão no ciclo de vida 
do projecto e são mais 
eficientes onde existam 

aplicações repetitivas para ajudar a orientar medidas de melhoria contínuas.  As ferramentas de avaliação e 
pontos de decisão associados são mostrados na Figura 1.

Visão Geral da Ferramenta de Avaliação Preparação 
Este documento providencia a ferramenta de avaliação Preparação e assume que o utilizador já se 
familiarizou com os Antecedentes do Protocolo que descrevem a abordagem geral e a utilização das 
ferramentas de avaliação do Protocolo.  A ferramenta de avaliação Preparação avalia o estágio de preparação 
de um projecto de energia hídrica, durante o qual são realizadas investigações, planeamento e concepção 
para todos os aspectos do projecto.   Após a preparação do projecto, a atribuição de contratos de construção 
é um ponto de decisão significativo.  Uma avaliação realizada nesta fase iria avaliar se todos os requisitos 
preparatórios foram cumpridos, se os planos de gestão estão em vigor e se os compromissos são adequados 
e vinculativos.  Esta ferramenta de avaliação do Protocolo pode ser usada antes de, e para informar, a decisão 
de avançar com a implementação do projecto.  Após esta fase, a construção tem início juntamente com 
elementos relevantes de planos de acção ambientais e sociais.

Guia de Preparação da Relevância do Tópico
Nem todos os tópicos na ferramenta de avaliação Preparação serão relevantes para toda a avaliação do 
projecto e a sua relevância deve ser considerada projecto a projecto. O representante do projecto justificaria 
o facto de um tópico não ser relevante e apresentaria prova para o apoiar.  O assessor avalia a prova e chega a 
uma conclusão, documentando a prova citada, a qualidade da prova e a base da conclusão.  Alguns exemplos 
de circunstâncias que podem tornar os tópicos não relevantes, sujeitos a apresentação de prova credível, são:

•	 Não existe herança cultural na área afectada pelo projecto  O Tópico Herança Cultural não é 
relevante

•	 Não existem indígenas na área afectada pelo projecto  O tópico Indígenas não é relevante
•	 O projecto não requer nenhum tipo de alojamento  O tópico Realojamento não é relevante.

ESTÁGIO INICIAL PREPARAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO

ANTECEDENTES

Ferramentas de 
Avaliação para 
os Estágios do 

Ciclo de Vida 
do Projecto: 

Pontos de Decisão 
Signi�cativos do 

Desenvolvimento 
do Projecto:

Iniciar a preparação 
do projecto de 
energia hídrica

Adjudicação de 
contratos de construção

Comissionamento 
do projecto
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PREPARAÇÃO

Este tópico trata do envolvimento contínuo com as partes interessadas do projecto, tanto dentro 
da empresa como entre a empresa e as partes interessadas externas (por ex., comunidades 
afectadas, governos, instituições chave, parceiros, contratantes, residentes da bacia, etc). Tem como 
intenção que as partes interessadas sejam identificadas e envolvidas nos problemas de interesse 
para si e os processos de comunicação e consultoria mantenham uma base para boas relações das 
partes interessadas durante a vida do projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: O mapeamento de partes interessadas foi realizado para identificar e analisar as partes 
interessadas, para estabelecer aquelas que são directamente afectadas e para estabelecer requisitos 
de comunicação e prioridades, sem lacunas significativas. 

Gestão:  Os planos e processos de comunicação e consultoria, incluindo um mecanismo 
de reclamações adequado, foram desenvolvidos num estágio inicial aplicável à preparação, 
implementação e funcionamento do projecto que define as necessidades de comunicação e 
consultoria e a abordagem para vários grupos de partes interessadas e tópicos. 

Comunicação com a Parte Interessada: O estágio de preparação do projecto envolveu 
comunicações e compromissos adequadamente atempados, frequentemente diálogos, com 
as partes interessadas directamente afectadas sobre tópicos de interesse e relevância para as 
mesmas; o envolvimento é realizado em boa-fé; estão em vigor processos contínuos para as partes 
interessadas apresentarem problemas e obterem feedback. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com comunicações e 
consultoria têm sido e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias e quaisquer comunicações relacionadas com compromissos têm sido ou estão em 
vias de ser cumpridas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, o mapeamento de partes interessadas tem em conta considerações 
abrangentes. 

Gestão:  Adicionalmente, os planos e processos de comunicação e consultoria mostram um 
elevado nível de sensibilidade às necessidades de comunicação e consultoria e abordagens 
para vários grupos de partes interessadas e tópicos; e estão em vigor processos para antecipar e 
responder a riscos e oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação com as partes 
interessadas directamente afectadas tem sido inclusiva e participativa; as negociações foram 
realizadas em boa-fé; e o feedback sobre como os problemas apresentados foram tidos em 
consideração tem sido rigoroso e atempado.

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

P-1 Comunicações &  Consultoria
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Orientação de Avaliação:  

As partes interessadas são aquelas que estão 
interessadas em, envolvidas em ou afectadas pelo 
projecto de energia hídrica e actividades associadas.

O mapeamento de partes interessadas refere-se à 
identificação e agrupamento de partes interessadas de 
forma significativa, por exemplo, com base em direitos, 
riscos e responsabilidades das partes interessadas.  Um 
exemplo de "direitos" seriam os direitos de propriedade. 

As Partes Interessadas Directamente Afectadas 
são aquelas partes interessadas com direitos, riscos 
e responsabilidades substanciais relativamente ao 
assunto. Podem encontrar-se na área afectada pelo 
projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou 
fora da área afectada pelo projecto (por exemplo, 
reguladores governamentais, representantes de 
instituições financeiras ou parceiros de investimento).  

Os mecanismos de reclamações referem-se aos 
processos pelos quais as partes interessadas podem 
manifestar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto 
para acompanhar e responder a quaisquer reclamações.  

As necessidades e abordagens dos grupos de partes 
interessadas podem incluir consideração de: normas 
culturais, género, nível de literacia, grupos sociais 
vulneráveis, deficiências, obstáculos logísticos, etc. 

A comunicação em boa-fé é um compromisso que é 
realizado com uma intenção honesta para atingir uma 
compreensão mutuamente satisfatória nos problemas 
em questão.

 
 
As considerações abrangentes no mapeamento da 
parte interessada poderão incluir, por exemplo: a 
extensão geográfica ou composicional de grupos de 
partes interessadas identificadas e consideradas, as 
inter-relações entre os grupos da parte interessada, 
o nível de vulnerabilidade para impactos de projecto 
adversos e riscos; e consideração de direitos, riscos e 
responsabilidades, etc.

Os processos para antecipar riscos e oportunidades 
emergentes podem incluir, por exemplo, a participação 
de representantes do projecto num comité de gestão 
da bacia.

A negociação em boa-fé envolve (i) vontade para 
envolvimento num processo; (ii) provisão da informação 
necessária para negociação informada; (iii) exploração 
de áreas de importância chave; (iv) procedimentos 
mutuamente aceitáveis para negociação; (v) vontade 
para modificar a posição; (vi) provisão de tempo 
suficiente para ambas as partes para tomada de 
decisão; (vii) acordos sobre a estrutura de compensação 
proposta, medidas de mitigação, e intervenções de 
desenvolvimento.

Potenciais entrevistados: pessoal de comunicações 
de projecto; gestor de projecto; representantes das 
partes interessadas; representantes das comunidades 
afectadas pelo projecto

Exemplos de prova:  documento de mapeamento 
da parte interessada do projecto; comunicações do 
projecto e/ou planos de consultoria; protocolos de 
comunicações; mecanismos de reclamações; relatórios 
de monitorização
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Este tópico trata de considerações de governação externa e corporativa para o projecto.  Tem 
como intenção que o promotor tenha estruturas, políticas e práticas corporativas sólidas; trate 
de problemas de transparência, integridade e prestação de contas; possa gerir problemas de 
governação externa (por ex., lacunas de capacidade institucional, riscos políticos incluindo 
problemas transfronteiriços, riscos de corrupção no sector público); e pode ser garantida 
conformidade.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram realizadas avaliações de problemas de governação do sector público e político, 
e requisitos e problemas de governação corporativa, e através do ciclo de desenvolvimento de 
projecto sem lacunas significativas. 

Gestão:  Estão em vigor processos para gerir riscos do sector público e político e corporativo, 
conformidade, responsabilidade social e ambiental, mecanismos de reclamações, práticas de 
negócio ético e transparência; políticas e processos são comunicados interna e externamente 
conforme adequado; e mecanismos de revisão independente são utilizados para abordar 
problemas de sustentabilidade em casos de lacunas na capacidade do projecto, alta sensibilidade a 
problemas particulares ou a necessidade de credibilidade melhorada.

Comunicação com a Parte Interessada: O negócio interage com um número de partes interessadas 
directamente afectadas para compreender os problemas que lhes interessam; e o negócio torna os 
relatórios significativos do projecto publicamente disponíveis, e comunica publicamente sobre o 
desempenho do projecto, em algumas áreas de sustentabilidade. 

Resultados: Não existem problemas de governação externa e corporativa não resolvidos 
identificados. 

Conformidade/Concordância:  O projecto não tem não conformidades significativas. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Além disso, não existem oportunidades significativas para melhoria na avaliação de 
problemas de governação do sector público e político e problemas e requisitos de governação 
corporativa. 

Gestão: Além disso, os contratantes têm de cumprir ou possuir políticas consistentes enquanto 
promotor; e estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Além disso, a empresa efectua relatórios de projecto 
públicos significantes e comunica publicamente o desempenho do projecto em áreas de 
sustentabilidade de elevado interesse para as partes interessadas.

Resultados:  Adicionalmente, não existem problemas de governação externa e corporativa não 
resolvidos identificados.

Conformidade/Concordância:  O projecto não tem não-conformidades.

P-2 Governação
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Orientação de Avaliação:  

Governação refere-se amplamente à combinação de processos 
e estruturas que informam, dirigem, gerem e monitorizam as 
actividades do projecto face à obtenção dos seus objectivos. 

Governação corporativa é um termo que se refere amplamente 
às regras, processos ou leis pelas quais os negócios são 
operados, regulados e controlados 

Os requisitos de governação corporativa podem incluir, por 
exemplo: administração empresarial, políticas e processos, 
gestão de risco, responsabilidade social corporativa, práticas 
empresariais éticas, prestação de contas e relações com as 
partes interessadas, conformidade, etc.

Os problemas de governação corporativa podem relacionar-
se com, por exemplo: falta de capacidade em estruturas 
institucionais externas chave, políticas e processos importantes 
para o projecto; riscos de corrupção do sector público; riscos 
políticos, riscos de corrupção interna; conformidade; gestão de 
riscos de projecto; etc.

As considerações de governação externa incluem estruturas 
legais, judiciais e institucionais, processos e políticas relevantes 
para o projecto.  Os exemplos incluem: o executivo, a legislatura, 
partidos políticos, organizações anti-corrupção, judicial, 
mecanismos de resolução de reclamações (por exemplo, o 
Provedor), agências do sector público/serviço público, agências 
de aplicação da lei, Liberdade de Informação, media, governo 
local e regional, sociedade civil, sector privado, instituições 
internacionais (por exemplo, alguns providenciam avaliação de 
pares dos esforços anti-corrupção), instituições de auditoria/
supervisão, sistema de contratação pública, etc.

Um risco político  é um risco de perda financeira ou 
incapacidade em realizar negócio por parte de investidores, 
empresas e governos, devido a alterações na política do 
governo, acção do governo que evita a entrada de bens, 
expropriação ou confisco, a não conversão de moeda, 
interferência de motivação política, instabilidade do governo ou 
guerra.

Os assuntos transfronteiriços  teriam em consideração 
acordos institucionais que abordariam a gestão dos impactos 
a montante e a jusante do projecto e a partilha a nível da bacia 
dos recursos.

Os riscos de corrupção podem ser encontrados na empresa 
tal como a forma como o financiamento é gerido, ou no 
sector público, tal como não verificar violações de licenças 
ou autorizações.  Os riscos de corrupção no sector público 
durante a preparação do projecto podem incluir, por exemplo, 
consideração de opções 
 

limitadas, a eliminação de requisitos de preparação/avaliação 
ou aprovações não transparentes; e na implementação e 
funcionamento do projecto podem incluir, por exemplo, não 
sancionar violações de licenças e autorizações.

Os processos para assegurar práticas empresariais éticas 
podem incluir, por exemplo: um Código de Ética empresarial, 
um Código de Conduta dos funcionários, um Pacto de 
Integridade empresarial, políticas anti-corrupção e anti-suborno, 
e procedimentos para comunicar e investigar (tais como os 
Princípios Empresariais da Transparency International para 
Combater o Suborno (BPCB), um acordo de divulgação de 
irregularidades, etc.

A conformidade está associada a todas as leis, políticas, 
autorizações, acordos, códigos de prática e acordos 
publicamente divulgados.

A avaliação independente refere-se à avaliação por parte 
de alguém que não pertence ao projecto e sem interesses 
financeiros nos lucros do mesmo. Um perito é uma pessoa 
com um elevado grau de competência em ou conhecimento 
de um certo assunto, ou como um resultado de um elevado 
grau de experiência ou formação nesse assunto.  As formas 
de avaliação independente podem variar desde contratar um 
consultor perito até providenciar uma análise escrita de uma 
avaliação, plano ou relatório em particular, a um painel de 
peritos que compreendem conhecimento variado adequado ao 
projecto, e providenciar avaliação periódica e relatórios escritos 
sobre assuntos identificados como estando dentro do seu 
âmbito de avaliação. As áreas de particular sensibilidade seriam 
identificadas na avaliação do impacto social e ambiental; uma 
área é, habitualmente, o realojamento que ocorre a partir de 
um projecto de energia hídrica e isto pode necessitar de uma 
avaliação independente do Plano de Acção de Realojamento.

Potenciais entrevistados: um membro do Conselho; o gestor 
de projecto; gestores de negócios para governação corporativa, 
conformidade, auditoria interna, risco de negócio; peritos em 
governação do sector público; outros terceiros relevantes, tais 
como organizações anti-corrupção da sociedade civil.

Exemplos de prova:  site interno da empresa e site externo para 
visão, valores, políticas, estrutura, procedimentos, relatórios 
anuais; avaliação de problemas de governação do sector 
público; relatórios de auditoria interna; plano de conformidade 
do projecto; relatórios para o Conselho sobre práticas 
empresariais éticas e conformidade; registo de reclamações 
sobre práticas empresariais éticas; relatórios de avaliação 
de terceiros; documentação relevante sobre problemas de 
governação do sector público, tais como relatórios dos Sistemas 
de Integridade Nacional da Transparency Internacional (NIS) e 
Índice de Percepção da Corrupção (CPI)
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Este tópico relaciona-se com as necessidades que justificam investimentos de gestão e 
infraestrutura em serviços hídricos e energéticos, conforme identificado através de objectivos 
de desenvolvimento regionais, nacionais, locais amplamente acordados e em políticas e planos 
regionais e nacionais.  Tem como intenção que o projecto possa demonstrar a sua adequação 
estratégica com objectivos de desenvolvimento e políticas, e que os planos relevantes possam 
ser demonstrados, e que o projecto seja uma opção de prioridade para cumprir as necessidades 
identificadas para serviços energéticos e hídricos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação das necessidades de serviços hídricos e energéticos, de opções para 
cumprir as necessidades hídricas e energéticas, e de políticas e planos regionais e nacionais relevantes 
àquelas necessidades, sem lacunas significativas. 

Comunicação com a Parte Interessada: Os resultados da avaliação de adequação estratégica são 
divulgados publicamente.

Resultados: Pode ser demonstrada a adequação estratégica do projecto com necessidades de serviços 
hídricos e energéticos, e políticas e planos relevantes.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Além disso, a avaliação é baseada no diálogo com planeadores do governo, criadores de 
políticas e grupos interessados chave; e a avaliação mostra um forte ênfase em necessidades, políticas 
e planos relacionados com o ambiente e a sociedade, incluindo a necessidade de desenvolvimento 
sustentável da bacia do rio e a gestão de recurso hídrico integrada. 

Comunicação com a Parte Interessada: (Sem adição à boa prática)

Resultados:  Adicionalmente, o projecto é uma das opções de prioridade para lidar com as necessidades 
demonstradas.

P-3 Necessidade Demonstrada &  Adequação 
Estratégica

Orientação de Avaliação:  

As necessidades de serviços energéticos e hídricos  são 
aquelas identificadas através de objectivos, políticas e planos 
de desenvolvimento regional, nacional e local amplamente 
acordados.  Um desenvolvimento de energia hídrica para 
cumprir os requisitos energéticos de um utilizador intensivo 
em termos energéticos (por exemplo, uma fundição de 
alumínio) poderia ser considerado uma necessidade 
demonstrada, caso incluísse objectivos, planos e políticas de 
desenvolvimento acordados.

Os exemplos de serviços hídricos incluem: água para 
geração de energia, pescas, agricultura de planície aluvial, 
fornecimento de alimentos, capacidade de abastecimento 
de água, abastecimento de água potável, saneamento, água 
para comércio e indústria, abastecimento de água para 
irrigação, gestão de alimentos,  

 
 
navegação, entretenimento, necessidades domésticas de 
habitantes ribeirinhos, oportunidades turísticas, veículo para 
cooperação transfronteiriça, serviços do ecossistema (por 
exemplo, manutenção de planície aluvial, conectividade 
para espécies migratórias, manutenção de áreas alagadas 
longe dos rios, equilíbrio de sedimento e nutrientes, 
reabastecimento de sedimento do delta, descarga do 
estuário, acesso e manutenção a locais de nidificação), etc.  

Os exemplos de serviços energéticos incluem: provisão 
de electricidade para satisfazer a procura ou oportunidades 
locais, nacionais, regionais e/ou internacionais; provisão da 
estabilidade da rede; provisão para pico de carga; provisão de 
benefícios auxiliares, tais como energia de reserva, regulação 
do sistema e eficiência térmica melhorada, etc.
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Os exemplos de planos e políticas regionais e nacionais  
incluem: desenvolvimento, energia, água (incluindo IWRM), 
biodiversidade, clima, conservação, transfronteira, uso de 
terreno, planeamento de infraestrutura regional e urbano, etc.

Os exemplos de planos e políticas sociais e ambientais 
incluem:  erradicação da pobreza, segurança alimentar, 
manutenção de pescas, protecção de locais de elevado 
valor (por exemplo, parques nacionais, locais de Património 
Mundial, zonas húmidas Ramsar, locais de significado cultural, 
paisagens de significado reconhecido), etc. 

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; representante 
do governo (por ex., departamento de desenvolvimento 
económico); representantes de partes interessadas; 
representantes de comunidades afectadas pelo projecto.

Exemplos de prova:  Plano Principal de Energia; Plano de 
Desenvolvimento Hídrico; Relatório de Desenvolvimento 
de País; avaliações ambientais estratégicas; avaliação de 
opções; projecções de procura energética; avaliações de 
desenvolvimento regional, nacional ou local, incluindo meios 
de subsistência e padrões de vida; planos de conservação; 
planos de adaptação climatérica; relatório sobre a análise 
de políticas e planos relevantes; relatório sobre necessidade 
demonstrada e adequação estratégica; uso de análise de 
vários critérios na avaliação das opções.
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Este tópico relaciona-se com a avaliação e determinação de opções de localização e concepção do 
projecto, incluindo a barragem, central eléctrica, reservatório e infraestrutura associada.  A intenção 
é que a localização e concepção sejam optimizadas como resultado de um processo interactivo e 
consultivo, que tenham em conta considerações técnicas, económicas, financeiras, ambientais e 
sociais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: A informação técnica foi analisada num estágio inicial juntamente com as considerações sociais, 
ambientais, económicas, financeiras e regulatórias de modo a desenvolver uma concepção de projecto 
preliminar e algumas opções em torno disto.  

Gestão: Foi realizado um processo de optimização para avaliar as opções de localização e concepção do 
projecto.

Comunicação com a Parte Interessada: O processo de optimização da localização e concepção 
envolveu um esforço adequadamente atempado e frequentemente de diálogo, com partes interessadas 
directamente afectadas; estão em vigor processos contínuos para as partes interessadas apresentarem 
problemas e obterem feedback.

Resultados: A localização e concepção finais do projecto responderam a várias considerações de 
sustentabilidade para localização e concepção.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Além disso, as opções têm em consideração a concepção sustentável de bacias de rios e gestão 
de recurso hídrico integrada. 

Gestão: (Sem adição à boa prática)

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, a comunicação com as partes interessadas 
directamente afectadas tem sido inclusiva e participativa; as negociações foram realizadas em boa-fé; e 
o feedback sobre como os problemas apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e 
atempado.

Resultados: A localização e concepção finais do projecto são óptimas relativamente às considerações de 
sustentabilidade para localização e concepção.

P-4 Localização &  Concepção

Orientação de Avaliação:  

As considerações de sustentabilidade para exemplos 
de localização e concepção  incluem: priorizar 
alternativas que providenciam oportunidades para 
múltiplos benefícios de uso, que estão em sistemas 
fluviais já desenvolvidos, que minimizam a área 
inundada por unidade de energia (GWh) produzida, 
que maximizem as oportunidades para e não sejam 
ameaças não resolúveis para grupos sociais vulneráveis, 
que melhorem a saúde pública e minimizem os riscos 
de saúde pública, que minimizem o deslocamento da 
população, que evitem os locais de herança natural e  

 
humana excepcionais, que tenham menores impactos 
em espécies raras, ameaçadas ou vulneráveis, que 
maximizem a restauração do habitat e protejam 
os habitats de alta qualidade, que atinjam ou 
complementem os objectivos sustentados pela 
comunidade nas áreas a jusante (isto é, fluxos 
ambientais), que possuam benefícios de gestão de 
bacia associados, que possuam menores riscos de 
sedimentação e erosão, que evitem as emissões de gás 
de estufa excepcionais dos reservatórios, etc.
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As considerações técnicas para os exemplos de 
localização e concepção incluem: características 
geológicas, morfologia, características de fluxo, 
problemas de acesso, etc.

Óptimo, neste contexto, significa a melhor 
adaptação, uma vez que todas as considerações de 
sustentabilidade identificadas foram consideradas com 
base nos resultados de um processo consultivo. 

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; criadores 
do projecto; representantes da parte interessada; 
representantes das comunidades afectadas pelo 
projecto; (se relevante) representantes do realojamento 
ou comunidades anfitriãs. 

Exemplos de prova: estudos de pré-sustentabilidades; 
estudos de sustentabilidades; relatórios sobre avaliação 
de opções, por ex., a análise multi-critérios; registos 
de alteração de concepção para evitar e minimizar o 
distúrbio e/ou maximizar oportunidades; relatórios 
sobre informação e respostas das partes interessadas; 
minutas das reuniões públicas.
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Este tópico relaciona-se com os processos de planeamento e avaliação para os impactos sociais e 
ambientais associados à implementação e funcionamento do projecto em toda a área de impacto 
do projecto.  Tem como intenção que os impactos ambientais e sociais sejam identificados e 
avaliados, e sejam concebidas e implementadas medidas de prevenção, minimização, mitigação, 
compensação e melhoria.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: As avaliações dos impactos ambientais e sociais foram realizadas para implementação 
e funcionamento do projecto, incluindo avaliação de instituições associadas, âmbito dos impactos, 
função e capacidade cumulativa de terceiros e impactos associados a fornecedores principais, 
usando peritos adequados e sem lacunas significativas; e uma linha de base que foi estabelecida e 
bem documentada para a condição de pré-projecto face à qual as alterações pós-projecto podem 
ser comparadas.

Gestão:  Os planos e processos de gestão de problemas sociais e ambientais foram desenvolvidos 
com peritos adequados (internos e externos) para a implementação e funcionamento do projecto 
sem lacunas significativas; além dos problemas ambientais e sociais chave relativamente ao 
projecto de energia hídrica, os planos relacionam-se com os resíduos, ruído, qualidade do ar, 
distúrbio do terreno e reabilitação devido a construção; a avaliação de impacto ambiental e social e 
planos de gestão chave associados são divulgados publicamente. 

Comunicação com a Parte Interessada:  O processo de avaliação e planeamento relacionado com 
os benefícios do projecto envolveu um esforço adequadamente atempado e frequentemente de 
diálogo, com partes interessadas directamente afectadas; estão em vigor processos contínuos para 
as partes interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Resultados: Os planos sociais e ambientais evitam, minimizam e mitigam os impactos negativos 
sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Além disso, as avaliações têm em conta amplas considerações e os riscos e 
oportunidades; e a avaliação do impacto social incorpora avaliação dos direitos humanos. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; os planos estão incorporados num sistema de gestão ambiental 
reconhecido internacionalmente, o qual é verificado por terceiros, tal como a ISO 14001; e são 
utilizados mecanismos de avaliação independentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação com as partes 
interessadas afectadas directamente tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os 
problemas apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado.

Resultados:  Além disso, os planos ambientais e sociais evitam, minimizam, mitigam e compensam 
impactos negativos no projecto sem lacunas identificadas; e os planos providenciam melhorias nas 
condições ambientais ou sociais pré-projecto ou contribuem para resolver problemas para além 
desses impactos provocados pelo projecto.

P-5  Gestão & Avaliação de Impacto Social 
Ambiental & Gestão
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas ambientais chave incluem biodiversidade 
terrestre e aquática, espécies ameaçadas, habitats 
cruciais, problemas de integridade e conectividade de 
ecossistemas, qualidade da água, erosão e sedimentação.  
Os impactos ambientais do projecto que se estendem 
além dos limites jurisdicionais, nos quais o projecto está 
localizado, têm de ser avaliados e incluídos nos planos de 
gestão.  

Os problemas sociais chave incluem comunidades 
afectadas pelo projecto, indígenas, minorias étnicas, 
realojamento, herança cultural (física ou não) e saúde 
pública; e são analisados relativamente aos indicadores 
sócio-económicos (incluindo padrões de vida, meios de 
subsistência e estatísticas de saúde), assim como género.  
Os impactos ambientais do projecto que se estendem 
além dos limites jurisdicionais, nos quais o projecto está 
localizado, têm de ser avaliados e incluídos nos planos de 
gestão.

As instalações associadas são definidas como aquelas 
instalações que não seriam construídas se o projecto não 
existisse e onde o projecto não seria viável sem a outra 
instalação.  Estas instalações podem ser financiadas, 
detidas, construídas e/ou operadas separadamente do 
projecto e, em alguns casos, por terceiros. Exemplos 
pertinentes a um projecto de energia hídrica podem 
incluir estradas, linhas de transmissão, edifícios, etc.

Os impactos cumulativos são aqueles que resultam do 
impacto incremental do projecto quando adicionados 
a outras acções passadas, presentes e razoavelmente 
previsíveis no futuro. Os efeitos deverão ser avaliados 
em termos de capacidades de recursos de água, 
ecossistemas e/ou comunidades afectadas para 
acomodar tais impactos. As análises devem ser definidas 
dentro de limites realistas.

Os terceiros são governos, contratantes e fornecedores 
nacionais e locais; uma avaliação eficaz deverá identificar 
as diferentes entidades envolvidas e as suas funções, e 
os riscos correspondentes que apresentam ao cliente de 
modo a ajudar a obter resultados sociais e ambientais.

 

Os fornecedores primários são aqueles fornecedores 
principais que providenciam bens ou materiais essenciais 
para o projecto, que podem incorrer em impactos sociais 
e ambientais nesta actividade de fornecimento.  Um 
exemplo pertinente a um projecto de energia hídrica 
seria uma pedreira que fornece materiais de construção.

Os exemplos de herança cultural não física referem-se a 
tradições, festivais, rituais, folclore, contos, drama, etc.

A reabilitação do terreno é o processo de devolver o 
terreno afectado pelo projecto a algum grau do seu 
estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto.    

Peritos adequados refere-se a especialistas com 
experiência nas áreas chave identificáveis dos planos 
de gestão e avaliação, dando particular atenção às 
diferenças entre as áreas de impacto social e ambiental.  
Estes especialistas poderiam ser internos ou externos 
ao promotor do projecto; o conhecimento interno na 
gestão de problemas sociais e ambientais é de particular 
importância relativamente a este tópico.  

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma expressão 
concisa para o que é compreendido ser um processo 
sequencial.  As medidas para evitar ou prevenir os 
impactos negativos ou adversos são sempre priorizadas 
e quando não é possível evitar então é procurada 
a minimização de impactos adversos.  Quando não 
é possível evitar e minimizar, então as medidas de 
mitigação e compensação são identificadas e realizadas 
de acordo com os riscos e impactos do projecto.

As considerações amplas na avaliação podem ser 
exibidas por, por exemplo: uma visão ampla da área 
afectada pelo projecto; consideração da área de bacia 
do projecto; uma visão ampla dos problemas relevantes; 
uma interpretação ampla dos conceitos importantes 
tais como meios de subsistência e padrões de vida; um 
amplo leque de abordagens consideradas; uma ampla 
visão das perspectivas das partes interessadas sobre os 
vários assuntos; um foco sobre as inter-relações entre os 
problemas; considerações de desenvolvimento de  
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bacia de rio sustentável; considerações de gestão de 
recurso hídrico integrada; problemas legados; e análise 
mais detalhada de impactos cumulativos; etc.

Os direitos humanos são os direitos básicos e liberdades 
aos quais todos os humanos têm direito, abrangendo 
direitos civis, políticos, económicos e culturais, e 
destacados em declarações internacionais, tal como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

A avaliação independente refere-se à avaliação por 
parte de alguém que não pertence ao projecto e sem 
interesses financeiros nos lucros do mesmo. Um perito é 
uma pessoa com um elevado grau de competência em ou 
conhecimento de assuntos sociais e ambientais relevantes 
para os impactos da energia hídrica, como resultado 
de um elevado grau de experiência ou formação 
nesse assunto.  As formas de avaliação independente 
podem variar desde contratar um consultor perito até 
providenciar uma análise escrita de uma avaliação, plano 
ou relatório em particular, a um painel de peritos que 
compreendem conhecimento variado adequado ao 
projecto, e providenciar avaliação periódica e relatórios 
escritos sobre assuntos identificados como estando 
dentro do seu âmbito de avaliação. 

 
Potenciais entrevistados: gestores de projecto 
responsáveis pela avaliação e gestão de assuntos sociais e 
ambientais; representantes de governo responsáveis por 
problemas sociais e ambientais; representantes de partes 
interessadas; representantes de comunidades afectadas 
pelo projecto; peritos externos.

Exemplos de prova: requisitos regulatórios para  
EIA / SIA; EIA / SIA e relatórios associados; planos de 
gestão social e ambiental; registos de consultoria e 
envolvimento das partes interessadas; registos de 
resposta a problemas de partes interessadas, relatório 
de avaliação de terceiros; qualificações dos peritos 
usados; prova de peritos adequados separados, usados 
para reconhecer problemas sociais e ambientais, 
que em muitos casos peritos individuais podem não 
ter conhecimento suficiente para abranger todos os 
aspectos.
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Este tópico relaciona-se com a capacidade do promotor em coordenar e gerir todos os 
componentes do projecto, tendo em conta a construção do projecto e futuras actividades de 
funcionamento em todas as áreas afectadas pelo mesmo.  Tem como intenção que o projecto 
cumpra as metas em todos os componentes, os atrasos em qualquer componente podem ser 
geridos e um componente não progride à custa de outro.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Gestão:  Um plano e processos de gestão de projecto integrados foram desenvolvidos e têm em 
conta todos os componentes e actividades do projecto sem lacunas significativas; e um plano de 
gestão de construção foi desenvolvido que identifica riscos de construção e descreve processos 
que os contratantes e outros têm de seguir para gerir esses mesmos riscos. 

Resultados:  O projecto irá provavelmente cumprir os objectivos e metas de orçamento e 
calendário, e planeia evitar, minimizar e mitigar riscos de construção sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Gestão:  Além disso, o plano de gestão de projecto integrado define medidas para gerir a interface 
e problemas de atraso sem afectar os calendários e orçamentos gerais do projecto; os planos de 
gestão de construção garantem que o movimento de terra e geração de resíduos serão geridos de 
modo a que as actividades de reabilitação possam ser realizadas eficaz e efectivamente; e estão em 
vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes.

Resultados:  Adicionalmente, o projecto irá provavelmente cumprir os objectivos e metas de 
orçamento e calendário, e planeia evitar, minimizar e mitigar riscos de construção sem lacunas 
identificadas.

P-6 Gestão de Projecto Integrada

Orientação de Avaliação:  

Os componentes do projecto referem-se a 
componentes do programa de desenvolvimento 
de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, 
finanças, comunicações e aprovisionamento.

Os exemplos de considerações do plano de 
gestão de projecto integrado incluem: calendário, 
metas de interface, análise de caminho significativo, 
comunicações, controlo de custos, etc.

Os exemplos de riscos de construção incluem: 
segurança, ar, ruído e poluição da água, 
contaminação da terra, movimento da terra, gestão 
da água, gestão dos  
 

 
resíduos, espécies introduzidas, saúde, conflitos 
da força de trabalho migratória/comunidade local, 
etc. Estes podem ser identificados e avaliados na 
avaliação de impacto ambiental e social.

Os exemplos de considerações do plano de 
gestão da construção incluem: armazenamento e 
manuseamento de resíduos e químicos, poluição, 
movimento de terra, saúde, segurança, relações 
comunitárias, e divisão por zonas para protecção da 
área especial. Os planos podem ser desenvolvidos 
pelos gestores de projecto ou pelos próprios 
contratantes.  Inicialmente na gestão de estágio 
de preparação da construção, os riscos podem ser 
definidos nos planos de gestão ambiental e social, 
e mais tarde incorporados nos planos de gestão da 
construção.
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As actividades do movimento de terra e geração 
de resíduos nos planos de gestão de construção 
podem incorporar várias medidas que têm em 
conta os requisitos posteriores para a restauração 
e reabilitação do local de construção; o exemplo 
inclui: armazenamento de camadas superiores do 
solo, recolha de sementes, localização de áreas de 
trabalho, pedreiras, escombreiras abaixo do nível 
mínimo de água futuro.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar 
ou prevenir os impactos negativos ou adversos são 
sempre priorizadas e quando não é possível evitar 
então é procurada a minimização de impactos 
adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, 
então as medidas de mitigação e compensação são 
identificadas e realizadas de acordo com os riscos e 
impactos do projecto.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; gestor 
de construção. 

Exemplos de prova: estrutura organizacional; 
qualificações de equipa de gestão; planos de gestão 
de programa integrado, análises e relatórios; plano 
de gestão de construção; contractos de construção.
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Este tópico relaciona-se com o nível de compreensão da disponibilidade do recurso hidrológico e 
a viabilidade do projecto, e o planeamento para operações de geração com base nestas entradas 
de água disponíveis.  Tem como intenção que a geração de energia planeada do projecto tenha 
em consideração uma boa compreensão da disponibilidade de fiabilidade do recurso hidrológico 
a longo e curto prazo, tendo em conta outras necessidades, problemas ou requisitos das entradas 
e saídas, assim como tendências futuras (incluindo alteração climática) que possam afectar o 
projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação da disponibilidade de recurso hidrológico utilizando 
os dados disponíveis, medições em campo, indicadores estatísticos adequados e um modelo 
hidrológico; problemas que podem ter impacto na disponibilidade ou fiabilidade da água foram 
identificados e tidos em consideração no modelo; e cenários, incertezas e riscos foram avaliados. 

Gestão:  Um plano e processos para as operações de geração foram desenvolvidos para assegurar a 
eficiência do uso de água, com base na análise da disponibilidade do recurso hidrológico, um leque 
de considerações técnicas, uma compreensão das oportunidades e limitações do sistema eléctrico, 
e considerações sociais, ambientais e económicas, incluindo regimes de fluxo a jusante. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, os problemas que possam ter impacto na disponibilidade ou 
fiabilidade da água foram compreensivelmente identificados; e as incertezas e riscos, incluindo 
alterações climatéricas, foram avaliados extensivamente ao longo do curto e longo prazo. 

Gestão:   Adicionalmente, o planeamento das operações de geração tem uma perspectiva de longo 
prazo; tem em consideração vários usos e gestão de recurso hídrico integrada; optimiza e maximiza 
totalmente o uso de água; e tem a flexibilidade para antecipar e adaptar a alterações futuras.

P-7 Recurso Hidrológico

Orientação de Avaliação:  

Recurso hidrológico significa entrada de água no projecto.

Os exemplos dos problemas que podem ter impacto 
na disponibilidade e fiabilidade da água incluem: 
operadores hídricos a montante, desenvolvimentos do 
uso de recurso de água futuros, futuro desenvolvimento 
de usos de terreno que dependem de água (por ex., 
agricultura, indústria, crescimento de população), condição 
da bacia, alterações climáticas, etc. Se o projecto for 
dependente dos recursos de água que se estendem para 
além das fronteiras jurisdicionais, nas quais o projecto está 
localizado, seria necessário que as implicações disto fossem 
totalmente consideradas.

 
Os exemplos de considerações técnicas para a geração 
incluem: padrões de entrada de água; características do 
reservatório; concepção da comporta e comporta de 
desaguadouro, tipo de turbina, número e características, 
problemas de segurança, etc.

Os exemplos de oportunidades e limitações do sistema 
eléctrico incluem: padrões de procura de energia (por ex., 
base vs pico de carga), preços de energia, outros geradores 
e suas capacidades e limitações, problemas de transmissão, 
etc.
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Seria realizada uma avaliação de alterações climáticas 
como uma avaliação isolada ou como parte de uma 
avaliação de impacto ambiental e social.  Incluiria 
normalmente a análise de alterações de temperatura e 
precipitação específicas do local, a curto e longo prazo, 
usando um ou mais modelos climatéricos globais (também 
conhecidos como modelos de circulação geral), assim 
como modelos de evaporação e deflúvio para estimar 
alterações na capacidade de água bruta.

A eficácia de optimização e maximização total do 
uso da água significa que o plano é a melhor utilização 
do recurso hidrológico, dadas as oportunidades e 
limitações relativamente a considerações técnicas, sociais, 
económicas, ambientais, financeiras, e com base num 
processo iterativo e consultivo.

Potenciais entrevistados: hidrologistas da empresa, 
governo e/ou independentes; planeadores de sistema 
eléctrico; criadores do projecto; representante de 
autoridade da bacia do rio; representantes da parte 
interessada; representantes das comunidades afectadas 
pelo projecto; especialistas em zonas húmidas, pescas 
e ecossistema; autoridades a jusante no contexto 
transfronteiriço; climatologista ou cientista do clima.

Exemplos de prova: análises hidrológicas; análises de 
procura de recursos de água que afectam o projecto; 
análises do sistema eléctrico e oportunidades de 
mercado; cenários e resultados de modelos de simulação 
e optimização; plano de operações de sistemas para o 
projecto.
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Este tópico relaciona-se com o planeamento para a segurança de barragens e outras infraestruturas 
durante a preparação, implementação e funcionamento do projecto.  Tem como intenção que a 
vida, a propriedade e o ambiente sejam protegidos das consequências de uma lacuna na barragem 
e outros riscos de segurança na infraestrutura.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação dos riscos de segurança da barragem e outras 
infraestruturas com os peritos adequados durante a preparação, a construção e o funcionamento 
do projecto, sem lacunas significativas. 

Gestão:  Os planos e processos de segurança da barragem e outra infraestrutura foram 
desenvolvidos para a implementação e funcionamento do projecto, em conjunto com autoridades 
locais e regulatórias relevantes sem lacunas significativas, e providenciam a comunicação de 
medidas de segurança públicas; os planos de resposta de emergência incluem a consciencialização 
e programas de formação e simulações de resposta a emergência; e a segurança da barragem é 
realizada de forma independente.

Resultados: Os planos evitam, minimizam e mitigam os riscos de segurança sem lacunas 
significativas. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação inclui a consideração de um amplo leque de cenários e inclui riscos 
e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes; os planos providenciam medidas de segurança públicas a serem amplamente comunicadas de 
forma atempada e acessível; e os planos de resposta a emergência são avaliados de forma independente.

Resultados: Adicionalmente, os planos contribuem para abordar problemas de segurança além daqueles 
riscos provocados pelo projecto em si. 

P-8 Segurança da Infraestrutura

Orientação de Avaliação:  

Os exemplos dos riscos de segurança incluem: sísmico, 
geotécnico, falha da barragem ou unidade de geração, 
choque eléctrico, risco hidrológico, afogamento, acidentes 
rodoviários, acidentes que surgem de interacções da 
comunidade com actividades do projecto, etc.

Peritos adequados refere-se a especialistas com experiência 
comprovada na criação e construção de projectos de 
uma complexidade similar, dando particular atenção às 
competências de segurança da engenharia, tais como 
especialidades geotécnicas, estruturais, eléctricas, mecânicas 
e de incêndio.

Os exemplos das medidas de gestão de segurança incluem: 
sinalização, zonas de exclusão, prontidão de  

 
emergência, monitorização, inspecções, formação, resposta 
a incidentes, comunicação, atribuição de responsabilidades, 
etc.

A comunicação de medidas de segurança pública  pode ser, 
por exemplo, através de sinalização pública, documentação 
adequadamente apresentada junto das autoridades locais, 
consciencialização através de vários tipos de comunicação 
com a comunidade, comunicação verbal pelo rondista no 
local ou outros mecanismos semelhantes, etc.

As simulações de resposta a emergência podem ser 
realizadas, por exemplo, através de formação ou exercícios de 
workshop para o pessoal da empresa, autoridades regionais, 
etc.
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A avaliação independente refere-se à avaliação por parte 
de alguém que não pertence ao projecto e sem interesses 
financeiros nos lucros do mesmo. Um perito é uma pessoa 
com um elevado grau de competência em ou conhecimento 
sobre a segurança da infraestrutura ou barragem, como um 
resultado de um elevado grau de experiência ou formação 
nesse assunto.  As formas de revisão independente podem 
variar entre contratar um consultor especialista para 
providenciar uma revisão escrita de uma avaliação, plano ou 
relatório em particular, para inclusão de um especialista de 
segurança num painel de especialistas. 

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma expressão 
concisa para o que é compreendido ser um processo 
sequencial.  As medidas para evitar ou prevenir os impactos 
negativos ou adversos são sempre priorizadas e quando não é 
possível evitar então é procurada a minimização de impactos 
adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, então 
as medidas de mitigação e compensação são identificadas e 
realizadas de acordo com os riscos e impactos do projecto.

A minimização e mitigação dos riscos de segurança podem 
ser conseguidas por, por exemplo, identificar e desempenhar 

as análises necessárias para determinar ou eliminar os 
riscos de segurança de acordo com as normas relevantes, 
e na extensão necessária, medidas de implementação 
na concepção do projecto para mitigar preocupações de 
segurança identificadas.  

As contribuições para os problemas de segurança, além dos 
riscos do projecto, podem incluir, por exemplo, melhorar a 
segurança de algumas estradas existentes ou infraestruturas 
rodoviárias, sinalização em locais públicos sobre riscos de 
velocidade ou afogamento, etc.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; desenhadores 
de projecto; gestor de segurança de projecto; autoridades 
locais; representantes da parte interessada; representantes da 
comunidade afectada pelo projecto 

Exemplos de prova: avaliações do risco de segurança; planos 
de gestão de segurança; planos de prontidão de emergência; 
padrões de segurança; relatórios de avaliação independente
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Este tópico refere-se ao acesso ao financiamento e à capacidade de um projecto gerar os 
rendimentos financeiros necessários para cumprir os requisitos de financiamento do projecto, 
incluindo financiamento de medidas destinadas a assegurar a sustentabilidade do projecto.  Tem 
como intenção que os projectos avancem com uma base financeira sólida que abranja todos os 
requisitos de financiamento do projecto, incluindo as medidas sociais e ambientais, financiamento 
para realojamento e melhorias dos meios de subsistência, aplicação dos benefícios do projecto e 
compromissos para com as partes interessadas/investidores.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Uma análise da viabilidade financeira corporativa, incluindo potenciais custos de 
projectos e potenciais fluxos de rendimento, foi realizada usando modelos reconhecidos sem 
lacunas significativas; análises que incluem a avaliação de risco, teste de cenários e análises de 
sensibilidade.  

Gestão: Os planos e processos de gestão financeira foram desenvolvidos para implementação e 
funcionamento do projecto sem lacunas significativas e as oportunidades para o financiamento do 
projecto foram avaliadas e aplicadas. 

Resultados: O projecto pode gerir problemas financeiros sob vários cenários, pode servir a sua 
dívida, pode pagar todos os planos e compromissos, incluindo sociais e ambientais, e pode ser 
demonstrado o acesso ao capital. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, os custos de projecto e fluxos de rendimento são totalmente 
detalhados; e a viabilidade financeira do projecto foi analisada e optimizada incluindo testes 
extensivos de cenários, avaliação de risco e análises de sensibilidade. 

Gestão: Adicionalmente, os planos de gestão financeira providenciam as medidas de contingência 
bem consideradas para todos os planos e compromissos de mitigação social e ambiental; e estão 
em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes. 

Resultados: Adicionalmente, o projecto pode gerir problemas financeiros sob vários cenários.

P-9 Viabilidade Financeira

Orientação de Avaliação:  

A viabilidade financeira é a capacidade de uma entidade 
continuar a atingir os seus objectivos operacionais e 
cumprir a sua missão de uma perspectiva financeira 
a longo prazo.  Alguns projectos podem ter vários 
objectivos, dos quais a energia hídrica não é o objectivo 
principal, em cujo caso o objectivo financeiro da 
componente de energia hídrica pode ser o de sustentar 
a realização de outros objectivos do esquema (por 
exemplo, abastecimento de água, irrigação de água, etc). 
Para alguns projectos, a contribuição financeira é medida 
da perspectiva do sistema dentro do qual funciona; por 
exemplo, alguns projectos de armazenamento  

 
de bomba podem originar prejuízo mas permitir que 
seja obtido maior lucro de outras centrais eléctricas 
dentro do sistema, devido às maiores eficiências 
obtidas.  

Os exemplos dos custos do projecto incluem: custos 
de construção, funcionamento e manutenção, e inclui 
equipamento, fornecimentos, mão-de-obra, imposto, 
direitos de recurso de terreno/água, e custos de planos 
de mitigação ambiental e social. 
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Os exemplos de fluxos de rendimento incluem: o 
mercado de electricidade, o Acordo de Compra de 
Energia, e rendimento associado com incentivos ao 
investimento para novas entradas no mercado (por ex., 
acesso aos créditos de carbono).

Os modelos financeiros no mínimo têm custos de 
projecto e fluxos de rendimento como entradas e os 
retornos financeiros como saídas; exemplos de usos 
incluem: examinar as implicações de várias condições 
de mercado, tendências e riscos de viabilidade 
financeira do projecto através do teste de cenário, 
avaliação de riscos, análise de sensibilidade, etc.

Os exemplos de problemas e riscos financeiros 
incluem: custos de projecto muito altos; não 
cumprimento dos custos requeridos; incertezas 
em relação aos fluxos de rendimento; instabilidade 
de câmbio de moeda; dificuldades no acesso a 
financiamento de projecto; acesso a esquemas de 
incentivo renováveis; política de preços regional; 
estabilidade do mercado; acesso ao mercado; meios 
de subsistência de maior inflação ou depreciação; 
viabilidade financeira dos principais compradores de 
energia, etc.

Alguma informação financeira pode ter um elevado 
grau de sensibilidade comercial, e pode ser necessário 
observar a prova para este tópico, ao abrigo de um 
acordo de confidencialidade.

Potenciais entrevistados:  responsáveis financeiros 
do projecto; representante da instituição financeira 
corporativa; perito financeiro independente

Exemplos de prova: análise de opções de 
financiamento; relatórios de modelo financeiro; análise 
de risco financeiro; planos financeiros; relatórios de 
estado financeiro; relatórios de revisão de terceiros; 
relatórios financeiros anuais para a empresa, projecto e 
principal(ais) comprador(es)
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Este tópico trata dos benefícios adicionais que podem surgir a partir do projecto de energia hídrica, 
e a partilha de benefícios além dos pagamentos de compensação única ou apoio de realojamento 
das comunidades afectadas pelo projecto.  Tem como intenção que as oportunidades para 
benefícios adicionais e a partilha de benefícios sejam avaliadas e implementadas, em diálogo com 
as comunidades afectadas, para que os benefícios sejam aplicados às comunidades afectadas pelo 
projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação de oportunidades para aumentar a contribuição de 
desenvolvimento do projecto através dos benefícios adicionais e/ou estratégias de partilha de 
benefícios; e a linha de base do pré-projecto, face à qual a aplicação dos benefícios pode ser 
avaliada após o projecto, está bem documentada. 

Gestão:  Os planos e processos de benefício do projecto foram desenvolvidos para implementação 
e funcionamento do mesmo que incorporam benefícios adicionais ou compromissos de partilha de 
benefícios; os compromissos para benefícios de projecto são divulgados publicamente. 

Comunicação com a Parte Interessada: O processo de avaliação e planeamento relacionado com 
os benefícios do projecto envolveu um esforço adequadamente atempado e frequentemente de 
diálogo com partes interessadas directamente afectadas; estão em vigor processos contínuos para 
as partes interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Resultados: Os planos aplicam benefícios às comunidades afectadas pelo projecto.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, as considerações abrangentes foram tidas em conta na identificação 
de oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, os processos foram desenvolvidos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação com as partes 
interessadas afectadas directamente tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os 
problemas apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado.

Resultados: Adicionalmente, os planos aplicam benefícios mantidos e significativos às 
comunidades afectadas pelo projecto.

P-10 Benefícios do Projecto
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Orientação de Avaliação:  

Os benefícios adicionais referem-se a benefícios 
que podem ser alavancados do projecto; os 
exemplos incluem: geração de capacidade, 
formação e emprego local; infraestruturas tais 
como pontes, estradas de acesso, rampas para 
barcos; serviços melhorados tais como para saúde 
e educação; suporte para outros usos da água tais 
como irrigação, navegação, controlo de cheias/
secas, aquacultura, lazer; disponibilidade de água 
aumentada para abastecimento de água municipal 
e para indústria; benefícios através de gestão de 
recurso hídrico integrada; etc.

A partilha de benefícios é distinta dos pagamentos 
de compensação únicos ou de apoio ao 
realojamento; os exemplos incluem:

•	 acesso equitativo aos serviços de 
electricidade - as comunidades afectadas pelo 
projecto encontram-se entre os primeiros a 
terem acesso aos benefícios de serviços de 
electricidade do projecto, sujeito a limitações 
contextuais (por ex., segurança energética, 
preferência);

•	  direitos não monetários para aumentar o 
acesso a recursos - as comunidades afectadas 
pelo projecto recebem acesso local a recursos 
naturais; 

•	  partilha de rendimentos - as comunidades 
afectadas pelo projecto partilham os 
benefícios monetários directos da energia 
hídrica, de acordo com uma fórmula e 
abordagem definidas nos regulamentos; isto 
vai além do pagamento de compensação 
único ou apoio ao realojamento a curto 
prazo; e fundos.

 
 
As considerações amplas podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente da área 
geográfica em consideração; uma amplitude de 
tipos de benefícios ou abordagens; uma amplitude 
de interesses das partes interessadas; uma 
compreensão de inter-relações entre oportunidades 
e políticas, planos e objectivos de desenvolvimento; 
uma análise abrangente de tendências, abordagens 
e normas existentes e emergentes relacionadas com 
a partilha de benefícios; etc.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; 
representante do governo (por ex., departamento 
de desenvolvimento económico); representantes 
de partes interessadas; representantes de 
comunidades afectadas pelo projecto.

Exemplos de prova:  análise dos indicadores de 
desenvolvimento relevantes; análise de potenciais 
benefícios do projecto; análise de opções e 
oportunidades de partilha de benefícios; minutas 
ou relatórios de reuniões que demonstram a 
opinião e envolvimento das partes interessadas; 
plano de partilha dos benefícios.
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Este tópico trata da viabilidade económica líquida do projecto.  Tem como intenção que exista um 
benefício líquido do projecto assim que todos os custos e benefícios económicos, sociais e ambientais 
sejam calculados.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação de viabilidade económica sem lacunas significativas; a avaliação 
envolveu a identificação de custos e benefícios do projecto e valorização em termos monetários ou 
documentação em dimensões qualitativas ou quantitativas. 

Comunicação com a Parte Interessada:  Os resultados da análise de viabilidade económica são 
publicamente divulgados.

Resultados: A partir de uma perspectiva económica, pode ser demonstrado um benefício líquido.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta considerações abrangentes e inclui as análises de 
sensibilidade. 

Comunicação com a Parte Interessada:  A análise de viabilidade económica é publicamente divulgada.

Resultados: Adicionalmente, os benefícios do projecto superam os custos do projecto em várias 
circunstâncias.

P-11 Viabilidade Económica

Orientação de Avaliação:  

A análise de custo-benefício procura quantificar todos 
os custos e benefícios de uma proposta em termos 
monetários, incluindo itens para os quais o mercado não 
providencia uma medida satisfatória de valor económico.

A demonstração de benefícios líquidos pode 
ser provida através de indicadores qualitativos 
ou quantitativos.  Um exemplo de um indicador 
quantitativo é a taxa de retorno. A taxa de retorno de 
uma perspectiva económica é um indicador para o 
impacto de desenvolvimento de uma proposta de 
projecto, permitindo comparações com outras opções 
de investimento do sector energético.  Ao contrário da 
taxa financeira de retorno, a qual é maioritariamente 
de interesse para as organizações com interesses 
comerciais numa proposta, a taxa económica de retorno 
é de grande interesse para a sociedade.  Dependendo 
da perspectiva da avaliação, os indicadores alternativos, 
tais como o valor presente líquido do projecto, ou 
os custos económicos por unidade de capacidade 
instalada ou energia gerada, podem ser usados.

 
As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente sobre 
problemas relevantes que requerem custos e benefícios; 
uma visão abrangente das perspectivas das partes 
interessadas sobre o que é um custo ou um benefício; 
um reconhecimento e método para abordar inter-
relações entre problemas; uma análise abrangente de 
abordagens para análises de viabilidade económica 
como uma base para a abordagem tomada; etc. 

Alguma informação económica pode ter um elevado 
grau de sensibilidade comercial e pode ser necessário 
observar a prova para este tópico ao abrigo de um 
acordo de confidencialidade.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; 
representante do governo (por ex., departamento do 
desenvolvimento económico); economista de agência 
de financiamento; peritos independentes.

Exemplos de prova: análise de contexto económico; 
análise, quantificação e valorização dos custos e 
benefícios do projecto; relatórios de aprovação de 
empréstimo; análises económicas de recursos naturais e 
meios de subsistência associados a zonas ribeirinhas.
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Este tópico refere-se a todo o aprovisionamento relacionado com o projecto, incluindo trabalhos, 
bens e serviços.  Tem como intenção que os processos de aprovisionamento sejam equitativos, 
transparentes e responsáveis; obtenção de suporte da cronologia do projecto, metas de qualidade 
e a nível orçamental; desempenho ético, ambiental e social do contratante e promotor de suporte; e 
promove oportunidades para indústrias locais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação de grandes necessidades de abastecimento, fontes de 
abastecimento, legislação e directrizes relevantes, riscos de cadeia de abastecimento e riscos de corrupção 
sem lacunas significativas. 

Gestão: Os planos e processos de aprovisionamento foram desenvolvidos para a implementação e 
funcionamento do projecto sem lacunas significativas. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com o aprovisionamento foram 
e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias e quaisquer 
compromissos relacionados com aprovisionamento foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: O aprovisionamento de trabalhos, bens e serviços em todos os maiores componentes do 
projecto é equitativo, eficiente, transparente, quantificável, ético e atempado, e os contratos estão a 
progredir ou foram concluídos dentro do orçamento ou as alterações nos contratos são claramente 
justificáveis.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação inclui oportunidades para os fornecedores locais e 
desenvolvimento de capacidade local.

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes; os critérios de sustentabilidade e anti-corrupção são especificados na análise de pré-
qualificação; e as medidas anti-corrupção são bastante enfatizadas nos processos de planeamento de 
aprovisionamento. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as oportunidades para os fornecedores locais que incluem iniciativas para o 
desenvolvimento de capacidade local foram aplicadas ou estão em vias de ser aplicadas.

P-12 Aprovisionamento

Orientação de Avaliação:  

Os maiores exemplos de necessidades de abastecimento 
incluem: consultorias de design, económicas, financeiras, 
técnicas, ambientais e sociais; contratantes para trabalhos 
de construção do projecto; abastecimento de grandes bens 
e equipamento de controlo complexo para a construção do 
projecto, etc.

Os riscos de cadeia de abastecimento relacionam-se com 
a incapacidade de cumprir as disposições do contrato (por 
ex., com respeito a custo, tempo, qualidade, especificações), 
corrupção, impedimentos de transporte, direitos humanos 
(por ex., trabalho infantil, trabalho forçado usado por 
fornecedores de fornecedores), etc. 

 
Os exemplos dos riscos de corrupção no estágio 
de contratação /  avaliação da licitação incluem: pré-
qualificação não transparente, documentos de pedido 
de orçamento confusos, procedimentos de selecção 
não transparentes ou não objectivos, clarificações de 
licitação não partilhadas com outros licitantes, decisões 
de adjudicação não tornadas públicas ou não justificadas, 
engano e colusão, honorários de agentes não justificados, 
conflitos de interesse de responsáveis e consultores, etc.

Os planos e processos de aprovisionamento devem 
abordar a provisão de uma política de aprovisionamento, 
análise de pré-qualificação, licitação, adjudicação de 
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contratos, medidas anti-corrupção, e mecanismos para 
responder a queixas do licitante.  O desenvolvimento 
de planos e processos de aprovisionamento para 
implementação e funcionamento pode não ter sido 
realizado durante o estágio de preparação do projecto, 
em casos onde o projecto é enviado para um processo 
de licitação no final do estágio de preparação.  Em tais 
casos, o plano de aprovisionamento pode consistir num 
compromisso para utilizar os planos e processos de 
aprovisionamento da entidade corporativa que podem 
então ser necessários para cumprir os critérios indicados.

A triagem pode ser em termos de, para efeitos de exemplo, 
qualidade, reputação, custo, desempenho anterior do 
contratante no cumprimento de obrigações contratuais 
(tempo, custo, especificações), etc.

Os contratos já foram adjudicados durante o estágio de 
preparação do projecto para investigações, concepção, 
avaliações do impacto social e ambiental, etc. Se os contratos 
não foram concluídos dentro do orçamento, deve ser 
providenciada uma prova que demonstre que as alterações 
nos contratos são claramente justificáveis.

A triagem com base nos critérios de sustentabilidade 
pode abranger critérios adicionais que podem incluir, como 
exemplo, desempenho social, ambiental, ético, direitos 
humanos, saúde e segurança, preferência e suporte para 
fornecedores locais, caso cumpram outros critérios, etc.  

As oportunidades de aprovisionamento podem 
relacionar-se com novos fornecedores, novas tecnologias, 
oportunidades de desenvolvimento de capacidade através 
de ligação com iniciativas de desenvolvimento económico 
do governo, bolsas, iniciativas I&D, acordos contratuais, etc.

Os fornecedores locais são aqueles na proximidade 
geográfica da área afectada pelo projecto que podem ou 
potencialmente satisfarão a necessidade de fornecer os bens 
e serviços necessários; a definição de "local" será específica 
do contexto (por ex., aqueles na área afectada pelo projecto 
ou distrito do governo local).

O desenvolvimento de capacidade local refere-se à ajuda 
que é provida a entidades na proximidade do projecto, as 
quais têm uma necessidade identificada para desenvolver 
uma certa capacidade ou competência, ou actualização 
geral da capacidade de desempenho, no sentido de cumprir 
ou prestar um serviço desejado.

A triagem para lidar com anti-corrupção pode especificar, 
através de exemplo, que as empresas licitantes devem 
possuir um código de conduta que trata da anti-corrupção.

Os exemplos das medidas anti-corrupção incluem: 
processos de contratação de orçamento aberto que 
seja acima de um limite mínimo, autoridade contratante 
e seus funcionários que cumprem uma política anti-
corrupção, pactos de integridade do projecto, mecanismos 
para comunicar corrupção e proteger quem comunica 
irregularidades, confidencialidade limitada da informação 
legalmente protegida, etc.

Potencias entrevistados: gestor de projecto; responsável 
pelo aprovisionamento do projecto; representante de uma 
ONG anti-corrupção.  

Exemplos de prova:  política e procedimentos de aquisição 
relevantes; plano de aprovisionamento do projecto; 
análise das fontes e capacidades de fornecimento local; 
requisitos/especificações de licitação; documentos de 
orçamento; critérios de triagem do fornecedor; avaliação 
do desempenho do fornecedor; registo de reclamações 
do licitante; registo da conformidade com a legislação 
e directrizes relevantes, incluindo aquela das agências 
financiadoras. 
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Este tópico refere-se aos impactos do projecto nas comunidades afectadas pelo projecto, incluindo 
deslocamento económico, impactos nos padrões de vida e meios de subsistência e impactos 
nos direitos, riscos e oportunidades daqueles afectados pelo projecto. Tem como intenção que 
os padrões de vida e meios de subsistência daqueles afectados pelo projecto sejam melhorados 
relativamente às condições de pré-projecto para comunidades afectadas pelo projecto, com o 
objectivo de auto-suficiência a longo prazo, e que os compromissos para com as comunidades 
afectadas pelo projecto sejam totalmente realizados durante um período de tempo adequado.

Os tópicos P-14 "Realojamento" e P-15 "Indígenas", que se seguem, tratam especificamente dois 
sub-conjuntos de comunidades afectadas pelo projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação dos problemas relacionados com as comunidades afectadas 
pelo projecto sem lacunas significativas, utilizando conhecimento local. 

Gestão:  Os planos e processos de gestão para problemas que afectam as comunidades afectadas 
pelo projecto têm sido desenvolvidos sem lacunas significativas, incluindo procedimentos de 
monitorização, utilizando peritos locais quando disponíveis; e se existirem acordos formais com as 
comunidades afectadas pelo projecto, estes serão divulgados publicamente. 

Comunicação com a Parte Interessada: A comunicação com as comunidades afectadas pelo 
projecto foi adequadamente atempada e é frequentemente em diálogo; estão em vigor processos 
contínuos para as comunidades afectadas pelo projecto apresentarem problemas e receberem 
feedback.

Apoio à Parte Interessada: As comunidades afectadas apoiam no geral, ou não se opõem de forma 
contínua a, os planos para os problemas que afectam especificamente a sua comunidade.

Resultados: Os planos destinam-se a que os padrões de vida e meios de subsistência afectados 
pelo projecto sejam melhorados, e o deslocamento económico seja justamente compensado, 
preferencialmente através da provisão de bens, propriedade ou serviços comparáveis.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, a comunicação com as partes interessadas 
afectadas directamente tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado. 

Apoio à Parte Interessada: Adicionalmente, os acordos formais com quase todas as comunidades 
directamente afectadas foram conseguidos para as medidas de mitigação, gestão e compensação 
relativamente às suas comunidades.  

Resultados: Adicionalmente, os planos destinam-se a que os padrões de vida e meios de 
subsistência afectados pelo projecto sejam melhorados com o objectivo de auto-suficiência a 
longo prazo; e o projecto contribua para abordar problemas de comunidades afectadas pelo 
projecto, para além dos impactos provocados pelo projecto em si.

P-13 Meios de Subsistência &  Comunidades 
Afectadas pelo Projecto*
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Orientação de Avaliação:  

As comunidades afectadas pelo projecto são 
a população com vários tipos de indivíduos que 
interagem na área circundante do projecto de energia 
hídrica, que são afectados negativa ou positivamente 
pelo projecto de energia hídrica e a sua infraestrutura 
associada.  

A avaliação das comunidades afectadas pelo projecto 
vai incluir os seus meios de subsistência, padrões de 
vida, a natureza dos impactos do projecto nos seus 
meios de subsistência e padrões de vida, e o grau do 
deslocamento económico; a análise do género e grupos 
vulneráveis deve ser incluída.

Os meios de subsistência  referem-se às capacidades, 
activos (lojas, recursos, reclamações e acesso) e 
actividades necessárias para um meio de subsistência.  
A melhoria dos meios de subsistência refere-se a 
medidas compensatórias tomadas para abordar os 
impactos do projecto nos meios de subsistência pré-
projecto, de modo que aqueles afectados possam 
avançar com meios de subsistência viáveis, com 
capacidades melhoradas ou bens relativamente 
às condições pré-projecto; por exemplo, apoiando 
agricultores para continuarem a ser capazes de 
cultivar ou procurar alternativas, acompanhados por 
mecanismos de apoio suficientes que não só permitem 
que sejam efectuadas quaisquer alterações nos meios 
de subsistência, mas também para que tenham 
capacidades ou acesso aumentados aos recursos 
necessários (incluindo formação, informação, materiais, 
acesso, fornecimentos, etc).  

Os padrões de vida referem-se ao nível de conforto 
material conforme medido pelos bens, serviços e 
luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou nação; 
indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, 
emprego, saúde, educação, nutrição, alojamento e 
acesso a electricidade, água potável, saneamento, 
serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.  
A melhoria nos padrões de vida será demonstrada pela 
melhoria nos indicadores do nível de conforto material.

 
O deslocamento económico refere-se a uma perda 
de bens, acesso a activos, ou fontes de rendimentos, 
ou meios de subsistência, como um resultado de (i) 
aquisição de terreno, (ii) alterações no uso do terreno 
ou acesso ao terreno, (iii) restrição ao uso do terreno 
ou acesso aos recursos naturais, incluindo recursos de 
água, parques legalmente designados, áreas protegidas 
ou áreas de acesso restrito, tais como bacias de 
reservatório, e (iv) alterações no ambiente ao lidar com 
as preocupações ambientais ou impactos nos meios 
de subsistência.  O deslocamento económico aplica-se 
quer as ditas perdas e limitações sejam totais, parciais e 
permanentes ou temporárias.

Os problemas que afectam as comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: perda ou 
limitações nos meios de subsistência, diminuição 
nos padrões de vida, ou deslocamento económico 
provocado devido a alterações associadas ao projecto, 
tais como alterações à gestão do rio e regimes de fluxo.  
Os exemplos específicos podem incluir: impactos na 
saúde ou segurança; impactos nas práticas culturais; 
impactos nos terrenos, florestas e margens do rio; perda 
de arrozais, jardins domésticos, jardins de margens do 
rio; perda de propriedade, acesso a, ou uso de locais 
sagrados, floresta comunitária, ou outros recursos 
naturais, etc.  Em alguns casos, os impactos podem 
resultar na necessidade de as comunidades afectadas 
pelo projecto se deslocarem, mas podem não ser 
considerados parte da comunidade de realojamento 
porque o realojamento físico foi um impacto secundário 
e não um impacto primário do projecto.

O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.  

 
As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente da área 
afectada pelo projecto; uma visão abrangente de 
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problemas relevantes; uma interpretação abrangente 
dos conceitos importantes, tais como meios de 
subsistência ou padrões de vida; uma gama abrangente 
de abordagens consideradas; uma gama abrangente de 
perspectivas da parte interessada sobre os  
vários problemas; um foco nas inter-relações entre 
problemas; problemas legados; impactos cumulativos; 
uma abordagem com base nos direitos humanos; etc. 
 
As inter-relações entre problemas podem incluir, 
por exemplo: erosão de margens de rios a jusante do 
projecto, provocando perda de terreno incremental 
e de longo prazo, essencial para manter meios de 
subsistência, ou preocupações de segurança devido 
à flutuação de fluxos do rio a jusante do projecto, 
fazendo com que as comunidades ribeirinhas se sintam 
inseguras e tenham, eventualmente, de se deslocar. 

As oportunidades para comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: geração de 
formação e capacidades; educação; serviços de saúde; 
emprego; transporte; contribuições para providenciar 
tradições culturais ou eventos, etc. 
As medidas para abordar problemas de comunidades 
afectadas pelo projecto podem incluir, por exemplo: 
trabalhos para proteger terrenos ribeirinhos a jusante; 

acordos de regime de fluxos a jusante  para permitir 
meios de subsistência sustentáveis para comunidades 
a jusante; acordos de acesso para terrenos de projecto 
para permitir um acesso contínuo a locais sagrados, 
floresta comunitária, plantas medicinais tradicionais; 
apoio para novas indústrias; protecção de locais 
sagrados; etc. 
 
Potenciais entrevistados: representantes das 
comunidades afectadas pelo projecto; gestor de 
problemas sociais do projecto; perito do governo; 
autoridade local; peritos independentes. 

Exemplos de prova:  relatório de avaliação sobre as 
comunidades afectadas pelo projecto e meios de 
subsistência; análise de género; análise de problemas 
relacionados com direitos humanos; registos de 
consulta e envolvimento das comunidades afectadas 
pelo projecto; registos de resposta a problemas 
das comunidades afectadas pelo projecto; relatório 
de revisão de terceiros; relatório sobre medidas de 
compensação; avaliações e acordos sobre áreas 
sensíveis e costumes culturais.

* Este foi um tópico com uma área de não-consenso no desenvolvimento do Protocolo, relativamente aos 
critérios de Apoio da Parte Interessada.  A Oxfam acredita que a boa prática básica (Nível 3) deve ser "As 
comunidades afectadas geralmente apoiam ou não se opõem de forma contínua ao projecto".
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Este tópico trata do deslocamento físico que surge do desenvolvimento do projecto da energia 
hídrica.  Tem como intenção que seja respeitada a dignidade e direitos humanos daqueles que 
são fisicamente deslocados; que esses assuntos sejam lidados de uma forma justa e equitativa; e 
que os meios de subsistência e padrões de vida para os realojados e comunidades anfitriãs sejam 
melhorados.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Uma avaliação das implicações de realojamento do projecto foi efectuada 
atempadamente no estágio de preparação do projecto, para estabelecer a linha de base sócio-
económica para realojamento para potenciais realojados e comunidades anfitriãs, e incluiu uma 
avaliação económica do realojamento requerido, incluindo custos contínuos para melhoria dos 
padrões de vida. 

Gestão: Foi desenvolvido um Plano de Acção de Realojamento e processos associados, de uma 
forma atempada, para a implementação e funcionamento do projecto, que inclui uma linha de 
base sócio-económica actualizada, estrutura de compensação, mecanismos de reclamação e 
procedimentos de monitorização; e os acordos formais com realojados e comunidades anfitriãs são 
publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: A comunicação com as partes interessadas directamente 
afectadas tem sido adequadamente atempada, culturalmente adequada e em diálogo; estão em 
vigor processos contínuos para os realojados e comunidades anfitriãs apresentarem problemas e 
obterem feedback; e os realojados e comunidades anfitriãs foram envolvidos na tomada de decisão 
sobre opções e problemas de realojamento relevantes.

Apoio à Parte Interessada: Os realojados e comunidades anfitriãs apoiam geralmente ou não têm 
grandes oposições ao Plano de Acção de Realojamento.

Resultados: Os planos servem para que o realojamento seja tratado de uma forma justa e 
equitativa, e que os realojados e comunidades anfitriãs experimentem uma melhoria atempada nos 
meios de subsistência e padrões de vida. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades.

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação com os realojados e 
comunidades anfitriãs tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado. 

Apoio à Parte Interessada:  Adicionalmente, existe consentimento com acordos legalmente 
vinculativos pelos realojados e comunidades anfitriãs para o Plano de Acção de Realojamento.

Resultados: Adicionalmente, os planos servem para que os realojados e comunidades anfitriãs 
experimentem uma melhoria atempada nos meios de subsistência e padrões de vida com o 
objectivo de auto-suficiência a longo prazo.

P-14 Realojamento*
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre 
que não existem requisitos para o realojamento que é 
proveniente das actividades do projecto. 

O realojamento é o processo de deslocação de pessoas 
para um local diferente para estas viverem porque, devido 
ao projecto, já não são autorizadas a permanecer na área 
onde costumavam viver.  

Os meios de subsistência  referem-se às capacidades, 
activos (lojas, recursos, reclamações e acesso) e 
actividades necessárias para um meio de subsistência.   
A melhoria dos meios de subsistência refere-se a 
medidas compensatórias tomadas para abordar os 
impactos do projecto nos meios de subsistência pré-
projecto, de modo que aqueles afectados possam avançar 
com meios de subsistência viáveis, com capacidades 
melhoradas ou bens relativamente às condições pré-
projecto; por exemplo, apoiando agricultores para 
continuarem a ser capazes de cultivar ou procurar 
alternativas, acompanhados por mecanismos de apoio 
suficientes que não só permitem que sejam efectuadas 
quaisquer alterações nos meios de subsistência, mas 
também para que tenham capacidades ou acesso 
aumentados aos recursos necessários (incluindo 
formação, informação, materiais, acesso, fornecimentos, 
etc).  

Os padrões de vida  referem-se ao nível de conforto 
material conforme medido pelos bens, serviços, e 
luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou nação; 
indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, 
emprego, saúde, educação, nutrição, alojamento e acesso 
a electricidade, água potável, saneamento, serviços de 
saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

Os realojados são aquelas pessoas a quem lhes é 
solicitado que sejam realojadas, incluindo aquelas que 
possuem direitos legais formais, direitos de costume 
ou tradicionais, assim como aquelas que não possuem 
direitos reconhecidos sobre o terreno.

 
 
A linha de base sócio-económica para realojamento 
inclui análise de estruturas comunitárias, género, grupos 
sociais vulneráveis, padrões de vida e valorização 
económica dos meios de subsistência e perda de activos.

As comunidades anfitriãs referem-se às comunidades 
para as quais os realojados são deslocados. 

O Plano de Acção de Realojamento refere-se a um 
documento ou conjunto de documentos especificamente 
desenvolvidos para identificar as acções que serão 
realizadas para abordar o realojamento.  Incluiria 
normalmente a identificação daqueles a serem realojados; 
a linha de base sócio-económica para os realojados; as 
medidas a serem implementadas como parte do processo 
de realojamento, incluindo aquelas relacionadas com a 
ajuda ao realojamento e suportes de meio de subsistência; 
os quadros de compensação e legais; funções e 
responsabilidades organizacionais; gestão financeira e 
atribuição de orçamento; o período de tempo, objectivos 
e metas; mecanismos de resolução de reclamações; 
provisão de monitorização, comunicação e avaliação; e 
compreensão relativa a consultoria, participação e troca 
de informação. Nos casos onde os meios de subsistência 
dos realojados têm como base o terreno, e quando 
consistente com as preferências dos realojados, pode ser 
dada prioridade à compensação terreno por terreno.

Os mecanismos de reclamaçõesreferem-se aos processos 
pelos quais as partes interessadas podem manifestar 
preocupações, reclamações e queixas legítimas, assim 
como os procedimentos de projecto para acompanhar e 
responder a quaisquer reclamações.

O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.   
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As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma interpretação abrangente de 
termos de definição; uma ampla visão de problemas 
relevantes; uma ampla visão de perspectivas da parte 
interessada em vários problemas; uma abordagem 
abrangente para tipos de recolha de dados e indicadores 
importantes; um foco nas inter-relações entre problemas; 
uma análise abrangente de tendências, abordagens 
e padrões existentes e emergentes relacionados com 
o realojamento; consideração de problemas legados; 
consideração de impactos cumulativos; etc.

Consentimento significa acordos assinados com os 
líderes ou órgãos representativos da comunidade 
que foram autorizados pelas comunidades afectadas 
que representam, através de um processo de tomada 
de decisão independente e auto-determinado com 
tempo suficiente e de acordo com as tradições culturais, 
costumes e práticas.

Potenciais entrevistados: os representantes da 
comunidade afectados pelo realojamento e aquisição 
de terreno; representantes das comunidades anfitriãs de 
realojamento; gestor de problemas sociais do projecto; 
avaliador independente; representante da autoridade 
governamental responsável.

Exemplos de prova: o relatório de avaliação sobre o 
realojamento e aquisição de terreno; registos de consulta 
e envolvimento da parte interessada afectada; registos 
de resposta ao realojamento e problemas de aquisição 
de terreno; relatório de revisão de terceiros; planos de 
acção de realojamento; planos de aquisição de terreno; 
acordos de compensação; acordos sobre o plano de 
acção de realojamento; relatório de condições sociais 
da linha de base; análise de meios de subsistência; 
análise de risco de empobrecimento; planos de acção de 
mitigação, realojamento e desenvolvimento, incluindo 
os mecanismos de partilha de benefícios do projecto; 
relatórios de ONG.

* Este foi um tópico com duas áreas de não-consenso no desenvolvimento do Protocolo, ambas 
relativamente aos critérios de Apoio da Parte Interessada.  A Oxfam acredita que a boa prática básica (Nível 
3) deve ser "Realojados e as comunidades anfitriãs apoiam geralmente ou não têm grandes objecções ao 
projecto", e que a melhor prática provada (Nível 5) deve ser "Adicionalmente, existe consentimento com 
acordos legalmente vinculativos pelos realojados e comunidades anfitriãs para o projecto", notando que 
aqueles forçados ao realojamento e comunidades anfitriãs podem escolher expressar esse consentimento 
através do seu apoio a um Plano de Acção de Realojamento.
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Este tópico trata dos direitos, riscos e oportunidades de indígenas relativamente ao projecto, 
reconhecendo que, como grupos sociais com identidades distintas dos grupos dominantes nas 
sociedades nacionais, são muitas vezes os segmentos mais marginalizados e vulneráveis da 
população. Tem como intenção que o projecto respeite a dignidade, direitos humanos, aspirações, 
cultura, terrenos, conhecimento, práticas e meios de subsistência com base em recursos naturais 
dos indígenas, de forma contínua, em toda a vida do projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação da representação dos indígenas na comunidade afectada pelo 
projecto, os seus direitos, riscos e vulnerabilidades, e quaisquer sensibilidades culturais e necessidades, 
sem lacunas significativas, utilizando o conhecimento e experiência local. 

Gestão:  Os planos e processos foram desenvolvidos para a implementação e funcionamento do 
projecto para abordar os problemas que podem afectar os indígenas em relação ao mesmo; e os 
acordos formais com os indígenas são publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: A comunicação com os indígenas foi adequadamente 
atempada, culturalmente adequada e em diálogo com representantes da comunidade auto-eleitos; e 
estão em vigor processos contínuos para os indígenas apresentarem problemas e obterem feedback.

Apoio à Parte Interessada: Os grupos indígenas directamente afectados apoiam no geral, ou não se 
opõem de forma contínua a, os planos para os problemas que afectam especificamente o seu grupo.

Resultados: Os planos servem para que os maiores impactos negativos do projecto para os indígenas 
e a sua cultura, conhecimento, acesso associado aos terrenos e recursos, e práticas sejam evitados, 
minimizados, mitigados ou compensados sem lacunas significativas, e algumas oportunidades 
praticáveis para serem obtidos impactos positivos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas 
ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação foi realizada com a participação livre, prévia e informada dos 
indígenas; e a avaliação tem em conta considerações abrangentes, incluindo os riscos e oportunidades.

Gestão:  Adicionalmente, os planos e processos foram desenvolvidos com a participação livre, 
prévia e informada dos indígenas; estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e os planos são apoiados por compromissos que são públicos, formais e 
legalmente vinculativos. 

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação com os indígenas foi 
inclusiva e participativa; o feedback em como os problemas apresentados foram tidos em consideração 
tem sido rigoroso e atempado; e os indígenas directamente afectados têm estado envolvidos na 
tomada de decisão relativamente a problemas e opções relevantes. 

Apoio à Parte Interessada:  Adicionalmente, tem sido procurado e obtido o consentimento por parte 
de grupos de indígenas directamente afectados pelo projecto. 

Resultados: Adicionalmente, as oportunidades para impactos positivos foram rigorosamente 
identificadas e maximizadas tanto quanto possível.

P-15 Indígenas*



82 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

PR
EP

AR
AÇ

ÃO

Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre 
que não existem indígenas na área afectada pelo 
projecto. 

Os indígenas referem-se a um grupo social e 
culturalmente distinto que possui as seguintes 
características em vários graus: auto-identificação 
como membros de um grupo cultural indígena 
distinto e reconhecimento desta identidade por outros; 
associação colectiva aos habitats geograficamente 
distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e 
territórios; instituições culturais, económicas, sociais 
ou de costumes que são separadas daquelas da 
sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país 
ou região onde residem.  Em alguns países, pode ser 
requerido que as interacções com os indígenas sejam 
realizadas através de uma agência governamental 
específica.

Os problemas que podem afectar os indígenas 
são idealmente auto-identificados, e podem incluir, 
por exemplo: impactos de actividades do projecto e 
infraestrutura nas práticas culturais, impactos indirectos 
ou directos nos terrenos tradicionais, impactos na 
coesão comunitária, riscos de saúde pública, distúrbio 
de práticas comuns e acesso negado a meios de 
subsistência com base em recursos naturais.

As medidas para abordar problemas que podem 
afectar indígenas são idealmente auto-identificadas, 
e podem incluir, por exemplo: medidas de prevenção, 
protecção das práticas culturais, direito e protecção 
do terreno, assistência médica, agendamento de 
actividades do projecto de forma a não perturbar as 
práticas comuns, apoio para festivais ou tradições, 
acesso melhorado ou mais  seguro aos meios de 
subsistência com base em recursos naturais, etc.   

 
O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.  

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão definicional abrangente 
dos indígenas (por ex., incluindo minorias étnicas); 
uma visão abrangente da área afectada pelo projecto; 
uma visão abrangente dos direitos dos indígenas e 
problemas relevantes; uma interpretação abrangente 
de conceitos importantes, tais como sensibilidades 
culturais; uma vasta gama de abordagens consideradas; 
um foco nas inter-relações entre problemas; problemas 
legados; impactos cumulativos; uma análise abrangente 
de tendências, abordagens e padrões existentes e 
emergentes relativamente aos indígenas; etc.

As oportunidades para os indígenas são idealmente 
auto-identificadas, e podem incluir, por exemplo: 
melhor acesso à educação, instalações médicas, 
água potável, acesso a novos terrenos ou recursos, 
novo alojamento ou melhor acesso a materiais para 
alojamento, novas oportunidades de meios de 
subsistência, desenvolvimento de tratados ou acordos 
formais que providenciam maior segurança a longo 
prazo, etc.  
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Consentimento significa acordos assinados com os 
líderes ou órgãos representativos da comunidade 
que foram autorizados pelas comunidades afectadas 
que representam, através de um processo de tomada 
de decisão independente e auto-determinado com 
tempo suficiente e de acordo com as tradições culturais, 
costumes e práticas.

Potenciais entrevistados:  os representantes das 
comunidades indígenas afectadas pelo realojamento; 
gestor de problemas sociais do projecto; avaliador 
independente; representante da autoridade 
governamental responsável.

 
Exemplos de prova: relatório de avaliação sobre os 
indígenas; registos de consultoria e envolvimento 
da comunidade afectada pelo projecto; registos de 
resposta a problemas que podem afectar os indígenas; 
relatórios de revisão de terceiros; planos de gestão de 
indígenas; acordos sobre as medidas para os indígenas.

* Este foi um tópico de não-consenso sobre o desenvolvimento do Protocolo, relativamente ao foco do apoio 
e consentimento facultado pelos indígenas (para os planos de gestão ou para o projecto em si). Com respeito 
aos critérios de Apoio da Parte Interessada, a IHA acredita que a linguagem do nível 5 não representa uma 
melhor prática comprovada. Existe um consenso dentro do Fórum de que este problema requer um enfoque 
prioritário e atenção no desenvolvimento adicional e teste do Protocolo. Existe um reconhecimento de que 
a linguagem das declarações de classificação pode ter de ser redefinida se existirem desenvolvimentos 
significativos neste assunto.
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Este tópico trata de condições de trabalho e mão-de-obra, incluindo oportunidade, equidade, 
diversidade, saúde e segurança do funcionário e contratante.  Tem como intenção que os 
trabalhadores sejam tratados de forma justa e protegidos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação dos requisitos de recursos humanos e gestão de mão-de-
obra para o projecto, incluindo problemas com saúde e segurança ocupacional do projecto (OH&S), 
riscos e medidas de segurança, sem lacunas significativas. 

Gestão:  As políticas, planos e processos de gestão de recursos humanos e mão-de-obra foram 
desenvolvidos para implementação e funcionamento do projecto que abrangem todos os 
componentes de planeamento de gestão de mão-de-obra, incluindo aqueles dos contratantes, 
subcontratantes e intermediários, sem lacunas significativas. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para os funcionários e 
contratantes apresentarem problemas de gestão de recursos humanos e mão-de-obra e obterem 
feedback.

Resultados: Não existem inconsistências identificadas de políticas, planos e práticas de gestão de 
mão-de-obra com direitos laborais internacionalmente reconhecidos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram considerados foi rigoroso e atempado.

Resultados: Adicionalmente, as políticas, planos e práticas da gestão da mão-de-obra 
demonstraram ser consistentes com os direitos laborais internacionalmente reconhecidos. 

P-16 Condições de Trabalho &  Mão-de-obra

Orientação de Avaliação: 
Os componentes do plano de gestão de mão-
de-obra incluem: políticas de recursos humanos, 
planeamento de força de trabalho e pessoal, saúde e 
segurança ocupacional, oportunidade igual, formação e 
desenvolvimento do pessoal, mecanismos de reclamação, 
e (onde adequado) mecanismos de negociação colectiva.

A saúde e segurança ocupacional relaciona-se com a 
protecção da segurança, saúde e bem-estar das pessoas 
que trabalham ou são funcionários, por exemplo, através 
da prevenção de doenças ou ferimentos que possam 
surgir como um resultado directo de actividades no local 
de trabalho. 

 
Os intermediários são trabalhadores de terceiros que 
estejam a trabalhar directamente nas funções essenciais 
para o projecto, durante um tempo substancial, ou 
que estejam a trabalhar geograficamente no local do 
projecto.

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente de problemas 
relevantes; uma abordagem abrangente a tipos de 
recolha de dados e indicadores importantes; um foco nas 
inter-relações entre problemas; uma análise abrangente 
de tendências, abordagens e padrões existentes e 
emergentes relacionados com as condições de trabalho 
e mão-de-obra; compreensão dos direitos humanos 
relevantes; etc.
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Os direitos laborais internacionalmente reconhecidos 
são documentados em locais tais como a IFC Performance 
Standard 2, as normas da Organização Laboral 
Internacional, e o Relatório de 2008 do Conselho dos 
Direitos Humanos de John Ruggie "Protect, Respect and 
Remedy: a Framework for Business and Human Rights". 
Eles incluem liberdade de associação, direito  
ao pagamento igual para trabalho igual, direito a 
organizar e participar em negociação colectiva, direito à 
igualdade no trabalho, direito à não-discriminação, direito 
à remuneração justa e favorável, abolição da escravatura 
e trabalho forçado, direito a um ambiente de trabalho 
seguro, abolição do trabalho infantil, direito ao descanso e 
lazer, direito ao trabalho, direito à vida familiar.  A prova da 
não existência de inconsistências é demonstrada pela não 
existência de políticas, planos ou práticas que mostrem 
que os trabalhadores são impedidos de exercitar tais 
direitos; a prova de consistência seria, por exemplo, uma 
análise de alinhamento.

Potenciais entrevistados:  pessoal de recursos humanos 
do projecto; pessoal dos recursos humanos da empresa; 
gestor do projecto, gestor de força laboral contratada, 
responsável de segurança do projecto; representantes 
do pessoal ou contratante; peritos externos; sindicatos e 
delegados de fábrica; funcionárias

Exemplos de prova: políticas, planos e programas 
relacionados com os recursos humanos, funcionários, 
contratantes, equidade, segurança &  saúde ocupacional, 
planeamento da força de trabalho, e mecanismos de 
reclamação; normas nacionais e internacionais para mão-
de-obra e OH&S.
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Este tópico trata da herança cultural, com referência específica a recursos culturais físicos, em risco 
de danos ou perda por parte do projecto de energia hídrica e impactos de infraestrutura associados 
(por ex., novas estradas, linhas de transmissão).  Tem como intenção que sejam identificados os 
recursos culturais físicos, que a sua importância seja reconhecida e estejam em vigor medidas para 
abordar aqueles identificados como sendo de grande importância.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação de herança cultural sem lacunas significativas; a avaliação 
inclui a identificação e registo de recursos culturais físicos, avaliação dos níveis relativos de 
importância, e identificação de quaisquer riscos que surjam do projecto. 

Gestão:  Foram desenvolvidos planos e processos para abordar os recursos culturais na 
implementação e funcionamento do projecto, sem lacunas significativas; os planos incluem 
acordos para descobertas acidentais, e garante que o perito de herança cultural estará no local e 
regularmente associado à equipa de gestão do projecto durante a construção.

Comunicação com a Parte Interessada:  A avaliação e planeamento de problemas de herança 
cultural envolveram um esforço adequadamente atempado, e frequentemente em diálogo, com 
partes interessadas directamente afectadas; estão em vigor processos contínuos para as partes 
interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Apoio à Parte Interessada: Existe um apoio geral ou sem grandes oposições entre os grupos 
directamente afectados para a avaliação de herança cultural, medidas de planeamento ou 
implementação.

Resultados: Os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos negativos na herança 
cultural que surgem das actividades do projecto, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e os planos são apoiados por compromissos públicos, formais e 
legalmente vinculativos.

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, a comunicação com as partes interessadas 
afectadas directamente tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado.

Apoio à Parte Interessada: Adicionalmente, foram conseguidos acordos formais com os grupos de 
partes interessadas directamente afectadas, para medidas de gestão de herança cultural.

Resultados: Adicionalmente, os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam os impactos 
negativos de herança cultural, sem lacunas identificadas; e contribuem para abordar os problemas 
de herança cultural além daqueles impactos provocados pelo projecto.

P-17 Herança Cultural 
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre que 
não existem recursos culturais físicos identificados na área 
afectada pelo projecto. 

A herança cultural refere-se ao legado de artefactos físicos 
e atributos intangíveis, de um grupo ou sociedade, que são 
herdados de gerações passadas, mantidos no presente e 
concedidos para o benefício de gerações futuras.  

Os recursos culturais físicos referem-se a objectos móveis 
ou imóveis, locais, estruturas, grupos de estruturas e 
aspectos e paisagens naturais que possuem significados 
arqueológicos, paleontológicos, históricos, arquitectónicos, 
religiosos, estéticos, culturais ou outros. Os recursos 
culturais físicos podem ser localizados em ambientes 
urbanos ou rurais, e podem estar acima ou abaixo do solo 
ou sob o mar. O seu interesse cultural pode ser a nível 
local, provincial ou nacional, ou inserido na comunidade 
internacional.

Os exemplos de herança cultural não física incluem: 
tradições, festivais, rituais, folclore, contos, drama, etc.  
Estes devem ser tratados de acordo com o Tópico P-5 
Gestão & Avaliação do Impacto Social & Ambiental nesta 
avaliação do Protocolo.

Os riscos de herança cultural podem incluir, por exemplo: 
inundação de locais ou artefactos importantes sob o novo 
reservatório; dano ou destruição de locais ou artefactos 
importantes devido a actividades de construção; perda 
de acesso a locais importantes devido a alterações nas 
estradas de acesso (por ex., novos canais ou infraestrutura 
linear com vedação, estradas principais); distúrbio de 
espíritos associados a locais especiais; etc.  

Os planos e processos para abordar recursos culturais 
físicos podem incluir, por exemplo; documentação e 
registos; realojamento; criação de áreas protegidas; novas 
estradas de acesso; cerimónias de apaziguamento; etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma expressão 
concisa para o que é compreendido ser um processo 
sequencial.  As medidas para evitar ou prevenir os 
impactos negativos ou adversos são sempre priorizadas 
e quando não é possível evitar então é procurada a 
minimização. 
 
 

 
de impactos adversos.  Quando não é possível evitar e 
minimizar, então as medidas de mitigação e compensação 
são identificadas e realizadas de acordo com os riscos e 
impactos do projecto.

Protecção significa manter em segurança e proteger de 
danos, deterioração, perda, danos ou destruição.  

O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.  

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente de problemas 
relevantes; uma abordagem abrangente a tipos de recolha 
de dados; um foco nas inter-relações entre problemas; 
uma análise abrangente de tendências, abordagens 
e padrões existentes e emergentes relacionados com 
a herança cultural; uma perspectiva abrangente com 
respeito à avaliação da significância das descobertas da 
herança; etc.

Os problemas entre inter-relações podem incluir, 
por exemplo, efeitos de erosão e sedimentação em 
importantes locais de herança, riscos de vandalismo ou 
roubo por parte de contratantes ou do público, etc.

As oportunidades de herança cultural podem incluir, 
por exemplo: as parcerias com organizações de herança; 
estabelecimento de iniciativas que reconhecem os 
valores da herança, tais como festivais, museus ou visitas 
de peritos; programas para preservar as actividades 
tradicionais; acesso a bolsas especiais para trabalhos de 
protecção de herança; etc.

Potenciais entrevistados:   gestor de problemas 
ambientais e sociais do projecto, perito da herança cultural 
local, representante do departamento governamental 
relevante (por ex., herança ou ambiente); peritos externos; 
representantes da comunidade afectada pelo projecto.

Exemplos de prova:  declarações do impacto de herança 
cultural; planos de conservação; registos de consulta e 
resposta a problemas de partes interessadas; planos e 
acordos de herança; normas nacionais e internacionais.



88 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

PR
EP

AR
AÇ

ÃO

Este tópico trata de problemas de saúde pública associados ao projecto de energia hídrica.  Tem 
como intenção que o projecto não cria ou exacerba quaisquer problemas de saúde pública, e que 
as melhorias na saúde pública podem ser atingidas através do projecto em áreas afectadas pelo 
mesmo onde existam problemas de saúde pública pré-existentes significativos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação de problemas de saúde pública, sem lacunas significativas; 
a avaliação inclui capacidades do sistema de saúde pública e acesso a serviços de saúde, e 
considerou as necessidades de saúde, problemas e riscos para diferentes grupos de comunidades. 

Gestão:  Os planos e processos para abordar problemas de saúde pública identificados foram 
desenvolvidos para a implementação e funcionamento do projecto, sem lacunas significativas.

Comunicação com a Parte Interessada:  A avaliação e planeamento para saúde pública envolveram 
um esforço adequadamente atempado, e frequentemente em diálogo, com partes interessadas 
directamente afectadas; incluindo responsáveis de saúde e comunidades afectadas pelo projecto; 
estão em vigor processos contínuos para as partes interessadas apresentarem problemas e 
obterem feedback.

Resultados: Os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos negativos da saúde 
pública que surgem das actividades do projecto, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, a comunicação com as partes interessadas 
afectadas directamente tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado.

Resultados: Adicionalmente, os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos 
negativos na saúde pública, sem lacunas identificadas; e providenciam melhorias às condições 
de saúde pública pré-projecto ou contribuem para abordar problemas de saúde pública além 
daqueles impactos provocados pelo projecto.

P-18 Saúde Pública 
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico será sempre 
relevante porque, mesmo com o caso no qual não 
existam indivíduos ou comunidades a viver na 
área afectada pelo projecto, existirão residentes 
na área devido ao novo projecto, e os problemas, 
riscos e oportunidades devem ser identificados e 
acautelados.

Os exemplos de problemas de saúde pública 
incluem: doença provocada pela força de 
trabalho da construção (por ex., VIH, Sida); 
doenças de transmissão vectorial (por ex., malária, 
esquistossomose); doenças comunicáveis e não 
comunicáveis, má-nutrição, distúrbios psicológicos, 
bem-estar social; perda ou contaminação de 
recursos tradicionais; bio-acumulação de mercúrio 
ou metal pesado; etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar 
ou prevenir os impactos negativos ou adversos são 
sempre priorizadas e quando não é possível evitar 
então é procurada a minimização de impactos 
adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, 
então as medidas de mitigação e compensação são 
identificadas e realizadas de acordo com os riscos e 
impactos do projecto.

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente de 
problemas relevantes; uma abordagem abrangente 
a tipos de recolha de dados; um foco nas inter-
relações entre problemas; uma análise abrangente 
de tendências, abordagens e padrões existentes e 
emergentes relacionados com a saúde pública; etc.

 
 
Os exemplos das oportunidades de saúde pública 
incluem: acesso melhorado à electricidade, água 
potável e saneamento; desenvolvimento ou 
actualização das instalações de saúde pública; 
provisão de equipamento, formação, educação de 
saúde, imunizações; acesso aumentado a uma dieta 
de proteínas de alta qualidade e de baixo custo 
através de disponibilidade aumentada de peixe, etc. 

As necessidades, problemas e riscos de saúde para 
diferentes grupos comunitários serão com respeito 
a, por exemplo: género, idade, etnia, uso e acesso a 
medicinas tradicionais, etc.

Os exemplos de medidas de gestão de saúde 
pública incluem: medidas para reduzir riscos 
de doenças transmitidas por mosquitos; 
armazenamento de material médico e imunizações, 
formação educacional, consciencialização e 
prevenção da doença; teste de qualidade da água; 
etc.

Potenciais entrevistados:   gestor de problemas 
sociais do projecto, perito independente em 
saúde pública, representante do departamento 
governamental de saúde, representantes da 
comunidade afectada pelo projecto.

Exemplos de prova: avaliação de problemas 
e oportunidades de saúde pública; planos de 
gestão de saúde pública; normas nacionais e 
internacionais.
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Este tópico trata dos valores de ecossistema, de habitat e problemas específicos tais como espécies 
ameaçadas e passagem de peixe na bacia, reservatório e áreas a jusante, assim como potenciais 
impactos que surjam de pragas e espécies invasivas, associados ao projecto planeado.  Tem como 
intenção que existam ecossistemas, aquáticos e terrestres, saudáveis, funcionais e viáveis na área 
afectada pelo projecto que sejam mantidos a longo prazo, e que os impactos de biodiversidade 
que surjam de actividades do projecto sejam geridos de forma responsável.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação da biodiversidade terrestre; biodiversidade aquática, 
incluindo passagem de espécies aquáticas e perda de conectividade para o habitat significativo; e 
riscos de espécies invasivas, sem lacunas significativas. 

Gestão: Os planos e processos para abordar problemas de biodiversidade identificados foram 
desenvolvidos para a implementação e funcionamento do projecto, sem lacunas significativas. 

Resultados: Os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos negativos da 
biodiversidade que surgem das actividades do projecto, sem lacunas significativas. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e os compromissos nos planos são públicos, formais e legalmente 
vinculativos. 

Resultados: Adicionalmente, os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos 
negativos na biodiversidade devido às actividades do projecto, sem lacunas significativas; e os 
planos servem para melhorias nas condições da biodiversidade pré-projecto ou contribuir para 
abordar problemas de biodiversidade além daqueles impactos provocados pelo projecto.

P-19 Biodiversidade &  Espécies Invasivas

Orientação de Avaliação:  

Os problemas de biodiversidade podem incluir, por 
exemplo: perda de habitat; barreiras de migração 
de peixe; perda de locais de nidificação; perda de 
conectividade de habitat; perda ou diminuição em 
importantes espécies da cadeia alimentar; perda de 
zonas húmidas; caça furtiva, caça ou sobrexploração 
de espécies significativas; introdução de ervas 
daninhas ou espécies de pragas; etc. 

Os exemplos de medidas para proteger e aumentar 
a biodiversidade incluem: protecção da bacia, 
criação de reservas ou áreas protegidas, conservação 
e melhoria de habitat, planos de gestão de espécies, 
transladações,  

 
reabilitação de habitat, nova criação de habitat, 
descargas de fluxo geridas, etc.

Os exemplos de medidas para abordar a passagem 
de espécies aquáticas  incluem: escadas de 
peixe, elevadores de peixe, programas de captura 
e libertação, viveiros de peixe, programas de 
repovoamento, mecanismos para desvio de turbinas 
para passagem a jusante, auxílios (química da água, 
condições operacionais), escolha da concepção da 
turbina, etc.   
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Os exemplos de medidas para abordar espécies 
invasivas incluem: limpeza da vegetação do 
reservatório antes do enchimento, barreiras físicas à 
passagem de espécies de pragas, controlo de poluição, 
remoção ou contenção física, tratamento de químicos, 
tempos de permanência da água no reservatório, 
descargas de fluxo geridas, etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

Compensar no contexto dos impactos da 
biodiversidade, em alguns casos pode ter a forma de 
criação ou suporte de programas de compensação.  
As compensações  são resultados de conservação 
mensuráveis que resultam de acções concebidas 
para compensar impactos adversos significativos da 
biodiversidade que surjam do desenvolvimento do 
projecto, e que persistem após terem sido tomadas 
medidas de prevenção, minimização e restauração 
adequadas.  Geralmente, não se encontram no local do 
projecto.  

As considerações abrangentes podem incluir, por 
exemplo: consideração de impactos cumulativos; uma 
perspectiva da bacia do rio ou bacia; uma ampla visão 
da área afectada pelo projecto; uma ampla visão de 
problemas relevantes; uma ampla abordagem à recolha 
de dados; um foco nas inter-relações entre problemas; etc.

As oportunidades de biodiversidade podem incluir, 
por exemplo, formação de parcerias com os grupos 
de protecção de vida selvagem; comités e projectos 
de gestão de bacia; joint ventures de pesquisa sobre 
a passagem ou viveiros de peixes; contratação ou 
trabalho com as comunidades locais para agir como 
supervisores de áreas protegidas; criação de actividades 
de negócio a partir de recursos que não sejam madeira 
de floresta, iniciativas de capacidade de construção e 
educacionais, actividades de eco-turismo, criação de 
santuários de aves e aves aquáticas, zonas de protecção 
de peixe, protecção de zona húmida, etc.

Potenciais entrevistados:  gestor de problemas 
ambientais do projecto; ecologistas aquáticos e 
terrestres; engenheiros de design do projecto (em 
relação à passagem de peixe); representantes de 
departamentos do governo relevantes (por ex., pescas, 
vida selvagem, ambiente, florestas); representantes de 
comunidades locais; peritos independentes.

Exemplos de prova: avaliação de biodiversidade 
terrestre; avaliação de biodiversidade aquática; estudos 
de peixe; avaliações de sustentabilidade técnica para 
a passagem de peixes; relatórios de avaliação de 
terceiros; planos de gestão de biodiversidade; planos de 
gestão de espécies invasivas; compromissos e acordos; 
valorização económica e de meios de subsistência das 
linha de base de pesca e produtos que não da madeira 
de florestas de comunidades locais.
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Este tópico trata da gestão de problemas de erosão e sedimentação associados ao projecto.  Tem 
como intenção que a erosão e sedimentação provocadas pelo projecto sejam geridas de forma 
responsável e que não apresentem problemas com respeito a outros objectivos sociais, ambientais 
e económicos, e que as ocorrências de erosão ou sedimentação externas que possam ter impacto 
no projecto sejam reconhecidas e geridas.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação dos problemas de erosão e sedimentação, sem lacunas 
significativas; a avaliação identifica impactos que podem ser provocados pelo projecto, problemas 
que podem ter impacto no projecto, e estabelece uma compreensão da carga de sedimento e 
dinâmica para o sistema de rio afectado. 

Gestão: Os planos e processos para abordar problemas de erosão e sedimentação identificados 
foram desenvolvidos para a implementação e funcionamento do projecto, sem lacunas 
significativas. 

Resultados: Os planos evitam, minimizam e mitigam os problemas de erosão e sedimentação que 
surgem de actividades do projecto e problemas de erosão e sedimentação que podem ter impacto 
no projecto, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Resultados: Adicionalmente, os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam os problemas 
de erosão e sedimentação devido a actividades do projecto, sem lacunas significativas; e os planos 
servem para melhorias das condições de erosão e sedimentação ou contribuem para lidar com os 
problemas de erosão e sedimentação além daqueles impactos provocados pelo projecto.

P-20 Erosão &  Sedimentação

Orientação de Avaliação:  

Os problemas de sedimentação e erosão, que 
podem ser provocados pelo funcionamento do 
projecto, incluem movimento directo de terra devido 
a trabalhos de construção e estradas, ou para margens 
do reservatório devido a níveis de água flutuantes; e 
movimento indirecto de terra devido a fluxos de rio 
alterados e cargas de sedimentos.  A consideração do 
que é um problema tem de ter em conta que existirão 
ajustes na paisagem realizados pelo projecto de 
energia hídrica, que continuam durante muitos anos 
até ser atingido um novo equilíbrio, particularmente 
nos canais de rio a jusante; os impactos negativos  

 
 
serão, por isso, considerados aquelas ocorrências de 
erosão e sedimentação provocadas pelo projecto, 
que apresentam problemas com respeito a outros 
objectivos sociais, ambientais e/ou económicos, ou 
ocorrências externamente provocadas pela erosão ou 
sedimentação, que afectam a capacidade do projecto 
em cumprir os seus objectivos sociais, ambientais ou 
económicos. 
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Os problemas que podem ter impacto no projecto 
podem, por exemplo, ser cargas de sedimentos 
naturalmente altas, as quais podem afectar a vida do 
reservatório, o desgaste das &  turbinas, necessidade de 
manutenção aumentada para túneis, canais e outras 
condutas de água; ou deslizamentos ou movimentos de 
terra devido a outras actividades da bacia que podem 
aumentar as cargas de sedimentos para o reservatório 
do projecto ou afectar adversamente vias de transporte, 
das quais o projecto está dependente, etc.

As medidas para abordar problemas de erosão e 
sedimentação podem incluir, por exemplo: trabalhos 
de tratamento da bacia, tais como estruturas de 
verificação de sedimento; características de concepção 
do projecto, tais como comportas de sedimentos; 
medidas de gestão de água de modo a evitar a turbidez 
ou erosão da margem; actividades de reflorestação e 
recolocação de vegetação; medidas relativas a práticas 
de uso do terreno; etc. 

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 

e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As considerações abrangentes podem incluir, por 
exemplo: consideração de impactos cumulativos; uma 
ampla abordagem à recolha de dados; um foco nas 
inter-relações entre problemas (por ex., perda de jardins 
das margens que afecta os meios de subsistência, ou 
erosão a longo prazo que afecta as características da 
herança cultural); etc.

As oportunidades de erosão e sedimentação podem 
incluir, por exemplo, formar parcerias com grupos 
de protecção do uso de terreno ou gestão da bacia; 
projectos de pesquisa conjuntos em torno da gestão de 
erosão e sedimentação; novas tecnologias; créditos de 
carbono para reflorestação com benefícios de redução 
do risco de erosão e sedimentação; etc.

Potenciais entrevistados: gestor ambiental do projecto; 
representante do governo (por ex., do departamento 
do ambiente), perito independente.

Exemplos de prova: relatórios de avaliação de 
erosão e sedimentação; planos de gestão de erosão e 
sedimentação para construção e funcionamento.
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Este tópico trata da gestão de problemas de qualidade da água associados ao projecto.  Tem como 
intenção que a qualidade da água nas proximidades do projecto não seja adversamente afectada 
pelas actividades do projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação dos problemas da qualidade de água, sem lacunas 
significativas. 

Gestão: Os planos e processos para abordar problemas de qualidade de água identificados foram 
desenvolvidos para a implementação e funcionamento do projecto, sem lacunas significativas. 

Resultados: Os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos negativos da 
qualidade de água que surgem das actividades do projecto, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Resultados: Adicionalmente, os planos evitam, minimizam, mitigam e compensam impactos 
negativos na qualidade de água, sem lacunas identificadas; e os planos servem para as melhorias 
das condições da qualidade de água pré-projecto ou contribuem para abordar problemas da 
qualidade de água além daqueles impactos provocados pelo projecto.

P-21 Qualidade da Água

Orientação de Avaliação:  

Os exemplos de problemas de qualidade de água 
incluem no estágio de construção; turbidez, deflúvio, e 
poluentes da actividade de construção; e no estágio de 
funcionamento: oxigenação reduzida, as temperaturas 
atípicas, potencial estratificação, entrada de poluentes, 
captura de nutrientes, potencial eflorescência de algas, 
libertação de tóxicos a partir de sedimentos inundados, etc.

As medidas para gerir a qualidade da água no estágio 
de construção são muitas vezes orientadas em torno da 
prevenção ou mitigação de problemas locais, por ex., 
delimitação de petróleo, colectores de sedimentos, etc.  
No estágio de funcionamento, as medidas são muitas 
vezes de longo prazo e podem ser incorporadas em 
aspectos de concepção; podem incluir, por exemplo: 
aspectos de concepção tais como descarga de multi-
nível ou características de aeração para lidar com níveis 
de oxigénio dissolvido; medidas  

 
de gestão de água, de modo a garantir uma adequada 
circulação de água e fluxo; gestão de vegetação para 
lidar com a decomposição orgânica; lidar com poluentes 
de actividades não relacionadas com o projecto, tais 
como esgotos, resíduos, locais contaminados, etc.  

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma expressão 
concisa para o que é compreendido ser um processo 
sequencial.  As medidas para evitar ou prevenir os 
impactos negativos ou adversos são sempre priorizadas 
e quando não é possível evitar então é procurada 
a minimização de impactos adversos.  Quando não 
é possível evitar e minimizar, então as medidas de 
mitigação e compensação são identificadas e realizadas 
de acordo com os riscos e impactos do projecto.

As considerações abrangentes podem incluir, por 
exemplo: consideração de impactos cumulativos; uma 
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abordagem abrangente para recolha de dados; um foco 
nas inter-relações entre problemas (por ex., viabilidade 
de pesca que afecta a qualidade da água, acesso a água 
potável, interligações com as actividades de bacia e 
práticas de uso do terreno); etc.

As oportunidades da qualidade da água podem, incluir, por 
exemplo: abordar poluentes de actividades não relacionadas 
com o projecto, tais como esgotos, resíduos, locais 
contaminados; estabilização de lençóis freáticos, qualidade 
da água melhorada através de oxigenação ou dispersão 
de temperatura; novas tecnologias; novos prestadores de 
serviço; parcerias com grupos de monitorização de saúde de 
cursos de água comunitários; etc. 

Potenciais entrevistados: gestor ambiental do projecto; 
representante do governo (por ex., do departamento do 
ambiente), perito independente.

Exemplos de prova:  relatórios de monitorização da 
qualidade da água; planos de gestão da qualidade da 
água para a construção e funcionamento.
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Este tópico trata do planeamento da gestão de problemas ambientais, sociais e económicos 
dentro da área do reservatório, durante a implementação e funcionamento do projecto.  Tem como 
intenção que o reservatório seja bem gerido, tendo em conta as operações de geração de energia, 
requisitos de gestão ambiental e social, e utilizações multi-finalidades onde relevante.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação das considerações importantes, antes e durante o 
enchimento do reservatório, e durante as operações do reservatório, sem lacunas significativas. 

Gestão:  Foram desenvolvidos planos e processos para gerir a preparação, enchimento e 
funcionamento do reservatório.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem como base o diálogo com os representantes da 
comunidade local e tem em conta considerações abrangentes, incluindo os riscos e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, os planos do reservatório são baseados em diálogo com os 
representantes da comunidade local e do governo; e estão em vigor processos para antecipar e 
responder a riscos e oportunidades emergentes. 

P-22 Planeamento de Reservatório

Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico é relevante se existir 
algum armazenamento de água. 

O reservatório refere-se a qualquer charco ou lago 
artificial usado pelo projecto para armazenamento e 
regulação de água.

A área de reservatório refere-se à área que é inundada 
quando o reservatório está no seu nível máximo 
esperado e a zona-tampão seca se encontra acima 
deste nível.

As considerações antes do enchimento do 
reservatório referem-se a preparações para quaisquer 
elementos temporais significativos dos planos de 
gestão, de construção, sociais ou ambientais, que 
podem afectar a área do reservatório; os exemplos 
incluem: limpeza da vegetação, gestão de locais 
de herança cultural ou contaminados, que seriam 
inundados, construção de rampas para barcos, 
preparação da área para receber vida selvagem 
realojada, etc.

 
 
Os exemplos de considerações durante o enchimento 
do reservatório incluem: segurança, gestão de 
vida selvagem, estabilidade de terreno ou encosta, 
calendário do enchimento do reservatório em relação 
ao realojamento ou outras actividades de gestão, etc.

Os exemplos de considerações para as operações 
do reservatório incluem: optimizar a geração de 
energia, requisitos de manutenção, gestão de detritos 
(particularmente um problema em partes do mundo 
com monções), múltiplos usos (por ex., comercial, 
lazer), segurança, gestão de inundação, erosão da 
margem, sedimentação do reservatório, acesso público, 
qualidade da água, biodiversidade, espécies invasivas, 
doenças transmitidas por água, monitorização, etc.

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: consciencialização de problemas 
relacionados com alterações climáticas, considerações 
multi-objectivos, alavancagem do reservatório para 
outras indústrias (por ex., turismo, aquacultura, irrigação) 
ou como veículo para desenvolvimento (por ex., fonte 
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de água limpa, pescas e outros meios de subsistência, 
transporte com base em água melhorado), etc. 

As oportunidades podem incluir, por exemplo: 
investidores adicionais interessados nas indústrias 
relacionadas; projectos I&D em redor das medidas de 
mitigação ambientais ou pesquisa de emissões de gás 
de estufa; teste piloto de aspectos de concepção; etc. 

Potenciais entrevistados:  gestor de projecto; gestor de 
construção; gestores de problemas ambientais e sociais 
do projecto; representante do governo local.

Exemplos de prova: planos de gestão do projecto 
integrados; planos de gestão de construção; 
documentos de concepção do reservatório; resultado 
do modelo para operações do reservatório; excertos 
relevantes dos planos de gestão e avaliações do 
impacto ambiental e social.
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Este tópico trata os regimes de fluxo a jusante da infraestrutura do projecto de energia hídrica 
em relação aos impactos e benefícios ambientais, sociais e económicos.  Tem como intenção que 
os regimes de fluxo a jusante da infraestrutura do projecto de energia hídrica sejam planeados 
e aplicados com a consciência de e medidas incorporadas para abordar objectivos ambientais, 
sociais e económicos afectados por esses fluxos. 

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação dos regimes de fluxo a jusante da infraestrutura do projecto 
sobre todos as zonas potencialmente afectadas pelo rio, incluindo identificação dos intervalos de 
fluxo e variabilidade para atingir objectivos ambientais, sociais e económicos diferentes com base 
em informação científica relevante e outra, sem lacunas significativas. 

Gestão:  Os planos e processos para aplicação dos regimes de fluxo a jusante foram desenvolvidos, 
incluindo os objectivos do fluxo; a magnitude, intervalo e variabilidade dos regimes de fluxo; 
as localizações nas quais os fluxos foram verificados; e monitorização contínua; e onde foram 
efectuados compromissos formais, estes serão publicamente divulgados.

Comunicação com a Parte Interessada:  O processo de avaliação e planeamento relacionado com 
os regimes de fluxo a jusante envolveu um esforço adequadamente atempado, e frequentemente 
em diálogo, com partes interessadas directamente afectadas; estão em vigor processos contínuos 
para as partes interessadas apresentarem problemas com regimes de fluxo a jusante e obterem 
feedback. 

Resultados: Os planos de fluxos a jusante têm em consideração os objectivos ambientais, sociais e 
económicos e, onde relevante, objectivos transfronteiriços acordados.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem como base estudos de campo e tem em conta 
considerações abrangentes, incluindo os riscos e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e os compromissos nos planos são públicos, formais e legalmente 
vinculativos. 

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação com as partes 
interessadas afectadas directamente tem sido inclusiva e participativa; e o feedback sobre como os 
problemas apresentados foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado.

Resultados: Adicionalmente, os planos dos regimes de fluxo a jusante representam uma adequação 
óptima entre os objectivos ambientais, sociais e económicos.

P-23 Regimes de Fluxo a Jusante
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Orientação de Avaliação:  

Os regimes de fluxo são referentes ao facto de que 
podem existir múltiplos locais nos quais os fluxos são 
afectados pela infraestrutura do projecto, por ex., a 
jusante de uma barragem de desvio, assim como a 
jusante de uma barragem principal ou turbinas.  

Os regimes de fluxo a jusante podem ser especificados 
para diferentes componentes e estágios dos projectos, 
de tal modo que, por exemplo: fluxos mínimos em parte 
de certas estações, fluxos máximos em parte de certas 
estações, ou eventos de fluxo específico tal como fluxo 
de descarga ou uma inundação intencional para inundar 
áreas alagadas. Os países individuais podem ter leis 
que especificam requisitos de fluxo a jusante; em tais 
circunstâncias, será necessário ver como as considerações 
sociais, económicas e ambientais podem ainda ser tidas 
em conta. Em alguns casos, onde o impacto a jusante 
do projecto nos regimes de fluxo se estende além 
da jurisdição na qual é fundado o projecto, pode ser 
necessário ter em conta quaisquer implicações disto.

Óptimo, neste contexto, significa uma melhor 
adequação, uma vez que todas as considerações 
ambientais, sociais e económicas foram calculadas, com 
base nos resultados de um processo consultivo; a melhor 
adequação pode, de facto, permitir metas de fluxo 
flexíveis, numa zona do rio em particular, porque outra 
zona do rio tem outros objectivos que são considerados 
de maior prioridade.  Uma decisão sobre o fluxo a 
jusante óptimo pode ser obtida em diferentes formas, 
dependendo do contexto; pode surgir de um processo de 
sentença pública solicitada pelo governo, por exemplo, 
ou pode ser proposta pelo proponente com base num 
processo sólido e aceite pelo regulador como parte da 
aprovação do projecto, etc.

As considerações abrangentes podem incluir, por 
exemplo: impactos cumulativos, desenvolvimento de 
bacias do rio sustentáveis, gestão de recurso hídrico 
integrada, uma visão de problemas relevantes; uma visão 
abrangente das perspectivas da parte interessada nos 
variados problemas; uma abordagem abrangente para 
a recolha de dados; um foco nas inter-relações entre 
problemas (por ex., ligações entre fluxo e biodiversidade, 
pescas e abastecimento de alimentos com efeitos a longo 
prazo na migração social ou saúde pública); etc.

 
 
Os riscos relacionados com o fluxo incluem, por 
exemplo: diminuição na biodiversidade e abundância, 
perda de acesso fluvial, problemas de segurança, perda 
de jardins nas margens do rio e oportunidades agrícolas 
de recessão de inundação, perda de conectividade de 
zonas húmidas afastadas do rio, etc.

As oportunidades relacionadas com o fluxo incluem, 
por exemplo: concepção das instalações e operações 
(incluindo aumento da capacidade da turbina ou saída) 
que permite descargas de alto fluxo planeadas para 
beneficiar a conectividade das zonas alagadas benéfica 
e outras metas de fluxo ambientais; estabelecimento 
de um fundo de compensação de energia hídrica para 
permitir a melhoria na conectividade de zonas alagadas, 
gestão de risco de inundação e gestão de ecossistemas 
de zonas alagadas; etc.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; 
hidrologista; gestores de problemas ambientais e sociais 
do projecto; ecologista aquático; perito independente 
de fluxos ambientais; representantes da parte 
interessada; representantes da comunidade afectada 
pelo projecto; representantes da comunidade ribeirinha 
a jusante; representante da autoridade governamental 
responsável; representantes da comunidade 
transfronteiriça a jusante, se relevante.

Exemplos de prova: avaliação de fluxos a jusante em 
relação a objectivos relacionados com o fluxo; planos 
de regime de fluxo a jusante, especificando o intervalo, 
variabilidade e verificação da localização; planos de 
operações do sistema; concepção de documentos 
em relação a mecanismos de libertação; registos de 
consultoria e envolvimento da parte interessada; 
registos de resposta a problemas da parte interessada; 
relatório de revisão de terceiros; compromissos e 
acordos.
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Benefícios Adicionais:  Os benefícios para a região que podem derivar 
do projecto.

Prestação de Contas:  Obrigação de um indivíduo, firma ou instituição 
em prestar contas pelas suas actividades, aceitar a responsabilidade 
pelas mesmas e divulgar os resultados de forma transparente.

Ser responsável:  Responsável por alguém ou por alguma actividade.

Adequado:  Suficiente ou quanto baste para satisfazer um requisito ou 
cumprir uma necessidade.

Acordo:  Um acordo registado entre indivíduos, grupos ou entidades 
para seguirem um curso ou acção específica.  Pode ser incorporado 
em, por exemplo, um memorando de entendimento, minutas de uma 
reunião, uma carta de intenção, uma declaração conjunta de princípios, 
um contrato, uma licença de funcionamento, etc.

Adequado:  Adequado para uma pessoa, condição, ocasião ou local 
em particular; adequação; necessidades ou requisitos identificados na 
reunião.

Linha de Base:  Um conjunto de medições, estatísticas ou condições 
usadas como uma base para posterior comparação.  A linha de base 
refere-se a condições de pré-projecto, antes do início do projecto, 
com as quais as alterações pós-projecto podem ser comparadas.  Para 
operar instalações de energia hídrica, se não existir uma linha de base 
de pré-projecto, então a presente condição será tida como a linha de 
base.

Compromisso:  Uma promessa vinculativa ou promessa de fazer, dar 
ou não fazer algo.  

Grupos Comunitários:  Grupos de pessoas com características comuns 
ou interesses a viverem em conjunto numa sociedade maior.  Existem 
várias formas diferentes de ver estes grupos e estes terão de ser 
definidos de forma útil para o projecto.  Estes podem incluir, através 
de exemplo, habitantes urbanos, habitantes rurais, indígenas, minorias 
étnicas, pessoas de uma profissão comum ou religião, pessoas com 
incapacidades, idosos, analfabetos, mulheres, homens, crianças, etc.

Conformidade:  Cumprimento de requisitos legais, políticas e 
compromissos públicos. 

Abrangentes:  Todos os componentes relevantes foram considerados 
e tratados.

Conformidade:  Diz respeito ao nível de conformidade das medidas de 
implementação com a maioria dos planos relacionados com o projecto 
actualizados.

Consentimento:  Acordos assinados com os líderes ou órgãos 
representativos da comunidade que foram autorizados pelas 
comunidades afectadas que representam, através de um processo de 
tomada de decisão independente e auto-determinado com tempo 
suficiente, e de acordo com as tradições culturais, costumes e práticas.

Corrupção: Falta de integridade ou honestidade (especial 
susceptibilidade aos subornos); uso de uma posição de confiança para 
um benefício desonesto.

Credível:  Capaz de ser acreditado; plausível, digno de confiança; fiável.

Herança Cultural  A herança cultural refere-se ao legado de artefactos 
físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou sociedade, que são 
herdados das gerações passadas, mantidos no presente e concedidos 
para o benefício de gerações futuras.

Impactos cumulativos:  Os impactos cumulativos são aqueles que 
resultam do impacto incremental do projecto quando adicionados 
a outras acções passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no 
futuro. Os efeitos deverão ser avaliados em termos de capacidades 
de recursos de água, ecossistemas e/ou comunidades afectadas para 
acomodar tais impactos. As análises devem ser definidas dentro de 
limites realistas.

Engano:  O facto ou estado de ser enganado; acreditar que não é 
verdade; ser induzido em erro.

Promotor: A entidade ou consórcio principal de entidades que investe 
no desenvolvimento de um projecto de energia hídrica.

Parte Interessada Directamente Afectada:  Aquelas partes 
interessadas com direitos, riscos e responsabilidades substanciais 
relativamente ao assunto.  Podem encontrar-se na área afectada 
pelo projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou fora da área 
afectada pelo projecto (por exemplo, reguladores governamentais, 
representantes de instituições financeiras ou parceiros de 
investimento).  

Divulgação:  Tornado publicamente disponível (consultar também 
"Divulgado publicamente").  

Deslocamento Económico:  Perda de activos, acesso a activos ou 
fontes de rendimentos ou meios de subsistência em resultado de (i) 
aquisição de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou acesso ao 
terreno, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos recursos naturais 
incluindo recursos de água, parques legalmente designados, áreas 
protegidas ou áreas de acesso restrito, tais como bacias de reservatório 
e (iv) alterações no ambiente ao lidar com as preocupações ambientais 
ou impactos nos meios de subsistência.  O deslocamento económico 
aplica-se quer as ditas perdas e limitações sejam totais, parciais e 
permanentes ou temporárias.

Entrada em vigor:  Produzir ou capaz de produzir como pretendido, 
esperado e/ou com o efeito desejado.

Em comunicação:  Interagido com, habitualmente através de 
processos de consultoria.

Equitativo:  Justo ou imparcial

Prova:  Prova providenciada por um auditado e usada por um assessor 
para verificar se e a que nível foi cumprido um determinado critério.  
A prova pode ser informação qualitativa ou quantitativa, registos ou 
declarações de facto, quer verbais ou documentadas.  É recuperável 
ou reproduzível, não é influenciada por emoção ou preconceito e 
tem como base factos obtidos através de observação, medições, 
documentação, testes e outros meios; factual; reproduzível; objectiva 
e verificável.

Perito:  Uma pessoa com um elevado grau de competência em ou 
conhecimento de um certo assunto ou como um resultado de um 
elevado grau de experiência ou formação nesse assunto.

Análise de Género:  O processo para avaliar o impacto que uma 
actividade pode ter em mulheres e homens e nas relações entre 
ambos os géneros.  Pode ser usada para garantir que os homens e 
mulheres não são colocados em desvantagem pelas actividades de 
desenvolvimento, para melhorar a sustentabilidade e eficácia das 
actividades ou para avaliar e criar a capacidade e empenho para com o 
planeamento sensível em termos de género.

Governação:  A combinação de processos e estruturas que informam, 
dirigem, gerem e monitorizam as actividades do projecto face à 
obtenção dos seus objectivos.

Mecanismos de Reclamações:  Os processos pelos quais as partes 
interessadas podem mostrar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto para acompanhar 
e responder a quaisquer reclamações.

Glossário de Termos
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Direitos Humanos:  Os direitos básicos e liberdades aos quais todos os 
humanos têm direito, abrangendo direitos civis, políticos, económicos 
e culturais e destacados em declarações internacionais, tal como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Recurso Hidrológico:  Entrada de água no projecto.

Impacto:   Efeito ou consequência de uma acção ou evento; o grau 
no qual um impacto é interpretado como negativo ou positivo, 
dependendo do contexto e da perspectiva. 

Avaliação Independente: Avaliação por parte de alguém que não 
pertence ao projecto e sem interesses financeiros nos lucros do 
mesmo. 

Indígenas:  Um grupo social e culturalmente distinto que possui as 
seguintes características em vários graus: auto-identificação como 
membros de um grupo cultural indígena distinto e reconhecimento 
desta identidade por outros; associação colectiva nos habitats 
geograficamente distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e territórios; instituições 
culturais, económicas, sociais ou de costumes que são separadas 
daquelas da sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país ou região.

Integrado:  Fundido, intercalado, incorporado em algo. 

Gestão de Recursos Hídricos Integrada (IWRM):  Um processo que 
promove o desenvolvimento e a gestão coordenados da água, terrenos 
e recursos relacionados, de modo a maximizar o bem-estar económico 
e social de forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade de 
ecossistemas vitais.

Intermediários:  Os trabalhadores de terceiros que estejam a trabalhar 
directamente nas funções essenciais para o projecto durante um 
tempo substancial ou que estejam a trabalhar geograficamente no 
local do projecto.

Espécies Invasivas:  Uma espécie que não ocorre naturalmente numa 
área específica e cuja introdução provoca, ou poderá provocar, danos 
económicos ou ambientais ou danos à saúde humana.

Reabilitação de Terreno:  O processo de devolver a terra a algum 
grau do seu estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto. 

Problemas legados:  Impactos de projectos anteriores que não são 
mitigados ou não são compensados com um serviço ou bem similar ou 
problemas de longo prazo com um projecto (existente) presente, ou 
problemas pré-existentes no local actual de um novo projecto.

Meio de Subsistência:  As capacidades, bens (lojas, recursos, 
reivindicações e acesso) e actividades necessárias para uma forma de 
vida.

Padrões de Vida:  O nível de conforto material conforme medido 
pelos bens, serviços e luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou 
nação; indicadores de bem-estar do agregado familiar; os exemplos 
incluem: consumo, rendimento, poupanças, emprego, saúde, 
educação, nutrição, alojamento e acesso a electricidade, água potável, 
saneamento, serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

Local:  Subdivisões administrativas de um território nacional (por 
exemplo, com referência a planos de uso de terreno)

Longo prazo:  A vida planeada de um projecto de energia hídrica.

Manutenção:  O trabalho de manter algo em boas condições; 
conservação.

Plano de Gestão:  Um plano de gestão é uma ferramenta usada como 
referência para gerir um problema em particular de um projecto e 
estabelece o porquê, quê, como, quem, quanto e quando para esse 
assunto. 

Sistema de Gestão:  Um quadro de processos e procedimentos usados 
para assegurar que uma organização pode cumprir todas as tarefas 
necessárias para atingir os seus objectivos.

Maximizado:  Obtido o máximo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Minimizado:  Obtido o mínimo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mitigação:  Moderação e/ou alívio de um impacto negativo 

Não conformidade: Não cumprir obrigações legais, de licença, 
contratuais ou autorizações

Não concordância:  Não cumprir metas e objectivos nos planos 
de gestão; estes podem ou não ser compromissos publicamente 
indicados, mas não são legalmente vinculativos e uma violação não 
ocorre em acção legal.

Não crítico:  Não é essencial que algo seja adequado e/ou eficaz 

Saúde e Segurança Ocupacional:  Proteger a segurança, saúde e 
bem-estar de pessoas que trabalham ou são funcionários, por exemplo, 
através da prevenção de doenças ou ferimentos que possam surgir 
como um resultado directo de actividades no local de trabalho.

Compensação:  Resultados de conservação mensurável que 
resultam de acções concebidas para compensar impactos adversos 
de biodiversidades que surjam do desenvolvimento do projecto 
e que persistem após terem sido tomadas medidas de prevenção, 
minimização e restauração adequadas.  Geralmente, não se encontram 
no local do projecto.

Óptimo:  Melhor adequação, assim que todas as considerações tenham 
sido consideradas com base nos resultados de um processo consultivo

Processo de Optimização:  O processo através do qual as alternativas 
tenham sido consideradas para a determinação da melhor adequação

Em falta:  Não resolvido ou acordado.

Planos:  Medidas de gestão para lidar com um assunto identificado, 
que pode ou não ser formalizado em planos de gestão de negócio.  
Os planos podem incluir acordos planeados documentados, por 
exemplo, com base em acordos para acções futuras realizados em 
reuniões.  Os planos podem também ser os do promotor, proprietário 
ou operador ou planos para a agência governamental relevante ou 
outra instituição que tenha a principal responsabilidade por esse 
tópico de sustentabilidade.  Os planos podem ser também aqueles 
desenvolvidos pelo contratante responsável pela implementação.

Risco Político:  Um risco de perda financeira ou incapacidade em 
realizar negócio por parte de investidores, empresas e governos, 
devido a alterações na política do governo, acção do governo que 
evita a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não conversão de 
moeda, interferência de motivação política, instabilidade do governo 
ou guerra.

Praticável:  Capaz de ser realizado com os meios disponíveis e as 
circunstâncias como são.

Processo:  Uma série de acções, alterações ou funções que têm um 
resultado.
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Aprovisionamento:  A aquisição de bens e/ou serviços ao melhor custo 
possível, na qualidade e quantidade certas, na altura certa, no local 
certo e da fonte certa, para o benefício directo ou uso do projecto de 
energia hídrica ou instalação em funcionamento, geralmente através 
de contrato.

Programa:  Relaciona-se com o programa de desenvolvimento de 
energia hídrica, que engloba todos os componentes do projecto 
(construção, ambiental, social, realojamento, financiamento e 
aprovisionamento e comunicações, etc.).

Área afectada pelo Projecto:  A bacia, o reservatório e a jusante 
do local do projecto e barragens associadas e a área afectada por 
quaisquer projectos associados (por exemplo, estradas, linhas de 
transmissão, pedreiras, vilas de construção, área de realojamento, etc).

Comunidades Afectadas pelo Projecto:  A população de vários tipos 
de indivíduos que interagem na área afectada pelo projecto, que são 
afectados, positiva ou negativamente, pela preparação, implementação 
e/ou funcionamento do projecto de energia hídrica.  

Bacia do Projecto: A porção da bacia do rio que drena para os 
reservatórios do projecto, quer seja para passar em último lugar através 
das turbinas de geração ou para verter para barragens nos rios a 
jusante.

Componentes do Projecto:  Componentes do programa de 
desenvolvimento de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, financeira, comunicações e 
aprovisionamento.

Terrenos do Projecto:  A propriedade detida, utilizada e/ou afectada 
pelo projecto.

Protecção:  Manter em segurança e proteger de danos, deterioração, 
perda, estragos ou destruição.  

Divulgado Publicamente:  O público é informado que o acordo, 
avaliação, plano de gestão ou relatório significativo foi efectuado 
ou concluído e é tornado público voluntariamente (por exemplo, 
publicado num site) ou a pedido de forma atempada.  

Melhoria:  O estado de ser restaurado de volta à sua boa condição 
anterior.

Regional:  Refere-se a uma entidade supranacional num contexto 
internacional. Para referir subdivisões administrativas de um território 
nacional (por exemplo, com referência a planos de uso de terreno) este 
protocolo usa a designação de local. 

Relevante:  Directamente relacionado, ligado, aplicável, actual ou 
pertinente relativamente a um tópico.   No Protocolo, a relevância 
será determinada com base em considerações e análises específicas 
do projecto.  Representantes do projecto justificam o que é relevante 
e providenciam provas para o sustentar, por exemplo, apoio de 
autoridades regulatórias; o assessor observa e procura provas para 
comprovar a relevância.

Reservatório:  Qualquer charco ou lago artificial usado pelo projecto 
para armazenamento e regulação de água.

Área do Reservatório:  A área que é inundada quando o reservatório 
está no seu nível máximo esperado e a zona-tampão seca se encontra 
acima deste nível.

Realojamento:  O processo de deslocação de pessoas para um 
diferente local para estas viverem porque, devido ao projecto, já não 
são autorizadas a permanecer na área onde costumavam viver.  

Realojados:  Aquelas pessoas a quem é solicitado que sejam realojadas, 
incluindo aquelas que possuem direitos legais formais, direitos de 
costume ou tradicionais, assim como aquelas que não possuem 
direitos reconhecidos sobre o terreno.

Bacia do Rio: A área drenada por um rio e todos os seus tributários

Plano de Acção de Realojamento:  Um documento ou conjunto 
de documentos especificamente desenvolvidos para identificar as 
acções que serão realizadas para abordar o realojamento.  Incluiria 
normalmente a identificação daqueles a serem realojados; a linha 
de base sócio-económica para os realojados; as medidas a serem 
implementadas como parte do processo de realojamento, incluindo 
aquelas relacionadas com a ajuda ao realojamento e suportes de 
meio de subsistência; os quadros de compensação e legais; funções e 
responsabilidades organizacionais; gestão financeira e atribuição de 
orçamento; o período de tempo, objectivos e metas; mecanismos de 
resolução de reclamações; provisão de monitorização, comunicação e 
avaliação; e compreensão relativa a consultoria, participação e troca de 
informação.

Análise de Sensibilidade: Investigação sobre como o desempenho 
projectado varia juntamente com as alterações nas assumpções chave, 
nas quais as projecções são baseadas.

Curto Prazo:  Abrange as operações do dia-a-dia.

Significativo:  Importante em termos de efeito ou consequência ou 
relativamente grande.

Parte interessada:  Alguém que está interessado em, envolvido em ou 
afectado pelo projecto de energia hídrica e actividades associadas.

Grupo de Partes Interessadas:  Um conjunto de partes interessadas 
com características e interesses comuns.

Adequação Estratégica:  A compatibilidade do projecto com 
necessidades locais, nacionais e regionais identificadas através de 
prioridades e objectivos definidos em avaliações de opções e outras 
políticas e planos locais, nacionais e regionais e multinacionais 
relevantes. 

Adequado:  Adequado para o efeito desejado, condição e ocasião.

Atempado:  Ocorre numa altura adequada ou oportuna.

Acordos Transfronteiriços:  Acordos realizados entre estados 
ribeirinhos sobre como os recursos hídricos partilhados serão utilizados 
pelas partes envolvidas e os processos que serão seguidos para manter 
estes acordos.

Transparente / Transparência:  Aberto ao escrutínio público, disponível 
publicamente e/ou capaz de ser visto ou divulgado ao público a 
pedido.

Actualização:  Melhorar para um padrão ou classificação melhor.

Grupos Sociais Vulneráveis:  Grupos sociais que são marginalizados 
ou empobrecidos com muito baixa capacidade e meios para absorver 
a mudança.
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A abordagem gradual realizada nas ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento 
podem ser compreendidas ao consultar a Tabela 1.  Esta tabela providencia orientação geral sobre as 
características que são provavelmente exibidas para estes diferentes critérios, em cinco níveis diferentes 
de classificação. As declarações de classificação encontradas nas ferramentas de avaliação Preparação, 
Implementação e Funcionamento foram orientadas pela abordagem mostrada na Tabela 1.  Esta tabela 
não tem como objectivo ser a base da atribuição das classificações, na medida que deverá ser facultada 
informação suficiente nas páginas do tópico.  Contudo, esta tabela pode ser referida durante uma avaliação, 
caso exista informação insuficiente nas declarações de classificação de tópico e na orientação de avaliação 
específica do tópico para ajudar o assessor a determinar uma classificação.  Caso existam questões no 
processo de avaliação sobre se as abordagens de avaliação, gestão e comunicação às partes interessadas são 
suficientes para uma boa prática básica, a Tabela 1 pode ajudar.

Compreender a Abordagem de Avaliação Gradual 
do Protocolo
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Tabela 1 - Compreensão da Abordagem Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada  
um dos critérios usados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.

Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/
Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades significativas de 
melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões executivas 
são provavelmente atempadas, eficientes e eficazes em resposta 
à monitorização de dados, investigações e problemas que 
surgem daí; e, em alguns casos, os compromissos nos planos são 
públicos, formais e legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação com 
a parte interessada, sem oportunidades significativas 
de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a 
comunicação será, provavelmente, inclusiva e 
participativa com as partes interessadas directamente 
afectadas; o feedback preciso estará, provavelmente, 
disponível sobre como os problemas das partes 
interessadas directamente afectadas são tidos em 
consideração; em alguns casos, é provável que exista 
envolvimento das partes interessadas directamente 
afectadas na tomada da decisão; e a informação 
identificada através de processos de comunicação a 
ser de elevado interesse para as partes interessadas 
é divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico ou sem oposição 
por essas partes interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de gestão 
para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição significativa 
para a criação de capacidade.

Não conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa e 
relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre assuntos 
de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas algumas 
lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos 
de gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação 
de, e resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; e, 
em alguns casos, os compromissos em planos são públicos e 
formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a informação 
sobre tópicos de sustentabilidade compreendidos 
como sendo de elevado interesse para as partes 
interessadas é voluntariamente divulgada 
publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa prática 
básica (Nível 3), poderá existir 
uma compensação total dos 
impactos negativos; algumas 
melhorias positivas; ou prova 
de criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades e 
não concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha de 
base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica adequada 
e metodologias analíticas e de recolha de dados; identificação de 
funções e responsabilidades organizacionais relevantes e requisitos 
legais, de política e outros; utilização adequada de peritos e 
conhecimento local; e orçamento e períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes para 
aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva focada no 
projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e riscos do que às 
oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico e ao 
ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e implementação 
de planos que: integram resultados de monitorização ou 
avaliação relevantes; são sustentados por políticas; descrevem 
as medidas que serão tomadas para lidar com as considerações 
mais relevantes desse tópico; estabelecem objectivos e metas; 
atribuem funções, responsabilidades e prestação de contas; 
utilizam os peritos adequados para esse tópico; atribuem fundos 
para abranger requisitos de implementação com alguma 
contingência; definem processos para monitorizar, rever e 
comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados como 
necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes com a 
parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, frequência 
e locais de comunicação com as partes interessadas, 
habitualmente em diálogo; liberdade das partes 
interessadas afectadas em participar; atenção a 
considerações especiais de comunicação com as 
partes interessadas relativamente a género, minorias, 
sensibilidades culturais, nível de literacia e aqueles que 
possam necessitar de ajuda, em particular; mecanismos 
através dos quais as partes interessadas possam ver os 
seus problemas reconhecidos e como têm sido ou são 
resolvidos; e divulgação de informação sobre tópicos 
de sustentabilidade significativos (em alguns casos, isto 
pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre a 
grande maioria de grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico, ou sem oposição 
contínua significativa por parte 
dessas partes interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo de 
vida, poderá ser evitado o 
prejuízo, a minimização e 
a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa prática 
básica (Nível 3), por exemplo, 
alguma deteorização da 
condição de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à boa 
prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por parte 
dos grupos de partes interessadas 
directamente afectadas para 
medidas de avaliação, planeamento 
ou implementação para esse tópico 
ou uma oposição da maioria.

Lacunas significativas relativas 
à boa prática básica (Nível 3), 
por exemplo, deteorização das 
condições de linha de base 
com atraso ou dificuldades em 
resolver impactos negativos.

Com não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.
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Tabela 1 - Compreensão da Abordagem Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada  
um dos critérios usados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.

Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/
Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades significativas de 
melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões executivas 
são provavelmente atempadas, eficientes e eficazes em resposta 
à monitorização de dados, investigações e problemas que 
surgem daí; e, em alguns casos, os compromissos nos planos são 
públicos, formais e legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação com 
a parte interessada, sem oportunidades significativas 
de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a 
comunicação será, provavelmente, inclusiva e 
participativa com as partes interessadas directamente 
afectadas; o feedback preciso estará, provavelmente, 
disponível sobre como os problemas das partes 
interessadas directamente afectadas são tidos em 
consideração; em alguns casos, é provável que exista 
envolvimento das partes interessadas directamente 
afectadas na tomada da decisão; e a informação 
identificada através de processos de comunicação a 
ser de elevado interesse para as partes interessadas 
é divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico ou sem oposição 
por essas partes interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de gestão 
para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição significativa 
para a criação de capacidade.

Não conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa e 
relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre assuntos 
de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas algumas 
lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos 
de gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação 
de, e resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; e, 
em alguns casos, os compromissos em planos são públicos e 
formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a informação 
sobre tópicos de sustentabilidade compreendidos 
como sendo de elevado interesse para as partes 
interessadas é voluntariamente divulgada 
publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa prática 
básica (Nível 3), poderá existir 
uma compensação total dos 
impactos negativos; algumas 
melhorias positivas; ou prova 
de criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades e 
não concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha de 
base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica adequada 
e metodologias analíticas e de recolha de dados; identificação de 
funções e responsabilidades organizacionais relevantes e requisitos 
legais, de política e outros; utilização adequada de peritos e 
conhecimento local; e orçamento e períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes para 
aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva focada no 
projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e riscos do que às 
oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico e ao 
ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e implementação 
de planos que: integram resultados de monitorização ou 
avaliação relevantes; são sustentados por políticas; descrevem 
as medidas que serão tomadas para lidar com as considerações 
mais relevantes desse tópico; estabelecem objectivos e metas; 
atribuem funções, responsabilidades e prestação de contas; 
utilizam os peritos adequados para esse tópico; atribuem fundos 
para abranger requisitos de implementação com alguma 
contingência; definem processos para monitorizar, rever e 
comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados como 
necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes com a 
parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, frequência 
e locais de comunicação com as partes interessadas, 
habitualmente em diálogo; liberdade das partes 
interessadas afectadas em participar; atenção a 
considerações especiais de comunicação com as 
partes interessadas relativamente a género, minorias, 
sensibilidades culturais, nível de literacia e aqueles que 
possam necessitar de ajuda, em particular; mecanismos 
através dos quais as partes interessadas possam ver os 
seus problemas reconhecidos e como têm sido ou são 
resolvidos; e divulgação de informação sobre tópicos 
de sustentabilidade significativos (em alguns casos, isto 
pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre a 
grande maioria de grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico, ou sem oposição 
contínua significativa por parte 
dessas partes interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo de 
vida, poderá ser evitado o 
prejuízo, a minimização e 
a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa prática 
básica (Nível 3), por exemplo, 
alguma deteorização da 
condição de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à boa 
prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por parte 
dos grupos de partes interessadas 
directamente afectadas para 
medidas de avaliação, planeamento 
ou implementação para esse tópico 
ou uma oposição da maioria.

Lacunas significativas relativas 
à boa prática básica (Nível 3), 
por exemplo, deteorização das 
condições de linha de base 
com atraso ou dificuldades em 
resolver impactos negativos.

Com não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.
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O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica (o "Protocolo") é um quadro de avaliação 
da sustentabilidade para o desenvolvimento e funcionamento da energia hídrica.  Resume as importantes 
considerações de sustentabilidade para um projecto de energia hídrica e permite a produção de um perfil 
de sustentabilidade para esse projecto. As quatro ferramentas de avaliação do Protocolo - Estágio Inicial, 
Preparação, Implementação e Funcionamento - foram concebidas para serem avaliações independentes 
aplicadas em estágios em particular da vida útil do projecto.  Uma avaliação com uma ferramenta não 

depende de terem 
sido realizadas  
avaliações em 
estágios iniciais.  
As ferramentas de 
avaliação foram 
concebidas para 
serem aplicadas 
até aos principais 
pontos de decisão 
no ciclo de vida do 
projecto e são mais 
eficientes onde 

existam aplicações repetitivas para ajudar a orientar medidas de melhoria contínuas.  As ferramentas de 
avaliação e pontos de decisão associados são mostrados na Figura 1.

Visão geral da Ferramenta de Avaliação Implementação 
Este documento providencia a ferramenta de avaliação Implementação, e assume que o utilizador já 
está familiarizado com os Antecedentes do Protocolo que descrevem a abordagem geral e utilização 
das ferramentas de avaliação do Protocolo.  A ferramenta de avaliação Implementação avalia o estágio 
de implementação de um projecto de energia hídrica, durante o qual são implementados os planos e 
compromissos de gestão, de construção, realojamento e ambientais.  O arranque da central eléctrica 
permite que o projecto comece a ser rentabilizado e, de facto, algumas unidades (por exemplo, turbinas) 
de uma central eléctrica de múltiplas unidades são colocadas em funcionamento enquanto outras 
estão ainda a ser instaladas para ajudar a cumprir os compromissos financeiros do projecto.  Uma 
avaliação realizada antes da decisão de colocar em funcionamento quaisquer unidades iria avaliar se 
todos os compromissos foram cumpridos e pode informar sobre os prazos e condições da colocação em 
funcionamento do projecto.    

Guia de Relevância do Tópico Implementação
Nem todos os tópicos na ferramenta de avaliação Implementação serão relevantes para toda a avaliação 
do projecto, e a sua relevância deve ser considerada projecto a projecto. O representante do projecto 
justificaria o facto de um tópico não ser relevante e apresentaria prova para o apoiar.  O assessor avalia 
a prova e chega a uma conclusão, documentando a prova citada, a qualidade da prova e a base da 
conclusão.  

Alguns exemplos de circunstâncias que podem tornar os tópicos não relevantes, sujeitos a apresentação 
de prova credível, são:

•	 Não existe herança cultural na área afectada pelo projecto  O Tópico Herança Cultural não é relevante
•	 Não existem indígenas na área afectada pelo projecto  O tópico Indígenas não é relevante
•	 O projecto não requer nenhum tipo de realojamento  O tópico Realojamento não é relevante. 

O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da 
Energia Hídrica

ESTÁGIO INICIAL PREPARAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO

ANTECEDENTES

Ferramentas de 
Avaliação para 
os Estágios do 

Ciclo de Vida 
do Projecto: 

Pontos de Decisão 
Signi�cativos do 

Desenvolvimento 
do Projecto:

Iniciar a preparação 
do projecto de 
energia hídrica

Adjudicação de 
contratos de construção

Comissionamento 
do projecto
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Este tópico trata da comunicação contínua com as partes interessadas do projecto, tanto dentro da 
empresa como entre a empresa e as partes interessadas externas (por ex., comunidades afectadas, 
governos, instituições chave, parceiros, contratantes, residentes da bacia, etc).  Tem como intenção 
que as partes interessadas sejam identificadas e envolvidas nos problemas de interesse para si e 
os processos de comunicação e consultoria mantenham uma base para boas relações das partes 
interessadas durante a vida do projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação:  Os requisitos de comunicações, consultoria e abordagens foram identificados através 
de um processo de avaliação envolvendo o mapeamento da parte interessada, apoiado pela 
monitorização contínua. 

Gestão: Os planos e processos de comunicações e consultoria, incluindo um mecanismo de 
reclamações adequado, estão em vigor para gerir comunicações e envolvimento com as partes 
interessadas; estes definem necessidades de comunicação e consultoria, e abordagens para vários 
grupos e tópicos da parte interessada. 

Comunicação com a Parte Interessada: O estágio de implementação do projecto envolveu 
comunicações e compromissos adequadamente atempados, frequentemente em diálogo, com as 
partes interessadas directamente afectadas; o envolvimento é realizado em boa-fé; estão em vigor 
processos contínuos para as partes interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com comunicações e 
consultoria têm estado e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias, e quaisquer compromissos relacionados com comunicações foram ou estão em vias 
de ser cumpridos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, o mapeamento de partes interessadas tem em conta considerações 
abrangentes. 

Gestão:  Adicionalmente, os planos e processos de comunicação e consultoria mostram um 
elevado nível de sensibilidade às necessidades de comunicação e consultoria e abordagens 
para vários grupos de partes interessadas e tópicos; e estão em vigor processos para antecipar e 
responder a riscos e oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação é inclusiva e participativa; 
as negociações são realizadas em boa-fé; e o feedback sobre como os problemas apresentados 
foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado. 

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

I-1 Comunicações &  Consultoria
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Orientação de Avaliação:  

As partes interessadas são aquelas que estão 
interessadas em, envolvidas em ou afectadas pelo 
projecto de energia hídrica e actividades associadas.

O mapeamento de partes interessadas refere-se à 
identificação e agrupamento de partes interessadas 
de forma significativa, por exemplo, com base 
em direitos, riscos e responsabilidades das partes 
interessadas.  Um exemplo de "direitos" seriam os 
direitos de propriedade. 

As Partes Interessadas Directamente Afectadas 
são aquelas partes interessadas com direitos, riscos 
e responsabilidades substanciais relativamente ao 
assunto. Podem encontrar-se na área afectada pelo 
projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou 
fora da área afectada pelo projecto (por exemplo, 
reguladores governamentais, representantes 
de instituições financeiras ou parceiros de 
investimento).  

Os mecanismos de reclamações referem-se aos 
processos pelos quais as partes interessadas 
podem manifestar preocupações, reclamações e 
queixas legítimas, assim como os procedimentos de 
projecto para acompanhar e responder a quaisquer 
reclamações.  

As necessidades e abordagens dos grupos de 
partes interessadas podem incluir consideração 
de: normas culturais, género, nível de literacia, 
grupos sociais vulneráveis, deficiências, obstáculos 
logísticos, etc. 

A comunicação em boa-fé é um compromisso que 
é realizado com uma intenção honesta para atingir 
uma compreensão mutuamente satisfatória nos 
problemas em questão.

 
As considerações abrangentes no mapeamento da 
parte interessada poderão ser relativamente a, por 
exemplo: extensão geográfica ou composicional 
de grupos de partes interessadas, identificadas 
e consideradas, as inter-relações entre os grupos 
da parte interessada, o nível de vulnerabilidade 
para impactos de projecto adversos e riscos; e 
consideração de direitos, riscos e responsabilidades, 
etc.

A negociação em boa-fé envolve (i) vontade 
para envolvimento num processo; (ii) provisão da 
informação necessária para negociação informada; 
(iii) exploração de áreas de importância chave; 
(iv) procedimentos mutuamente aceitáveis para 
negociação; (v) vontade para modificar a posição; 
(vi) provisão de tempo suficiente para ambas as 
partes para tomada de decisão; (vii) acordos sobre 
a estrutura de compensação proposta, medidas de 
mitigação, e intervenções de desenvolvimento.

Potenciais entrevistados: pessoal de comunicações 
de projecto; gestor de projecto; representantes 
das partes interessadas; representantes das 
comunidades afectadas pelo projecto.

Exemplos de prova:  documento de mapeamento 
da parte interessada do projecto; comunicações 
do projecto e/ou planos de consultoria; protocolos 
de comunicações; mecanismos de reclamações; 
relatórios de monitorização.
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Este tópico trata de considerações de governação externa e corporativa para a instalação de 
energia hídrica.  Tem como intenção que o operador/proprietário tenha estruturas, políticas e 
práticas corporativas sólidas; trate de problemas de transparência, integridade e prestação de 
contas; possa gerir problemas de governação externa (por ex., lacunas de capacidade institucional, 
riscos políticos, incluindo problemas transfronteiriços, riscos de corrupção no sector público); e 
possa garantir conformidade.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Estão em vigor processos para identificar quaisquer problemas de governação do sector 
público e político emergentes ou contínuos, e requisitos e problemas de governação corporativa, e 
para monitorizar se as medidas de governação estão em vigor. 

Gestão:  Estão em vigor processos para gerir riscos do sector público, político e corporativo, 
conformidade, responsabilidade social e ambiental, aprovisionamento de bens e serviços; 
mecanismos de reclamações, práticas de negócio éticas e transparência; as políticas e processos 
são comunicados interna e externamente conforme adequado; e os mecanismos de revisão 
independente são utilizados para abordar problemas de sustentabilidade em caso de lacunas 
na capacidade do projecto, alta sensibilidade a problemas particulares, ou a necessidade de 
credibilidade melhorada.

Comunicação com a Parte Interessada: O negócio interage com um número de partes interessadas 
directamente afectadas para compreender os problemas que lhes interessam; e o negócio torna os 
relatórios significativos do projecto publicamente disponíveis, e comunica publicamente sobre o 
desempenho do projecto, em algumas áreas de sustentabilidade. 

Resultados: Não existem problemas de governação externa e corporativa não resolvidos 
identificados. 

Conformidade/Concordância:  O projecto não tem não conformidades significativas. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Além disso, não existem oportunidades significativas para melhoria na avaliação de 
problemas de governação do sector público e político e problemas e requisitos de governação 
corporativa. 

Gestão: Adicionalmente, é solicitado aos contratantes que cumpram ou possuam políticas 
consistentes como o promotor; os processos de aprovisionamento incluem medidas anti-
corrupção, assim como os critérios de sustentabilidade e anti-corrupção na revisão de pré-
qualificação; e estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Além disso, a empresa efectua relatórios de projecto 
públicos significantes e comunica publicamente o desempenho do projecto em áreas de 
sustentabilidade de elevado interesse para as partes interessadas.

Resultados:  Adicionalmente, não existem problemas de governação externa e corporativa não 
resolvidos identificados.

Conformidade/Concordância:  O projecto não tem não-conformidades.

I-2 Governação 
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Orientação de Avaliação:  

Governação refere-se amplamente à combinação de 
processos e estruturas que informam, dirigem, gerem e 
monitorizam as actividades do projecto face à obtenção 
dos seus objectivos. 

Governação corporativa é um termo que se refere 
amplamente às regras, processos ou leis pelas quais os 
negócios são operados, regulados e controlados. 

Os requisitos de governação corporativa podem 
incluir, por exemplo: administração empresarial, 
políticas e processos, gestão de risco, responsabilidade 
social corporativa, práticas empresariais éticas, 
prestação de contas e relações com as partes 
interessadas, conformidade, etc.

Os problemas de governação corporativa podem 
relacionar-se com, por exemplo: falta de capacidade 
em estruturas institucionais externas chave, políticas 
e processos importantes para o projecto; riscos de 
corrupção do sector público; riscos políticos, riscos de 
corrupção interna; conformidade; gestão de riscos de 
projecto; etc.

As considerações de governação externa incluem 
estruturas legais, judiciais e institucionais, processos 
e políticas relevantes para o projecto.  Os exemplos 
incluem: o executivo, a legislatura, partidos políticos, 
organizações anti-corrupção, judicial, mecanismos de 
resolução de reclamações (por exemplo, o Provedor), 
agências do sector público/serviço público, agências 
de aplicação da lei, Liberdade de Informação, media, 
governo local e regional, sociedade civil, sector privado, 
instituições internacionais (por exemplo, alguns 
providenciam avaliação de pares dos esforços anti-
corrupção), instituições de auditoria/supervisão, sistema 
de contratação pública, etc.

Um risco político  é um risco de perda financeira 
ou incapacidade em realizar negócio por parte de 
investidores, empresas e governos, devido a alterações 
na política do governo, acção do governo que evita 
a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não 
conversão de moeda, interferência de motivação 

política, instabilidade do governo ou guerra.

 
Os assuntos transfronteiriços  teriam em consideração 
acordos institucionais que poderiam abordar a gestão 
dos impactos a montante e a jusante do projecto e a 
partilha a nível da bacia dos recursos.

Os riscos de corrupção podem ser encontrados na 
empresa tal como a forma como o financiamento é 
gerido, ou no sector público, tal como não verificar 
violações de licenças ou autorizações.  Os riscos de 
corrupção no sector público durante a preparação do 
projecto podem incluir, por exemplo, consideração 
de opções limitadas, a eliminação de requisitos de 
preparação/avaliação, ou aprovações não transparentes; 
e na implementação e funcionamento do projecto 
podem incluir, por exemplo, não sancionar violações de 
licenças e autorizações.

Os processos para assegurar práticas empresariais 
éticas podem incluir, por exemplo: um Código de Ética 
empresarial, um Código de Conduta dos funcionários, 
um Pacto de Integridade empresarial, políticas anti-
corrupção e anti-suborno, e procedimentos para 
comunicar e investigar (tais como os Princípios 
Empresariais da Transparency International para 
Combater o Suborno (BPCB), um acordo de divulgação 
de irregularidades, etc.

Os planos e processos de aprovisionamento 
devem abordar a provisão de uma política de 
aprovisionamento, análise de pré-qualificação, licitação, 
adjudicação de contratos, medidas anti-corrupção, 
e mecanismos para responder a queixas do licitante. 
A triagem pode ser em termos de, para efeitos de 
exemplo, qualidade, reputação, custo, desempenho 
anterior do contratante no cumprimento de obrigações 
contratuais (tempo, custo, especificações), etc.

A conformidade está associada a todas as leis, políticas, 
autorizações, acordos, códigos de prática e acordos 
publicamente divulgados.



115Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

IM
PLEM

ENTAÇÃO

 
A avaliação independente  refere-se à avaliação por 
parte de alguém que não pertence ao projecto e sem 
interesses financeiros nos lucros do mesmo. Um perito 
é uma pessoa com um elevado grau de competência 
em ou conhecimento de um certo assunto, ou como 
um resultado de um elevado grau de experiência 
ou formação nesse assunto.  As formas de avaliação 
independente podem variar desde contratar um 
consultor perito até providenciar uma análise escrita de 
uma avaliação, plano ou relatório em particular, a um 
painel de peritos que compreendem conhecimento 
variado adequado ao projecto, e providenciar 
avaliação periódica e relatórios escritos sobre assuntos 
identificados como estando dentro do seu âmbito 
de avaliação. As áreas de particular sensibilidade 
seriam identificadas na avaliação do impacto social e 
ambiental; uma área é, habitualmente, o realojamento 
que ocorre a partir de um projecto de energia hídrica e 
isto pode necessitar de uma avaliação independente do 
Plano de Acção de Realojamento.

Os exemplos das medidas anti-corrupção incluem: 
processos de contratação de orçamento aberto que 
seja acima de um limite mínimo, autoridade contratante 
e seus funcionários que cumprem uma política 
anti-corrupção, pactos de integridade do projecto, 
mecanismos para comunicar corrupção e proteger 
quem comunica irregularidades, confidencialidade 
limitada da informação legalmente protegida, etc.

A triagem com base nos critérios de sustentabilidade 
pode abranger critérios adicionais que podem incluir, 
como exemplo, desempenho social, ambiental, ético, 
direitos humanos, saúde e segurança, preferência e 
suporte para fornecedores locais, caso cumpram outros 
critérios, etc.  

A triagem para lidar com anti-corrupção pode 
especificar, através de exemplo, que as empresas 
licitantes devem possuir um código de conduta que 
trata da anti-corrupção.

 
Potenciais entrevistados: um membro do Conselho; 
o gestor de projecto; gestores de negócios para 
governação corporativa, conformidade, auditoria 
interna, risco de negócio; peritos em governação do 
sector público; outros terceiros relevantes, tais como 
organizações anti-corrupção da sociedade civil.

Exemplos de prova:  site interno da empresa e 
site externo para visão, valores, políticas, estrutura, 
procedimentos, relatórios anuais; avaliação de 
problemas de governação do sector público; relatórios 
de auditoria interna; plano de conformidade do 
projecto; relatórios para o Conselho sobre práticas 
empresariais éticas e conformidade; registo de 
reclamações sobre práticas empresariais éticas; 
relatórios de avaliação de terceiros; documentação 
relevante sobre problemas de governação do 
sector público, tais como relatórios dos Sistemas de 
Integridade Nacional da Transparency Internacional 
(NIS) e Índice de Percepção da Corrupção (CPI).



116 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

IM
PL

EM
EN

TA
ÇÃ

O

Este tópico trata dos planos e processos para gestão de problemas ambientais e sociais.  Tem 
como intenção que os impactos negativos ambientais e sociais associados à instalação de energia 
hídrica sejam geridos; sejam implementadas as medidas de prevenção, minimização, mitigação, 
compensação; e sejam cumpridos os compromissos ambientais e sociais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os problemas ambientais e sociais relevantes para a implementação e funcionamento 
do projecto foram identificados através do processo de avaliação, incluindo a avaliação de 
instalações associadas, âmbito dos impactos cumulativos, função e capacidade de terceiros, e 
impactos associados aos fornecedores primários, usando o perito adequado; e a monitorização 
é realizada durante o estágio de implementação do projecto adequado para os problemas 
identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão de problemas sociais e ambientais 
identificados, utilizando peritos adequados (internos e externos), e para cumprir quaisquer 
compromissos ambientais e sociais, relevantes para o estágio de implementação do projecto; os 
planos estão em vigor para o estágio de funcionamento para a gestão contínua de problemas 
ambientais e sociais; e a avaliação do impacto ambiental e social e os planos de gestão chave 
associados são publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para as partes 
interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos nos planos de gestão social e ambiental 
foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias, e 
os compromissos sociais e ambientais foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos ambientais e sociais do projecto são evitados, minimizados e 
mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização dos problemas ambientais e sociais durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e os planos e processos estão incorporados num sistema de gestão 
ambiental reconhecido internacionalmente, o qual é verificado por terceiros, tal como a ISO 14001. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram considerados foi rigoroso e atempado.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos ambientais e sociais são evitados, minimizados, 
mitigados e compensados, sem lacunas identificadas; e as melhorias às condições ambientais ou 
sociais pré-projecto, ou contribuições para lidar com esses impactos provocados pelo projecto, 
foram conseguidas ou estão em vias de ser conseguidas.

I-3 Gestão de Problemas Sociais &  Ambientais 
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas ambientais e sociais podem incluir, por 
exemplo: biodiversidade, aquática e terrestre, espécies 
ameaçadas, habitats cruciais; problemas de integridade 
e conectividade de ecossistema, qualidade da água, 
erosão e sedimentação, comunidades afectadas pelo 
projecto, indígenas, minorias étnicas, realojamento, 
herança cultural (física e não física) e saúde pública. 
Durante o estágio de implementação do projecto, 
existe uma necessidade particular em monitorizar e 
gerir resíduos, ruído, pó, qualidade do ar, qualidade da 
água e materiais perigosos que surgem directamente 
das actividades de construção; os efeitos secundários 
das actividades de construção e implementação na 
biodiversidade, estabilidade do terreno, meios de 
subsistência, etc; assim como a implementação de 
programas ambientais e sociais, em particular, tais como 
realojamento, herança cultural, saúde pública, etc.  Os 
problemas ambientais e sociais associados ao projecto 
que se estendem além dos limites jurisdicionais, nos 
quais o projecto está localizado, têm de ser avaliados e 
incluídos nos planos de gestão.  

As instalações associadas são definidas como 
aquelas instalações que não seriam construídas se 
o projecto não existisse e onde o projecto não seria 
viável sem a outra instalação.  Estas instalações podem 
ser financiadas, detidas, construídas e/ou operadas 
separadamente do projecto e, em alguns casos, por 
terceiros.  Exemplos pertinentes a um projecto de 
energia hídrica podem incluir estradas, linhas de 
transmissão, edifícios, etc.

Os impactos cumulativos são aqueles que resultam 
do impacto incremental do projecto quando 
adicionados a outras acções passadas, presentes e 
razoavelmente previsíveis no futuro. Os efeitos deverão 
ser avaliados em termos de capacidades de recursos 
de água, ecossistemas, e/ou comunidades afectadas  
para acomodar tais impactos. As análises devem ser 
definidas dentro de limites realistas.

Os terceiros são governos, contratantes e fornecedores 
nacionais e locais; uma avaliação eficaz deverá 
identificar as diferentes entidades envolvidas e as suas 
funções, e os riscos correspondentes que apresentam 
ao cliente de modo a ajudar a obter resultados sociais e 
ambientais.

 
Os fornecedores primários são aqueles fornecedores 
principais que providenciam bens ou materiais 
essenciais para o projecto, que podem incorrer em 
impactos sociais e ambientais nesta actividade de 
fornecimento.  Um exemplo pertinente a um projecto 
de energia hídrica seria uma pedreira que fornece 
materiais de construção.

Peritos adequados refere-se a especialistas com 
experiência nas áreas chave identificáveis dos planos 
de gestão e avaliação, dando particular atenção às 
diferenças entre as áreas de impacto social e ambiental. 
Estes especialistas poderiam ser internos ou externos 
ao promotor do projecto; o conhecimento interno 
na gestão de problemas sociais e ambientais é de 
particular importância relativamente a este tópico.  

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

Os problemas entre inter-relações referem-se a uma 
atenção de como monitorizar as descobertas de 
um fluxo de investigação pode ter implicações nos 
programas a serem implementados em outras partes 
do programa de implementação no geral; um exemplo 
pode ser que a qualidade adversa da água que surge 
dos trabalhos de construção afecte a qualidade da 
água potável, a qual afecta a saúde pública e meios de 
subsistência.

Potenciais entrevistados: gestores de projecto 
responsáveis pela avaliação e gestão de assuntos sociais 
e ambientais; representantes de governo responsáveis 
por problemas sociais e ambientais; representantes de 
partes interessadas; representantes de comunidades 
afectadas pelo projecto; peritos externos.
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Exemplos de prova:  requisitos regulatórios para EIA / 
SIA; EIA / SIA e relatórios associados; planos de gestão 
ambiental e social; tipo de listagem de registo de material 
perigoso, calendário de auditorias internas HSE de 
quantidades e localizações de armazenamento, formulários 
para reportar e identificar não-conformidades; geração de 
resíduos e registo de detritos ou documento equivalente 
(incluindo fontes &  volumes); registos de consultoria e 
envolvimento da parte interessada; registos de resposta a 
problemas da parte interessada; relatório de avaliação de 
terceiros; qualificações de perito usados; prova de utilização 
de perito adequado em separado, para problemas 
ambientais e sociais, reconhecendo que em muitos casos 
os especialistas podem não ter suficiente amplitude de 
conhecimento para abranger ambos os aspectos.
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Este tópico relaciona-se com a capacidade do promotor em coordenar e gerir todos os 
componentes do projecto, tendo em conta a construção do projecto e futuras actividades de 
funcionamento em todas as áreas afectadas pelo mesmo.  Tem como intenção que o projecto 
cumpra as metas em todos os componentes, os atrasos em qualquer componente podem ser 
geridos e um componente não progride à custa de outro.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação:  A monitorização do progresso, metas, orçamento, problemas de interface do projecto, 
e da eficácia da gestão dos planos de implementação, incluindo a gestão de construção, está a ser 
realizada regularmente durante a implementação do projecto.  

Gestão:  Estão em vigor processos e um plano de gestão do projecto integrado que têm em conta 
todos os componentes e actividades do projecto, sem lacunas significativas; e um plano de gestão 
de construção está em vigor, o qual descreve processos que os contratantes e outros têm de seguir 
para gerir actividades e riscos relacionados com a construção.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos no plano de gestão do projecto integrado 
e o plano de gestão de construção têm estado e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não 
conformidades ou não concordâncias.

Resultados:  O projecto cumpre os objectivos e metas de orçamento geral e calendário; 
os problemas de interface são geridos eficazmente; e os riscos de construção são evitados, 
minimizados e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização da implementação de projecto geral tem em 
consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e oportunidades que se tornam 
evidentes durante a implementação.

Gestão:  Adicionalmente, o plano identifica o intervalo de potenciais problemas de interface e 
define medidas para gerir problemas de interface e atraso sem afectar os calendários e orçamentos 
gerais do projecto; estão em vigor processos para antecipar e responder a oportunidades e riscos 
emergentes; e os planos de gestão de construção garantem que o movimento de terra e geração 
de resíduos serão geridos de modo a que as actividades de reabilitação possam ser realizadas eficaz 
e efectivamente.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados:  Adicionalmente, os problemas de interface são antecipados e evitados ou 
minimizados; e os riscos de construção são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem 
lacunas identificadas.

I-4 Gestão de Projecto Integrada
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Orientação de Avaliação:  

Os componentes do projecto referem-se a 
componentes do programa de desenvolvimento 
de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, 
finanças, comunicações e aprovisionamento.

Os exemplos de considerações do plano de gestão 
de projecto integrado incluem: calendário, metas 
de interface, análise de caminho significativo, 
comunicações, controlo de custos, etc.

Os exemplos de riscos de construção incluem: 
segurança, poluição do ar, ruído e da água, 
contaminação do terreno, movimento da terra, 
gestão da água, espécies introduzidas, saúde, 
conflitos da força de trabalho migratória/
comunidade local, etc. 

Os exemplos de considerações do plano de 
gestão da construção incluem: armazenamento e 
manuseamento de resíduos e químicos, poluição, 
movimento de terra, saúde, segurança, relações 
comunitárias, e divisão por zonas para protecção da 
área especial.  Os planos podem ser desenvolvidos 
pelos gestores de projecto ou pelos próprios 
contratantes.

Os exemplos de problemas de interface  incluem: 
que o reservatório comece a encher antes de o 
realojamento estar totalmente implementado; 
que as actividades de construção afectem locais 
de herança cultural significativos; que a força 
de trabalho da construção introduza problemas 
de saúde pública; que a migração social na área 
afectada pelo projecto cause problemas sociais 
para as comunidades afectadas pelo projecto 
que depois necessitem medidas de gestão 
adicionais; que o ruído e pó da construção afectem 
directamente a eficácia da implementação dos 
planos de gestão de biodiversidade; etc. 

 
As actividades de movimento de terra e geração 
de resíduos no estágio de implementação podem 
incorporar muitas medidas que têm em conta 
os requisitos posteriores para a restauração e 
reabilitação do local de construção; o exemplo 
inclui: armazenamento de camadas superiores do 
solo, recolha de sementes, localização de áreas de 
trabalho, pedreiras, escombreiras abaixo do nível 
mínimo de água futuro.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar 
ou prevenir os impactos negativos ou adversos são 
sempre priorizadas e quando não é possível evitar 
então é procurada a minimização de impactos 
adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, 
então as medidas de mitigação e compensação são 
identificadas e realizadas de acordo com os riscos e 
impactos do projecto.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; gestor 
de construção. 

Exemplos de prova: estrutura organizacional; 
qualificações de equipa de gestão; planos de gestão 
de programa integrado, análises e relatórios; plano 
de gestão de construção; contratos de construção; 
plano de gestão de campo de construção; registos 
de formação para todos os contratantes; relatórios 
de monitorização semanal de contratantes.
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Este tópico relaciona-se com a gestão de segurança de barragens e outras infraestruturas durante 
a implementação e funcionamento do projecto.  Tem como intenção que a vida, a propriedade e 
o ambiente sejam protegidos das consequências de uma lacuna na barragem e outros riscos de 
segurança na infraestrutura.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os riscos de segurança da barragem e outras infraestruturas relevantes para a 
implementação e funcionamento do projecto foram identificados através de um processo de 
avaliação; e a monitorização de segurança está a ser realizada durante o estágio de implementação 
do projecto adequado para os problemas identificados. 

Gestão:  Estão em vigor processos para abordar os problemas de segurança da barragem e outras 
infraestruturas identificados, e para cumprir quaisquer compromissos relacionados com segurança, 
relevantes para o estágio de implementação do projecto, incluindo providenciar comunicação 
de medidas de segurança pública; está em vigor um programa de controlo de qualidade formal 
para a construção; os planos de gestão de segurança para o estágio de funcionamento foram 
desenvolvidos em conjunto com as autoridades regulatórias e locais relevantes; e os planos de 
resposta de emergência incluem programas de consciencialização e formação e simulações de 
resposta a emergência.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com a segurança foram, 
e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias, e os 
compromissos relacionados com a segurança foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os riscos de segurança foram evitados, minimizados, e mitigados, sem lacunas 
significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a consideração de problemas de segurança tem em conta uma ampla 
gama de cenários e riscos e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e as medidas de segurança pública são amplamente comunicadas, de 
forma atempada e acessível.

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Os riscos de segurança foram evitados, minimizados e mitigados; e os problemas de 
segurança foram tratados para além daqueles riscos provocados pelo próprio projecto. 

I-5 Segurança da Infraestrutura
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Orientação de Avaliação:  

Os exemplos dos riscos de segurança incluem: 
sísmico, geotécnico, falha da barragem ou unidade 
de geração, choque eléctrico, risco hidrológico, 
afogamento, acidentes rodoviários, acidentes que 
surgem de interacções da comunidade com actividades 
do projecto, etc.  No estágio de implementação, os 
riscos de segurança particulares são aqueles que 
surgem de actividades de construção, tal como o uso 
de maquinaria pesada, transporte de bens e serviços, 
perigos devido às condições climatéricas adversas, 
etc.  Também no estágio de implementação, a fraca 
qualidade da actual construção é o maior risco de 
segurança para a vida contínua do projecto.

Os exemplos das medidas de gestão de segurança 
incluem: sinalização, zonas de exclusão, prontidão de 
emergência, monitorização, inspecções, formação, 
resposta a incidentes, comunicação, atribuição de 
responsabilidades, etc. Uma das maiores medidas 
de segurança para o período de implementação do 
projecto é um programa de controlo de qualidade 
formal para a actual construção. 

A comunicação de medidas de segurança pública 
pode ser, por exemplo, através de sinalização pública, 
documentação adequadamente apresentada junto das 
autoridades locais, consciencialização através de vários 
tipos de comunicação com a comunidade, comunicação 
verbal pelo rondista no local ou outros mecanismos 
semelhantes, etc.

As simulações de resposta a emergência podem 
ser realizadas, por exemplo, através de formação ou 
exercícios de workshop para o pessoal da empresa, 
autoridades regionais, etc.

 
Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As contribuições para os problemas de segurança, 
além dos riscos do projecto, podem incluir, por 
exemplo, melhorar a segurança de algumas estradas 
existentes ou infraestruturas rodoviárias, sinalização 
em locais públicos sobre riscos de velocidade ou 
afogamento, etc.

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; 
desenhadores de projecto; gestor de segurança de 
projecto; autoridades locais; representantes da parte 
interessada; representantes da comunidade afectada 
pelo projecto. 

Exemplos de prova: avaliações do risco de segurança; 
planos de gestão de segurança; planos de prontidão 
de emergência; relatórios de monitorização; revisões 
independentes.
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Este tópico refere-se à gestão financeira do projecto, incluindo o acesso ao financiamento e 
a capacidade de um projecto gerar os rendimentos financeiros necessários para cumprir os 
requisitos de financiamento do projecto.  Tem como intenção que os projectos avancem com uma 
base financeira sólida que abranja todos os requisitos de financiamento do projecto, incluindo 
as medidas sociais e ambientais, financiamento para realojamento e melhorias dos meios de 
subsistência, e aplicação dos benefícios do projecto às comunidades afectadas pelo mesmo.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação por viabilidade financeira do projecto, incluindo custos 
e fluxos de rendimento do projecto, usando modelos reconhecidos e incluindo avaliação de 
risco, análises de teste de cenário e sensibilidade; e é realizada monitorização regular da situação 
financeira durante a implementação do projecto.  

Gestão:  Estão em vigor medidas para a gestão financeira da implementação do projecto; estão em 
vigor planos para a gestão financeira da instalação de energia hídrica futura. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com a gestão financeira 
foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades e não concordâncias, e os 
compromissos relacionados com financiamento foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: O projecto ou a entidade corporativa, à qual o mesmo pertence, pode gerir 
problemas financeiros sob vários cenários, pode servir a sua dívida, pode pagar todos os planos e 
compromissos, incluindo sociais e ambientais.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, os custos de projecto e fluxos de rendimento são totalmente 
detalhados; e a viabilidade financeira do projecto foi analisada e optimizada, incluindo testes 
extensivos de cenários, avaliação de risco e análises de sensibilidade. 

Gestão:  Adicionalmente, os planos de gestão financeira providenciam as medidas de contingência 
bem consideradas para todos os planos e compromissos de mitigação social e ambiental; e estão 
em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: O projecto pode gerir problemas financeiros sob vários cenários.

I-6 Viabilidade Financeira
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Orientação de Avaliação:  

A viabilidade financeira é a capacidade de uma entidade 
continuar a atingir os seus objectivos operacionais e 
cumprir a sua missão de uma perspectiva financeira 
a longo prazo.  Alguns projectos podem ter vários 
objectivos, dos quais a energia hídrica não é o objectivo 
principal, em cujo caso o objectivo financeiro da 
componente de energia hídrica pode ser o de sustentar 
a realização de outros objectivos do esquema (por 
exemplo, abastecimento de água, irrigação de água, etc). 
Para alguns projectos, a contribuição financeira é medida 
da perspectiva do sistema dentro do qual funciona; 
por exemplo, alguns projectos de armazenamento de 
bomba podem originar prejuízo, mas permitir que seja 
retirado lucro de outras centrais eléctricas dentro do 
sistema devido às maiores eficiências obtidas.  

Os exemplos dos custos do projecto incluem: custos 
de construção, funcionamento e manutenção, e inclui 
equipamento, fornecimentos, mão-de-obra, imposto, 
direitos de recurso de terreno/água, e custos de planos 
de mitigação ambiental e social.

Os exemplos de fluxos de rendimento incluem: o 
mercado de electricidade, o Acordo de Compra de 
Energia, e rendimento associado com incentivos ao 
investimento para novas entradas no mercado (por ex., 
acesso aos créditos de carbono).

Os modelos financeiros no mínimo têm custos de 
projecto e fluxos de rendimento como entradas e os 
retornos financeiros como saídas; exemplos de usos 
incluem: examinar as implicações de várias condições de 
mercado, tendências e riscos de viabilidade financeira do 
projecto através do teste de cenário, avaliação de riscos, 
análise de sensibilidade, etc.

Os exemplos de problemas e riscos financeiros incluem: 
custos de projecto muito altos; não cumprimento dos 
custos requeridos; incertezas  
em relação aos fluxos de rendimento; instabilidade 
de câmbio de moeda; dificuldades no acesso a 
financiamento de projecto; acesso a esquemas de 
incentivo renováveis; política de preços regional; 
estabilidade do mercado; acesso ao mercado; meios 
de subsistência de maior inflação ou depreciação; 
viabilidade financeira dos principais compradores de 
energia, etc.

 
As medidas para gestão financeira  no estágio 
de implementação do projecto podem incluir, por 
exemplo: requisitos de fluxo de dinheiro; garantia de 
aprovisionamento de bens e serviços, e custos para 
implementação de planos de gestão de construção, 
social e ambiental, cumprir o orçamento; garantia 
de contingências adequadas nos orçamentos para 
cobrir os problemas emergentes; lidação com queixas 
e contingências; ligação com os investidores e 
garantir que os requisitos de informação e quaisquer 
condições do projecto são cumpridos; actualização 
do planeamento financeiro relativamente a quaisquer 
problemas de calendário que surgem em relação à data 
de comissionamento; obter financiamento adicional, se 
necessário; etc.

Alguma informação financeira pode ter um elevado 
grau de sensibilidade comercial, e pode ser necessário 
observar a prova para este tópico, ao abrigo de um 
acordo de confidencialidade.

Potenciais entrevistados:  responsáveis financeiros 
do projecto; representante da instituição financeira 
corporativa; perito financeiro independente.

Exemplos de prova: análise de opções de 
financiamento; relatórios de modelo financeiro; análise 
de risco financeiro; planos financeiros; relatórios de 
estado financeiro; relatórios de revisão de terceiros; 
relatórios financeiros anuais para a empresa, projecto e 
principal(ais) comprador(es).
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Este tópico trata dos benefícios adicionais que podem surgir a partir do projecto de energia hídrica, 
e a partilha de benefícios além dos pagamentos de compensação única ou apoio de realojamento 
das comunidades afectadas pelo projecto.  Tem como intenção que as oportunidades para 
benefícios adicionais e a partilha de benefícios sejam avaliadas e implementadas, em diálogo com 
as comunidades afectadas, para que os benefícios sejam aplicados às comunidades afectadas pelo 
projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram avaliadas as oportunidades para aumentar a contribuição de desenvolvimento 
do projecto através dos benefícios adicionais e/ou partilha de benefícios.  No caso de terem 
sido realizados os compromissos para benefícios adicionais ou partilha de benefícios, está a ser 
efectuada a monitorização aquando da realização desses compromissos. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para realizar compromissos relativamente ao projecto para 
benefícios adicionais ou partilha de benefícios; e os compromissos relativamente a benefícios de 
projecto são publicamente divulgados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com os benefícios do 
projecto foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias, e quaisquer compromissos de benefícios adicionais, ou partilha de benefícios, foram 
ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: As comunidades directamente afectadas pelo desenvolvimento do projecto de energia 
hídrica receberam ou estão em vias de receber benefícios.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação da realização dos benefícios do projecto tem em 
consideração os riscos e oportunidades. 

Gestão:   Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os benefícios são significativos e o projecto realizou ou está em vias 
de realizar benefícios significativos e sustentáveis para comunidades afectadas pelo projecto

I-7 Benefícios do Projecto
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico: Este tópico é sempre relevante.  
Se não foram efectuados compromissos relativamente 
a benefícios do projecto, então aplicam-se os critérios 
de Avaliação e Resultados.  Se foram efectuados 
compromissos relativamente a benefícios do projecto, 
então aplicam-se todos os critérios.

Os benefícios podem ter a forma de benefícios 
adicionais, ou estratégias de partilha de benefícios.

Os benefícios adicionais referem-se a benefícios que 
podem ser alavancados do projecto; os exemplos 
incluem: geração de capacidade, formação e emprego 
local; infraestruturas tais como pontes, estradas de 
acesso, rampas para barcos; serviços melhorados tais 
como para saúde e educação; suporte para outros 
usos da água tais como irrigação, navegação, controlo 
de cheias/secas, aquacultura, lazer; disponibilidade 
de água aumentada para abastecimento de água 
municipal e para indústria; benefícios através de gestão 
de recurso hídrico integrada; etc.

A partilha de benefícios é distinta dos pagamentos de 
compensação únicos ou de apoio ao realojamento; os 
exemplos incluem:

•	 acesso equitativo aos serviços de electricidade 
- as comunidades afectadas pelo projecto 
encontram-se entre os primeiros a terem acesso 
aos benefícios de serviços de electricidade do 
projecto, sujeito a limitações contextuais (por ex., 
segurança energética, preferência);

•	 direitos não monetários para aumentar o 
acesso a recursos - as comunidades afectadas 
pelo projecto recebem acesso local a recursos 
naturais; 

•	 partilha de rendimentos - as comunidades 
afectadas pelo projecto partilham os benefícios 
monetários directos da energia hídrica, de 
acordo com uma fórmula e abordagem 
definidas nos regulamentos; isto vai além do 
pagamento de compensação único ou apoio ao 
realojamento a curto prazo; e fundos.

 
Os compromissos para benefícios adicionais ou 
partilha de benefícios podem ser da responsabilidade 
de outras agências e não do promotor do projecto. 

Potenciais entrevistados: gestor de projecto; 
representante do governo (por ex., departamento 
de desenvolvimento económico); representantes de 
partes interessadas; representantes de comunidades 
afectadas pelo projecto.

Exemplos de prova:  análise dos indicadores de 
desenvolvimento relevantes; análise de potenciais 
benefícios do projecto; análise de opções e 
oportunidades de partilha de benefícios; minutas ou 
relatórios de reuniões que demonstram a opinião 
e envolvimento das partes interessadas; plano de 
partilha dos benefícios; monitorização.
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Este tópico refere-se a todo o aprovisionamento relacionado com o projecto, incluindo trabalhos, 
bens e serviços.  Tem como intenção que os processos de aprovisionamento sejam equitativos, 
transparentes e responsáveis; obtenção de suporte da cronologia do projecto, metas de qualidade 
e a nível orçamental; desempenho ético, ambiental e social do contratante e promotor de suporte; 
e promove oportunidades para indústrias locais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificadas as maiores necessidades de abastecimento, fontes de 
abastecimento, legislação e directrizes relevantes, riscos de cadeia de abastecimento e riscos 
de corrupção através de um processo de avaliação; está a ser realizada uma monitorização para 
monitorizar a eficácia dos planos e processos de aprovisionamento. 

Gestão: Estão em vigor medidas para orientar a aquisição de bens, trabalhos e serviços do projecto 
e abordar problemas ou riscos identificados, e para cumprir os compromissos relacionados com o 
aprovisionamento. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com o aprovisionamento 
foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias 
e quaisquer compromissos relacionados com aprovisionamento foram ou estão em vias de ser 
cumpridos.

Resultados: O aprovisionamento de trabalhos, bens e serviços em todos os maiores componentes 
do projecto é equitativo, eficiente, transparente, quantificável, ético e atempado, e os contratos 
estão a progredir ou foram concluídos dentro do orçamento ou as alterações nos contratos são 
claramente justificáveis.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação inclui oportunidades para os fornecedores locais e 
desenvolvimento de capacidade local.

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; os critérios de sustentabilidade e anti-corrupção são especificados na 
análise de pré-qualificação; e as medidas anti-corrupção são bastante enfatizadas nos processos de 
planeamento de aprovisionamento. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as oportunidades para os fornecedores locais que incluem iniciativas 
para o desenvolvimento de capacidade local foram aplicadas ou estão em vias de ser aplicadas.

I-8 Aprovisionamento
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Orientação de Avaliação:  

Os maiores exemplos de necessidades de 
abastecimento incluem: consultorias de design, 
económicas, financeiras, técnicas, ambientais e sociais; 
contratantes para trabalhos de construção do projecto; 
abastecimento de grandes bens e equipamento de 
controlo complexo para a construção do projecto, etc.

Os riscos de cadeia de abastecimento relacionam-
se com a incapacidade de cumprir as disposições do 
contrato (por ex., com respeito a custo, tempo, qualidade, 
especificações), corrupção, impedimentos de transporte, 
direitos humanos (por ex., trabalho infantil, trabalho 
forçado usado por fornecedores de fornecedores), etc. 

Os exemplos dos riscos de corrupção no estágio 
de contratação /  avaliação da licitação incluem: pré-
qualificação não transparente, documentos de pedido 
de orçamento confusos, procedimentos de selecção 
não transparentes ou não objectivos, clarificações de 
licitação não partilhadas com outros licitantes, decisões 
de adjudicação não tornadas públicas ou não justificadas, 
engano e colusão, honorários de agentes não justificados, 
conflitos de interesse de responsáveis e consultores, etc.

Os planos e processos de aprovisionamento 
devem abordar a provisão de uma política de 
aprovisionamento, análise de pré-qualificação, licitação, 
adjudicação de contratos, medidas anti-corrupção, e 
mecanismos para responder a queixas do licitante.  

A triagem pode ser em termos de, para efeitos de 
exemplo, qualidade, reputação, custo, desempenho 
anterior do contratante no cumprimento de obrigações 
contratuais (tempo, custo, especificações), etc.

Os contratos já foram adjudicados durante o estágio de 
preparação do projecto para investigações, concepção, 
avaliações do impacto social e ambiental, etc. Se os 
contratos não foram concluídos dentro do orçamento, 
deve ser providenciada uma prova que demonstre que 
as alterações nos contratos são claramente justificáveis.

A triagem com base nos critérios de sustentabilidade 
pode abranger critérios adicionais que podem incluir, como 
exemplo, desempenho social, ambiental, ético, direitos 
humanos, saúde e segurança, preferência e suporte para 
fornecedores locais, caso cumpram outros critérios, etc.  

 
As oportunidades de aprovisionamento podem 
relacionar-se com novos fornecedores, novas 
tecnologias, oportunidades de desenvolvimento 
de capacidade através de ligação com iniciativas de 
desenvolvimento económico do governo, bolsas, 
iniciativas I&D, acordos contratuais, etc.

Os fornecedores locais são aqueles na proximidade 
geográfica da área afectada pelo projecto que podem 
ou potencialmente satisfarão a necessidade de fornecer 
os bens e serviços necessários; a definição de "local" será 
específica do contexto (por ex., aqueles na área afectada 
pelo projecto ou distrito do governo local).

O desenvolvimento de capacidade local refere-se à 
ajuda que é provida a entidades na proximidade do 
projecto, as quais têm uma necessidade identificada para 
desenvolver uma certa capacidade ou competência, ou 
actualização geral da capacidade de desempenho, no 
sentido de cumprir ou prestar um serviço desejado.

A triagem para lidar com anti-corrupção pode 
especificar, através de exemplo, que as empresas 
licitantes devem possuir um código de conduta que 
trata da anti-corrupção.

Os exemplos das medidas anti-corrupção incluem: 
processos de contratação de orçamento aberto que 
seja acima de um limite mínimo, autoridade contratante 
e seus funcionários que cumprem uma política 
anti-corrupção, pactos de integridade do projecto, 
mecanismos para comunicar corrupção e proteger 
quem comunica irregularidades, confidencialidade 
limitada da informação legalmente protegida, etc.

Potencias entrevistados: gestor de projecto; 
responsável pelo aprovisionamento do projecto; 
representante de uma ONG anti-corrupção.  

Exemplos de prova:  política e procedimentos de 
aquisição relevantes; plano de aprovisionamento 
do projecto; análise das fontes e capacidades de 
fornecimento local; requisitos/especificações de 
licitação; documentos de orçamento; critérios de 
triagem do fornecedor; avaliação do desempenho 
do fornecedor; registo de reclamações do licitante; 
registo da conformidade com a legislação e directrizes 
relevantes, incluindo aquela das agências financiadoras; 
monitorização ou relatórios de avaliação de terceiros. 
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Este tópico refere-se aos impactos do projecto nas comunidades afectadas pelo projecto, em 
relação a deslocamento económico, impactos nos padrões de vida e meios de subsistência, 
e impactos nos direitos, riscos e oportunidades daqueles afectados pelo projecto. Tem como 
intenção que os padrões de vida e meios de subsistência daqueles afectados pelo projecto 
sejam melhorados relativamente às condições de pré-projecto para comunidades afectadas pelo 
mesmo, com o objectivo de auto-suficiência a longo prazo, e que os compromissos para com as 
comunidades afectadas pelo projecto sejam totalmente realizados durante um período de tempo 
adequado. 

Os tópicos I-10 "Realojamento" e I-11 "Indígenas", que se seguem, tratam especificamente dois sub-
conjuntos de comunidades afectadas pelo projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Os problemas relacionados com as comunidades afectadas pelo projecto foram identificados 
através de um processo de avaliação, utilizando o conhecimento local; e foi realizada a monitorização de 
impactos do projecto e eficácia de medidas de gestão durante a implementação do projecto adequado 
aos problemas identificados. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para abordar problemas identificados que afectam as comunidades 
afectadas pelo projecto, e para cumprir os compromissos realizados para abordar esses problemas; e se 
existirem quaisquer acordos formais com as comunidades afectadas pelo projecto estes são publicamente 
divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para as partes interessadas 
apresentarem problemas e obterem feedback. 

Apoio à Parte Interessada:  As comunidades afectadas apoiam no geral, ou não se opõem de forma 
contínua a, os planos para os problemas que afectam especificamente a sua comunidade. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com problemas das comunidades 
afectadas pelo projecto foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias, e os compromissos foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os padrões de vida e meios de subsistência afectados pelo projecto foram ou estão em vias de 
ser melhorados, e o deslocamento económico é justamente compensado, preferencialmente através da 
provisão de bens, propriedade ou serviços comparáveis.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização de problemas de comunidades afectadas pelo projecto 
durante a implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados são tidos em consideração é rigoroso e atempado, e as comunidades afectadas pelo projecto 
foram envolvidas na tomada de decisão de problemas e opções relevantes.

Apoio à Parte Interessada:  Adicionalmente, os acordos formais com quase todas as comunidades 
directamente afectadas foram conseguidos para as medidas de mitigação, gestão e compensação 
relativamente às suas comunidades.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as medidas em vigor para melhorar os meios de subsistência e padrões de 
vida estão em vias de promover a auto-suficiência a longo prazo.

I-9 Meios de Subsistência &  Comunidades 
Afectadas pelo Projecto*
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Orientação de Avaliação:  

As comunidades afectadas pelo projecto são 
a população com vários tipos de indivíduos que 
interagem na área circundante do projecto de energia 
hídrica, que são afectados negativa ou positivamente 
pelo projecto de energia hídrica e a sua infraestrutura 
associada.  

Os problemas que afectam as comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: perda ou 
limitações nos meios de subsistência, diminuição 
nos padrões de vida ou deslocamento económico 
provocado por alterações associadas ao projecto, tais 
como alterações na gestão de rio e regimes de fluxo.  
Os exemplos específicos podem incluir: impactos na 
saúde ou segurança; impactos nas práticas culturais; 
impactos nos terrenos, florestas e margens do rio; perda 
de arrozais, jardins domésticos, jardins de margens do 
rio; perda de propriedade, acesso a, ou uso de, locais 
sagrados, floresta comunitária, etc.  Em alguns casos, 
os impactos podem resultar na necessidade de as 
comunidades afectadas pelo projecto se deslocarem, 
mas podem não ser considerados parte da comunidade 
de realojamento porque o realojamento físico foi um 
impacto secundário e não um impacto primário do 
projecto.

Os meios de subsistência  referem-se às capacidades, 
activos (lojas, recursos, reclamações e acesso) e 
actividades necessárias para um meio de subsistência.  
A melhoria dos meios de subsistência refere-se a 
medidas compensatórias tomadas para abordar os 
impactos do projecto nos meios de subsistência pré-
projecto, de modo que aqueles afectados possam 
avançar com meios de subsistência viáveis, com 
capacidades melhoradas ou bens relativamente 
às condições pré-projecto; por exemplo, apoiando 
agricultores para continuarem a ser capazes de 
cultivar ou procurar alternativas, acompanhados por 
mecanismos de apoio suficientes que não só permitem 
que sejam efectuadas quaisquer alterações nos meios 
de subsistência, mas também para que tenham 
capacidades ou acesso aumentados aos recursos 
necessários (incluindo formação, informação, materiais, 
acesso, fornecimentos, etc).  

 

 
 
Os padrões de vida  referem-se ao nível de conforto 
material conforme medido pelos bens, serviços, e 
luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou nação; 
indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, 
emprego, saúde, educação, nutrição, alojamento e 
acesso a electricidade, água potável, saneamento, 
serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, 
etc.  A melhoria nos padrões de vida será demonstrada 
através da melhoria nos indicadores do nível de 
conforto material.

O deslocamento económico refere-se a uma perda de 
bens, acesso a activos, ou fontes de rendimentos ou 
meios de subsistência como resultado de (i) aquisição 
de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou acesso 
ao mesmo, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos 
recursos naturais, incluindo recursos de água, parques 
legalmente designados, áreas protegidas ou áreas 
de acesso restrito, tais como bacias de reservatório, e 
(iv) alterações no ambiente levando a preocupações 
de saúde ou impactos em meios de subsistência.  O 
deslocamento económico aplica-se quer as ditas perdas 
e limitações sejam totais, parciais e permanentes ou 
temporárias.

As medidas para abordar problemas de comunidades 
afectadas pelo projecto podem incluir, por exemplo: 
trabalhos para proteger os terrenos ribeirinhos a 
jusante; acordos de regime de fluxo a jusante para 
permitir meios de subsistência sustentáveis para 
comunidades a jusante; acordos de acesso a terrenos 
de projecto para permitir um acesso contínuo a locais 
sagrados, floresta comunitária, plantas medicinais 
tradicionais; apoio a novas indústrias; protecção de 
locais sagrados; etc.

O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.
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As oportunidades para comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: geração de 
formação e capacidades; educação; serviços de saúde; 
emprego; transporte; contribuições para providenciar 
tradições culturais ou eventos, etc.

As inter-relações entre os problemas podem incluir, por 
exemplo: erosão de margens de rio a jusante do projecto, 
o que provoca a perda crescente e a longo prazo de 
terreno essencial para manter meios de subsistência, ou 
preocupações de segurança devido aos fluxos do rio a 
jusante do projecto, que flutuam rapidamente levando 
a que as comunidades ribeirinhas se sintam inseguras e 
eventualmente tendo de ser realojadas. 

 

Potenciais entrevistados: representantes das 
comunidades afectadas pelo projecto; gestor de 
problemas sociais do projecto; perito do governo; 
peritos independentes. 

Exemplos de prova: relatório de avaliação nas 
comunidades afectadas pelo projecto e meios de 
subsistência; análise de género; análise de problemas 
relacionados com direitos humanos; registos de 
consulta e envolvimento das comunidades afectadas 
pelo projecto; registos de resposta a problemas 
das comunidades afectadas pelo projecto; relatório 
de revisão de terceiros; relatório sobre medidas de 
compensação; avaliações e acordos sobre áreas 
sensíveis culturais e costumes.

* Este foi um tópico com uma área de não-consenso no desenvolvimento do Protocolo, relativamente aos 
critérios de Apoio da Parte Interessada.  A Oxfam acredita que a boa prática básica (Nível 3) deve ser "As 
comunidades afectadas geralmente apoiam ou não se opõem de forma contínua ao projecto"



132 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

IM
PL

EM
EN

TA
ÇÃ

O

Este tópico trata do deslocamento físico relacionado com o desenvolvimento do projecto de 
energia hídrica.  Tem como intenção que a dignidade e direitos humanos daqueles que são 
fisicamente deslocados sejam respeitados que esses assuntos sejam lidados de uma forma justa 
e equitativa; e que os meios de subsistência e padrões de vida para realojados e comunidades 
anfitriãs sejam melhorados; e que os compromissos efectuados para com os realojados sejam 
totalmente cumpridos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação das implicações de realojamento do projecto que define a linha 
de base sócio-económica pré-projecto para realojados e comunidades anfitriãs; foi realizada uma 
monitorização da implementação dos planos de realojamento, e para verificar se os compromissos 
efectuados aos realojados e comunidades anfitriãs foram cumpridos e se são eficazes, e para identificar 
quaisquer problemas contínuos ou emergentes. 

Gestão: As medidas para abordar o realojamento estão documentadas no Plano de Acção de 
Realojamento; estão em vigor medidas para efectuar compromissos para com os realojados e 
comunidades anfitriãs, e para gerir quaisquer problemas identificados relativamente ao realojamento, 
incluindo provisão de mecanismos de reclamação; e os acordos formais com os realojados e comunidades 
anfitriãs são publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para os realojados e 
comunidades anfitriãs apresentarem problemas e obterem feedback.

Apoio à Parte Interessada:  Os realojados e comunidades anfitriãs apoiam geralmente ou não têm 
grandes oposições ao Plano de Acção de Realojamento. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos no Plano de Acção de Realojamento foram 
e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias, e quaisquer 
compromissos relacionados com o realojamento foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: O realojamento foi e está a ser tratado de um modo justo e equitativo, e os realojados e 
comunidades anfitriãs experimentaram ou estão em vias de experimentar uma melhoria atempada nos 
meios de subsistência e padrões de vida relativamente à linha de base pré-projecto. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação da realização de compromissos aos realojados e comunidades 
anfitriãs tem em consideração riscos e oportunidades.

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes.

Comunicação com Partes Interessadas: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados são tidos em consideração é rigoroso e atempado, e os realojados e comunidades afectadas 
pelo projecto foram envolvidos na tomada de decisão em torno de problemas e opções relevantes.

Apoio à Parte Interessada:  Adicionalmente, existe consentimento com acordos legalmente vinculativos 
pelos realojados e comunidades anfitriãs para o Plano de Acção de Realojamento. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as medidas em vigor para melhorar os meios de subsistência e padrões de 
vida estão em vias de promover a auto-suficiência a longo prazo.

I-10 Realojamento* 
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não é relevante se 
não existir necessidade de realojamento devido às 
actividades do projecto. 

O realojamento é o processo de deslocação de 
pessoas para um local diferente para estas viverem 
porque, devido ao projecto, já não são autorizadas a 
permanecer na área onde costumavam viver.  

Os meios de subsistência  referem-se às capacidades, 
activos (lojas, recursos, reclamações e acesso) e 
actividades necessárias para um meio de subsistência.  
A melhoria dos meios de subsistência refere-se a 
medidas compensatórias tomadas para abordar os 
impactos do projecto nos meios de subsistência pré-
projecto, de modo que aqueles afectados possam 
avançar com meios de subsistência viáveis, com 
capacidades melhoradas ou bens relativamente 
às condições pré-projecto; por exemplo, apoiando 
agricultores para continuarem a ser capazes de 
cultivar ou procurar alternativas, acompanhados por 
mecanismos de apoio suficientes que não só permitem 
que sejam efectuadas quaisquer alterações nos meios 
de subsistência, mas também para que tenham 
capacidades ou acesso aumentados aos recursos 
necessários (incluindo formação, informação, materiais, 
acesso, fornecimentos, etc).  

Os padrões de vida  referem-se ao nível de conforto 
material conforme medido pelos bens, serviços, e 
luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou nação; 
indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, 
emprego, saúde, educação, nutrição, alojamento e 
acesso a electricidade, água potável, saneamento, 
serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

Os realojados são aquelas pessoas a quem é solicitado 
que sejam realojadas, incluindo aquelas que possuem 
direitos legais formais, direitos de costume ou 
tradicionais, assim como aquelas que não possuem 
direitos reconhecidos sobre o terreno. 
 

 
As comunidades anfitriãs referem-se às comunidades 
para as quais os realojados são deslocados. 

A linha de base sócio-económica para o realojamento 
vai incluir a análise de estruturas de comunidades, 
género, grupos sociais vulneráveis, padrões de vida 
e valorização económica de meios de subsistência e 
perda de bens.  

O Plano de Acção de Realojamento refere-se 
a um documento ou conjunto de documentos 
especificamente desenvolvidos para identificar 
as acções que serão realizadas para abordar o 
realojamento.  Incluiria normalmente a identificação 
daqueles a serem realojados; a linha de base 
sócio-económica para os realojados; as medidas a 
serem implementadas como parte do processo de 
realojamento, incluindo aquelas relacionadas com 
a ajuda ao realojamento e suportes de meio de 
subsistência; os quadros de compensação e legais; 
funções e responsabilidades organizacionais; gestão 
financeira e atribuição de orçamento; o período 
de tempo, objectivos e metas; mecanismos de 
resolução de reclamações; provisão de monitorização, 
comunicação e avaliação; e compreensão relativa a 
consultoria, participação e troca de informação.  Nos 
casos onde os meios de subsistência dos realojados 
têm como base o terreno, e quando consistente com as 
preferências dos realojados, pode ser dada prioridade à 
compensação terreno por terreno.

Os mecanismos de reclamações referem-se aos 
processos pelos quais as partes interessadas podem 
manifestar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto 
para acompanhar e responder a quaisquer reclamações.

O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.  
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Consentimento significa acordos assinados com os 
líderes ou órgãos representativos da comunidade 
que foram autorizados pelas comunidades afectadas 
que representam, através de um processo de tomada 
de decisão independente e auto-determinado com 
tempo suficiente e de acordo com as tradições culturais, 
costumes e práticas.

Potenciais entrevistados:  os representantes da 
comunidade afectados pelo realojamento e aquisição 
de terreno; representantes das comunidades anfitriãs 
de realojamento; gestor de problemas sociais do 
projecto; avaliador independente; representante da 
autoridade governamental responsável. 

Exemplos de prova: o relatório de avaliação sobre 
o realojamento e aquisição de terreno; registos de 
consulta e envolvimento da parte interessada afectada; 
registos de resposta ao realojamento e problemas de 
aquisição de terreno; relatório de revisão de terceiros; 
planos de acção de realojamento; planos de aquisição 
de terreno; acordos de compensação; acordos sobre 
o plano de acção de realojamento; relatório de 
condições sociais da linha de base; análise de meios 
de subsistência; análise de risco de empobrecimento; 
mitigação, planos de acção de realojamento e 
desenvolvimento, incluindo os mecanismos de partilha 
de benefícios do projecto; relatórios de ONG; relatórios 
de monitorização.

* Este foi um tópico com duas áreas de não-consenso no desenvolvimento do Protocolo, ambas 
relativamente aos critérios de Apoio da Parte Interessada.  A Oxfam acredita que a boa prática básica (Nível 
3) deve ser "Realojados e as comunidades anfitriãs apoiam geralmente ou não têm grandes objecções ao 
projecto", e que a melhor prática provada (Nível 5) deve ser "Adicionalmente, existe consentimento com 
acordos legalmente vinculativos pelos realojados e comunidades anfitriãs para o projecto", notando que 
aqueles forçados ao realojamento e comunidades anfitriãs podem escolher expressar esse consentimento 
através do seu apoio a um Plano de Acção de Realojamento.
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Este tópico trata dos direitos, riscos e oportunidades de indígenas relativamente ao projecto, 
reconhecendo que, como grupos sociais com identidades distintas dos grupos dominantes nas 
sociedades nacionais, são muitas vezes os segmentos mais marginalizados e vulneráveis da população. 
Tem como intenção que o projecto respeite a dignidade, direitos humanos, aspirações, cultura, terrenos, 
conhecimento, práticas e meios de subsistência com base em recursos naturais dos indígenas, de forma 
contínua, em toda a vida do projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os problemas que podem afectar indígenas, relativamente ao projecto, foram 
identificados através de um processo de avaliação, utilizando o conhecimento local; e está a ser 
realizada a monitorização dos impactos do projecto e eficácia de medidas de gestão durante a 
implementação do projecto adequado aos problemas identificados.

Gestão:  Estão em vigor medidas para abordar problemas identificados que podem afectar 
indígenas relativamente ao projecto, e para cumprir compromissos efectuados para abordar estes 
problemas; e os acordos formais com os indígenas são publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos mutuamente acordados e 
contínuos para os indígenas apresentarem problemas e obterem feedback.

Apoio à Parte Interessada:  Os grupos indígenas directamente afectados apoiam no geral, ou não se 
opõem de forma contínua a, os planos para os problemas que afectam especificamente o seu grupo.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com os problemas que 
podem afectar os indígenas foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades 
ou não concordâncias, e quaisquer compromissos relacionados com os indígenas foram ou estão 
em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os planos servem para que os maiores impactos negativos do projecto para os 
indígenas e a sua cultura, conhecimento, acesso associado aos terrenos e recursos, e práticas 
sejam evitados, minimizados, mitigados ou compensados sem lacunas significativas, e algumas 
oportunidades praticáveis para serem obtidos impactos positivos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, é realizada a identificação de problemas que podem afectar os 
indígenas com a participação livre, prévia e informada dos indígenas; e a monitorização durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão: Adicionalmente, foram desenvolvidas medidas para os problemas que podem afectar os 
indígenas com a participação livre, prévia e informada dos indígenas; e estão em vigor processos 
para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados são tidos em consideração é rigoroso e atempado, e os indígenas directamente 
afectados foram envolvidos na tomada de decisão em torno de problemas e opções relevantes.

Apoio à Parte Interessada:  Adicionalmente, tem sido procurado e obtido o consentimento por 
parte de grupos de indígenas directamente afectados pelo projecto. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as oportunidades para impactos positivos foram rigorosamente 
identificadas e maximizadas tanto quanto possível.

I-11 Indígenas*
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre 
que não existem indígenas na área afectada pelo 
projecto.

Os indígenas referem-se a um grupo social e 
culturalmente distinto que possui as seguintes 
características em vários graus: auto-identificação 
como membros de um grupo cultural indígena 
distinto e reconhecimento desta identidade por outros; 
associação colectiva aos habitats geograficamente 
distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e 
territórios; instituições culturais, económicas, sociais 
ou de costumes que são separadas daquelas da 
sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país 
ou região onde residem.  Em alguns países, pode ser 
requerido que as interacções com os indígenas sejam 
realizadas através de uma agência governamental 
específica.

Os problemas que podem afectar os indígenas 
são idealmente auto-identificados, e podem incluir, 
por exemplo: impactos de actividades do projecto e 
infraestrutura nas práticas culturais, impactos indirectos 
ou directos nos terrenos tradicionais, impactos na 
coesão comunitária, riscos de saúde pública, distúrbio 
de práticas comuns e acesso negado a meios de 
subsistência com base em recursos naturais.

As medidas para abordar problemas que podem 
afectar os indígenas são idealmente auto-identificadas, 
e podem incluir, por exemplo: medidas de prevenção, 
protecção das práticas culturais, direito e protecção de 
terreno, assistência de saúde, calendário das actividades 
do projecto de modo a não perturbar as práticas 
habituais, apoio para festivais ou tradições, acesso 
melhorado ou mais seguro a meios de subsistência com 
base em recursos naturais, etc.   

 
O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
de membros da comunidade ou seus representantes 
e pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc.  

Consentimento significa acordos assinados com os 
líderes ou órgãos representativos da comunidade 
que foram autorizados pelas comunidades afectadas 
que representam, através de um processo de tomada 
de decisão independente e auto-determinado com 
tempo suficiente e de acordo com as tradições culturais, 
costumes e práticas.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

Potenciais entrevistados:  os representantes das 
comunidades indígenas afectadas pelo realojamento; 
gestor de problemas sociais do projecto; avaliador 
independente; representante da autoridade 
governamental responsável.

Exemplos de prova: relatório de avaliação sobre os 
indígenas; registos de consultoria e envolvimento 
da comunidade afectada pelo projecto; registos de 
resposta a problemas que podem afectar os indígenas; 
relatórios de revisão de terceiros; planos de gestão de 
indígenas; acordos sobre as medidas para os indígenas; 
relatórios de monitorização.

* Este foi um tópico de não-consenso sobre o desenvolvimento do Protocolo, relativamente ao foco do apoio e 
consentimento facultado pelos indígenas (para os planos de gestão ou para o projecto em si). Com respeito aos 
critérios de Apoio da Parte Interessada, a IHA acredita que a linguagem do nível 5 não representa uma melhor prática 
comprovada. Existe um consenso dentro do Fórum de que este problema requer um enfoque prioritário e atenção no 
desenvolvimento adicional e teste do Protocolo. Existe um reconhecimento de que a linguagem das declarações de 
classificação pode ter de ser redefinida se existirem desenvolvimentos significativos neste assunto.
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Este tópico trata de condições de trabalho e mão-de-obra, incluindo oportunidade, equidade, 
diversidade, saúde e segurança do funcionário e contratante.  Tem como intenção que os 
trabalhadores sejam tratados de forma justa e protegidos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Os recursos humanos e requisitos de gestão de mão-de-obra foram identificados através de um 
processo de avaliação, incluindo problemas e riscos de saúde e segurança ocupacional (OH&S); e estão em 
vigor processos para identificar quaisquer problemas emergentes ou contínuos, e para monitorizar se as 
medidas de gestão estão em vigor. 

Gestão:  Estão em vigor políticas, planos e processos de gestão de recursos humanos e mão-de-obra que 
lidam com todos os componentes de planeamento de gestão de mão-de-obra, incluindo aqueles dos 
contratantes, subcontratantes e intermediários, sem lacunas significativas. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para os funcionários e 
contratantes apresentarem problemas de gestão de recursos humanos e mão-de-obra e obterem 
feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com recursos humanos e gestão 
de mão-de-obra foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias, e quaisquer compromissos relacionados com mão-de-obra foram ou estão em vias de ser 
cumpridos.

Resultados: Não existem inconsistências identificadas de políticas, planos e práticas de gestão de mão-de-
obra com direitos laborais internacionalmente reconhecidos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a avaliação tem em conta amplas considerações, assim como riscos e 
oportunidades.

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram considerados foi rigoroso e atempado.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as políticas, planos e práticas da gestão da mão-de-obra demonstraram ser 
consistentes com os direitos laborais internacionalmente reconhecidos. 

I-12 Condições de Trabalho &  Mão-de-obra

Orientação de Avaliação:  

Os componentes de planeamento de gestão laboral 
incluem: políticas de recursos humanos, planeamento 
de força laboral e pessoal, saúde e segurança 
ocupacional, oportunidade igual, desenvolvimento 
e formação de pessoal, mecanismos de reclamação, 
e (onde adequado) mecanismos de negociação 
colectiva. 

 
A saúde e segurança ocupacional relaciona-se com 
a protecção da segurança, saúde e bem-estar de 
pessoas envolvidas no trabalho ou emprego, por 
exemplo através de prevenção de doenças ou lesões 
que podem surgir como um resultado directo das 
actividades do local de trabalho.
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Os intermediários são trabalhadores de terceiros que 
estejam a trabalhar directamente nas funções essenciais 
para o projecto, durante um tempo substancial, ou 
que estejam a trabalhar geograficamente no local do 
projecto.

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente de problemas 
relevantes; uma abordagem abrangente a tipos de 
recolha de dados e indicadores importantes; um 
foco nas inter-relações entre problemas; uma análise 
abrangente de tendências, abordagens e padrões 
existentes e emergentes relacionados com as condições 
de trabalho e mão-de-obra; compreensão dos direitos 
humanos relevantes; etc.

Os direitos laborais internacionalmente reconhecidos 
são documentados em locais tais como a IFC 
Performance Standard 2, as normas da Organização 
Laboral Internacional, e o Relatório de 2008 do 
Conselho dos Direitos Humanos de John Ruggie 
"Protect, Respect and Remedy: a Framework for 
Business and Human Rights". Eles incluem liberdade de 
associação, direito ao pagamento igual para trabalho 
igual, direito a organizar e participar em negociação 
colectiva, direito à igualdade no trabalho, direito à não-
discriminação, direito à remuneração justa e favorável, 
abolição da escravatura e trabalho forçado, direito a 

um ambiente de trabalho seguro, abolição do trabalho 
infantil, direito ao descanso e lazer, direito ao trabalho, 
direito à vida familiar.  A prova da não existência de 
inconsistências é demonstrada pela não existência 
de políticas, planos ou práticas que mostrem que os 
trabalhadores são impedidos de exercitar tais direitos; 
a prova de consistência seria, por exemplo, uma análise 
de alinhamento.

Potenciais entrevistados:  pessoal de recursos 
humanos do projecto; pessoal dos recursos humanos 
da empresa; gestor do projecto, gestor de força 
laboral contratada, responsável de segurança do 
projecto; representantes do pessoal ou contratante; 
peritos externos; sindicatos e delegados de fábrica; 
funcionárias.

Exemplos de prova: políticas, planos e programas 
relacionados com os recursos humanos, funcionários, 
contratantes, equidade, segurança e &  saúde 
ocupacional, planeamento da força de trabalho, e 
mecanismos de reclamação; normas nacionais e 
internacionais para mão-de-obra e OH&S; registos 
de monitorização HSE, incluindo relatórios e 
procedimentos de investigação de acidentes e 
incidentes.
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Este tópico trata de herança cultural, com referência específica aos recursos culturais físicos 
associados à instalação de energia hídrica.  Tem como intenção que sejam identificados os recursos 
culturais físicos, que a sua importância seja reconhecida e estejam em vigor medidas para abordar 
aqueles identificados como sendo de grande importância.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação:  Os problemas de herança cultural, com respeito aos recursos culturais físicos, que são 
relevantes para a implementação e funcionamento do projecto foram identificados através de 
um processo de avaliação, utilizando peritos adequados; e está a ser realizada uma monitorização 
durante o estágio de implementação do projecto adequada aos problemas identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão dos problemas de herança cultural 
identificados, e para cumprir compromissos, relevantes para o estágio de implementação do 
projecto; estão em vigor planos para o estágio de funcionamento para a gestão de problemas de 
herança cultural contínuos. 

Apoio à Parte Interessada:  Existe um apoio geral ou sem grandes oposições entre os grupos 
directamente afectados para a avaliação de herança cultural, medidas de planeamento ou 
implementação.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas 
de herança cultural foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a herança cultural foram ou 
estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da herança cultural que surgem da implementação do projecto 
são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a monitorização dos problemas de herança cultural durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Apoio à Parte Interessada:  Adicionalmente, foram conseguidos acordos formais com os grupos de 
partes interessadas directamente afectadas, para medidas de gestão de herança cultural. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos da herança cultural que surgem da 
implementação do projecto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas 
identificadas; e as contribuições para lidar com os problemas de herança cultural para além 
daqueles impactos provocados pelo projecto foram conseguidas ou estão em vias de ser 
conseguidas.

I-13 Herança Cultural 
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico: Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre 
que não existem recursos culturais físicos identificados 
na área afectada pelo projecto, e que não existem 
recursos culturais físicos identificados na área afectada 
pela instalação de energia hídrica em funcionamento. 

A herança cultural refere-se ao legado de artefactos 
físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou 
sociedade, que são herdados de gerações passadas, 
mantidos no presente e concedidos para o benefício de 
gerações futuras.  

Os recursos culturais físicos referem-se a objectos 
móveis ou imóveis, locais, estruturas, grupos de 
estruturas e aspectos e paisagens naturais que possuem 
significados arqueológicos, paleontológicos, históricos, 
arquitectónicos, religiosos, estéticos, culturais ou outros. 
Os recursos culturais físicos podem ser localizados em 
ambientes urbanos ou rurais, e podem estar acima ou 
abaixo do solo ou sob o mar. O seu interesse cultural 
pode ser a nível local, provincial ou nacional, ou inserido 
na comunidade internacional.

Os exemplos de herança cultural não física incluem: 
tradições, festivais, rituais, folclore, contos, drama, etc.  
Se relevante, esses podem ser tratados de acordo com 
o Tópico I-3 Gestão de Problemas Ambientais &  Sociais 
nesta avaliação de Protocolo.

Os riscos de herança cultural podem incluir, por 
exemplo: inundação de locais ou artefactos importantes 
sob o novo reservatório; dano ou destruição de locais 
ou artefactos importantes devido às actividades de 
construção; perda de acesso a locais importantes 
devido às alterações nas estradas de acesso (por ex., 
novos canais ou infraestrutura linear com vedação, 
estradas principais); distúrbio de espíritos associados a 
locais especiais; etc.  

Os processos para gerir os problemas de herança 
cultural podem incluir, por exemplo: documentação 
e registos; realojamento; criação de áreas 
protegidas; novas estradas de acesso; cerimónias de 
apaziguamento; etc.

O apoio da parte interessada pode ser expresso através 
dos membros da comunidade ou seus representantes, e  

 
pode ser evidente através de meios, tais como 
inquéritos, assinaturas nos planos, registos de reuniões, 
aconselhamento verbal, registos de audiências públicas, 
declarações públicas, licença governamental, decisões 
judiciais, etc. 

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma expressão 
concisa para o que é compreendido ser um processo 
sequencial.  As medidas para evitar ou prevenir os 
impactos negativos ou adversos são sempre priorizadas 
e quando não é possível evitar então é procurada 
a minimização de impactos adversos.  Quando não 
é possível evitar e minimizar, então as medidas de 
mitigação e compensação são identificadas e realizadas 
de acordo com os riscos e impactos do projecto.

Protecção significa manter em segurança e proteger de 
danos, deterioração, perda, danos ou destruição.  

Os problemas entre inter-relações podem incluir, 
por exemplo, efeitos de erosão e sedimentação em 
importantes locais de herança, riscos de vandalismo ou 
roubo por parte de contratantes ou do público, etc.

As oportunidades de herança cultural podem incluir, 
por exemplo: as parcerias com organizações de herança; 
estabelecimento de iniciativas que reconhecem os 
valores da herança, tais como festivais, museus ou visitas 
de peritos; programas para preservar as actividades 
tradicionais; acesso a bolsas especiais para trabalhos 
de protecção de herança; exposições; iniciativas 
educacionais; etc.

Potenciais entrevistados:   gestor de problemas 
ambientais e sociais do projecto, perito da herança 
cultural local, representante do departamento 
governamental relevante (por ex., herança ou 
ambiente); peritos externos; representantes da 
comunidade afectada pelo projecto.

Exemplos de prova:  declarações do impacto de 
herança cultural; planos de conservação; registos de 
consulta e resposta a problemas de partes interessadas; 
planos e acordos de herança; normas nacionais e 
internacionais; relatórios de monitorização e inspecção; 
registo de formação dos funcionários sobre o 
procedimento de descobertas acidentais.
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Este tópico trata de problemas de saúde pública associados ao projecto de energia hídrica.  Tem 
como intenção que o projecto não crie ou exacerbe quaisquer problemas de saúde pública, e 
que as melhorias na saúde pública podem ser atingidas através do projecto em áreas afectadas 
pelo mesmo, onde existam problemas de saúde pública pré-existentes significativos, e que sejam 
cumpridos os compromissos efectuados pelo projecto em implementar medidas de saúde pública.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os problemas de saúde pública relevantes para a implementação e funcionamento do 
projecto foram identificados através de um processo de avaliação, utilizando peritos adequados; e 
está a ser realizada uma monitorização adequada durante o estágio de implementação do projecto 
para os problemas identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão dos problemas de saúde pública 
identificados, e para cumprir compromissos relevantes para o estágio de implementação do 
projecto; estão em vigor planos para o estágio de funcionamento para a gestão de problemas de 
saúde pública contínuos, incluindo transferência para autoridades locais, como adequado.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas 
de saúde pública foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a saúde pública foram ou estão 
em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da saúde pública, que surgem das actividades do projecto, são 
evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização de problemas de saúde pública durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos 
e oportunidades para diferentes grupos da comunidade que se tornam evidentes durante a 
implementação. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos da saúde pública que surgem da 
implementação do projecto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas 
identificadas; e as melhorias nas condições ou contribuições para a saúde pública pré-projecto para 
abordar problemas de saúde pública, para além dos impactos provocados pelo projecto, foram 
conseguidas ou estão em vias de ser conseguidas.

I-14 Saúde Pública
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico será sempre 
relevante porque, mesmo com o caso no qual não 
existam indivíduos ou comunidades a viver na área 
afectada pelo projecto, existirão residentes na área 
devido ao novo projecto, e os problemas, riscos e 
oportunidades devem ser identificados e acautelados.

Os exemplos de problemas de saúde pública 
incluem: doença provocada pela força de trabalho da 
construção (por ex., VIH, Sida); doenças de transmissão 
vectorial (por ex., malária, esquistossomose); doenças 
comunicáveis e não comunicáveis, má-nutrição, 
distúrbios psicológicos, bem-estar social; perda ou 
contaminação de recursos tradicionais; bio-acumulação 
de mercúrio ou metal pesado; etc.

As necessidades, problemas e riscos de saúde para 
diferentes grupos comunitários serão com respeito 
a, por exemplo: género, idade, etnia, uso e acesso a 
medicinas tradicionais, etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

 
Os exemplos das oportunidades de saúde pública 
incluem: acesso melhorado à electricidade, água 
potável e saneamento; desenvolvimento ou 
actualização das instalações de saúde pública; provisão 
de equipamento, formação, educação de saúde, 
imunizações; acesso aumentado a uma dieta de 
proteínas de alta qualidade e de baixo custo através de 
disponibilidade aumentada de peixe, etc. 

As necessidades, problemas e riscos de saúde para 
diferentes grupos comunitários serão com respeito 
a, por exemplo: género, idade, etnia, uso e acesso a 
medicinas tradicionais, etc.

Os exemplos de medidas de gestão de saúde pública 
incluem: medidas para reduzir riscos de doenças 
transmitidas por mosquitos; armazenamento de 
material médico e imunizações, formação educacional, 
consciencialização e prevenção da doença; teste de 
qualidade da água; etc.

Potenciais entrevistados:   gestor de problemas sociais 
do projecto, perito independente em saúde pública, 
representante do departamento governamental de 
saúde, representantes da comunidade afectada pelo 
projecto.

Exemplos de prova:  avaliação de problemas e 
oportunidades de saúde pública; planos de gestão 
de saúde pública; normas nacionais e internacionais; 
estatísticas regionais.
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Este tópico trata dos valores de ecossistema, de habitat e problemas específicos, tais como espécies 
ameaçadas e passagem de peixe na bacia, reservatório e áreas a jusante, assim como potenciais 
impactos que surjam de pragas e espécies invasivas, associados ao projecto.  Tem como intenção 
que existam ecossistemas, aquáticos e terrestres, saudáveis, funcionais e viáveis na área afectada 
pelo projecto que sejam mantidos a longo prazo, e que os impactos de biodiversidade que 
surjam de actividades do projecto sejam geridos de forma responsável; e que sejam cumpridos os 
compromissos na implementação de medidas relativas à biodiversidade e espécies invasivas.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os problemas de biodiversidade relevantes para a implementação e funcionamento do 
projecto foram identificados através de um processo de avaliação, utilizando peritos adequados; e 
está a ser realizada uma monitorização adequada durante o estágio de implementação do projecto 
aos problemas identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão dos problemas de biodiversidade 
identificados, e para cumprir compromissos relevantes para o estágio de implementação do 
projecto; e estão em vigor planos para o estágio de funcionamento para a gestão de problemas de 
biodiversidade contínuos. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas 
de biodiversidade foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a biodiversidade foram ou estão 
em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da biodiversidade, que surgem das actividades do projecto, são 
evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização de problemas de biodiversidade durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos da biodiversidade que surgem da 
implementação do projecto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas 
identificadas; e as melhorias nas condições da biodiversidade pré-projecto ou contribuições para 
abordar problemas de biodiversidade além daqueles impactos provocados pelo projecto são 
conseguidas ou estão em vias de ser conseguidas.

I-15 Biodiversidade &  Espécies Invasivas
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas de biodiversidade podem incluir, por 
exemplo: perda de habitat; barreiras de migração 
de peixe; perda de locais de nidificação; perda de 
conectividade de habitat; perda ou diminuição em 
importantes espécies da cadeia alimentar; perda de 
zonas húmidas; caça furtiva, caça ou sobrexploração 
de espécies significativas; introdução de ervas 
daninhas ou espécies de pragas; etc. 

As medidas para abordar a biodiversidade podem 
incluir, por exemplo: protecção da bacia, criação de 
reservas, conservação e melhoria de habitat, planos 
de gestão de espécies, transladações, reabilitação de 
habitat, nova criação de habitat, descargas de fluxo 
geridas, etc.  As medidas para abordar a passagem 
de espécies aquáticas podem incluir, por exemplo: 
escadas de peixe, elevadores de peixe, programas de 
captura e libertação, viveiros de peixe, programas de 
repovoamento, mecanismos para desvio de turbinas 
para passagem a jusante, auxílios (química da água, 
condições operacionais), etc.  As medidas para 
abordar as espécies invasivas podem incluir, por 
exemplo: barreiras físicas à passagem de espécies 
de pragas, controlo de poluição, remoção ou 
contenção física, tratamento de químicos, tempos 
de permanência da água no reservatório, descargas 
de fluxo geridas, etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar 
ou prevenir os impactos negativos ou adversos são 
sempre priorizadas e quando não é possível evitar 
então é procurada a minimização de impactos 
adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, 
então as medidas de mitigação e compensação são 
identificadas e realizadas de acordo com os riscos e 
impactos do projecto.

Compensar no contexto dos impactos da 
biodiversidade, em alguns casos pode ter a  
forma de criação ou suporte de programas de 
compensação.  As compensações  são  

 
resultados de conservação mensuráveis que 
resultam de acções concebidas para compensar 
impactos adversos de biodiversidade que surjam 
do desenvolvimento do projecto, e que persistem 
após terem sido tomadas medidas de prevenção, 
minimização e restauração adequadas.  Geralmente, 
não se encontram no local do projecto.

As oportunidades de biodiversidade podem incluir, 
por exemplo, formação de parcerias com os grupos 
de protecção de vida selvagem; comités e projectos 
de gestão de bacia; joint ventures de pesquisa sobre 
a passagem ou viveiros de peixes; contratação 
ou trabalho com as comunidades locais para agir 
como supervisores de áreas protegidas; criação de 
actividades de negócio a partir de recursos que não 
sejam madeira de floresta, iniciativas de capacidade 
de construção e educacionais, actividades de 
eco-turismo, criação de santuários de aves e aves 
aquáticas, zonas de protecção de peixe, protecção 
de zona húmida, etc.

Potenciais entrevistados:  gestor de problemas 
ambientais do projecto; ecologistas aquáticos 
e terrestres; engenheiros de design do projecto 
(em relação à passagem de peixe); representantes 
de departamentos do governo relevantes (por 
ex., pescas, vida selvagem, ambiente, florestas); 
representantes de comunidades locais; peritos 
independentes.

Exemplos de prova: avaliação da biodiversidade 
terrestre; avaliação da biodiversidade aquática; 
estudos de peixe; avaliações da possibilidade 
técnica de passagem de peixes; relatórios de revisão 
de terceiros; planos de gestão de biodiversidade; 
planos de gestão de espécies invasivas; 
compromissos e acordos; valorização económica e 
de meios de subsistência devido a linhas de base de 
pesca e produtos que não de madeira de florestas 
de comunidades locais; relatórios de monitorização
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Este tópico trata da gestão de problemas de erosão e sedimentação associados ao projecto.  Tem 
como intenção que a erosão e sedimentação provocadas pelo projecto sejam geridas de forma 
responsável e que não apresentem problemas com respeito a outros objectivos sociais, ambientais 
e económicos, e que as ocorrências de erosão ou sedimentação externas que possam ter impacto 
no projecto sejam reconhecidas e geridas; e que sejam cumpridos os compromissos para 
implementar medidas para lidar com a erosão e sedimentação.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os problemas de erosão e sedimentação relevantes para a implementação e 
funcionamento do projecto foram identificados através de um processo de avaliação, utilizando 
peritos adequados; e está a ser realizada uma monitorização adequada durante o estágio de 
implementação do projecto para os problemas identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão dos problemas de erosão e sedimentação 
identificados, e para cumprir compromissos relevantes para o estágio de implementação do 
projecto; estão em vigor planos para o estágio de funcionamento para a gestão de problemas de 
erosão e sedimentação contínuos. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas de 
erosão e sedimentação foram e estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a erosão e sedimentação foram 
ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os problemas de erosão e sedimentação durante a implementação do projecto são 
evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização dos problemas de erosão e sedimentação durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os problemas de erosão e sedimentação durante a implementação 
do projecto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas identificadas; e as 
melhorias às condições de erosão e sedimentação pré-projecto ou contribuições para lidar com os 
problemas de erosão e sedimentação para além daqueles impactos provocados pelo projecto são 
conseguidas ou estão em vias de ser conseguidas.

I-16 Erosão &  Sedimentação
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas de erosão e sedimentação incluem 
impactos que podem ser provocados pela construção 
do projecto e outras actividades de implementação, e 
problemas que podem ter impacto no projecto durante 
a sua vida.  Os impactos que podem ser provocados 
pela implementação do projecto podem incluir 
movimento de terra directo devido às actividades 
de construção, ou movimentos de terra indirectos 
tais como deslizamentos devido a explosões.  A 
consideração do que é um problema tem de ter em 
conta que existirão ajustes na paisagem realizados pelo 
projecto de energia hídrica que continuam durante 
muitos anos até ser atingido um novo equilíbrio, 
particularmente nos canais de rio a jusante; os impactos 
negativos serão por isso considerados aquelas 
ocorrências de erosão e sedimentação provocadas pelo 
projecto, que apresentam problemas com respeito a 
outros objectivos sociais, ambientais e/ou económicos, 
ou ocorrências externamente provocadas pela 
erosão ou sedimentação, que afectam a capacidade 
do projecto em cumprir os seus objectivos sociais, 
ambientais ou económicos. 

Os problemas que podem ter impacto no projecto 
durante a sua vida podem, por exemplo, ser cargas de 
sedimentos naturalmente altas, as quais podem afectar 
a vida do reservatório, o desgaste das &  turbinas, 
necessidade de manutenção aumentada para túneis, 
canais e outras condutas de água; ou deslizamentos 
ou movimentos de terra devido a outras actividades 
da bacia, ou eventos naturais que podem aumentar as 
cargas de sedimentos para o reservatório, ou vias de 
transporte adversamente afectadas, etc.

As medidas para abordar os problemas de erosão e 
sedimentação podem incluir, por exemplo: trabalhos 
de tratamento da bacia tais como estruturas de 
verificação de sedimento; medidas de gestão de 
água tais como para evitar a turbidez ou erosão da 
margem; actividades de reflorestação e recolocação de 
vegetação; medidas para abordar práticas de uso do 
terreno; etc. 

 
Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As oportunidades de erosão e sedimentação podem 
incluir, por exemplo, formar parcerias com grupos 
de protecção do uso de terreno ou gestão da bacia; 
projectos de pesquisa conjuntos em torno da gestão de 
erosão e sedimentação; novas tecnologias; créditos de 
carbono para reflorestação com benefícios de redução 
do risco de erosão e sedimentação; etc.

Potenciais entrevistados: gestor ambiental do projecto; 
representante do governo (por ex., do departamento 
do ambiente), perito independente.

Exemplos de prova: relatórios de avaliação de 
erosão e sedimentação; planos de gestão de erosão 
e sedimentação para construção e funcionamento; 
registos de monitorização de águas de superfície.
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Este tópico trata da gestão de problemas de qualidade da água associados ao projecto.  Tem como 
intenção que a qualidade da água nas proximidades do projecto não seja adversamente afectada 
pelas actividades do mesmo; que os problemas da qualidade da água sejam monitorizados e 
tratados como necessário; e os compromissos para implementar as medidas para a qualidade da 
água sejam cumpridos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Os problemas da qualidade da água relevantes para a implementação e funcionamento 
do projecto foram identificados através de um processo de avaliação, utilizando peritos adequados; 
e está a ser realizada uma monitorização adequada durante o estágio de implementação do 
projecto aos problemas identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão dos problemas de qualidade da água 
identificados, e para cumprir compromissos relevantes para o estágio de implementação do 
projecto; estão em vigor planos para o estágio de funcionamento para a gestão de problemas de 
qualidade da água contínuos. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas de 
qualidade da água foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a qualidade da água foram ou 
estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da qualidade da água, que surgem das actividades do projecto, 
são evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização dos problemas de qualidade da água durante a 
implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos da qualidade da água que surgem da 
implementação do projecto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas 
identificadas; e as melhorias para as condições da qualidade da água pré-projecto ou contribuição 
para abordar problemas de qualidade da água, para além dos impactos provocados pelo projecto 
foram conseguidas ou estão em vias de ser conseguidas.

I-17 Qualidade da Água
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Orientação de Avaliação:  

Os exemplos de problemas de qualidade de água no 
estágio da construção incluem: turbidez, nutrientes 
elevados, poluentes da actividade de construção tal 
como derrames de petróleo, químicos ou lubrificantes, 
etc.   A poluição do rio durante a construção é 
geralmente tratada por este tópico e é habitualmente 
detectada pela monitorização da qualidade da 
água.  Um problema da qualidade da água durante 
a construção podem ser elevados níveis de turbidez 
provocados pelos problemas de movimento de solo 
ou erosão, em cujo caso existe uma sobreposição com 
o Tópico I-16 e pode ser melhor resolvido por planos 
de erosão.  Podem ser níveis elevados de nutrientes 
provocados por problemas de esgotos, em cujo caso 
existe sobreposição com o Tópico I-18 e é melhor 
resolvido em planos de gestão de resíduos.  Este tópico 
também abrange o planeamento de problemas de 
qualidade da água no estágio de funcionamento, 
que pode incluir, por exemplo: oxigenação reduzida, 
temperaturas atípicas, potencial estratificação, 
captura de nutrientes, potencial eflorescência de 
algas, libertação de substâncias tóxicas de sedimentos 
imersos, etc.  

As medidas para abordar a qualidade da água no 
estágio de construção são muitas vezes orientadas 
em torno da prevenção ou mitigação de problemas 
locais, por ex., delimitação de petróleo, colectores de 
sedimentos, etc.  No estágio de funcionamento, as 
medidas são muitas vezes de longo prazo e podem ser 
criadas em aspectos de concepção; podem incluir, por 
exemplo:  aspectos de concepção tais como descarga 
de multi-nível; medidas de gestão de água, de modo 
a garantir uma adequada circulação de água e fluxo; 
gestão de vegetação para lidar com a decomposição 
orgânica; lidar com poluentes de actividades não 
relacionadas com o projecto, tais como esgotos, 
resíduos, locais contaminados, etc.  

 
A monitorização da qualidade da água pode ser 
incorporada em outros planos e processos, por ex., 
inspecções visuais realizadas para efeitos operacionais.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As oportunidades da qualidade da água podem, 
incluir, por exemplo: abordar poluentes de actividades 
não relacionadas com o projecto, tais como esgotos, 
resíduos, locais contaminados; estabilização de lençóis 
freáticos, qualidade da água melhorada através de 
oxigenação ou dispersão de temperatura; novas 
tecnologias; novos prestadores de serviço; parcerias 
com grupos de monitorização de saúde de cursos de 
água comunitários; participação em ou formar grupos 
de gestão de bacia para lidar com problemas da 
qualidade da água ao nível da bacia; etc.

Potenciais entrevistados: gestor ambiental do projecto; 
representante do governo (por ex., do departamento do 
ambiente), perito independente.

Exemplos de prova:  relatórios de monitorização da 
qualidade da água; planos de gestão da qualidade da 
água para a construção e funcionamento.
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Este tópico trata da gestão de problemas de resíduos, ruído e qualidade do ar associados ao 
projecto.  Tem como intenção que o ruído e a qualidade do ar nas proximidades do projecto sejam 
de elevada qualidade e não tenham impacto adverso por parte das actividades do projecto, e que 
os resíduos do projecto sejam geridos de forma responsável.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Os problemas de resíduos, ruído e qualidade do ar relevantes para a implementação e 
funcionamento do projecto foram identificados através de um processo de avaliação, utilizando peritos 
adequados; e está a ser realizada uma monitorização adequada durante o estágio de implementação do 
projecto para os problemas identificados. 

Gestão: Estão em vigor processos para garantir a gestão dos problemas de resíduos, ruído e qualidade do 
ar identificados, e para cumprir compromissos relevantes para o estágio de implementação do projecto; 
e estão em vigor planos para o estágio de funcionamento para a gestão de problemas de resíduos 
contínuos. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas de resíduos, 
ruído e qualidade do ar foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e quaisquer compromissos relacionados já foram ou estão em vias de ser 
cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos dos resíduos, ruído e qualidade do ar, que surgem das actividades do 
projecto, são evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas significativas, e os resíduos são geridos de 
forma responsável

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização dos problemas de resíduos, ruído e qualidade do ar durante 
a implementação do projecto tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e 
oportunidades que se tornam evidentes durante a implementação. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos do ruído e qualidade do ar que surgem das 
actividades do projecto são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas identificadas; 
os resíduos do projecto são geridos de modo responsável; e o projecto contribui para abordar problemas 
de gestão de resíduos para além daqueles impactos provocados pelo projecto.

I-18 Resíduos, Ruído &  Qualidade do Ar

Orientação de Avaliação:  

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido 
ser um processo sequencial.  As medidas para 
evitar ou prevenir os impactos negativos ou 
adversos são sempre priorizadas e quando não é 
possível evitar então é procurada a minimização 
de impactos adversos.  Quando não é possível 
evitar e minimizar, então as medidas de mitigação 
e compensação são identificadas e realizadas de 
acordo com os riscos e impactos do projecto.

 
Potenciais entrevistados: gestor ambiental do 
projecto; representante do governo (por ex., do 
departamento do ambiente), perito independente.

Exemplos de prova:  relatórios de monitorização 
de resíduos, ruído e qualidade do ar; planos de 
gestão para resíduos, ruído e qualidade do ar para a 
construção e funcionamento.
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Este tópico trata do planeamento da gestão de problemas ambientais, sociais e económicos 
dentro da área do reservatório, durante a implementação do projecto, e planeamento para gestão 
do reservatório para a instalação de energia hídrica.  Tem como intenção que a preparação e 
enchimento do reservatório sejam bem geridos, tendo em consideração os requisitos de gestão de 
construção, ambientais e sociais, e usos futuros de funcionamento, manutenção e multi-finalidades 
de geração de energia, quando relevantes.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: As considerações importantes antes e durante o enchimento do reservatório e durante as 
operações foram identificadas através de um processo de avaliação; e a monitorização das actividades de 
implementação está a ser realizada de forma adequada a quaisquer problemas identificados.

Gestão:  Estão em vigor medidas para abordar as necessidades identificadas durante a preparação e 
enchimento do reservatório; e estão em vigor planos para gerir o reservatório e quaisquer problemas 
associados à instalação de energia hídrica. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para a gestão do reservatório têm 
estado e estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias significativas, e os 
compromissos relacionados com a gestão do reservatório foram ou estão em vias de ser cumpridos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a monitorização das actividades de preparação e enchimento do reservatório 
tem em consideração as inter-relações entre problemas e os riscos e oportunidades que se tornam 
evidentes durante a implementação. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes.

Conformidade/Concordância: Adicionalmente, não existem não-conformidades.

I-19 Enchimento & Preparação de Reservatório

Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico é relevante se existir 
algum armazenamento de água. 

O reservatório refere-se a qualquer charco ou lago 
artificial usado pelo projecto para armazenamento e 
regulação de água.

A área de reservatório refere-se à área que é inundada 
quando o reservatório está no seu nível máximo esperado 
e a zona-tampão seca se encontra acima deste nível.

As considerações antes do enchimento do reservatório 
referem-se a preparações para quaisquer elementos 
temporais significativos dos planos de gestão, sociais ou 
ambientais de construção que podem afectar a área do  

 
 
reservatório; os exemplos incluem: limpeza da vegetação, 
gestão de locais de herança cultural ou contaminados 
que seriam inundados, construção de rampas para 
barcos, preparação da área para receber vida selvagem 
realojada, etc.

Os exemplos de considerações durante o enchimento 
do reservatório incluem: segurança, gestão de 
vida selvagem, estabilidade de terreno ou encosta, 
calendário do enchimento do reservatório em relação ao 
realojamento ou outras actividades de gestão, etc.

Os exemplos de considerações para as operações 
do reservatório incluem: optimizar a geração de 
energia, requisitos de manutenção, gestão de detritos. 
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(particularmente um problema em partes do mundo 
com monções), múltiplos usos (por ex., comercial, lazer), 
segurança, gestão de inundação, erosão da margem, 
sedimentação do reservatório, acesso público, qualidade 
da água, biodiversidade, espécies invasivas, doenças 
transmitidas por água, monitorização, etc.

Potenciais entrevistados:  gestor de projecto; gestor de 
construção; gestores de problemas ambientais e sociais 
do projecto; representante do governo local.

Exemplos de prova: planos de gestão do projecto 
integrados; planos de gestão de construção; documentos 
de concepção do reservatório; resultado do modelo para 
operações do reservatório; excertos relevantes dos planos 
de gestão e avaliações do impacto ambiental e social; 
regras de funcionamento do reservatório.
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Este tópico trata de regimes de fluxo a jusante da infraestrutura do projecto durante o estágio 
de implementação do projecto.  Tem como intenção que os regimes de fluxo a jusante da 
infraestrutura do projecto sejam planeados e aplicados com a consciência de e medidas 
incorporadas para abordar objectivos ambientais, sociais e económicos afectados por esses fluxos. 

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados e avaliados problemas em relação aos regimes de fluxo a jusante 
da infraestrutura durante o estágio de implementação; e foi realizada uma monitorização para 
avaliar a eficácia das medidas de gestão de fluxo ou quaisquer problemas emergentes durante a 
implementação do projecto. 

Gestão:  No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a jusante, 
estão em vigor medidas para gerir problemas de fluxo a jusante identificados; e onde tenham sido 
realizados compromissos formais, estes são divulgados publicamente. 

Conformidade/Concordância: No caso de ter ser identificada uma necessidade para abordar 
regimes de fluxo a jusante, os processos e objectivos em vigor para gerir os fluxos a jusante foram 
e estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias significativas, e os 
compromissos relacionados com fluxo a jusante foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo 
a jusante e terem sido efectuados compromissos para regimes de fluxo a jusante, estes têm 
em consideração objectivos ambientais, sociais e económicos, e onde relevante, objectivos 
transfronteiriços acordados.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a monitorização de problemas de fluxo a jusante tem em consideração 
as inter-relações entre problemas e os riscos e oportunidades que se tornam evidentes durante a 
implementação.

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a 
jusante e terem sido efectuados compromissos para regimes de fluxo a jusante, estes representam 
adicionalmente um ajuste óptimo entre objectivos ambientais, sociais e económicos dentro das 
limitações práticas das presentes circunstâncias.

I-20 Regimes de Fluxo a Jusante
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico será sempre 
relevante porque devem estar em vigor processos 
para identificar quaisquer problemas contínuos ou 
emergentes relacionados com os regimes de fluxo 
a jusante durante a implementação do projecto.  
Se não forem identificados quaisquer problemas, 
então o tópico é classificado na declaração do Nível 
3 para os critérios de Avaliação, e as declarações 
do Nível 5 para os critérios de Avaliação, Gestão e 
Conformidade.  Se forem identificados problemas, 
então todas as outras declarações são relevantes.

Os regimes de fluxo são referentes ao facto de que 
podem existir múltiplos locais nos quais os fluxos 
são afectados pela infraestrutura do projecto, por 
ex., a jusante de uma barragem de desvio, assim 
como a jusante de uma barragem principal ou 
turbinas.  

Os regimes de fluxo a jusante podem ser 
especificados para diferentes componentes e 
estágios dos projectos, de tal modo que, por 
exemplo: fluxos mínimos em parte de certas 
estações, fluxos máximos em parte de certas 
estações.  Os países individuais podem ter leis 
que especificam requisitos de fluxo a jusante; em 
tais circunstâncias, será necessário ver como as 
considerações sociais, económicas e ambientais 
podem ainda ser tidas em conta.  Em alguns casos, 
onde o impacto a jusante do projecto nos regimes 
de fluxo se estende além da jurisdição na qual é 
fundado o projecto, pode ser necessário ter em 
conta quaisquer implicações disto.

 
Óptimo, neste contexto, significa uma melhor 
adequação, uma vez que todas as considerações 
ambientais, sociais e económicas foram calculadas, 
com base nos resultados de um processo 
consultivo; a melhor adequação pode, de facto, não 
ser qualquer fluxo numa zona em particular do rio, 
porque outra zona do rio tem outros objectivos que 
são considerados de maior prioridade.

 
Potenciais entrevistados: gestor de projecto; 
hidrologista; gestores de problemas ambientais 
e sociais do projecto; ecologista aquático; perito 
independente de fluxos ambientais; representantes 
da parte interessada; representantes da 
comunidade afectada pelo projecto; representantes 
da comunidade ribeirinha a jusante; representante 
da autoridade governamental responsável; 
representantes da comunidade transfronteiriça a 
jusante, se relevante.

Exemplos de prova: avaliação de fluxos a jusante 
em relação a objectivos relacionados com o fluxo; 
planos de regime de fluxo a jusante, especificando o 
intervalo, variabilidade e verificação da localização; 
planos de operações do sistema; concepção 
de documentos em relação a mecanismos de 
libertação; registos de consultoria e envolvimento 
da parte interessada; registos de resposta a 
problemas da parte interessada; relatório de revisão 
de terceiros; compromissos e acordos; relatórios de 
monitorização.
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Abrangentes:  Todos os componentes relevantes foram considerados 
e tratados.

Acordo:  Um acordo registado entre indivíduos, grupos ou entidades 
para seguirem um curso ou acção específica.  Pode ser incorporado 
em, por exemplo, um memorando de entendimento, minutas de uma 
reunião, uma carta de intenção, uma declaração conjunta de princípios, 
um contrato, uma licença de funcionamento, etc.

Acordos Transfronteiriços:  Acordos realizados entre estados 
ribeirinhos sobre como os recursos hídricos partilhados serão utilizados 
pelas partes envolvidas e os processos que serão seguidos para manter 
estes acordos.

Actualização:  Melhorar para um padrão ou classificação melhor.

Adequado:  Adequado para uma pessoa, condição, ocasião ou local 
em particular; adequação; necessidades ou requisitos identificados na 
reunião.

Adequação Estratégica:  A compatibilidade do projecto com 
necessidades locais, nacionais e regionais identificadas através de 
prioridades e objectivos definidos em avaliações de opções e outras 
políticas e planos locais, nacionais e regionais e multinacionais 
relevantes. 

Adequado:  Suficiente ou quanto baste para satisfazer um requisito ou 
cumprir uma necessidade.

Adequado:  Adequado para o efeito desejado, condição e ocasião.

Análise de Género:  O processo para avaliar o impacto que uma 
actividade pode ter em mulheres e homens e nas relações entre 
ambos os géneros.  Pode ser usada para garantir que os homens e 
mulheres não são colocados em desvantagem pelas actividades de 
desenvolvimento, para melhorar a sustentabilidade e eficácia das 
actividades ou para avaliar e criar a capacidade e empenho para com o 
planeamento sensível em termos de género.

Análise de Sensibilidade: Investigação sobre como o desempenho 
projectado varia juntamente com as alterações nas assumpções chave, 
nas quais as projecções são baseadas.

Aprovisionamento:  A aquisição de bens e/ou serviços ao melhor custo 
possível, na qualidade e quantidade certas, na altura certa, no local 
certo e da fonte certa, para o benefício directo ou uso do projecto de 
energia hídrica ou instalação em funcionamento, geralmente através 
de contrato.

Área afectada pelo Projecto:  A bacia, o reservatório e a jusante 
do local do projecto e barragens associadas e a área afectada por 
quaisquer projectos associados (por exemplo, estradas, linhas de 
transmissão, pedreiras, vilas de construção, área de realojamento, etc).

Área do Reservatório:  A área que é inundada quando o reservatório 
está no seu nível máximo esperado e a zona-tampão seca se encontra 
acima deste nível.

Atempado:  Ocorre numa altura adequada ou oportuna.

Avaliação Independente: Avaliação por parte de alguém que não 
pertence ao projecto e sem interesses financeiros nos lucros do 
mesmo. 

Bacia do Projecto: A porção da bacia do rio que drena para os 
reservatórios do projecto, quer seja para passar em último lugar através 
das turbinas de geração ou para verter para barragens nos rios a 
jusante.

Bacia do Rio: A área drenada por um rio e todos os seus tributários

Benefícios Adicionais:  Os benefícios para a região que podem derivar 
do projecto.

Compensação:  Resultados de conservação mensurável que 
resultam de acções concebidas para compensar impactos adversos 
de biodiversidades que surjam do desenvolvimento do projecto 
e que persistem após terem sido tomadas medidas de prevenção, 
minimização e restauração adequadas.  Geralmente, não se encontram 
no local do projecto.

Componentes do Projecto:  Componentes do programa de 
desenvolvimento de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, financeira, comunicações e 
aprovisionamento.

Compromisso:  Uma promessa vinculativa ou promessa de fazer, dar 
ou não fazer algo.  

Comunidades Afectadas pelo Projecto:  A população de vários tipos 
de indivíduos que interagem na área afectada pelo projecto, que são 
afectados, positiva ou negativamente, pela preparação, implementação 
e/ou funcionamento do projecto de energia hídrica.  

Conformidade:  Cumprimento de requisitos legais, políticas e 
compromissos públicos. 

Conformidade:  Diz respeito ao nível de conformidade das medidas de 
implementação com a maioria dos planos relacionados com o projecto 
actualizados.

Consentimento:  Acordos assinados com os líderes ou órgãos 
representativos da comunidade que foram autorizados pelas 
comunidades afectadas que representam, através de um processo de 
tomada de decisão independente e auto-determinado com tempo 
suficiente, e de acordo com as tradições culturais, costumes e práticas.

Corrupção: Falta de integridade ou honestidade (especial 
susceptibilidade aos subornos); uso de uma posição de confiança para 
um benefício desonesto.

Credível:  Capaz de ser acreditado; plausível, digno de confiança; fiável.

Curto Prazo:  Abrange as operações do dia-a-dia.

Deslocamento Económico:  Perda de activos, acesso a activos ou 
fontes de rendimentos ou meios de subsistência em resultado de (i) 
aquisição de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou acesso ao 
terreno, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos recursos naturais 
incluindo recursos de água, parques legalmente designados, áreas 
protegidas ou áreas de acesso restrito, tais como bacias de reservatório 
e (iv) alterações no ambiente ao lidar com as preocupações ambientais 
ou impactos nos meios de subsistência.  O deslocamento económico 
aplica-se quer as ditas perdas e limitações sejam totais, parciais e 
permanentes ou temporárias.

Direitos Humanos:  Os direitos básicos e liberdades aos quais todos os 
humanos têm direito, abrangendo direitos civis, políticos, económicos 
e culturais e destacados em declarações internacionais, tal como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Divulgação:  Tornado publicamente disponível (consultar também 
“Divulgado publicamente”).  

Divulgado Publicamente:  O público é informado que o acordo, 
avaliação, plano de gestão ou relatório significativo foi efectuado 
ou concluído e é tornado público voluntariamente (por exemplo, 
publicado num site) ou a pedido de forma atempada.  

Em comunicação:  Interagido com, habitualmente através de 
processos de consultoria.

Em falta:  Não resolvido ou acordado.

Engano:  O facto ou estado de ser enganado; acreditar que não é 
verdade; ser induzido em erro.

Entrada em vigor:  Produzir ou capaz de produzir como pretendido, 
esperado e/ou com o efeito desejado.

Glossário de Termos
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Equitativo:  Justo ou imparcial

Espécies Invasivas:  Uma espécie que não ocorre naturalmente numa 
área específica e cuja introdução provoca, ou poderá provocar, danos 
económicos ou ambientais ou danos à saúde humana.

Gestão de Recursos Hídricos Integrada (IWRM):  Um processo que 
promove o desenvolvimento e a gestão coordenados da água, terrenos 
e recursos relacionados, de modo a maximizar o bem-estar económico 
e social de forma equitativa, sem comprometer a sustentabilidade de 
ecossistemas vitais.

Governação:  A combinação de processos e estruturas que informam, 
dirigem, gerem e monitorizam as actividades do projecto face à 
obtenção dos seus objectivos.

Grupo de Partes Interessadas:  Um conjunto de partes interessadas 
com características e interesses comuns.

Grupos Comunitários:  Grupos de pessoas com características comuns 
ou interesses a viverem em conjunto numa sociedade maior.  Existem 
várias formas diferentes de ver estes grupos e estes terão de ser 
definidos de forma útil para o projecto.  Estes podem incluir, através 
de exemplo, habitantes urbanos, habitantes rurais, indígenas, minorias 
étnicas, pessoas de uma profissão comum ou religião, pessoas com 
incapacidades, idosos, analfabetos, mulheres, homens, crianças, etc.

Grupos Sociais Vulneráveis:  Grupos sociais que são marginalizados 
ou empobrecidos com muito baixa capacidade e meios para absorver 
a mudança.

Herança Cultural  A herança cultural refere-se ao legado de artefactos 
físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou sociedade, que são 
herdados das gerações passadas, mantidos no presente e concedidos 
para o benefício de gerações futuras.

Impactos cumulativos:  Os impactos cumulativos são aqueles que 
resultam do impacto incremental do projecto quando adicionados 
a outras acções passadas, presentes e razoavelmente previsíveis no 
futuro. Os efeitos deverão ser avaliados em termos de capacidades 
de recursos de água, ecossistemas e/ou comunidades afectadas para 
acomodar tais impactos. As análises devem ser definidas dentro de 
limites realistas.

Impacto:   Efeito ou consequência de uma acção ou evento; o grau 
no qual um impacto é interpretado como negativo ou positivo, 
dependendo do contexto e da perspectiva. 

Indígenas:  Um grupo social e culturalmente distinto que possui as 
seguintes características em vários graus: auto-identificação como 
membros de um grupo cultural indígena distinto e reconhecimento 
desta identidade por outros; associação colectiva nos habitats 
geograficamente distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e territórios; instituições 
culturais, económicas, sociais ou de costumes que são separadas 
daquelas da sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país ou região.

Integrado:  Fundido, intercalado, incorporado em algo. 

Intermediários:  Os trabalhadores de terceiros que estejam a trabalhar 
directamente nas funções essenciais para o projecto durante um 
tempo substancial ou que estejam a trabalhar geograficamente no 
local do projecto.

Linha de Base:  Um conjunto de medições, estatísticas ou condições 
usadas como uma base para posterior comparação.  A linha de base 
refere-se a condições de pré-projecto, antes do início do projecto, 
com as quais as alterações pós-projecto podem ser comparadas.  Para 
operar instalações de energia hídrica, se não existir uma linha de base 
de pré-projecto, então a presente condição será tida como a linha de 
base.

Local:  Subdivisões administrativas de um território nacional (por 
exemplo, com referência a planos de uso de terreno)

Longo prazo:  A vida planeada de um projecto de energia hídrica.

Manutenção:  O trabalho de manter algo em boas condições; 
conservação.

Maximizado:  Obtido o máximo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mecanismos de Reclamações:  Os processos pelos quais as partes 
interessadas podem mostrar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto para acompanhar 
e responder a quaisquer reclamações.

Meio de Subsistência:  As capacidades, bens (lojas, recursos, 
reivindicações e acesso) e actividades necessárias para uma forma de 
vida.

Melhoria:  O estado de ser restaurado de volta à sua boa condição 
anterior.

Minimizado:  Obtido o mínimo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mitigação:  Moderação e/ou alívio de um impacto negativo 

Não concordância:  Não cumprir metas e objectivos nos planos 
de gestão; estes podem ou não ser compromissos publicamente 
indicados, mas não são legalmente vinculativos e uma violação não 
ocorre em acção legal.

Não conformidade: Não cumprir obrigações legais, de licença, 
contratuais ou autorizações

Óptimo:  Melhor adequação, assim que todas as considerações tenham 
sido consideradas com base nos resultados de um processo consultivo

Não crítico:  Não é essencial que algo seja adequado e/ou eficaz 

Padrões de Vida:  O nível de conforto material conforme medido 
pelos bens, serviços e luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou 
nação; indicadores de bem-estar do agregado familiar; os exemplos 
incluem: consumo, rendimento, poupanças, emprego, saúde, 
educação, nutrição, alojamento e acesso a electricidade, água potável, 
saneamento, serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

Parte interessada:  Alguém que está interessado em, envolvido em ou 
afectado pelo projecto de energia hídrica e actividades associadas.

Parte Interessada Directamente Afectada:  Aquelas partes 
interessadas com direitos, riscos e responsabilidades substanciais 
relativamente ao assunto.  Podem encontrar-se na área afectada 
pelo projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou fora da área 
afectada pelo projecto (por exemplo, reguladores governamentais, 
representantes de instituições financeiras ou parceiros de 
investimento).  

Perito:  Uma pessoa com um elevado grau de competência em ou 
conhecimento de um certo assunto ou como um resultado de um 
elevado grau de experiência ou formação nesse assunto.

Planos:  Medidas de gestão para lidar com um assunto identificado, 
que pode ou não ser formalizado em planos de gestão de negócio.  
Os planos podem incluir acordos planeados documentados, por 
exemplo, com base em acordos para acções futuras realizados em 
reuniões.  Os planos podem também ser os do promotor, proprietário 
ou operador ou planos para a agência governamental relevante ou 
outra instituição que tenha a principal responsabilidade por esse 
tópico de sustentabilidade.  Os planos podem ser também aqueles 
desenvolvidos pelo contratante responsável pela implementação.
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Plano de Acção de Realojamento:  Um documento ou conjunto 
de documentos especificamente desenvolvidos para identificar as 
acções que serão realizadas para abordar o realojamento.  Incluiria 
normalmente a identificação daqueles a serem realojados; a linha 
de base sócio-económica para os realojados; as medidas a serem 
implementadas como parte do processo de realojamento, incluindo 
aquelas relacionadas com a ajuda ao realojamento e suportes de 
meio de subsistência; os quadros de compensação e legais; funções e 
responsabilidades organizacionais; gestão financeira e atribuição de 
orçamento; o período de tempo, objectivos e metas; mecanismos de 
resolução de reclamações; provisão de monitorização, comunicação e 
avaliação; e compreensão relativa a consultoria, participação e troca de 
informação.

Plano de Gestão:  Um plano de gestão é uma ferramenta usada como 
referência para gerir um problema em particular de um projecto e 
estabelece o porquê, quê, como, quem, quanto e quando para esse 
assunto. 

Praticável:  Capaz de ser realizado com os meios disponíveis e as 
circunstâncias como são.

Prestação de Contas:  Obrigação de um indivíduo, firma ou instituição 
em prestar contas pelas suas actividades, aceitar a responsabilidade 
pelas mesmas e divulgar os resultados de forma transparente.

Problemas legados:  Impactos de projectos anteriores que não são 
mitigados ou não são compensados com um serviço ou bem similar ou 
problemas de longo prazo com um projecto (existente) presente, ou 
problemas pré-existentes no local actual de um novo projecto.

Processo:  Uma série de acções, alterações ou funções que têm um 
resultado.

Processo de Optimização:  O processo através do qual as alternativas 
tenham sido consideradas para a determinação da melhor adequação

Programa:  Relaciona-se com o programa de desenvolvimento de 
energia hídrica, que engloba todos os componentes do projecto 
(construção, ambiental, social, realojamento, financiamento e 
aprovisionamento e comunicações, etc.).

Promotor: A entidade ou consórcio principal de entidades que investe 
no desenvolvimento de um projecto de energia hídrica.

Protecção:  Manter em segurança e proteger de danos, deterioração, 
perda, estragos ou destruição.  

Prova:  Prova providenciada por um auditado e usada por um assessor 
para verificar se e a que nível foi cumprido um determinado critério.  
A prova pode ser informação qualitativa ou quantitativa, registos ou 
declarações de facto, quer verbais ou documentadas.  É recuperável 
ou reproduzível, não é influenciada por emoção ou preconceito e 
tem como base factos obtidos através de observação, medições, 
documentação, testes e outros meios; factual; reproduzível; objectiva 
e verificável.

Reabilitação de Terreno:  O processo de devolver a terra a algum 
grau do seu estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto. 

Realojamento:  O processo de deslocação de pessoas para um 
diferente local para estas viverem porque, devido ao projecto, já não 
são autorizadas a permanecer na área onde costumavam viver.  

Realojados:  Aquelas pessoas a quem é solicitado que sejam realojadas, 
incluindo aquelas que possuem direitos legais formais, direitos de 
costume ou tradicionais, assim como aquelas que não possuem 
direitos reconhecidos sobre o terreno.

Recurso Hidrológico:  Entrada de água no projecto.

Regional:  Refere-se a uma entidade supranacional num contexto 
internacional. Para referir subdivisões administrativas de um território 
nacional (por exemplo, com referência a planos de uso de terreno) este 
protocolo usa a designação de local. 

Relevante:  Directamente relacionado, ligado, aplicável, actual ou 
pertinente relativamente a um tópico.   No Protocolo, a relevância 
será determinada com base em considerações e análises específicas 
do projecto.  Representantes do projecto justificam o que é relevante 
e providenciam provas para o sustentar, por exemplo, apoio de 
autoridades regulatórias; o assessor observa e procura provas para 
comprovar a relevância.

Reservatório:  Qualquer charco ou lago artificial usado pelo projecto 
para armazenamento e regulação de água.

Risco Político:  Um risco de perda financeira ou incapacidade em 
realizar negócio por parte de investidores, empresas e governos, 
devido a alterações na política do governo, acção do governo que 
evita a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não conversão de 
moeda, interferência de motivação política, instabilidade do governo 
ou guerra.

Saúde e Segurança Ocupacional:  Proteger a segurança, saúde e 
bem-estar de pessoas que trabalham ou são funcionários, por exemplo, 
através da prevenção de doenças ou ferimentos que possam surgir 
como um resultado directo de actividades no local de trabalho.

Ser responsável:  Responsável por alguém ou por alguma actividade.

Significativo:  Importante em termos de efeito ou consequência ou 
relativamente grande.

Sistema de Gestão:  Um quadro de processos e procedimentos usados 
para assegurar que uma organização pode cumprir todas as tarefas 
necessárias para atingir os seus objectivos.

Terrenos do Projecto:  A propriedade detida, utilizada e/ou afectada 
pelo projecto.

Transparente / Transparência:  Aberto ao escrutínio público, disponível 
publicamente e/ou capaz de ser visto ou divulgado ao público a 
pedido.



157Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

IM
PLEM

ENTAÇÃO

A abordagem gradual realizada nas ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento 
podem ser compreendidas ao consultar a Tabela 1.  Esta tabela providencia orientação geral sobre as 
características que são provavelmente exibidas para estes diferentes critérios, em cinco níveis diferentes 
de classificação. As declarações de classificação encontradas nas ferramentas de avaliação Preparação, 
Implementação e Funcionamento foram orientadas pela abordagem mostrada na Tabela 1.  Esta tabela 
não tem como objectivo ser a base da atribuição das classificações, na medida que deverá ser facultada 
informação suficiente nas páginas do tópico.  Contudo, esta tabela pode ser referida durante uma avaliação, 
caso exista informação insuficiente nas declarações de classificação de tópico e na orientação de avaliação 
específica do tópico para ajudar o assessor a determinar uma classificação.  Caso existam questões no 
processo de avaliação sobre se as abordagens de avaliação, gestão e comunicação às partes interessadas são 
suficientes para uma boa prática básica, a Tabela 1 pode ajudar.

Compreender a Abordagem de Avaliação Gradual 
do Protocolo
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Tabela 1 - Compreensão da Abordagem Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada um dos critérios usados no 
 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.

Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/
Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades significativas de 
melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões executivas 
são provavelmente atempadas, eficientes e eficazes em resposta 
à monitorização de dados, investigações e problemas que 
surgem daí; e, em alguns casos, os compromissos nos planos são 
públicos, formais e legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação com 
a parte interessada, sem oportunidades significativas 
de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a 
comunicação será, provavelmente, inclusiva e 
participativa com as partes interessadas directamente 
afectadas; o feedback preciso estará, provavelmente, 
disponível sobre como os problemas das partes 
interessadas directamente afectadas são tidos em 
consideração; em alguns casos, é provável que exista 
envolvimento das partes interessadas directamente 
afectadas na tomada da decisão; e a informação 
identificada através de processos de comunicação a 
ser de elevado interesse para as partes interessadas 
é divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico ou sem oposição 
por essas partes interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de gestão 
para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição significativa 
para a criação de capacidade.

Não conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa e 
relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre assuntos 
de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas algumas 
lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos de 
gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação de, e 
resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; e, em 
alguns casos, os compromissos em planos são públicos e formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a informação 
sobre tópicos de sustentabilidade compreendidos 
como sendo de elevado interesse para as partes 
interessadas é voluntariamente divulgada 
publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa prática 
básica (Nível 3), poderá existir 
uma compensação total dos 
impactos negativos; algumas 
melhorias positivas; ou prova 
de criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades e 
não concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha de 
base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica adequada 
e metodologias analíticas e de recolha de dados; identificação de 
funções e responsabilidades organizacionais relevantes e requisitos 
legais, de política e outros; utilização adequada de peritos e 
conhecimento local; e orçamento e períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes para 
aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva focada no 
projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e riscos do que às 
oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico e ao 
ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e implementação 
de planos que: integram resultados de monitorização ou 
avaliação relevantes; são sustentados por políticas; descrevem 
as medidas que serão tomadas para lidar com as considerações 
mais relevantes desse tópico; estabelecem objectivos e metas; 
atribuem funções, responsabilidades e prestação de contas; 
utilizam os peritos adequados para esse tópico; atribuem fundos 
para abranger requisitos de implementação com alguma 
contingência; definem processos para monitorizar, rever e 
comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados como 
necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes com a 
parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, frequência 
e locais de comunicação com as partes interessadas, 
habitualmente em diálogo; liberdade das partes 
interessadas afectadas em participar; atenção a 
considerações especiais de comunicação com as 
partes interessadas relativamente a género, minorias, 
sensibilidades culturais, nível de literacia e aqueles que 
possam necessitar de ajuda, em particular; mecanismos 
através dos quais as partes interessadas possam ver os 
seus problemas reconhecidos e como têm sido ou são 
resolvidos; e divulgação de informação sobre tópicos 
de sustentabilidade significativos (em alguns casos, isto 
pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre a 
grande maioria de grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico, ou sem oposição 
contínua significativa por parte 
dessas partes interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo de 
vida, poderá ser evitado o 
prejuízo, a minimização e 
a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa prática 
básica (Nível 3), por exemplo, 
alguma deteorização da 
condição de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à boa 
prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por parte 
dos grupos de partes interessadas 
directamente afectadas para medidas 
de avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico ou 
uma oposição da maioria.

Lacunas significativas relativas 
à boa prática básica (Nível 3), 
por exemplo, deteorização das 
condições de linha de base 
com atraso ou dificuldades em 
resolver impactos negativos.

Com não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.
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PLEM

ENTAÇÃO

Tabela 1 - Compreensão da Abordagem Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada um dos critérios usados no 
 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.

Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/
Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades significativas de 
melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões executivas 
são provavelmente atempadas, eficientes e eficazes em resposta 
à monitorização de dados, investigações e problemas que 
surgem daí; e, em alguns casos, os compromissos nos planos são 
públicos, formais e legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação com 
a parte interessada, sem oportunidades significativas 
de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a 
comunicação será, provavelmente, inclusiva e 
participativa com as partes interessadas directamente 
afectadas; o feedback preciso estará, provavelmente, 
disponível sobre como os problemas das partes 
interessadas directamente afectadas são tidos em 
consideração; em alguns casos, é provável que exista 
envolvimento das partes interessadas directamente 
afectadas na tomada da decisão; e a informação 
identificada através de processos de comunicação a 
ser de elevado interesse para as partes interessadas 
é divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico ou sem oposição 
por essas partes interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de gestão 
para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição significativa 
para a criação de capacidade.

Não conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa e 
relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre assuntos 
de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas algumas 
lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos de 
gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação de, e 
resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; e, em 
alguns casos, os compromissos em planos são públicos e formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a informação 
sobre tópicos de sustentabilidade compreendidos 
como sendo de elevado interesse para as partes 
interessadas é voluntariamente divulgada 
publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa prática 
básica (Nível 3), poderá existir 
uma compensação total dos 
impactos negativos; algumas 
melhorias positivas; ou prova 
de criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades e 
não concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha de 
base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica adequada 
e metodologias analíticas e de recolha de dados; identificação de 
funções e responsabilidades organizacionais relevantes e requisitos 
legais, de política e outros; utilização adequada de peritos e 
conhecimento local; e orçamento e períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes para 
aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva focada no 
projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e riscos do que às 
oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico e ao 
ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e implementação 
de planos que: integram resultados de monitorização ou 
avaliação relevantes; são sustentados por políticas; descrevem 
as medidas que serão tomadas para lidar com as considerações 
mais relevantes desse tópico; estabelecem objectivos e metas; 
atribuem funções, responsabilidades e prestação de contas; 
utilizam os peritos adequados para esse tópico; atribuem fundos 
para abranger requisitos de implementação com alguma 
contingência; definem processos para monitorizar, rever e 
comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados como 
necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes com a 
parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, frequência 
e locais de comunicação com as partes interessadas, 
habitualmente em diálogo; liberdade das partes 
interessadas afectadas em participar; atenção a 
considerações especiais de comunicação com as 
partes interessadas relativamente a género, minorias, 
sensibilidades culturais, nível de literacia e aqueles que 
possam necessitar de ajuda, em particular; mecanismos 
através dos quais as partes interessadas possam ver os 
seus problemas reconhecidos e como têm sido ou são 
resolvidos; e divulgação de informação sobre tópicos 
de sustentabilidade significativos (em alguns casos, isto 
pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre a 
grande maioria de grupos de partes 
interessadas directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico, ou sem oposição 
contínua significativa por parte 
dessas partes interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo de 
vida, poderá ser evitado o 
prejuízo, a minimização e 
a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa prática 
básica (Nível 3), por exemplo, 
alguma deteorização da 
condição de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à boa 
prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de 
comunicação com as partes interessadas relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por parte 
dos grupos de partes interessadas 
directamente afectadas para medidas 
de avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico ou 
uma oposição da maioria.

Lacunas significativas relativas 
à boa prática básica (Nível 3), 
por exemplo, deteorização das 
condições de linha de base 
com atraso ou dificuldades em 
resolver impactos negativos.

Com não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.
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O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica (o "Protocolo") é um quadro de avaliação da 
sustentabilidade para o desenvolvimento e funcionamento da energia hídrica.  Resume as importantes considerações 
de sustentabilidade para um projecto de energia hídrica e permite a produção de um perfil de sustentabilidade 
para esse projecto. As quatro ferramentas de avaliação do Protocolo - Estágio Inicial, Preparação, Implementação e 
Funcionamento - foram concebidas para serem avaliações independentes aplicadas em estágios em particular da vida 
útil do projecto.  Uma avaliação com uma ferramenta não depende de terem sido realizadas avaliações em estágios 
iniciais.  As ferramentas de avaliação foram concebidas para serem aplicadas até aos principais pontos de decisão no 
ciclo de vida do projecto e são mais eficientes onde existam aplicações repetitivas para ajudar a orientar medidas de 
melhoria contínuas.  As ferramentas de avaliação e pontos de decisão associados são mostrados na Figura 1.

Visão Geral da Ferramenta de Avaliação Funcionamento 
Este documento providencia a ferramenta de avaliação Funcionamento e assume que o utilizador já se familiarizou 
com os Antecedentes do Protocolo que descrevem a abordagem geral e utilização das ferramentas de avaliação 
do Protocolo.  A ferramenta de avaliação Funcionamento avalia o funcionamento de uma instalação de energia 
hídrica.  A ferramenta de avaliação Protocolo pode ser usada para informar o ponto de vista de que a instalação está 
a funcionar de forma sustentável, com medidas activas em vigor face à monitorização, conformidade e melhoria 
contínua. 

Reconhecendo que as instalações de energia hídrica podem estar em funcionamento durante um período de 
tempo tão longo quanto um século, esta secção trata um conjunto bastante amplo de circunstâncias, variando 
desde projectos recentemente comissionados para aqueles que estão em funcionamento há várias décadas.  Muitos 
projectos operacionais podem ter sido preparados e comissionados antes de quaisquer requisitos legislativos para 
avaliações de impacto ambiental, e os sistemas que têm em vigor são orientados em torno das condições da sua 
licença de funcionamento.  Em primeiro lugar, espera-se que uma instalação de energia hídrica a funcionar cumpra as 
leis e concessões/autorizações do governo.  O Protocolo oferece uma ferramenta complementar, de forma voluntária 
e no espírito de melhorias contínuas, que identifica oportunidades para melhoria relativamente a critérios de 
sustentabilidade relevantes para um contexto internacional.

O Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da 
Energia Hídrica

ESTÁGIO INICIAL PREPARAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAMENTO

ANTECEDENTES

Ferramentas de 
Avaliação para 
os Estágios do 

Ciclo de Vida 
do Projecto: 

Pontos de Decisão 
Signi�cativos do 

Desenvolvimento 
do Projecto:

Iniciar a preparação 
do projecto de 
energia hídrica

Adjudicação de 
contratos de construção

Comissionamento 
do projecto

Figura 1 - Ferramentas de Avaliação de Protocolo e Principais Pontos de Decisão 
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A abordagem da ferramenta de avaliação Funcionamento é semelhante àquela da ISO 14001, devido ao facto de 
a condição existente ser tomada como linha de base, e os riscos serem avaliados face àquela condição.  Os critérios 
de Avaliação parecem, em muitos dos casos, observar se foram identificados alguns problemas emergentes 
ou contínuos.  Os processos de identificação podem ter muitas formas, por exemplo, através das inspecções de 
campo, revisão de dados recolhidos no local ou por outras agências, verificações de política internacional ou 
nacional, mecanismos para consciencializar os problemas e preocupações da parte interessada, etc.  Os processos 
em vigor para identificar problemas podem não ser específicos para aquele problema em questão (por ex., não 
necessariamente programas de monitorização dedicados para a qualidade da água, herança cultural, etc.) mas 
podem ser processos gerais que permitem que sejam identificados problemas (por ex., verificações de políticas, 
inspecções visuais, reuniões com os reguladores, e os mecanismos de apresentação de problemas da parte 
interessada podem todos ser processos que permitem a identificação de qualquer tipo de problema específico).  Os 
problemas contínuos referem-se a problemas não resolvidos associados ao funcionamento da instalação de energia 
hídrica, os quais foram alvo de preocupação durante um período de tempo.  Podem ser problemas legados.  Os 
problemas emergentes podem ser aqueles que surgem de alterações a políticas, legislação, normas, expectativas da 
parte interessada, ou alterações físicas ao ambiente no qual a instalação funciona.  

Se forem identificados problemas, os critérios de Gestão procuram observar se as medidas foram colocadas em 
vigor para gerir esses problemas.  As medidas podem ter muitas formas; por exemplo, monitorização contínua, 
monitorização mais intensiva, uma avaliação de risco ou análises de cenário, melhoria nas comunicações, 
negociações, estudos de comissionamento, implementação de respostas de gestão, desenvolvimento de planos para 
futura implementação, se os riscos continuarem a emergir, etc.

A ferramenta de avaliação Funcionamento também se refere a compromissos, que seriam com respeito àqueles 
efectuados pelo presente proprietário/operador ou entidade predecessora, onde aqueles compromissos são 
transferidos para o novo proprietário, ou efectuados por outra agência com a responsabilidade principal da 
sua realização.  Se não existirem compromissos relevantes com respeito a este tópico, então as referências aos 
compromissos podem ser ignoradas.  Se existem disputas sobre a ocorrência de compromissos históricos (isto 
é, problemas legados), estes devem ser tratados como um problema contínuo.  Em muitos casos, as alterações 
incorridas devido ao desenvolvimento do projecto podem não ser solucionadas, por isso as medidas para abordar 
problemas legados podem necessitar de tomar a forma de novas iniciativas que reconhecem a importância de 
alterações que ocorrem no passado, e tomar alguma outra forma de contribuição ou reconhecimento disto.

Dado o potencial de uma vida muito longa para operar instalações de energia hídrica, é provável que exista, em 
algum momento, alguma conclusão, transferência ou outra conclusão de gestão dos problemas.  Em algum 
momento, a realização de compromissos ou programas de gestão deve ser concluída, idealmente num ponto no 
qual as medidas de gestão são vistas como efectivas e auto-sustentáveis. É necessário que isto seja compreendido 
no processo de avaliação.  Por exemplo, em muitos casos, um projecto pode efectuar compromissos relativamente 
a problemas de saúde pública na altura e durante um período após o desenvolvimento e comissionamento do 
projecto, mas, em algum momento, a responsabilidade por estes problemas deve ser atribuída a uma agência 
governamental adequada.  A avaliação foca-se nos problemas e riscos correntes relativamente ao funcionamento da 
instalação de energia hídrica, e como estes estão a ser tratados.  

A monitorização para avaliar se as medidas de gestão foram eficazes, podem também ter várias formas, e devem ter 
em consideração que durante a vida de um projecto não pode ser assumido que os problemas serão monitorizados 
para sempre.  Se uma condição, tal como a qualidade da água, for mostrada como prova para ser uma condição 
de boa qualidade sustentável, então os processos em vigor para identificar quaisquer problemas emergentes 
podem não ter de ser correspondidos com a monitorização da qualidade da água, realizada pela instalação, mas 
em vez disso, pode ser através das inspecções visuais, recolha de dados por outras agências, boas relações da parte 
interessada com os grupos de vigia de água comunitária, etc.  O envolvimento da instalação num comité de gestão 
da bacia ou outros tais grupos comunitários, pode ser uma boa forma para manter a par de quaisquer preocupações 
ou problemas emergentes.  
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Guia de Relevância do Tópico Funcionamento
Nem todos os tópicos na ferramenta de avaliação Funcionamento serão relevantes para toda a instalação de 
energia hídrica. O representante da instalação de energia hídrica justificaria o facto de um tópico não ser relevante e 
apresentaria prova para o apoiar.  O assessor avalia a prova e chega a uma conclusão, documentando a prova citada, a 
qualidade da prova e a base da conclusão.  Alguns exemplos podem ser:

•	 Nenhuns problemas de herança cultural associados à instalação em funcionamento  O tópico Herança 
Cultural não é relevante

•	 Nenhuns indígenas na área afectada pela instalação em funcionamento  O tópico Indígenas não é relevante

São incluídos três tópicos que têm relevância particular apenas no caso em que existem compromissos bem 
documentados realizados no momento da aprovação do contrato e dados sobre a linha de base pré-projecto face 
aos quais comparar o pós-projecto.  Estes são O-8 Benefícios do Projecto, O-9 Meios de Subsistência &  Comunidades 
Afectadas pelo Projecto e O-10 Realojamento.  No caso de existirem problemas para estes tópicos mas não cumprem 
os requisitos de relevância, de acordo com a Orientação de Avaliação para esse tópico, os problemas são avaliados no 
Tópico O-3 Gestão de Problemas Sociais & Ambientais.
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Este tópico trata da comunicação contínua com as partes interessadas do projecto, tanto dentro da 
empresa como entre a empresa e as partes interessadas externas (por ex., comunidades afectadas, 
governos, instituições chave, parceiros, contratantes, residentes da bacia, etc).  Tem como intenção 
que as partes interessadas sejam identificadas e envolvidas nos problemas de interesse para si e 
os processos de comunicação e consultoria mantenham uma base para boas relações das partes 
interessadas durante a vida do projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação:  Foram identificados os problemas contínuos ou emergentes relacionados com 
comunicações e consultoria da instalação de energia hídrica; os requisitos e abordagens são 
determinados através de um processo de avaliação periodicamente actualizado, envolvendo o 
mapeamento da parte interessada; e é monitorizada a eficácia. 

Gestão: Os planos e processos de comunicações e consultoria, incluindo um mecanismo de 
reclamações adequado, estão em vigor para gerir comunicações e envolvimento com as partes 
interessadas; estes definem necessidades de comunicação e consultoria, e abordagens para vários 
grupos e tópicos da parte interessada. 

Comunicação com a Parte Interessada: O estágio de funcionamento do projecto envolveu 
comunicações e compromissos adequadamente atempados, frequentemente em diálogo, com as 
partes interessadas directamente afectadas; a comunicação é realizada em boa-fé; estão em vigor 
processos contínuos para as partes interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com comunicações e 
consultoria têm estado e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias, e quaisquer compromissos relacionados com comunicações foram ou estão em vias 
de ser cumpridos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, o mapeamento de partes interessadas tem em conta considerações 
abrangentes. 

Gestão:  Adicionalmente, os planos e processos de comunicação e consultoria mostram um 
elevado nível de sensibilidade às necessidades de comunicação e consultoria e abordagens 
para vários grupos de partes interessadas e tópicos; e estão em vigor processos para antecipar e 
responder a riscos e oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Adicionalmente, a comunicação é inclusiva e participativa; 
as negociações são realizadas em boa-fé; e o feedback sobre como os problemas apresentados 
foram tidos em consideração tem sido rigoroso e atempado.

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

O-1 Comunicações &  Consultoria 
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Orientação de Avaliação:  

As partes interessadas são aquelas que estão 
interessadas em, envolvidas em ou afectadas pelo 
projecto de energia hídrica e actividades associadas.

O mapeamento de partes interessadas refere-se à 
identificação e agrupamento de partes interessadas de 
forma significativa, por exemplo, com base em direitos, 
riscos e responsabilidades das partes interessadas.  Um 
exemplo de "direitos" seriam os direitos de propriedade. 

As Partes Interessadas Directamente Afectadas 
são aquelas partes interessadas com direitos, riscos 
e responsabilidades substanciais relativamente ao 
assunto. Podem encontrar-se na área afectada pelo 
projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou 
fora da área afectada pelo projecto (por exemplo, 
reguladores governamentais, representantes de 
instituições financeiras ou parceiros de investimento).  

Os mecanismos de reclamações referem-se aos 
processos pelos quais as partes interessadas podem 
manifestar preocupações, reclamações e queixas 
legítimas, assim como os procedimentos de projecto 
para acompanhar e responder a quaisquer reclamações.  

As necessidades e abordagens dos grupos de partes 
interessadas podem incluir consideração de: normas 
culturais, género, nível de literacia, grupos sociais 
vulneráveis, deficiências, obstáculos logísticos, etc. 

A comunicação em boa-fé é um compromisso que é 
realizado com uma intenção honesta para atingir uma 
compreensão mutuamente satisfatória nos problemas 
em questão.

Os processos em vigor para as partes interessadas 
apresentarem problemas podem incluir, por 
exemplo: uma pessoa de contacto no site da empresa, 
reuniões públicas, resumos públicos periódicos ou 
oportunidades questão/resposta, participação do 
pessoal da empresa nos comités da parte interessada 
ou bacia, etc.

 
O feedback sobre os problemas da parte interessada 
pode ser demonstrado através de, por exemplo: e-mails, 
registos de conversas telefónicas, correspondência 
escrita, minutas de reuniões, comunicados de imprensa 
para questões frequentes no site da empresa, etc.

As considerações abrangentes poderão incluir, por 
exemplo: a extensão geográfica ou composicional 
de grupos de partes interessadas, identificadas e 
consideradas, as inter-relações entre os grupos da parte 
interessada, o nível de vulnerabilidade para impactos de 
projecto adversos e riscos; e consideração de direitos, 
riscos e responsabilidades, etc.

Os processos para antecipar riscos e oportunidades 
emergentes podem incluir, por exemplo, a participação 
de representantes do projecto num comité de gestão 
da bacia.

A negociação em boa-fé envolve (i) vontade para 
envolvimento num processo; (ii) provisão da informação 
necessária para negociação informada; (iii) exploração 
de áreas de importância chave; (iv) procedimentos 
mutuamente aceitáveis para negociação; (v) vontade 
para modificar a posição; (vi) provisão de tempo 
suficiente para ambas as partes para tomada de 
decisão; (vii) acordos sobre a estrutura de compensação 
proposta, medidas de mitigação, e intervenções de 
desenvolvimento.

Potenciais entrevistados: estação eléctrica ou 
comunicações da empresa ou pessoal relações públicas; 
representantes da parte interessada; representantes das 
comunidades afectadas pelo projecto

Exemplos de prova:  documento de mapeamento 
da parte interessada do projecto; comunicações do 
projecto e/ou planos de consultoria; protocolos de 
comunicações; mecanismos de reclamações; relatórios 
de monitorização
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Este tópico trata de considerações de governação externa e corporativa para a instalação de 
energia hídrica.  Tem como intenção que o operador/proprietário tenha estruturas, políticas e 
práticas corporativas sólidas; trate de problemas de transparência, integridade e prestação de 
contas; possa gerir problemas de governação externa (por ex., lacunas de capacidade institucional, 
riscos políticos, incluindo problemas transfronteiriços, riscos de corrupção no sector público); e 
possa garantir conformidade.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados problemas de governação do sector público e político, emergentes 
ou contínuos, e requisitos e problemas de governação corporativa, e está a ser realizada uma 
monitorização para avaliar se as medidas de governação corporativa são eficazes. 

Gestão:  Estão em vigor processos para gerir riscos do sector público, político e corporativo, 
conformidade, responsabilidade social e ambiental, mecanismos de reclamações, práticas de 
negócio ético e transparência; as políticas e processos são comunicados interna e externamente 
como adequado; no caso de lacunas de capacidade, é contratado um perito externo adequado 
para apoio adicional.

Comunicação com a Parte Interessada: O negócio interage com um número de partes interessadas 
directamente afectadas para compreender os problemas que lhes interessam; e o negócio torna os 
relatórios significativos do projecto publicamente disponíveis, e comunica publicamente sobre o 
desempenho do projecto, em algumas áreas de sustentabilidade. 

Resultados: Não existem problemas de governação externa e corporativa não resolvidos 
identificados. 

Conformidade/Concordância:  O projecto não tem não conformidades significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Além disso, não existem oportunidades significativas para melhoria na avaliação de 
problemas de governação do sector público e político e problemas e requisitos de governação 
corporativa. 

Gestão: Adicionalmente, é solicitado aos contratantes que cumpram ou possuam políticas 
consistentes como o promotor; os processos de aprovisionamento incluem medidas anti-
corrupção, assim como os critérios de sustentabilidade e anti-corrupção na revisão de pré-
qualificação; e estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada:  Além disso, a empresa efectua relatórios de projecto 
públicos significantes e comunica publicamente o desempenho do projecto em áreas de 
sustentabilidade de elevado interesse para as partes interessadas.

Resultados:  Adicionalmente, não existem problemas de governação externa e corporativa não 
resolvidos identificados.

Conformidade/Concordância:  O projecto não tem não-conformidades.

O-2 Governação 
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Orientação de Avaliação:  

Governação refere-se amplamente à combinação de 
processos e estruturas que informam, dirigem, gerem e 
monitorizam as actividades do projecto face à obtenção 
dos seus objectivos. 

Governação corporativa é um termo que se refere 
amplamente às regras, processos ou leis pelas quais os 
negócios são operados, regulados e controlados 

Os requisitos de governação corporativa podem 
incluir, por exemplo: administração empresarial, 
políticas e processos, gestão de risco, responsabilidade 
social corporativa, práticas empresariais éticas, prestação 
de contas e relações com as partes interessadas, 
conformidade, etc.

Os problemas de governação corporativa podem 
relacionar-se com, por exemplo: falta de capacidade 
em estruturas institucionais externas chave, políticas 
e processos importantes para o projecto; riscos de 
corrupção do sector público; riscos políticos, riscos de 
corrupção interna; conformidade; gestão de riscos de 
projecto; etc.

As considerações de governação externa incluem 
estruturas legais, judiciais e institucionais, processos 
e políticas relevantes para o projecto.  Os exemplos 
incluem: o executivo, a legislatura, partidos políticos, 
organizações anti-corrupção, judicial, mecanismos de 
resolução de reclamações (por exemplo, o Provedor), 
agências do sector público/serviço público, agências 
de aplicação da lei, Liberdade de Informação, media, 
governo local e regional, sociedade civil, sector privado, 
instituições internacionais (por exemplo, alguns 
providenciam avaliação de pares dos esforços anti-
corrupção), instituições de auditoria/supervisão, sistema 
de contratação pública, etc.

O risco político é um risco de perda financeira ou 
incapacidade em realizar negócio por parte de 
investidores, empresas e governos, devido a alterações 
na política do governo, acção do governo que evita 
a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não 
conversão  

 
de moeda, interferência de motivação política, 
instabilidade do governo ou guerra.

Os assuntos transfronteiriços  teriam em consideração 
acordos institucionais que abordariam a gestão dos 
impactos a montante e a jusante do projecto e a partilha 
a nível da bacia dos recursos.

Os riscos de corrupção podem ser encontrados na 
empresa tal como a forma como o financiamento é 
gerido, ou no sector público, tal como não verificar 
violações de licenças ou autorizações.  Os riscos de 
corrupção no sector público durante a preparação 
do projecto podem incluir, por exemplo, consideração 
de opções limitadas, a eliminação de requisitos de 
preparação/avaliação, ou aprovações não transparentes; 
e na implementação e funcionamento do projecto 
podem incluir, por exemplo, não sancionar violações de 
licenças e autorizações.

Os processos para assegurar práticas empresariais 
éticas podem incluir, por exemplo: um Código de Ética 
empresarial, um Código de Conduta dos funcionários, 
um Pacto de Integridade empresarial, políticas anti-
corrupção e anti-suborno, e procedimentos para 
comunicar e investigar (tais como os Princípios 
Empresariais da Transparency International para 
Combater o Suborno (BPCB), um acordo de divulgação 
de irregularidades, etc.

Os planos e processos de aprovisionamento 
devem abordar a provisão de uma política de 
aprovisionamento, análise de pré-qualificação, licitação, 
adjudicação de contratos, medidas anti-corrupção, 
e mecanismos para responder a queixas do licitante. 
A triagem pode ser em termos de, para efeitos de 
exemplo, qualidade, reputação, custo, desempenho 
anterior do contratante no cumprimento de obrigações 
contratuais (tempo, custo, especificações), etc.

A conformidade está associada a todas as leis, políticas, 
autorizações, acordos, códigos de prática e acordos 
publicamente divulgados.
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Os exemplos das medidas anti-corrupção incluem: 
processos de contratação de orçamento aberto que 
seja acima de um limite mínimo, autoridade contratante 
e seus funcionários que cumprem uma política 
anti-corrupção, pactos de integridade do projecto, 
mecanismos para comunicar corrupção e proteger 
quem comunica irregularidades, confidencialidade 
limitada da informação legalmente protegida, etc.

A triagem com base nos critérios de sustentabilidade 
pode abranger critérios adicionais que podem incluir, 
como exemplo, desempenho social, ambiental, ético, 
direitos humanos, saúde e segurança, preferência e 
suporte para fornecedores locais, caso cumpram outros 
critérios, etc.  

A triagem para lidar com anti-corrupção pode 
especificar, através de exemplo, que as empresas 
licitantes devem possuir um código de conduta que 
trata da anti-corrupção.

 
Potenciais entrevistados: um membro do Conselho; 
o gestor de projecto; gestores de negócios para 
governação corporativa, conformidade, auditoria 
interna, risco de negócio; peritos em governação do 
sector público; outros terceiros relevantes, tais como 
organizações anti-corrupção da sociedade civil.

Exemplos de prova:  site interno da empresa e 
site externo para visão, valores, políticas, estrutura, 
procedimentos, relatórios anuais; avaliação de 
problemas de governação do sector público; relatórios 
de auditoria interna; plano de conformidade do 
projecto; relatórios para o Conselho sobre práticas 
empresariais éticas e conformidade; registo de 
reclamações sobre práticas empresariais éticas; 
relatórios de avaliação de terceiros; documentação 
relevante sobre problemas de governação do 
sector público, tais como relatórios dos Sistemas de 
Integridade Nacional da Transparency Internacional 
(NIS) e Índice de Percepção da Corrupção (CPI).



172 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

FU
NC

IO
NA

M
EN

TO

Este tópico trata dos planos e processos para gestão de problemas ambientais e sociais.  Tem 
como intenção que os impactos negativos ambientais e sociais associados à instalação de energia 
hídrica sejam geridos; sejam implementadas as medidas de prevenção, minimização, mitigação, 
compensação; e sejam cumpridos os compromissos ambientais e sociais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Estão em vigor processos sistemáticos para identificar quaisquer problemas ambientais 
e sociais, contínuos ou emergentes, associados à instalação de energia hídrica em funcionamento, 
utilizando peritos adequados; e estão em vigor programas de monitorização para problemas 
identificados. 

Gestão: Está em vigor um sistema de gestão ambiental e social para gerir medidas no sentido 
de abordar problemas ambientais e sociais identificados, e é implementado utilizando peritos 
adequados (internos e externos). 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para as partes 
interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos nos planos de gestão social e ambiental 
foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias, e 
os compromissos sociais e ambientais foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos ambientais e sociais associados às operações da instalação de 
energia hídrica são evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas significativas; e o movimento 
de terra associado ao desenvolvimento do projecto de energia hídrica é reabilitado ou mitigado.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, os processos para identificar problemas ambientais e sociais, contínuos 
ou emergentes, têm em conta considerações abrangentes, incluindo os riscos e oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e os planos e processos estão incorporados num sistema de gestão 
ambiental reconhecido internacionalmente, o qual é verificado por terceiros, tal como a ISO 14001. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram considerados foi rigoroso e atempado.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os impactos negativos ambientais e sociais associados ao 
funcionamento da instalação são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem lacunas 
identificadas.

O-3 Gestão de Problemas Sociais &  Ambientais
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas ambientais e sociais podem incluir, por 
exemplo: biodiversidade, aquática e terrestre, espécies 
ameaçadas, habitats cruciais; problemas de integridade e 
conectividade de ecossistema, qualidade da água, erosão 
e sedimentação, comunidades afectadas pelo projecto, 
indígenas, minorias étnicas, realojamento, herança cultural 
(física e não física) e saúde pública.  Para as instalações 
de energia hídrica em funcionamento, a linha de base é 
compreendida ser a condição existente e os riscos são 
avaliados face a esta condição; as excepções podem ser 
para tópicos onde existe muito boa documentação da 
condição do pré-projecto, e os compromissos foram 
efectuados para alterações que podem ser medidas face 
a esta linha de base pré-projecto (por ex., os realojados 
possuem uma melhor qualidade de vida).  Os problemas 
ambientais e sociais associados à instalação de energia 
hídrica em funcionamento, que se estendem além das 
fronteiras jurisdicionais nas quais a instalação se encontra, 
têm de ser identificados e incluídos nos planos de gestão.  

Os problemas contínuos são problemas que têm vindo 
a preocupar, repetidamente, para uma dada área, ao 
longo de um maior período de tempo, e podem estar 
relacionados com problemas legados.  

O problema legado refere-se a impactos de projectos 
anteriores que não são mitigados ou não são compensados 
com um serviço ou bem similar, ou problemas de longo 
prazo com um projecto (existente) presente, ou problemas 
pré-existentes no local actual de um novo projecto.

Os problemas emergentes podem estar relacionados 
com as alterações no local (por ex., erosão nas margens 
do rio expondo artefactos de herança cultural ou tendo 
impacto no uso do terreno ou actividades dos meios de 
subsistência) ou para circunstâncias mais abrangentes 
(por ex., alterações na política, alterações na legislação ou 
normas relevantes, tendências na prática emergente, alterar 
expectativas comunitárias, etc).  

 
Os processos em vigor para as partes interessadas 
apresentarem problemas podem incluir, por exemplo: 
uma pessoa de contacto no site da empresa, reuniões 
públicas, resumos públicos periódicos ou oportunidades 
questão/resposta, participação do pessoal da empresa nos 
comités da parte interessada ou bacia, etc.

 
O feedback sobre os problemas da parte interessada 
pode ser demonstrado através de, por exemplo: e-mails, 
registos de conversas telefónicas, correspondência 
escrita, minutas de reuniões, comunicados de imprensa 
para questões frequentes no site da empresa, etc. 
Onde os problemas identificados ou contínuos tenham 
sido resolvidos através de um processo de mediação, 
legal, de aprovação ou licenciamento, o proprietário/
operador da instalação vai necessitar de ter alguma 
comunicação clara sobre o problema e a resolução 
para que as partes interessadas compreendam que o 
problema foi reconhecido, avaliado e resolvido.

A reabilitação do terreno é o processo de devolver o 
terreno afectado pelo projecto a algum grau do seu 
estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto.    

Peritos adequados refere-se a especialistas com 
experiência nas áreas chave identificáveis dos planos 
de gestão e avaliação, dando particular atenção às 
diferenças entre as áreas de impacto social e ambiental. 
Estes especialistas poderiam ser internos ou externos 
ao promotor do projecto; o conhecimento interno 
na gestão de problemas sociais e ambientais é de 
particular importância relativamente a este tópico.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas, e onde não é praticável a prevenção é 
pretendida a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.
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As considerações abrangentes na avaliação podem 
ser exibidas por, por exemplo: uma visão ampla da área 
afectada pelo projecto; uma visão ampla dos problemas 
relevantes; uma interpretação ampla dos conceitos 
importantes tais como meios de subsistência e padrões 
de vida; um amplo leque de abordagens consideradas; 
uma visão ampla das perspectivas das partes 
interessadas sobre os vários assuntos; um foco sobre 
as inter-relações entre os problemas; considerações 
de desenvolvimento da bacia do rio sustentável; 
considerações de gestão de recurso hídrico integrada; 
problemas legados;  impactos cumulativos; etc.

Os compromissos serão aqueles do presente 
proprietário/operador (ou entidade predecessora, onde 
aqueles compromissos são transferidos para o novo 
proprietário), ou outra agência com a responsabilidade 
principal da sua realização.  Se existem disputas sobre 
a ocorrência de compromissos históricos, estas devem 
ser tratadas como um problema contínuo e devem ser 
colocadas em vigor medidas para abordar o mesmo.  
Em muitos casos, as alterações ocorrem devido ao 
facto de o desenvolvimento do projecto não poder 
ser remediado, por isso, as medidas podem ter de 

tomar a forma de novas iniciativas que reconhecem a 
importância das alterações que ocorreram no passado, e 
tomar outra forma de contribuição ou reconhecimento 
do mesmo. 
Potenciais entrevistados: gestores de estação ou 
empresa eléctrica responsáveis pela gestão e avaliação 
de problemas ambientais e sociais; representantes 
governamentais responsáveis pelos problemas 
ambientais e sociais; representantes da parte 
interessada; representantes das comunidades afectadas 
pelo projecto; peritos externos.

Exemplos de prova:  requisitos regulatórios para 
EIA / SIA; EIA / SIA e relatórios associados; planos de 
gestão social e ambiental; registos de consultoria e 
envolvimento das partes interessadas; registos de 
resposta a problemas de partes interessadas, relatório 
de avaliação de terceiros; qualificações dos peritos 
usados; prova de utilização de peritos adequados em 
separados, usados para problemas sociais e ambientais, 
reconhecendo que em muitos casos, peritos individuais 
podem não ter conhecimento suficiente para abranger 
todos os aspectos.
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Este tópico trata do nível de compreensão da disponibilidade e fiabilidade do recurso hidrológico 
para a instalação de energia hídrica em funcionamento.  Tem como intenção que o planeamento e 
operação da geração de energia tenha em consideração uma boa compreensão da disponibilidade 
e fiabilidade do recurso hidrológico a longo e curto prazo, tendo em conta outras necessidades, 
problemas ou requisitos das entradas e saídas, assim como tendências futuras (incluindo alteração 
climática) que possam afectar a instalação.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização da disponibilidade e fiabilidade do recurso 
hidrológico, e problemas contínuos ou emergentes foram identificados; as entradas incluem 
medições de campo, indicadores estatísticos adequados, problemas que podem ter impacto na 
disponibilidade ou fiabilidade da água, e um modelo hidrológico. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para orientar as operações de geração que são baseadas na 
análise da disponibilidade do recurso hidrológico, um leque de considerações técnicas, uma 
compreensão das oportunidades e limitações do sistema eléctrico, e considerações sociais, 
ambientais e económicas. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, os problemas que possam ter impacto na disponibilidade ou 
fiabilidade da água foram compreensivelmente identificados; e os cenários, incertezas e riscos são 
avaliados extensivamente ao longo do curto e longo prazo.

Gestão:  Adicionalmente, o planeamento das operações de geração tem uma perspectiva de longo 
prazo; optimiza e maximiza totalmente o uso de água; e tem a flexibilidade de se adaptar para 
antecipar e adaptar alterações futuras.

O-4 Recurso Hidrológico

Orientação de Avaliação:  

Recurso hidrológico significa entrada de água no projecto.

Os exemplos dos problemas que podem ter impacto 
na disponibilidade e fiabilidade da água incluem: 
operadores hídricos a montante, desenvolvimentos 
do uso de recurso de água futuros, futuro 
desenvolvimento de usos de terreno que dependem 
de água (por ex., agricultura, indústria, crescimento de 
população), condição da bacia, alterações climáticas, 
negociações sobre atribuição de água, etc.  Se a 
instalação de energia hídrica em funcionamento for 
dependente dos recursos de água que se estendem 
para além das fronteiras jurisdicionais, nas quais a 
instalação está localizada, seria necessário que as 
implicações disto fossem totalmente consideradas.

 
 
Os exemplos de considerações técnicas para as 
operações de geração incluem: padrões de entrada 
de água; características do reservatório; concepção 
da comporta e comporta de desaguadouro, tipo 
de turbina, número e características, problemas de 
segurança, etc.

Os exemplos de oportunidades e limitações do 
sistema eléctrico incluem: padrões de procura de 
energia (por ex., base vs pico de carga), preços de 
energia, outros geradores e suas capacidades e 
limitações, problemas de transmissão, etc.

A eficácia de optimização e maximização total do uso 
da água significa que o plano é a melhor utilização do 
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recurso hidrológico, dadas as oportunidades e limitações 
relativamente a considerações técnicas, sociais, económicas, 
ambientais, financeiras, e com base num processo iterativo e 
consultivo.

Potenciais entrevistados: hidrologistas da empresa, governo 
e/ou independentes; planeadores de sistema eléctrico; 
representante de autoridade da bacia do rio; representantes 
da parte interessada; representantes das comunidades 
afectadas pelo projecto; especialistas em zonas húmidas, 
pescas e ecossistema; autoridades a jusante no contexto 
transfronteiriço; climatologista ou cientista do clima.

Exemplos de prova: entrada de dados; programa de 
monitorização e fonte de dados; análises hidrológicas; 
análises de procura de recursos de água que afectam o 
projecto; análises do sistema eléctrico e oportunidades 
de mercado; cenários e resultados de modelos de 
simulação e optimização; plano de operações de 
sistemas para o projecto, dados de geração.
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Este tópico trata da fiabilidade e eficiência das instalações de energia hídrica e activos de rede 
associados.  Tem como intenção que os activos sejam mantidos para ter um desempenho óptimo, 
a curto e longo prazo, de acordo com a geração de electricidade geral e fornecimento de estratégia 
do proprietário/operador.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização frequente da condição do activo, disponibilidade 
e fiabilidade para identificar os riscos e avaliar a eficácia das medidas da gestão; e foram identificados 
problemas de gestão e manutenção do activo, contínuos ou emergentes. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para abordar os requisitos de monitorização e manutenção frequentes da 
instalação em funcionamento de acordo com a estratégia de geração ou abastecimento de electricidade 
geral do proprietário/operador.

Conformidade/Concordância:  Os processos e objectivos relacionados com a gestão e manutenção 
de activos têm estado e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não 
concordâncias, e quaisquer compromissos relacionados com activos foram ou estão em vias de ser 
cumpridos.

Resultados:  O desempenho de fiabilidade e eficácia de activos está de acordo com os objectivos do 
proprietário/operador, e quaisquer garantias de desempenho de activos apenas com lacunas menores. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas de manutenção e gestão dos activos, contínuos 
ou emergentes, tem em conta os riscos e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes; e os planos de gestão de manutenção dos activos incluem um programa a longo prazo para 
melhorias de eficácia e actualizações de activos.

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: O desempenho de fiabilidade e eficácia de activos está de acordo com os objectivos do 
proprietário/operador, e quaisquer garantias de desempenho de activos.

O-5 Eficiência &  Fiabilidade de Activos

Orientação de Avaliação:  

O activo refere-se à infraestrutura, central e 
equipamento, no qual as operações de geração da 
central de energia hídrica se apoiam.

Os requisitos de manutenção de activo  podem 
incluir, por exemplo: alterar os lubrificantes ou filtros, 
substituição de peças, pintura, limpeza, remoção de 
detritos, etc.   

Os problemas de eficiência e fiabilidade de activo 
podem incluir, por exemplo, desgaste normal,  

 
corrosão ou abrasão de peças, alterações na 
configuração da maquinaria ao longo do tempo, o que 
reduz a eficiência, dificuldades com válvulas devido à 
falta de uso, ferrugem, corrosão, etc. 

As oportunidades relacionadas com activo podem 
incluir, por exemplo: novas tecnologias, oportunidades 
de mercado para peças de substituição, oportunidades 
de I&D, parcerias com universidades ou instituições de 
pesquisa para testes de ensaios, etc.    
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Potenciais entrevistados: director da central eléctrica, 
operador da central eléctrica; gestor de geração; gestor 
do programa de manutenção de activo. 

Exemplos de prova: programas de manutenção; registo 
de desempenho de activo; estratégias e programa 
de gestão de activos da estação eléctrica; garantias 
do desempenho do activo; programa de avaliação 
e monitorização de fiabilidade de activo; programa 
de actualizações de activo; informação sobre o 

equipamento comparativo e desempenho do sistema; 
informação sobre a praticabilidade da remoção de 
limitações; informação sobre a eficácia operacional 
da estação eléctrica individual ou grupos de estações 
eléctricas no contexto do sistema  mais amplo e acordos 
de mercado relevantes; rendimentos de estação 
eléctrica para geração e disponibilidade; processo 
de identificação, medição e avaliação de eficiência 
operacional; especificações de máquina; dados de 
monitorização.
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Este tópico relaciona-se com a gestão de segurança de barragens e outras infraestruturas. Tem 
como intenção que a vida, a propriedade e o ambiente sejam protegidos das consequências de 
uma lacuna na barragem e outros riscos de segurança na infraestrutura.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização rotineira da segurança da barragem e infraestrutura 
para identificar riscos e avaliar a eficácia de medidas de gestão; e problemas de segurança da barragem, 
emergentes ou contínuos, e foram identificados outros problemas de segurança da infraestrutura. 

Gestão:  Foram desenvolvidos planos e processos de segurança da barragem e outra infraestrutura em 
conjunto com autoridades locais e regulatórias relevantes, sem lacunas significativas, e providenciam a 
comunicação de medidas de segurança públicas; os planos e processos de resposta a emergência incluem 
a consciencialização e programas de formação e simulações de resposta a emergência. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com a segurança foram, e estão 
em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias, e os compromissos 
relacionados com a segurança foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os riscos de segurança foram evitados, minimizados, e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas de segurança, emergentes ou contínuos, tem em 
conta uma ampla gama de cenários e riscos e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes; e as medidas de segurança pública são amplamente comunicadas, de forma atempada e 
acessível.

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os riscos de segurança foram evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas 
identificadas; e os problemas de segurança foram tratados para além daqueles riscos provocados pela 
própria instalação em funcionamento. 

O-6 Segurança da Infraestrutura

Orientação de Avaliação:  

Os exemplos dos riscos de segurança incluem: sísmico, 
geotécnico, falha da barragem ou unidade de geração, 
choque eléctrico, risco hidrológico, afogamento, acidentes 
rodoviários, acidentes que surgem de interacções da 
comunidade com actividades do projecto, etc.

Os exemplos das medidas de gestão de segurança 
incluem: sinalização, zonas de exclusão, prontidão de 
emergência, monitorização, inspecções, formação, 
resposta a incidentes, comunicação, atribuição de 
responsabilidades, etc.

 
 
A comunicação de medidas de segurança pública  
pode ser, por exemplo, através de sinalização pública, 
documentação adequadamente apresentada junto 
das autoridades locais, consciencialização através 
de vários tipos de comunicação com a comunidade, 
comunicação verbal pelo rondista no local ou outros 
mecanismos semelhantes, etc.
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As simulações de resposta a emergência podem 
ser realizadas, por exemplo, através de formação ou 
exercícios de workshop para o pessoal da empresa, 
autoridades regionais, etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto. 

As contribuições para os problemas de segurança, 
além dos riscos do projecto, podem incluir, por exemplo, 
melhorar a segurança de algumas estradas existentes ou 
infraestruturas rodoviárias, sinalização em locais públicos 
sobre os riscos da velocidade ou afogamento, etc.

Potenciais entrevistados: gestor de segurança da 
estação eléctrica ou empresa; autoridades locais; 
representantes da parte interessada; representantes da 
comunidade afectada pelo projecto.

Exemplos de prova: avaliações do risco de segurança; 
planos de gestão de segurança; planos de prontidão 
de emergência; relatórios de monitorização; revisões 
independentes.
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Este tópico refere-se à gestão financeira da instalação de energia hídrica, incluindo o financiamento 
de medidas com o objectivo de assegurar a sustentabilidade do projecto, e a capacidade 
do projecto em gerar os rendimentos financeiros necessários para cumprir os requisitos de 
financiamento do projecto, assim como optimizar as suas oportunidades financeiras.  Tem 
como intenção que o funcionamento da instalação de energia hídrica esteja a proceder numa 
base financeira sólida que abranja todos os requisitos de financiamento, incluindo medidas 
e compromissos sociais e ambientais, e que esteja consciente de, e responda a tendências de 
mercado que podem influenciar a sua viabilidade a longo prazo.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização de rotina às finanças da instalação de energia 
hídrica em funcionamento para identificar riscos e avaliar a eficácia das medidas de gestão; e foram 
identificados problemas de gestão financeiros, contínuos ou emergentes.  

Gestão:  Estão em vigor medidas para a gestão financeira da instalação de energia hídrica em 
funcionamento. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com a gestão financeira 
foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades e não concordâncias, e os 
compromissos relacionados com financiamento foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: A instalação de energia hídrica em funcionamento ou a entidade corporativa à qual 
pertence pode gerir problemas financeiros sob uma variedade de cenários, pode servir a sua dívida, 
e pode pagar todos os planos e compromissos, incluindo ambientais e sociais.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas de gestão financeira, contínuos ou 
emergentes, tem em consideração os riscos e oportunidades, incluindo factores e tendências, que 
possam influenciar uma futura procura de electricidade, água e serviços auxiliares. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes; e medidas de contingência financeiras podem ser implementadas a 
planos de gestão ambiental e social, se necessário.

Conformidade/Concordância:  Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, a instalação de energia hídrica em funcionamento ou a entidade 
corporativa à qual pertence, pode gerir problemas financeiros sob uma variedade de cenários, e 
optimizou ou está em vias de optimizar a sua posição de mercado com respeito ao fornecimento e 
procura de electricidade, água e serviços auxiliares.

O-7 Viabilidade Financeira 



182 Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica

FU
NC

IO
NA

M
EN

TO

Orientação de Avaliação:  

A viabilidade financeira é a capacidade de uma 
entidade continuar a atingir os seus objectivos 
operacionais e cumprir a sua missão de uma 
perspectiva financeira a longo prazo.  Algumas 
instalações em funcionamento podem ter múltiplos 
objectivos, nos quais a energia hídrica não é o objectivo 
principal, em cujo caso o objectivo financeiro do 
componente de energia hídrica pode servir para apoiar 
a realização de outros objectivos do esquema (por ex., 
abastecimento de água, água de irrigação, etc). Para 
algumas instalações em funcionamento, a contribuição 
financeira é medida da perspectiva do sistema dentro 
do qual funciona; por exemplo, algumas instalações de 
armazenamento de bomba podem originar prejuízos 
mas permitir que sejam obtidos lucros de outras 
estações eléctricas dentro do sistema devido às maiores 
eficiências obtidas.  

Os exemplos de problemas e riscos financeiros 
incluem: custos de funcionamento muito altos; não 
cumprimento dos custos requeridos; incertezas 
em relação a fluxos de rendimentos; instabilidade 
de câmbio de moeda; dificuldades no acesso a 
financiamento; acesso a esquemas de incentivo 
renováveis; política de preços regional; estabilidade de 
mercado; acesso a mercado; meios de subsistência de 
maior inflação ou depreciação; viabilidade financeira 
dos principais compradores de energia, etc.

Mercado refere-se à situação de abastecimento e 
procura de electricidade, água e serviços auxiliares, nos 
quais funciona o projecto de energia hídrica.

Os serviços auxiliares referem-se a operações providas 
por instalações hidroeléctricas que garantem uma 
distribuição de electricidade estável e optimizam 
a eficiência do sistema de transmissão, incluindo a 
provisão de energia reactiva, controlo de frequência e 
seguimento de carga. 

As oportunidades podem incluir, por exemplo: 
desenvolvimento ou actualização de linhas de 
transmissão para entrar em novos mercados; alteração 
de estratégias de contratos, preços e clientes; 
renovações e actualizações; alteração dos padrões 
operacionais para cumprir a procura de electricidade 
de preço mais elevado, desenvolvimentos renováveis 
em sinergia com a energia hídrica para providenciar 
a estabilidade da rede e atrair certificados de energia 
renováveis; melhoria do benefício ambiental e social 
ligado à reputação corporativa e a marca ligada às 
estratégias de atracção do cliente; etc.

Optimiza, neste contexto, significa a melhor posição de 
mercado que a instalação é capaz de atingir, uma vez 
que todas as considerações foram calculadas.

Alguma informação financeira pode ter um elevado 
grau de sensibilidade comercial, e pode ser necessário 
observar a prova para este tópico, ao abrigo de um 
acordo de confidencialidade.

Potenciais entrevistados: responsáveis financeiros da 
estação eléctrica ou empresa; representante de instituição 
financeira principal; perito financeiro independente; 
representante da empresa de desenvolvimento 
comercial, marketing, consultoria, comercialização, 
estratégia, política; gestor de geração da empresa.

Exemplos de prova: análise de opções de 
financiamento; relatórios de modelação financeira; 
análise de risco financeiro; planos financeiros; relatórios 
de estado financeiro; relatórios de revisão de terceiros; 
relatórios financeiros anuais para a empresa, projecto, 
e comprador(es) principal(ais); pesquisa de mercado; 
programa de pesquisa e desenvolvimento; prova de 
aplicação de novas soluções; prémios e reconhecimento 
externo para inovação e/ou programa de pesquisa 
e desenvolvimento; exemplos de novos produtos; 
exemplos de expansão para novos mercados; exemplos 
de resposta para procuras de mercados.
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Este tópico trata dos benefícios foram comprometidos juntamente com o desenvolvimento da 
instalação de energia hídrica, em casos onde esses compromissos são bem documentados face 
a uma linha de base pré-projecto.  Tem como intenção que os compromissos aos benefícios 
adicionais e estratégias de partilha de benefícios, efectuados durante o desenvolvimento 
da instalação de energia hídrica, sejam cumpridos e que as comunidades afectadas pelo 
desenvolvimento de energia hídrica tenham sido beneficiadas.  No caso de projectos mais antigos 
onde existe uma ausência de compromisso bem documentado para benefício do projecto 
realizado no momento da aprovação do projecto, ou uma ausência de dados sobre a linha de base 
pré-projecto face aos quais comparar pós-projecto, este tópico não é relevante; neste caso, os 
problemas em relação aos benefícios do projecto devem ser tidos em consideração de acordo com 
o tópico O-3 Gestão de Problemas Sociais & Ambientais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização para avaliar se os compromissos para os 
benefícios do projecto foram efectuados e se as medidas de gestão são eficazes; e foram 
identificados os problemas contínuos ou emergentes relacionados com a realização dos benefícios 
do projecto. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para efectuar os compromissos dos benefícios do projecto, e para 
gerir quaisquer problemas identificados relativamente a esses compromissos; e os compromissos 
para os benefícios do projecto são publicamente divulgados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os benefícios do 
projecto foram e estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias 
significativas, e os compromissos foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: As comunidades directamente afectadas pelo desenvolvimento da instalação de 
energia hídrica, e qualquer outro beneficiário identificado da instalação, receberam ou estão em 
vias de receber benefícios.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas emergentes ou contínuos, relativamente 
aos benefícios do projecto, tem em consideração os riscos e oportunidades. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, os benefícios são significativos e sustentáveis para as comunidades 
afectadas pelo projecto.

O-8 Benefícios do Projecto
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não é relevante 
para instalações de energia hídrica em funcionamento 
que não possuam compromissos bem documentados 
para realizar os benefícios do projecto no momento 
da aprovação do mesmo, ou dados na linha de base 
pré-projecto face aos quais comparar a realização de 
benefícios.  No caso de projectos mais antigos onde 
existam problemas em relação aos benefícios do 
projecto, mas este tópico não seja relevante, isto deve 
ser tido em consideração de acordo com o tópico O-3 
Gestão de Problemas Sociais & Ambientais.    

Os benefícios podem ter a forma de benefícios 
adicionais, ou estratégias de partilha de benefícios.

Os benefícios adicionais referem-se a benefícios que 
podem ser alavancados do projecto; os exemplos 
incluem: geração de capacidade, formação e emprego 
local; infraestruturas tais como pontes, estradas de 
acesso, rampas para barcos; serviços melhorados tais 
como para saúde e educação; suporte para outros usos 
da água tais como irrigação, navegação, controlo de 
cheias/secas, aquacultura, lazer; disponibilidade de água 
aumentada para abastecimento de água municipal e 
para indústria; benefícios através da gestão de recurso 
hídrico integrada; etc.

A partilha de benefícios é distinta dos pagamentos de 
compensação únicos ou de apoio ao realojamento; os 
exemplos incluem:

•	 acesso equitativo aos serviços de electricidade 
- as comunidades afectadas pelo projecto 
encontram-se entre os primeiros a terem acesso 
aos benefícios de serviços de electricidade do 
projecto, sujeito a limitações contextuais (por ex., 
segurança energética, preferência);

•	 direitos não monetários para aumentar o acesso 
a recursos - as comunidades afectadas pelo 
projecto recebem acesso local a recursos naturais; 

•	 partilha de rendimentos - as comunidades 
afectadas pelo projecto partilham os benefícios 
monetários directos da energia hídrica, de acordo 
com uma fórmula e abordagem definidas nos 
regulamentos; isto vai além do pagamento de 
compensação único ou apoio ao realojamento a 
curto prazo; e fundos.

 
Os compromissos para benefícios adicionais ou partilha 
de benefícios podem ser da responsabilidade de outras 
agências e não do proprietário/operador. 

Potenciais entrevistados: gestor de empresa ou estação 
eléctrica relevante; representante do governo (por 
ex., departamento de desenvolvimento económico); 
representantes de partes interessadas; representantes 
de comunidades afectadas pelo projecto.

Exemplos de prova: análise pré-projecto de indicadores 
de desenvolvimento relevantes; análise pré-projecto de 
potenciais benefícios do projecto; análise pré-projecto 
de opções e oportunidades de partilha de benefícios; 
minutas e relatórios pré-projecto que demonstram a 
entrada e envolvimento da parte interessada; plano de 
partilha de benefícios; compromissos para benefícios de 
projecto; relatórios de monitorização sobre a realização 
e estado dos benefícios do projecto.
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Este tópico trata de como os impactos do desenvolvimento da instalação de energia hídrica nas 
comunidades afectadas pelo projecto foram resolvidos, em casos onde esses compromissos são 
bem documentados face à linha de base pré-projecto. Tem como intenção que os padrões de vida 
e meios de subsistência afectados pelo projecto sejam melhorados relativamente às condições pré-
projecto para comunidades afectadas pelo projecto, com o objectivo de auto-suficiência a longo 
prazo, e que os compromissos para com as comunidades afectadas pelo projecto sejam totalmente 
realizados.  No caso de projectos mais antigos onde existe uma ausência de compromisso bem 
documentado para benefício do projecto realizado no momento da aprovação do mesmo, ou 
uma ausência de dados sobre a linha de base pré-projecto face aos quais comparar pós-projecto, 
este tópico não é relevante; neste caso, os problemas em relação às comunidades afectadas pelo 
projecto deverão ser tidos em consideração de acordo com o tópico O-3 Gestão de Problemas 
Sociais & Ambientais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização para avaliar se os compromissos para as 
comunidades afectadas pelo projecto foram efectuados e se as medidas de gestão são eficazes; 
e foram identificados os problemas contínuos ou emergentes relacionados com as comunidades 
afectadas pelo projecto. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para realizar os compromissos para as comunidades 
afectadas pelo projecto, e para gerir quaisquer problemas identificados relacionados com esses 
compromissos; e se existirem quaisquer acordos formais com as comunidades afectadas pelo 
projecto esses serão publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para as partes 
interessadas apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir a realização dos 
compromissos para as comunidades afectadas pelo projecto estão e estão em vias de ser 
cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias significativas, e os compromissos foram 
ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os padrões de vida e meios de subsistência afectados pelo projecto foram ou estão 
em vias de ser melhorados; e o deslocamento económico tem sido justamente compensado, 
preferencialmente através da provisão de bens, propriedades ou serviços comparáveis.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas, contínuos ou emergentes, para as 
comunidades afectadas pelo projecto, tem em consideração os riscos e oportunidades, e inter-
relações entre problemas. 

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados são tidos em consideração é rigoroso e atempado, e as comunidades afectadas pelo 
projecto foram envolvidas na tomada de decisão de problemas e opções relevantes.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as medidas em vigor para melhorar os meios de subsistência e 
padrões de vida estão em vias de se tornarem auto-sustentáveis a longo prazo.

O-9 Meios de Subsistência &  Comunidades Afectadas pelo 
Projecto
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico não é relevante para 
instalações de energia hídrica em funcionamento que 
não possuem compromissos bem documentados para 
comunidades afectadas pelo projecto, realizados no 
momento da aprovação do projecto, ou dados na linha 
de base pré-projecto face aos quais comparar pós-
projecto. No caso de projectos mais antigos onde existam 
problemas em relação às comunidades afectadas pelo 
projecto, mas este tópico não seja relevante, isto deve ser 
tido em consideração de acordo com o tópico O-3 Gestão 
de Problemas Sociais & Ambientais.

As comunidades afectadas pelo projecto são 
a população com vários tipos de indivíduos que 
interagem na área circundante do projecto de energia 
hídrica, que são afectados negativa ou positivamente 
pela instalação de energia hídrica e a sua infraestrutura 
associada.  

Os problemas que afectam as comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: perda ou 
limitações nos meios de subsistência, diminuição 
nos padrões de vida ou deslocamento económico 
provocado por alterações associadas ao projecto, tais 
como alterações na gestão de rio e regimes de fluxo.  
Os exemplos específicos podem incluir: impactos na 
saúde ou segurança; impactos nas práticas culturais; 
impactos nos terrenos, florestas e margens do rio; perda 
de arrozais, jardins domésticos, jardins de margens do 
rio; perda de propriedade, acesso a, ou uso de, locais 
sagrados, floresta comunitária, etc.  Em alguns casos, 
os impactos podem resultar na necessidade de as 
comunidades afectadas pelo projecto se deslocarem, 
mas podem não ser considerados parte da comunidade 
de realojamento porque o realojamento físico foi um 
impacto secundário e não um impacto primário do 
projecto.

Os meios de subsistência  referem-se às capacidades, 
activos (lojas, recursos, reclamações e acesso) e 
actividades necessárias para um meio de subsistência.  
A melhoria dos meios de subsistência refere-se 
a medidas compensatórias tomadas para abordar 
impactos do projecto nos meios de subsistência 
pré-projecto para que aqueles afectados avancem 
com meios de subsistência viáveis, com capacidades 
melhoradas  

 
ou bens relativamente às condições pré-projecto; por 
exemplo, apoiando agricultores para continuarem 
a ser capazes de cultivar ou procurar alternativas, 
acompanhado por suficientes mecanismos de suporte 
que não só permitem quaisquer mudanças nos 
meios de subsistência a serem bem estabelecidos, 
mas também de modo a que tenham capacidades 
aumentadas ou acesso aos recursos necessários 
(incluindo formação, informação, materiais, acesso, 
fornecimentos, etc).  

Os padrões de vida  referem-se ao nível de conforto 
material conforme medido pelos bens, serviços, e 
luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou nação; 
indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, 
emprego, saúde, educação, nutrição, alojamento e 
acesso a electricidade, água potável, saneamento, 
serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.  
A melhoria nos padrões de vida será demonstrada pela 
melhoria nos indicadores do nível de conforto material.

O deslocamento económico refere-se a uma perda de 
bens, acesso a activos, ou fontes de rendimentos ou 
meios de subsistência como resultado de (i) aquisição 
de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou acesso 
ao mesmo, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos 
recursos naturais, incluindo recursos de água, parques 
legalmente designados, áreas protegidas ou áreas 
de acesso restrito, tais como bacias de reservatório, e 
(iv) alterações no ambiente levando a preocupações 
de saúde ou impactos em meios de subsistência.  O 
deslocamento económico aplica-se quer as ditas perdas 
e limitações sejam totais, parciais e permanentes ou 
temporárias.

As medidas para abordar as comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: trabalhos 
para proteger terrenos ribeirinhos a jusante; acordos 
de regime de fluxo a jusante para permitir meios de 
subsistência sustentáveis para comunidades a jusante; 
acordos de acesso para terrenos de projecto para 
permitir um acesso contínuo a locais sagrados, floresta 
comunitária, plantas medicinais tradicionais; apoio para 
novas indústrias; protecção de locais sagrados; etc.
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As oportunidades para comunidades afectadas 
pelo projecto podem incluir, por exemplo: geração de 
formação e capacidades; educação; serviços de saúde; 
emprego; transporte; contribuições para providenciar 
tradições culturais ou eventos, etc.

As inter-relações entre os problemas podem incluir, 
por exemplo: erosão de margens de rio a jusante 
do projecto, o que provoca a perda crescente e a 
longo prazo de terreno essencial para manter meios 
de subsistência, ou preocupações de segurança 
devido aos fluxos do rio a jusante do projecto, que 
flutuam rapidamente levando a que as comunidades 
ribeirinhas se sintam inseguras e eventualmente tendo 
de ser realojadas. 

Potenciais entrevistados: representantes das 
comunidades afectadas pelo projecto; gestor de 
problemas sociais da empresa ou estação eléctrica; 
perito do governo; peritos independentes. 

Exemplos de prova: relatório de avaliação nas 
comunidades afectadas pelo projecto e meios de 
subsistência; análise de género; análise de problemas 
relacionados com direitos humanos; registos de 
consulta e envolvimento das comunidades afectadas 
pelo projecto; registos de resposta a problemas 
das comunidades afectadas pelo projecto; relatório 
de revisão de terceiros; relatório sobre medidas de 
compensação; avaliações e acordos sobre áreas 
sensíveis culturais e costumes.
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Este tópico trata como o deslocamento físico que surge do desenvolvimento da instalação de 
energia hídrica foi tratado, em casos onde o realojamento ocorre e os compromissos são bem 
documentados face a uma linha de base pré-projecto.  Tem como intenção que a dignidade e 
direitos humanos daqueles deslocados fisicamente sejam respeitados; que esses assuntos sejam 
lidados de um modo justo e equitativo; que os meios de subsistência e padrões de vida para 
realojados e comunidades anfitriãs sejam melhorados; e que os compromissos efectuados para 
com os realojados e comunidades anfitriãs sejam totalmente cumpridos.  No caso de projectos 
mais antigos onde existe uma ausência de compromissos bem documentados relativamente ao 
realojamento realizado no momento da aprovação do projecto, ou uma ausência de dados sobre a 
linha de base pré-projecto face aos quais comparar pós-projecto, este tópico não é relevante; neste 
caso, os problemas em relação ao realojamento deverão ser tidos em consideração de acordo com 
o tópico O-3 Gestão de Problemas Sociais & Ambientais.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Está a ser realizada uma monitorização para avaliar se os compromissos para com os 
realojados e comunidades anfitriãs foram efectuados e se as medidas de gestão são eficazes; e 
foram identificados os problemas contínuos ou emergentes relacionados com o realojamento. 

Gestão: As medidas para abordar o realojamento estão documentadas no Plano de Acção de 
Realojamento; estão em vigor medidas para efectuar compromissos para com os realojados e 
comunidades anfitriãs, e para gerir quaisquer problemas relativamente ao realojamento, incluindo 
provisão de mecanismos de reclamação; e os acordos formais com os realojados e comunidades 
anfitriãs são publicamente divulgados. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para os realojados e 
comunidades anfitriãs apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos no Plano de Acção de Realojamento 
foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades ou não concordâncias, 
e quaisquer compromissos relacionados com o realojamento foram ou estão em vias de ser 
cumpridos.

Resultados: O realojamento foi e está a ser tratado de um modo justo e equitativo, e os realojados e 
comunidades anfitriãs experimentaram ou estão em vias de experimentar uma melhoria atempada 
nos meios de subsistência e padrões de vida relativamente à linha de base pré-projecto. 

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas de realojamento, contínuos ou 
emergentes tem em conta os riscos e oportunidades.

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados são tidos em consideração é rigoroso e atempado, e os realojados e comunidades 
afectadas pelo projecto foram envolvidos na tomada de decisão em torno de problemas e opções 
relevantes.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as medidas em vigor para melhorar os meios de subsistência e 
padrões de vida estão em vias de se tornar auto-suficiente a longo prazo.

O-10 Realojamento 
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico: Este tópico não será relevante 
se não existir nenhum requisito para o realojamento 
que surge do desenvolvimento do projecto, ou para 
instalações de energia hídrica em funcionamento que 
não possuem compromissos bem documentados para 
o realojamento efectuados no momento da aprovação 
do projecto, ou para as instalações de energia hídrica 
em funcionamento, que não possuem dados na linha 
de base pré-projecto face aos quais comparar pós-
projecto. No caso de projectos mais antigos onde 
existam problemas em relação ao realojamento, mas 
este tópico não seja relevante, isto deve ser tido em 
consideração de acordo com o tópico O-3 Gestão de 
Problemas Sociais & Ambientais. 

O realojamento é o processo de deslocação de pessoas 
para um local diferente para estas viverem porque, 
devido ao projecto, já não são autorizadas a permanecer 
na área onde costumavam viver.  

Os meios de subsistência  referem-se às capacidades, 
activos (lojas, recursos, reclamações e acesso) e 
actividades necessárias para um meio de subsistência.  
A melhoria dos meios de subsistência refere-se a 
medidas compensatórias tomadas para abordar os 
impactos do projecto nos meios de subsistência pré-
projecto, de modo que aqueles afectados possam 
avançar com meios de subsistência viáveis, com 
capacidades melhoradas ou bens relativamente 
às condições pré-projecto; por exemplo, apoiando 
agricultores para continuarem a ser capazes de 
cultivar ou procurar alternativas, acompanhados por 
mecanismos de apoio suficientes que não só permitem 
que sejam efectuadas quaisquer alterações nos meios 
de subsistência, mas também para que tenham 
capacidades ou acesso aumentados aos recursos 
necessários (incluindo formação, informação, materiais, 
acesso, fornecimentos, etc).  

Os padrões de vida  referem-se ao nível de conforto 
material conforme medido pelos bens, serviços, e 
luxos disponíveis para um indivíduo, grupo ou nação; 
indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, 
emprego, saúde, educação, nutrição, alojamento e 
acesso a electricidade, água potável, saneamento, 
serviços de saúde, serviços educacionais, transporte, etc.

 
Os realojados são aquelas pessoas a quem é solicitado 
que sejam realojadas, incluindo aquelas que possuem 
direitos legais formais, direitos de costume ou 
tradicionais, assim como aquelas que não possuem 
direitos reconhecidos sobre o terreno.

As comunidades anfitriãs referem-se às comunidades 
para as quais os realojados são deslocados. 

O Plano de Acção de Realojamento refere-se 
a um documento ou conjunto de documentos 
especificamente desenvolvidos para identificar 
as acções que serão realizadas para abordar o 
realojamento.  Incluiria normalmente a identificação 
daqueles a serem realojados; a linha de base 
sócio-económica para os realojados; as medidas a 
serem implementadas como parte do processo de 
realojamento, incluindo aquelas relacionadas com 
a ajuda ao realojamento e suportes de meio de 
subsistência; os quadros de compensação e legais; 
funções e responsabilidades organizacionais; gestão 
financeira e atribuição de orçamento; o período 
de tempo, objectivos e metas; mecanismos de 
resolução de reclamações; provisão de monitorização, 
comunicação e avaliação; e compreensão relativa a 
consultoria, participação e troca de informação.   Nos 
casos onde os meios de subsistência dos realojados 
têm como base o terreno, e quando consistente com as 
preferências dos realojados, pode ser dada prioridade à 
compensação terreno por terreno.

Os mecanismos de reclamações referem-se 
aos processos pelos quais as partes interessadas 
podem manifestar preocupações, reclamações e 
queixas legítimas, assim como os procedimentos de 
projecto para acompanhar e responder a quaisquer 
reclamações.

Potenciais entrevistados:  os representantes da 
comunidade afectada pelo realojamento e aquisição 
de terreno; representantes das comunidades anfitriãs 
de realojamento; gestor de problemas sociais da 
empresa ou estação eléctrica; avaliador independente; 
representante da autoridade governamental 
responsável.
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Exemplos de prova: o relatório de avaliação no 
realojamento e aquisição de terreno; registos de 
consulta e envolvimento da parte interessada afectada; 
registos de resposta ao realojamento e problemas de 
aquisição de terreno; relatório de revisão de terceiros; 
planos de acção de realojamento; planos de aquisição 
de terreno; acordos de compensação; acordos sobre 

o plano de acção de realojamento; relatório de 
condições sociais da linha de base; análise de meios 
de subsistência; análise de risco de empobrecimento; 
mitigação, planos de acção de realojamento e 
desenvolvimento, incluindo os mecanismos de partilha 
de benefícios do projecto; relatórios de ONG; relatórios 
de monitorização.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata dos direitos, riscos e oportunidades de indígenas com respeito à instalação de 
energia hídrica, reconhecendo que, como grupos sociais com identidades distintas dos grupos 
dominantes nas sociedades nacionais, são muitas vezes os segmentos mais marginalizados e 
vulneráveis da população.  Tem como intenção que a instalação de energia hídrica respeite a 
dignidade, direitos humanos, aspirações, cultura, terrenos, conhecimento, práticas e meios de 
subsistência com base em recursos naturais dos indígenas, numa forma contínua em toda a vida do 
projecto.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados os problemas contínuos ou emergentes relacionados com 
a instalação de energia hídrica em funcionamento que podem afectar indígenas e se forem 
necessárias medidas de gestão então é realizada uma monitorização para avaliar se as medidas de 
gestão são eficazes.

Gestão:  Estão em vigor medidas para gerir os problemas identificados; e os acordos formais com 
os indígenas são divulgados publicamente. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos mutuamente acordados e 
contínuos para os indígenas apresentarem problemas e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas que 
podem afectar indígenas foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos efectuados para com indígenas foram ou estão em 
vias de ser cumpridos.

Resultados: Os direitos dos indígenas afectados pela instalação de energia hídrica em 
funcionamento são respeitados de um modo contínuo.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, é realizada a identificação de problemas que podem afectar os 
indígenas com a participação livre, prévia e informada dos indígenas; e tem em conta riscos e 
oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, foram desenvolvidas medidas para os problemas que podem afectar os 
indígenas com a participação livre, prévia e informada dos indígenas; e estão em vigor processos 
para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes.

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados são tidos em consideração é rigoroso e atempado, e os indígenas directamente 
afectados foram envolvidos na tomada de decisão em torno de problemas e opções relevantes.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, onde foram identificadas as oportunidades, as medidas para abordar 
os problemas que podem afectar os indígenas, além daqueles impactos provocados pela instalação 
de energia hídrica em funcionamento, foram ou estão em vias de ser atingidas.

O-11 Indígenas
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico: Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre 
que não existem indígenas na área afectada pela 
instalação de energia hídrica em funcionamento.

Os indígenas referem-se a um grupo social e 
culturalmente distinto que possui as seguintes 
características em vários graus: auto-identificação 
como membros de um grupo cultural indígena 
distinto e reconhecimento desta identidade por outros; 
associação colectiva aos habitats geograficamente 
distintos ou territórios ancestrais na área do projecto 
e para os recursos naturais nesses habitats e 
territórios; instituições culturais, económicas, sociais 
ou de costumes que são separadas daquelas da 
sociedade ou cultura dominante; um idioma indígena, 
frequentemente diferente do idioma oficial do país 
ou região onde residem.  Em alguns países, pode ser 
requerido que as interacções com os indígenas sejam 
realizadas através de uma agência governamental 
específica.

Os problemas que podem afectar os indígenas são 
idealmente auto-identificados, e podem incluir, por 
exemplo: impactos de actividades da instalação de 
energia hídrica em funcionamento e infraestrutura nas 
práticas culturais, impactos indirectos ou directos para 
terrenos tradicionais, impactos para coesão comunitária, 
riscos de saúde pública, distúrbio de práticas habituais, e 
acesso impedido a meios de subsistência com base em 
recursos naturais, potenciais uso de terrenos.

 
As medidas para abordar problemas que podem 
afectar indígenas são idealmente auto-identificadas, 
e podem incluir, por exemplo: medidas de prevenção, 
protecção das práticas culturais, direito e protecção de 
terreno, assistência médica, calendário de actividades 
da instalação de energia hídrica em funcionamento de 
modo a não perturbar as práticas habituais, apoio para 
festivais ou tradições, acesso melhorado ou mais seguro 
a meios de subsistência com base em recursos naturais, 
etc.   

Potenciais entrevistados: representantes das 
comunidades indígenas afectadas pelo projecto; gestor 
de problemas sociais da empresa ou estação eléctrica; 
avaliador independente; representante da autoridade 
governamental responsável.

Exemplos de prova: relatório de avaliação sobre os 
indígenas; registos de consultoria e envolvimento 
da comunidade afectada pelo projecto; registos de 
resposta a problemas que podem afectar os indígenas; 
relatórios de revisão de terceiros; planos de gestão de 
indígenas; acordos sobre as medidas para os indígenas; 
relatórios de monitorização.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata de condições de trabalho e mão-de-obra, incluindo oportunidade, equidade, 
diversidade, saúde e segurança do funcionário e contratante.  Tem como intenção que os 
trabalhadores sejam tratados de forma justa e protegidos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foi realizada uma avaliação periodicamente actualizada através de requisitos de gestão 
de recursos humanos e mão-de-obra para a instalação em funcionamento, incluindo problemas, 
riscos e medidas de gestão de saúde e segurança ocupacional (OH&S), sem lacunas significativas; 
está a ser realizada uma monitorização para avaliar se as medidas de gestão são eficazes; e foram 
identificados os problemas de gestão de mão-de-obra contínuos ou emergentes. 

Gestão:  Estão em vigor políticas, planos e processos de gestão de recursos humanos e mão-de-
obra para lidar com todos os componentes de planeamento de gestão de mão-de-obra, incluindo 
aqueles dos contratantes, subcontratantes e intermediários, sem lacunas significativas. 

Comunicação com a Parte Interessada: Estão em vigor processos contínuos para os funcionários e 
contratantes apresentarem problemas de gestão de recursos humanos e mão-de-obra e obterem 
feedback.

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos relacionados com recursos humanos e 
gestão de mão-de-obra foram e estão em vias de ser cumpridos sem grandes não conformidades 
ou não concordâncias, e quaisquer compromissos relacionados com mão-de-obra foram ou estão 
em vias de ser cumpridos.

Resultados: Não existem inconsistências identificadas de políticas, planos e práticas de gestão de 
mão-de-obra com direitos laborais internacionalmente reconhecidos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas de gestão de mão-de-obra, contínuos ou 
emergentes, têm em conta considerações abrangentes, incluindo os riscos e oportunidades.

Gestão:  Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Comunicação com a Parte Interessada: Adicionalmente, o feedback sobre como os problemas 
apresentados foram considerados foi rigoroso e atempado.

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, as políticas, planos e práticas da gestão da mão-de-obra 
demonstraram ser consistentes com os direitos laborais internacionalmente reconhecidos. 

O-12 Condições de Trabalho &  Mão-de-obra
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Orientação de Avaliação:  

Os componentes de planeamento de gestão de 
mão-de-obra incluem: políticas de recursos humanos, 
planeamento de força de trabalho e pessoal, saúde e 
segurança ocupacional, oportunidade igual, formação 
e desenvolvimento do pessoal, mecanismos de 
reclamação, e (onde adequado) mecanismos de 
negociação colectiva.

A saúde e segurança ocupacional relaciona-se com a 
protecção da segurança, saúde e bem-estar das pessoas 
que trabalham ou são funcionários, por exemplo, através 
da prevenção de doenças ou ferimentos que possam 
surgir como um resultado directo de actividades no 
local de trabalho.

Os intermediários são trabalhadores de terceiros que 
estejam a trabalhar directamente nas funções essenciais 
para o projecto, durante um tempo substancial, ou 
que estejam a trabalhar geograficamente no local do 
projecto.

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente de problemas 
relevantes; uma abordagem abrangente a tipos de 
recolha de dados e indicadores importantes; um 
foco nas inter-relações entre problemas; uma análise 
abrangente de tendências, abordagens e padrões 
existentes e emergentes relacionados com as condições 
de trabalho e mão-de-obra; compreensão dos direitos 
humanos relevantes; etc.

Os direitos laborais internacionalmente reconhecidos 
são documentados em locais tais como a IFC 
Performance Standard 2, as normas da Organização 
Laboral Internacional, e o Relatório de 2008 do Conselho 
dos Direitos Humanos de John Ruggie "Protect, Respect 
and Remedy: a Framework for Business and Human 

Rights". Eles incluem liberdade de associação, direito ao 
pagamento igual para trabalho igual, direito a organizar 
e participar em negociação colectiva, direito à igualdade 
no trabalho, direito à não-discriminação, direito à 
remuneração justa e favorável, abolição da escravatura 
e trabalho forçado, direito a um ambiente de trabalho 
seguro, abolição do trabalho infantil, direito ao descanso 
e lazer, direito ao trabalho, direito à vida familiar.  A prova 
da não existência de inconsistências é demonstrada 
pela não existência de políticas, planos ou práticas 
que mostrem que os trabalhadores são impedidos de 
exercitar tais direitos; a prova de consistência seria, por 
exemplo, uma análise de alinhamento.

Potenciais entrevistados: pessoal dos recursos 
humanos da estação energética ou empresa; gestor de 
força de trabalho contratada, responsável de segurança 
da empresa ou estação eléctrica; representantes 
do pessoal ou contratantes; especialistas externos; 
sindicatos e delegados de fábrica; funcionárias.

Exemplos de prova: políticas, planos e programas 
relacionados com os recursos humanos, funcionários, 
contratantes, equidade, segurança &  saúde 
ocupacional, planeamento da força de trabalho, e 
mecanismos de reclamação; normas nacionais e 
internacionais para mão-de-obra e OH&S.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata de herança cultural, com referência específica aos recursos culturais físicos 
associados à instalação de energia hídrica.  Tem como intenção que sejam identificados os recursos 
culturais físicos, que a sua importância seja reconhecida e estejam em vigor medidas para abordar 
aqueles identificados como sendo de grande importância.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação:  Foram identificados problemas, contínuos ou emergentes, relacionados com a herança 
cultural relativamente a recursos culturais físicos, e se forem necessárias medidas de gestão então é 
realizada uma monitorização para avaliar se as medidas de gestão são eficazes. 

Gestão: Estão em vigor medidas para gerir problemas de herança cultural identificados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas 
de herança cultural foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a herança cultural foram ou 
estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da herança cultural que surgem de actividades da instalação 
de energia hídrica em funcionamento são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem 
lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a identificação de problemas de herança cultural, contínuos ou 
emergentes, tem em conta considerações abrangentes, incluindo os riscos e oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, onde foram identificadas as oportunidades, as medidas para abordar 
problemas que podem afectar a herança cultural, para além daqueles impactos provocados pela 
instalação, foram ou estão em vias de ser atingidas.

O-13 Herança Cultural 

Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico: Este tópico não será relevante se 
for providenciada uma prova credível que demonstre 
que não existem recursos culturais físicos identificados 
na área afectada pelo projecto, e que não existem 
recursos culturais físicos identificados na área afectada 
pela instalação de energia hídrica em funcionamento. 

A herança cultural refere-se ao legado de artefactos 
físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou 
sociedade, que são herdados de gerações passadas, 
mantidos no presente e concedidos para o benefício de 
gerações futuras.  

 
Os recursos culturais físicos referem-se a objectos 
móveis ou imóveis, locais, estruturas, grupos de 
estruturas e aspectos e paisagens naturais que 
possuem significados arqueológicos, paleontológicos, 
históricos, arquitectónicos, religiosos, estéticos, culturais 
ou outros. Os recursos culturais físicos podem ser 
localizados em ambientes urbanos ou rurais, e podem 
estar acima ou abaixo do solo ou sob o mar. O seu 
interesse cultural pode ser a nível local, provincial ou 
nacional, ou inserido na comunidade internacional.
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Os exemplos de herança cultural não física incluem: 
tradições, festivais, rituais, folclore, contos, drama, etc.  
Se relevante, esses podem ser tratados de acordo com 
o Tópico O-3 Gestão de Problemas Sociais & Ambientais 
nesta avaliação de Protocolo.

Os problemas de herança cultural podem ser 
problemas contínuos que surgem durante o 
desenvolvimento do projecto e ainda não foram 
resolvidos, tais como por exemplo: inundação de locais 
importantes ou artefactos sob o novo reservatório; 
danos ou destruição de locais e artefactos importantes 
devido às actividades de construção; perda de acesso 
a locais importantes devido a alterações nas estradas 
de acesso (por ex., novos canais ou infraestrutura 
linear com barreiras, estradas principais); distúrbio 
de espíritos associados a locais especiais; etc; ou 
podem ser problemas emergentes tais como erosão 
de margens de rios que expõem novos artefactos, ou 
desenvolvimentos em políticas, legislação ou normas 
que alteram as expectativas sobre como são tratados os 
problemas de herança cultural.  

As medidas para abordar os problemas de herança 
cultural podem incluir, por exemplo: documentação 
e registos; realojamento; criação de áreas 
protegidas; novas estradas de acesso; cerimónias de 
apaziguamento; etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

 

Protecção significa manter em segurança e proteger de 
danos, deterioração, perda, danos ou destruição.  

As considerações abrangentes podem ser exibidas 
por, por exemplo: uma visão abrangente de problemas 
relevantes; uma abordagem abrangente a tipos de 
recolha de dados; um foco nas inter-relações entre 
problemas; uma análise abrangente de tendências, 
abordagens e padrões existentes e emergentes 
relacionados com a herança cultural; uma perspectiva 
abrangente com respeito à avaliação da significância 
das descobertas da herança; etc.

Os problemas entre inter-relações podem incluir, 
por exemplo, efeitos de erosão e sedimentação em 
importantes locais de herança, riscos de vandalismo ou 
roubo por parte de contratantes ou do público, etc.

As oportunidades de herança cultural podem incluir, 
por exemplo: as parcerias com organizações de herança; 
estabelecimento de iniciativas que reconhecem os 
valores da herança, tais como festivais, museus ou visitas 
de peritos; programas para preservar as actividades 
tradicionais; acesso a bolsas especiais para trabalhos 
de protecção de herança; exposições; iniciativas 
educacionais; etc.

Potenciais entrevistados: gestor de problemas 
ambientais e sociais da empresa ou estação eléctrica, 
perito da herança cultural local, representante do 
departamento governamental relevante (por ex., 
herança ou ambiente); peritos externos; representantes 
da comunidade afectada pelo projecto.

Exemplos de prova: declarações do impacto de 
herança cultural; planos de conservação; registos de 
consulta e resposta a problemas de partes interessadas; 
planos e acordos de herança; normas nacionais e 
internacionais; relatórios de monitorização e inspecção.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata de problemas de saúde pública associados à instalação de energia hídrica em 
funcionamento.  Tem como intenção que a instalação em funcionamento não crie ou exacerba 
nenhuns problemas de saúde pública; que os problemas de saúde pública, contínuos ou 
emergentes, associados à instalação sejam identificados e tratados como necessário; e que os 
compromissos para implementar medidas relativas à saúde pública sejam cumpridos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação:  Foram identificados problemas contínuos ou emergentes relacionados com a saúde pública, 
associados à instalação de energia hídrica em funcionamento, e se forem necessárias medidas de gestão 
então é realizada uma monitorização para avaliar se as medidas de gestão são eficazes. 

Gestão: Estão em vigor medidas para gerir problemas de saúde pública identificados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas de saúde pública 
foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias significativas, e os 
compromissos relacionados com a saúde pública foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da saúde pública que surgem de actividades da instalação de energia 
hídrica em funcionamento são evitados, minimizado e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a identificação de problemas de saúde pública, contínuos ou emergentes, tem 
em conta capacidades do sistema de saúde pública, acesso a serviços de saúde, e necessidades de saúde, 
riscos e oportunidades para diferentes grupos da comunidade. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, onde foram identificadas as oportunidades, as medidas para abordar 
problemas que podem afectar a saúde pública, para além daqueles impactos provocados pela instalação 
de energia hídrica em funcionamento, foram ou estão em vias de ser atingidas.

O-14 Saúde Pública

Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico será sempre relevante, 
porque deve ser abrangido por processos em vigor para 
identificar quaisquer problemas de saúde pública, contínuos 
ou emergentes, relativamente aos regimes de fluxo a jusante 
da instalação de energia hídrica em funcionamento.

Os exemplos de problemas de saúde pública incluem: 
doenças de transmissão vectorial (por ex., malária, 
esquistossomose); doenças comunicáveis e não 
comunicáveis, má-nutrição, distúrbios psicológicos, bem-
estar social; perda ou contaminação de recursos tradicionais; 
bio-acumulação de mercúrio ou metal pesado; etc.

 
Os exemplos de medidas de gestão de saúde pública 
incluem: medidas para reduzir riscos de doenças 
transmitidas por mosquitos; armazenamento de 
material médico e imunizações, formação educacional, 
consciencialização e prevenção da doença; teste de 
qualidade da água; etc.

As necessidades, problemas e riscos de saúde para 
diferentes grupos comunitários serão com respeito a, por 
exemplo: género, idade, etnia, uso e acesso a medicinas 
tradicionais, etc. 
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Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma expressão 
concisa para o que é compreendido ser um processo 
sequencial.  As medidas para evitar ou prevenir os impactos 
negativos ou adversos são sempre priorizadas e quando 
não é possível evitar então é procurada a minimização de 
impactos adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, 
então as medidas de mitigação e compensação são 
identificadas e realizadas de acordo com os riscos e impactos 
do projecto.

Os exemplos das oportunidades de saúde pública podem 
incluir: acesso melhorado à electricidade, água potável 
e saneamento; desenvolvimento ou actualização das 
instalações de saúde pública; provisão de equipamento, 
formação, educação de saúde, imunizações; novos 
prestadores de serviços; novas tecnologias médicas; 
novas vacinações ou abordagens a problemas de saúde 
pública; acesso aumentado a uma dieta de proteínas de 
alta qualidade e de baixo custo através de disponibilidade 
aumentada de peixe, etc. 

Potenciais entrevistados:  gestor de problemas sociais da 
empresa ou estação eléctrica, perito independente em saúde 
pública, representante do departamento governamental de 
saúde, representantes da comunidade afectada pelo projecto.

Exemplos de prova: avaliação de problemas e oportunidades 
de saúde pública; planos de gestão de saúde pública; normas 
nacionais e internacionais; relatórios de monitorização; 
estatísticas regionais antes e depois do projecto.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata dos valores do ecossistema, habitat e problemas específicos, tais como espécies 
ameaçadas e passagem de peixe na bacia, reservatório e áreas a jusante, assim como potenciais 
impactos que surjam de pragas e espécies invasivas, associados à instalação de energia hídrica em 
funcionamento.  Tem como intenção que existam ecossistemas aquáticos e terrestres, funcionais e 
saudáveis na área, que sejam sustentáveis a longo prazo; que os impactos de biodiversidade que 
surjam da instalação de energia hídrica em funcionamento sejam geridos de forma responsável; 
que os problemas de biodiversidade contínuos ou emergentes sejam identificados e tratados como 
necessário; e que os compromissos para implementar medidas de espécies de biodiversidade e 
invasivas sejam cumpridos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados problemas, contínuos ou emergentes, relacionados com a 
biodiversidade e se forem necessárias medidas de gestão então é realizada uma monitorização 
para avaliar se as medidas de gestão são eficazes. 

Gestão: Estão em vigor medidas para gerir problemas de biodiversidade identificados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas 
de biodiversidade foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a biodiversidade foram ou estão 
em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da biodiversidade, que surgem das actividades da instalação 
de energia hídrica em funcionamento, são evitados, minimizados, mitigados e compensados, sem 
lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a identificação de problemas de biodiversidade, emergentes ou 
contínuos, tem em conta riscos e oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, existem ecossistemas aquáticos e terrestres saudáveis, funcionais 
e viáveis na área afectada pela instalação de energia hídrica que são sustentáveis a longo prazo; 
ou a instalação tenha contribuído ou esteja em vias de contribuir para abordar problemas de 
biodiversidade, para além daqueles impactos provocados pela instalação de energia hídrica em 
funcionamento.

O-15 Biodiversidade &  Espécies Invasivas
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas de biodiversidade podem incluir, por 
exemplo: perda de habitat; barreiras de migração 
de peixe; perda de locais de nidificação; perda de 
conectividade de habitat; perda ou diminuição em 
importantes espécies da cadeia alimentar; perda de 
zonas húmidas; caça furtiva, caça ou sobrexploração 
de espécies significativas; introdução de ervas 
daninhas ou espécies de pragas; etc. 

As medidas para abordar a biodiversidade podem 
incluir, por exemplo: protecção da bacia, criação de 
reservas, conservação e melhoria de habitat, planos 
de gestão de espécies, transladações, reabilitação 
de habitat, nova criação de habitat, descargas 
de fluxo geridas, etc.  As medidas para abordar a 
passagem de espécies aquáticas podem incluir, por 
exemplo: escadas de peixe, elevadores de peixe, 
programas de captura e libertação, viveiros de peixe, 
programas de repovoamento, mecanismos para 
desvio de turbinas para passagem a jusante, auxílios 
(química da água, condições operacionais), etc.  As 
medidas para abordar as espécies invasivas podem 
incluir, por exemplo: barreiras físicas à passagem de 
espécies de pragas, controlo de poluição, remoção 
ou contenção física, tratamento de químicos, tempos 
de permanência da água no reservatório, descargas 
de fluxo geridas, etc.

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar 
ou prevenir os impactos negativos ou adversos são 
sempre priorizadas e quando não é possível evitar 
então é procurada a minimização de impactos 
adversos.  Quando não é possível evitar e minimizar, 
então as medidas de mitigação e compensação são 
identificadas e realizadas de acordo com os riscos e 
impactos do projecto.

Compensar no contexto dos impactos da 
biodiversidade, em alguns casos pode ter a forma de 
criação ou suporte de programas de compensação.  
As compensações  são resultados de conservação  

 
mensuráveis que resultam de acções concebidas 
para compensar impactos adversos significativos de 
biodiversidade que surjam do desenvolvimento do 
projecto, e que persistem após terem sido tomadas 
medidas de prevenção, minimização e restauração 
adequadas.  Geralmente, não se encontram no local 
do projecto.

As oportunidades de biodiversidade podem incluir, 
por exemplo, formação de parcerias com os grupos 
de protecção de vida selvagem; comités e projectos 
de gestão de bacia; joint ventures de pesquisa sobre 
a passagem ou viveiros de peixes; contratação 
ou trabalho com as comunidades locais para agir 
como supervisores de áreas protegidas; criação de 
actividades de negócio a partir de recursos que não 
sejam madeira de floresta, iniciativas de capacidade 
de construção e educacionais, actividades de 
eco-turismo, criação de santuários de aves e aves 
aquáticas, zonas de protecção de peixe, protecção 
de zona húmida, etc.

Potenciais entrevistados:  gestor de problemas 
ambientais da empresa ou estação eléctrica; 
ecologistas aquáticos e terrestres; engenheiros 
de design (em relação à passagem de peixe); 
representantes de departamentos do governo 
relevantes (por ex., pescas, vida selvagem, ambiente, 
florestas); representantes de comunidades locais; 
peritos independentes.

Exemplos de prova: avaliação da biodiversidade 
terrestre; avaliação da biodiversidade aquática; 
estudos de peixe; avaliações da possibilidade técnica 
de passagem de peixes; relatórios de revisão de 
terceiros; planos de gestão de biodiversidade; planos 
de gestão de espécies invasivas; compromissos 
e acordos; valorização económica e de meios de 
subsistência devido a linhas de base de pesca 
e produtos que não de madeira de florestas de 
comunidades locais; relatórios de monitorização.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata da gestão dos problemas de erosão e sedimentação associados à instalação de 
energia hídrica em funcionamento.  Tem como intenção que a erosão e sedimentação provocadas 
pela instalação de energia hídrica em funcionamento sejam geridas de forma responsável e que 
não apresentem problemas com respeito a outros objectivos sociais, ambientais e económicos, 
e que as ocorrências de erosão ou sedimentação externas, que possam ter impacto na instalação 
de energia hídrica em funcionamento, sejam reconhecidas e geridas; e que sejam cumpridos os 
compromissos para implementar medidas para lidar com a erosão e sedimentação.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados problemas contínuos ou emergentes relacionados com a erosão e 
sedimentação e se forem necessárias medidas de gestão então é realizada uma monitorização para 
avaliar se as medidas de gestão são eficazes. 

Gestão: Estão em vigor medidas para gerir problemas de erosão e sedimentação identificados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas de 
erosão e sedimentação foram e estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não 
concordâncias significativas, e os compromissos relacionados com a erosão e sedimentação foram 
ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: Os problemas de erosão e sedimentação são evitados, minimizados e mitigados, sem 
lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação: Adicionalmente, a identificação de problemas de erosão e sedimentação, contínuos ou 
emergentes, tem em conta riscos e oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, a erosão e sedimentação associadas à instalação em funcionamento 
não apresentam problemas contínuos para os objectivos ambientais, sociais e económicos da 
instalação ou áreas afectadas pelo projecto.

O-16 Erosão &  Sedimentação
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Orientação de Avaliação:  

Os problemas de erosão e sedimentação incluem 
impactos que podem ser provocados pelo 
funcionamento da instalação de energia hídrica, e 
problemas que podem causar impacto na instalação.  
Os impactos que podem ser provocados pelo 
funcionamento do projecto podem incluir movimento 
directo de terra devido a trabalhos de manutenção, 
ou para margens do reservatório devido a níveis 
de água flutuantes; e movimento indirecto de terra 
devido a fluxos de rio alterados.  A consideração do 
que é um problema tem de ter em conta que existirão 
ajustes na paisagem realizados pelo projecto de 
energia hídrica que continuam durante muitos anos 
até ser atingido um novo equilíbrio, particularmente 
nos canais de rio a jusante; os impactos negativos 
serão por isso considerados aquelas ocorrências de 
erosão e sedimentação provocadas pelo projecto, 
que apresentam problemas com respeito a outros 
objectivos sociais, ambientais e/ou económicos, ou 
ocorrências externamente provocadas pela erosão ou 
sedimentação, que afectam a capacidade do projecto 
em cumprir os seus objectivos sociais, ambientais ou 
económicos. 

Os problemas que podem ter impacto na instalação 
de energia hídrica em funcionamento podem, por 
exemplo, ser cargas de sedimentos naturalmente 
altas, as quais podem afectar a vida do reservatório, o 
desgaste das turbinas, necessidade de manutenção 
aumentada para túneis, canais e outras condutas de 
água; ou deslizamentos ou movimentos de terra devido 
a outras actividades da bacia, ou eventos naturais 
que podem aumentar as cargas de sedimentos para 
o reservatório, ou vias de transporte adversamente 
afectadas, etc.

Os processos de avaliação para erosão e sedimentação 
podem ser incorporados em outros planos e processos, 
por ex., inspecções visuais realizadas para efeitos 
operacionais.

 
As medidas para abordar os problemas de erosão e 
sedimentação podem incluir, por exemplo: trabalhos de 
tratamento da bacia tais como estruturas de verificação 
de sedimento; medidas de gestão de água tais como 
para evitar a turbidez ou erosão da margem; actividades 
de reflorestação e recolocação de vegetação; medidas 
para abordar práticas de uso do terreno; etc. 

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar ou 
prevenir os impactos negativos ou adversos são sempre 
priorizadas e quando não é possível evitar então 
é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As oportunidades de erosão e sedimentação podem 
incluir, por exemplo, formar parcerias com grupos 
de protecção do uso de terreno ou gestão da bacia; 
projectos de pesquisa conjuntos em torno da gestão de 
erosão e sedimentação; novas tecnologias; créditos de 
carbono para reflorestação com benefícios de redução 
do risco de erosão e sedimentação; etc.

Potenciais entrevistados: gestor ambiental da empresa 
ou estação eléctrica; representante do governo (por ex., 
do departamento do ambiente), perito independente.

Exemplos de prova: relatórios de avaliação de 
erosão e sedimentação; planos de gestão de erosão e 
sedimentação; relatórios de monitorização.
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata de problemas de gestão da qualidade da água associados à instalação de energia 
hídrica em funcionamento.  Tem como intenção que a qualidade da água nas proximidades 
da instalação de energia hídrica em funcionamento não seja adversamente afectada pelas 
actividades do operador; que os problemas da qualidade da água, emergentes ou contínuos, sejam 
monitorizados e tratados como necessário; e os compromissos para implementar as medidas para 
a qualidade da água sejam cumpridos.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna significativa. 

3 Avaliação:  Foram identificados problemas, contínuos ou emergentes, relacionados com a qualidade da 
água e se forem necessárias medidas de gestão então é realizada uma monitorização para avaliar se as 
medidas de gestão são eficazes. 

Gestão: Estão em vigor medidas para gerir problemas de qualidade da água identificados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para gerir os problemas de qualidade 
da água foram ou estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias 
significativas, e os compromissos relacionados com a qualidade da água foram ou estão em vias de ser 
cumpridos.

Resultados: Os impactos negativos da qualidade da água, que surgem das actividades da instalação de 
energia hídrica em funcionamento, são evitados, minimizados e mitigados, sem lacunas significativas.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas ainda 
existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a identificação de problemas de qualidade da água, contínuos ou emergentes, 
tem em conta riscos e oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: Adicionalmente, a qualidade da água na área afectada pela instalação de energia hídrica em 
funcionamento é de alta qualidade; ou a instalação contribuiu ou está em vias de contribuir para abordar 
os problemas da qualidade da água, para além daqueles impactos provocados pela instalação de energia 
hídrica em funcionamento.

O-17 Qualidade da Água

Orientação de Avaliação:  

Os exemplos de problemas de qualidade de água 
no estágio de funcionamento incluem: oxigenação 
reduzida, temperaturas atípicas, potencial 
estratificação, entrada de poluentes, captura de 
nutrientes, potencial eflorescência de algas, libertação 
de tóxicos a partir de sedimentos inundados, derrames 
de químicos ou resíduos, etc.  

Os processos de avaliação para a qualidade da água 
podem ser incorporados em outros planos e processos, 
por ex., inspecções visuais realizadas para efeitos 
operacionais.

As medidas para abordar a qualidade da água 
no estágio de funcionamento podem incluir, por 
exemplo: características de aeração para lidar com 
níveis de oxigénio dissolvido; medidas de gestão de 
água, de modo a garantir uma adequada circulação 
de água e fluxo; gestão de vegetação para lidar com 
decomposição orgânica; lidar com poluentes de 
actividades não relacionadas com o projecto, tais como 
esgotos, resíduos, locais contaminados, etc.    

Evitar, minimizar, mitigar e compensar é uma 
expressão concisa para o que é compreendido ser 
um processo sequencial.  As medidas para evitar 
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ou prevenir os impactos negativos ou adversos são 
sempre priorizadas e quando não é possível evitar 
então é procurada a minimização de impactos adversos.  
Quando não é possível evitar e minimizar, então as 
medidas de mitigação e compensação são identificadas 
e realizadas de acordo com os riscos e impactos do 
projecto.

As oportunidades da qualidade da água podem, 
incluir, por exemplo: abordar poluentes de actividades 
não relacionadas com o projecto, tais como esgotos, 
resíduos, locais contaminados; estabilização de lençóis 
freáticos, qualidade da água melhorada através de 
oxigenação ou dispersão de temperatura; novas 
tecnologias; novos prestadores de serviço; parcerias com 
grupos de monitorização de saúde de cursos de água 
comunitários; participação em ou formar grupos de 
gestão de bacia para lidar com problemas da qualidade 
da água ao nível da bacia; etc.

Potenciais entrevistados: gestor ambiental da empresa 
ou estação eléctrica; representante do governo (por ex., 
do departamento do ambiente), perito independente.

Exemplos de prova:  relatórios de monitorização da 
qualidade da água; planos de gestão da qualidade da 
água. 
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FUNCIONAM
ENTO

Este tópico trata da gestão dos problemas ambientais, sociais e económicos dentro da área do 
reservatório, durante o funcionamento da instalação de energia hídrica.  Tem como intenção que 
o reservatório seja bem gerido, tendo em conta as operações de geração de energia, requisitos de 
gestão ambiental e social, e utilizações multi-finalidades onde relevante.

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados problemas, contínuos ou emergentes, relacionados com a gestão 
do reservatório, e se forem necessárias medidas de gestão então é realizada uma monitorização 
para avaliar se as medidas de gestão são eficazes. 

Gestão:  Estão em vigor medidas para gerir problemas identificados. 

Conformidade/Concordância: Os processos e objectivos em vigor para a gestão do reservatório 
têm estado e estão em vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias 
significativas, e os compromissos relacionados com a gestão do reservatório foram ou estão em vias 
de ser cumpridos.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, 
mas ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a identificação de problemas de gestão de reservatório, contínuos ou 
emergentes, tem em conta riscos e oportunidades. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e 
oportunidades emergentes. 

Conformidade/Concordância: Além disso, não existem não conformidades ou não concordâncias.

O-18 Gestão de Reservatório

Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico é relevante se 
existir algum armazenamento de água. 

O reservatório refere-se a qualquer charco ou lago 
artificial usado pelo projecto para armazenamento e 
regulação de água.

A área de reservatório refere-se à área que é 
inundada quando o reservatório está no seu nível 
máximo esperado e a zona-tampão seca se encontra 
acima deste nível.

Os problemas de gestão de reservatório incluem, por 
exemplo: optimizar a geração de energia, requisitos 
de manutenção, gestão de detritos (particularmente 
um problema em partes do mundo com monções), 
múltiplos usos (por ex., comercial, lazer), segurança, 
gestão de inundação, erosão da margem, sedimentação 
do reservatório, acesso público, qualidade da água, 
biodiversidade, espécies invasivas, doenças transmitidas 

por água, monitorização, etc.

Os riscos ou oportunidades emergentes podem 
estar relacionados com, por exemplo, problemas 
relacionados com alterações climáticas, considerações 
multi-objectivos, alavancagem do reservatório para 
outras indústrias (por ex., turismo, aquacultura, irrigação) 
ou como veículo para desenvolvimento (por ex., fonte 
de água limpa, pescas e outros meios de subsistência, 
transporte com base em água melhorado), etc. 

Potenciais entrevistados: gestores da estação eléctrica 
ou empresa; gestores de problemas ambientais e sociais 
da estação eléctrica ou empresa; representante do 
governo local.

Exemplos de prova: resultado real e em modelo para 
as operações do reservatório; excertos relevantes dos 
planos de gestão de problemas ambientais e sociais; 
regras de funcionamento do reservatório; planeamento 
temporal das operações do reservatório.
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Este tópico trata dos regimes de fluxo a jusante da infraestrutura da instalação de energia hídrica 
em funcionamento do projecto, em relação aos objectivos ambientais, sociais e económicos.  Tem 
como intenção que os problemas com respeito aos regimes de fluxo a jusante da instalação de 
energia hídrica em funcionamento sejam identificados e tratados, e os compromissos com respeito 
aos regimes de fluxo a jusante sejam cumpridos. 

Classificação:

1 Existem lacunas significativas relativamente à boa prática básica.

2 Os elementos mais relevantes da boa prática básica foram realizados, mas existe ainda uma lacuna 
significativa. 

3 Avaliação: Foram identificados problemas contínuos ou emergentes relacionados com os regimes de 
fluxo a jusante da instalação de energia hídrica em funcionamento, e se forem necessárias medidas de 
gestão então é realizada uma monitorização para avaliar se as medidas de gestão são eficazes. 

Gestão:  No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a jusante, 
estão em vigor medidas para gerir problemas de fluxo a jusante identificados; e onde tenham sido 
realizados compromissos formais, estes são divulgados publicamente. 

Conformidade/Concordância: No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes 
de fluxo a jusante, os processos e objectivos em vigor para gerir os fluxos a jusante foram e estão em 
vias de ser cumpridos sem não conformidades ou não concordâncias significativas, e os compromissos 
relacionados com o fluxo a jusante foram ou estão em vias de ser cumpridos.

Resultados: No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a jusante, e 
terem sido efectuados compromissos para regimes de fluxo a jusante, estes têm em conta os objectivos 
ambientais, sociais e económicos, e onde relevante, objectivos transfronteiriços acordados.

4 Todos os elementos da boa prática básica foram realizados e em um ou mais casos foram excedidos, mas 
ainda existe uma lacuna significativa nos requisitos para a melhor prática comprovada.

5 Avaliação:  Adicionalmente, a identificação de problemas tem em conta riscos e oportunidades. No 
caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a jusante, foi realizada 
uma avaliação que inclui a identificação dos intervalos de fluxo e variabilidade para atingir os diferentes 
objectivos ambientais, sociais e económicos com base nos estudos de campo, assim como outra 
informação científica relevante ou outra. 

Gestão: Adicionalmente, estão em vigor processos para antecipar e responder a riscos e oportunidades 
emergentes. No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a 
jusante, são efectuados adicionalmente compromissos relacionados com os regimes de fluxo a jusante 
que incluem os objectivos de fluxo; a magnitude, intervalo e variabilidade dos regimes de fluxo; as 
localizações nas quais os fluxos são verificados; e monitorização contínua. 

Comunicação com a Parte Interessada: No caso de ter sido identificada uma necessidade para 
abordar regimes de fluxo a jusante, adicionalmente ao processo de avaliação e gestão de regimes de 
fluxo a jusante ter envolvido uma comunicação adequadamente atempada, e em diálogo, com partes 
interessadas directamente afectadas, e estão em vigor processos contínuos para as partes interessadas 
apresentarem problemas com os regimes de fluxo a jusante e obterem feedback.

Conformidade/Concordância: No caso de uma necessidade para abordar regimes de fluxo a jusante, 
não existem adicionalmente não conformidades ou não concordâncias.

Resultados: No caso de ter sido identificada uma necessidade para abordar regimes de fluxo a 
jusante e terem sido efectuados compromissos para regimes de fluxo a jusante, estes representam 
adicionalmente um ajuste óptimo entre os objectivos ambientais, sociais e económicos dentro das 
limitações práticas das presentes circunstâncias.

O-19 Regimes de Fluxo a Jusante
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Orientação de Avaliação:  

Relevância do tópico:  Este tópico será sempre 
relevante, porque deve ser abrangido por processos 
em vigor para identificar quaisquer problemas, 
contínuos ou emergentes, relativamente aos 
regimes de fluxo a jusante da instalação de 
energia hídrica em funcionamento.  Se não forem 
identificados quaisquer problemas, então o tópico 
é classificado na primeira frase da declaração do 
Nível 3 para os critérios de Avaliação, e a primeira 
frase das declarações do Nível 5 para os critérios 
de Avaliação e Gestão.  Se forem identificados 
problemas, então todas as outras declarações são 
relevantes.

Os regimes de fluxo são referentes ao facto de que 
podem existir múltiplos locais nos quais os fluxos 
são afectados pela infraestrutura do projecto, por 
ex., a jusante de uma barragem de desvio, assim 
como a jusante de uma barragem principal ou 
turbinas.  

Os problemas contínuos ou emergentes podem 
estar relacionados com as preocupações sobre os 
impactos a jusante que surgem das actividades de 
descarga ou gestão da água, ou alterar políticas, 
legislação ou expectativas da comunidade, ou 
alterar os valores das comunidades ou usos dos 
cursos de água a jusante.

Os regimes de fluxo a jusante podem ser 
especificados para diferentes componentes e 
estágios dos projectos, de tal modo que, por 
exemplo: fluxos mínimos em parte de certas 
estações, fluxos máximos em parte de certas 
estações.  Os países individuais podem ter leis 
que especificam requisitos de fluxo a jusante; em 
tais circunstâncias, será necessário ver como as 
considerações sociais, económicas e ambientais 
podem ainda ser tidas em conta.  Em alguns casos, 
onde o impacto a jusante da instalação de energia 
hídrica em funcionamento, nos regimes de fluxo, se 
estende para além da jurisdição na qual se encontra 
a instalação, é necessário ter em conta quaisquer 
implicações disto.

 
Óptimo, neste contexto, significa uma melhor 
adequação, uma vez que todas as considerações 
ambientais, sociais e económicas foram calculadas, 
com base nos resultados de um processo 
consultivo; a melhor adequação pode, de facto, não 
ser qualquer fluxo numa zona em particular do rio, 
porque outra zona do rio tem outros objectivos que 
são considerados de maior prioridade.

Potenciais entrevistados: gestor da empresa 
ou estação eléctrica; hidrologista; gestores de 
problemas ambientais e sociais da empresa ou 
estação eléctrica; ecologista aquático; perito 
independente de fluxos ambientais; representantes 
da parte interessada; representantes da 
comunidade afectada pelo projecto; representantes 
da comunidade ribeirinha a jusante; representante 
da autoridade governamental responsável; 
representantes da comunidade transfronteiriça a 
jusante, se relevante.

Exemplos de prova: avaliação de fluxos a 
jusante em relação a objectivos relacionados 
com o fluxo; planos de regime de fluxo a jusante, 
especificando o intervalo, variabilidade e 
verificação da localização; planos de operações do 
sistema; concepção de documentos em relação a 
mecanismos de libertação; registos de consultoria 
e envolvimento da parte interessada; registos de 
resposta a problemas da parte interessada; relatório 
de revisão de terceiros; compromissos e acordos; 
relatórios de monitorização.
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Abrangentes:  Todos os componentes relevantes foram 
considerados e tratados.

Acordo:  Um acordo registado entre indivíduos, grupos 
ou entidades para seguirem um curso ou acção específica.  
Pode ser incorporado em, por exemplo, um memorando de 
entendimento, minutas de uma reunião, uma carta de intenção, 
uma declaração conjunta de princípios, um contrato, uma licença 
de funcionamento, etc.

Acordos Transfronteiriços:  Acordos realizados entre estados 
ribeirinhos sobre como os recursos hídricos partilhados serão 
utilizados pelas partes envolvidas e os processos que serão 
seguidos para manter estes acordos.

Actualização:  Melhorar para um padrão ou classificação melhor.

Adequação Estratégica:  A compatibilidade do projecto com 
necessidades locais, nacionais e regionais identificadas através de 
prioridades e objectivos definidos em avaliações de opções e outras 
políticas e planos locais, nacionais e regionais e multinacionais 
relevantes. 

Adequado:  Suficiente ou quanto baste para satisfazer um 
requisito ou cumprir uma necessidade.

Adequado:  Adequado para uma pessoa, condição, ocasião 
ou local em particular; adequação; necessidades ou requisitos 
identificados na reunião.

Adequado:  Adequado para o efeito desejado, condição e ocasião.

Análise de Género:  O processo para avaliar o impacto que uma 
actividade pode ter em mulheres e homens e nas relações entre 
ambos os géneros.  Pode ser usada para garantir que os homens 
e mulheres não são colocados em desvantagem pelas actividades 
de desenvolvimento, para melhorar a sustentabilidade e eficácia 
das actividades ou para avaliar e criar a capacidade e empenho 
para com o planeamento sensível em termos de género.

Análise de Sensibilidade: Investigação sobre como o desempenho 
projectado varia juntamente com as alterações nas assumpções 
chave, nas quais as projecções são baseadas.

Aprovisionamento:  A aquisição de bens e/ou serviços ao melhor 
custo possível, na qualidade e quantidade certas, na altura certa, 
no local certo e da fonte certa, para o benefício directo ou uso 
do projecto de energia hídrica ou instalação em funcionamento, 
geralmente através de contrato.

Área afectada pelo Projecto:  A bacia, o reservatório e a jusante 
do local do projecto e barragens associadas e a área afectada por 
quaisquer projectos associados (por exemplo, estradas, linhas de 
transmissão, pedreiras, vilas de construção, área de realojamento, etc).

Área do Reservatório:  A área que é inundada quando o 
reservatório está no seu nível máximo esperado e a zona-tampão 
seca se encontra acima deste nível.

Atempado:  Ocorre numa altura adequada ou oportuna.

Avaliação Independente: Avaliação por parte de alguém que não 
pertence ao projecto e sem interesses financeiros nos lucros do 
mesmo. 

Bacia do Rio: A área drenada por um rio e todos os seus tributários

Bacia do Projecto: A porção da bacia do rio que drena para os 
reservatórios do projecto, quer seja para passar em último lugar 
através das turbinas de geração ou para verter para barragens nos 
rios a jusante.

Benefícios Adicionais:  Os benefícios para a região que podem 
derivar do projecto.

Compensação:  Resultados de conservação mensurável que 
resultam de acções concebidas para compensar impactos 
adversos de biodiversidades que surjam do desenvolvimento do 
projecto e que persistem após terem sido tomadas medidas de 
prevenção, minimização e restauração adequadas.  Geralmente, 
não se encontram no local do projecto.

Componentes do Projecto:  Componentes do programa de 
desenvolvimento de energia hídrica geral, incluindo concepção, 
construção, ambiental, social, realojamento, financeira, comunicações 
e aprovisionamento.

Compromisso:  Uma promessa vinculativa ou promessa de fazer, 
dar ou não fazer algo.  

Comunidades Afectadas pelo Projecto:  A população de vários 
tipos de indivíduos que interagem na área afectada pelo projecto, 
que são afectados, positiva ou negativamente, pela preparação, 
implementação e/ou funcionamento do projecto de energia hídrica.  

Conformidade:  Diz respeito ao nível de conformidade 
das medidas de implementação com a maioria dos planos 
relacionados com o projecto actualizados.

Conformidade:  Cumprimento de requisitos legais, políticas e 
compromissos públicos. 

Consentimento:  Acordos assinados com os líderes ou órgãos 
representativos da comunidade que foram autorizados pelas 
comunidades afectadas que representam, através de um processo 
de tomada de decisão independente e auto-determinado 
com tempo suficiente, e de acordo com as tradições culturais, 
costumes e práticas.

Corrupção: Falta de integridade ou honestidade (especial 
susceptibilidade aos subornos); uso de uma posição de confiança 
para um benefício desonesto.

Credível:  Capaz de ser acreditado; plausível, digno de confiança; 
fiável.

Curto Prazo:  Abrange as operações do dia-a-dia.

Deslocamento Económico:  Perda de activos, acesso a activos ou 
fontes de rendimentos ou meios de subsistência em resultado 
de (i) aquisição de terreno, (ii) alterações no uso do terreno ou 
acesso ao terreno, (iii) restrição ao uso do terreno ou acesso aos 
recursos naturais incluindo recursos de água, parques legalmente 
designados, áreas protegidas ou áreas de acesso restrito, tais 
como bacias de reservatório e (iv) alterações no ambiente ao 
lidar com as preocupações ambientais ou impactos nos meios 
de subsistência.  O deslocamento económico aplica-se quer as 
ditas perdas e limitações sejam totais, parciais e permanentes ou 
temporárias.

Direitos Humanos:  Os direitos básicos e liberdades aos quais 
todos os humanos têm direito, abrangendo direitos civis, 
políticos, económicos e culturais e destacados em declarações 
internacionais, tal como a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948.

Divulgação:  Tornado publicamente disponível (consultar também 
“Divulgado publicamente”).  

Divulgado Publicamente:  O público é informado que o acordo, 
avaliação, plano de gestão ou relatório significativo foi efectuado 
ou concluído e é tornado público voluntariamente (por exemplo, 
publicado num site) ou a pedido de forma atempada.  

Glossário de Termos
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Em comunicação:  Interagido com, habitualmente através de 
processos de consultoria.

Em falta:  Não resolvido ou acordado.

Engano:  O facto ou estado de ser enganado; acreditar que não é 
verdade; ser induzido em erro.

Entrada em vigor:  Produzir ou capaz de produzir como 
pretendido, esperado e/ou com o efeito desejado.

Equitativo:  Justo ou imparcial

Espécies Invasivas:  Uma espécie que não ocorre naturalmente 
numa área específica e cuja introdução provoca, ou poderá 
provocar, danos económicos ou ambientais ou danos à saúde 
humana.

Gestão de Recursos Hídricos Integrada (IWRM):  Um processo 
que promove o desenvolvimento e a gestão coordenados da 
água, terrenos e recursos relacionados, de modo a maximizar 
o bem-estar económico e social de forma equitativa, sem 
comprometer a sustentabilidade de ecossistemas vitais.

Governação:  A combinação de processos e estruturas que 
informam, dirigem, gerem e monitorizam as actividades do 
projecto face à obtenção dos seus objectivos.

Grupo de Partes Interessadas:  Um conjunto de partes interessadas 
com características e interesses comuns.

Grupos Comunitários:  Grupos de pessoas com características 
comuns ou interesses a viverem em conjunto numa sociedade 
maior.  Existem várias formas diferentes de ver estes grupos 
e estes terão de ser definidos de forma útil para o projecto.  
Estes podem incluir, através de exemplo, habitantes urbanos, 
habitantes rurais, indígenas, minorias étnicas, pessoas de uma 
profissão comum ou religião, pessoas com incapacidades, idosos, 
analfabetos, mulheres, homens, crianças, etc.

Grupos Sociais Vulneráveis:  Grupos sociais que são marginalizados 
ou empobrecidos com muito baixa capacidade e meios para 
absorver a mudança.

Herança Cultural  A herança cultural refere-se ao legado de 
artefactos físicos e atributos intangíveis, de um grupo ou 
sociedade, que são herdados das gerações passadas, mantidos no 
presente e concedidos para o benefício de gerações futuras.

Impacto:   Efeito ou consequência de uma acção ou evento; o grau 
no qual um impacto é interpretado como negativo ou positivo, 
dependendo do contexto e da perspectiva. 

Impactos cumulativos:  Os impactos cumulativos são aqueles 
que resultam do impacto incremental do projecto quando 
adicionados a outras acções passadas, presentes e razoavelmente 
previsíveis no futuro. Os efeitos deverão ser avaliados em 
termos de capacidades de recursos de água, ecossistemas e/ou 
comunidades afectadas para acomodar tais impactos. As análises 
devem ser definidas dentro de limites realistas.

Indígenas:  Um grupo social e culturalmente distinto que possui 
as seguintes características em vários graus: auto-identificação 
como membros de um grupo cultural indígena distinto e 
reconhecimento desta identidade por outros; associação colectiva 
nos habitats geograficamente distintos ou territórios ancestrais 
na área do projecto e para os recursos naturais nesses habitats 
e territórios; instituições culturais, económicas, sociais ou de 
costumes que são separadas daquelas da sociedade ou cultura 
dominante; um idioma indígena, frequentemente diferente do 
idioma oficial do país ou região.

Integrado:  Fundido, intercalado, incorporado em algo. 

Intermediários:  Os trabalhadores de terceiros que estejam a 
trabalhar directamente nas funções essenciais para o projecto 
durante um tempo substancial ou que estejam a trabalhar 
geograficamente no local do projecto.

Linha de Base:  Um conjunto de medições, estatísticas ou 
condições usadas como uma base para posterior comparação.  
A linha de base refere-se a condições de pré-projecto, antes do 
início do projecto, com as quais as alterações pós-projecto podem 
ser comparadas.  Para operar instalações de energia hídrica, se 
não existir uma linha de base de pré-projecto, então a presente 
condição será tida como a linha de base.

Local:  Subdivisões administrativas de um território nacional (por 
exemplo, com referência a planos de uso de terreno)

Longo prazo:  A vida planeada de um projecto de energia hídrica.

Manutenção:  O trabalho de manter algo em boas condições; 
conservação.

Maximizado:  Obtido o máximo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mecanismos de Reclamações:  Os processos pelos quais as 
partes interessadas podem mostrar preocupações, reclamações e 
queixas legítimas, assim como os procedimentos de projecto para 
acompanhar e responder a quaisquer reclamações.

Meio de Subsistência:  As capacidades, bens (lojas, recursos, 
reivindicações e acesso) e actividades necessárias para uma forma 
de vida.

Melhoria:  O estado de ser restaurado de volta à sua boa condição 
anterior.

Minimizado:  Obtido o mínimo possível, tendo em conta todas as 
limitações.

Mitigação:  Moderação e/ou alívio de um impacto negativo 

Não concordância:  Não cumprir metas e objectivos nos planos 
de gestão; estes podem ou não ser compromissos publicamente 
indicados, mas não são legalmente vinculativos e uma violação 
não ocorre em acção legal.

Não conformidade: Não cumprir obrigações legais, de licença, 
contratuais ou autorizações

Não crítico:  Não é essencial que algo seja adequado e/ou eficaz 

Óptimo:  Melhor adequação, assim que todas as considerações 
tenham sido consideradas com base nos resultados de um 
processo consultivo

Padrões de Vida:  O nível de conforto material conforme medido 
pelos bens, serviços e luxos disponíveis para um indivíduo, grupo 
ou nação; indicadores de bem-estar do agregado familiar; os 
exemplos incluem: consumo, rendimento, poupanças, emprego, 
saúde, educação, nutrição, alojamento e acesso a electricidade, 
água potável, saneamento, serviços de saúde, serviços 
educacionais, transporte, etc.

Parte interessada:  Alguém que está interessado em, envolvido 
em ou afectado pelo projecto de energia hídrica e actividades 
associadas.

Parte Interessada Directamente Afectada:  Aquelas partes 
interessadas com direitos, riscos e responsabilidades substanciais 
relativamente ao assunto.  Podem encontrar-se na área afectada 
pelo projecto (por exemplo, comunidades afectadas) ou fora 
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da área afectada pelo projecto (por exemplo, reguladores 
governamentais, representantes de instituições financeiras ou 
parceiros de investimento).  

Perito:  Uma pessoa com um elevado grau de competência em ou 
conhecimento de um certo assunto ou como um resultado de um 
elevado grau de experiência ou formação nesse assunto.

Plano de Acção de Realojamento:  Um documento ou conjunto 
de documentos especificamente desenvolvidos para identificar as 
acções que serão realizadas para abordar o realojamento.  Incluiria 
normalmente a identificação daqueles a serem realojados; a linha 
de base sócio-económica para os realojados; as medidas a serem 
implementadas como parte do processo de realojamento, incluindo 
aquelas relacionadas com a ajuda ao realojamento e suportes 
de meio de subsistência; os quadros de compensação e legais; 
funções e responsabilidades organizacionais; gestão financeira 
e atribuição de orçamento; o período de tempo, objectivos e 
metas; mecanismos de resolução de reclamações; provisão de 
monitorização, comunicação e avaliação; e compreensão relativa a 
consultoria, participação e troca de informação.

Plano de Gestão:  Um plano de gestão é uma ferramenta usada 
como referência para gerir um problema em particular de um 
projecto e estabelece o porquê, quê, como, quem, quanto e 
quando para esse assunto. 

Planos:  Medidas de gestão para lidar com um assunto 
identificado, que pode ou não ser formalizado em planos de 
gestão de negócio.  Os planos podem incluir acordos planeados 
documentados, por exemplo, com base em acordos para acções 
futuras realizados em reuniões.  Os planos podem também 
ser os do promotor, proprietário ou operador ou planos para a 
agência governamental relevante ou outra instituição que tenha 
a principal responsabilidade por esse tópico de sustentabilidade.  
Os planos podem ser também aqueles desenvolvidos pelo 
contratante responsável pela implementação.

Praticável:  Capaz de ser realizado com os meios disponíveis e as 
circunstâncias como são.

Prestação de Contas:  Obrigação de um indivíduo, firma ou 
instituição em prestar contas pelas suas actividades, aceitar a 
responsabilidade pelas mesmas e divulgar os resultados de forma 
transparente.

Processo de Optimização:  O processo através do qual as 
alternativas tenham sido consideradas para a determinação da 
melhor adequação

Problemas legados:  Impactos de projectos anteriores que não 
são mitigados ou não são compensados com um serviço ou bem 
similar ou problemas de longo prazo com um projecto (existente) 
presente, ou problemas pré-existentes no local actual de um novo 
projecto.

Programa:  Relaciona-se com o programa de desenvolvimento de 
energia hídrica, que engloba todos os componentes do projecto 
(construção, ambiental, social, realojamento, financiamento e 
aprovisionamento e comunicações, etc.).

Processo:  Uma série de acções, alterações ou funções que têm um 
resultado.

Promotor: A entidade ou consórcio principal de entidades que 
investe no desenvolvimento de um projecto de energia hídrica.

Protecção:  Manter em segurança e proteger de danos, deterioração, 
perda, estragos ou destruição.  

Prova:  Prova providenciada por um auditado e usada por 
um assessor para verificar se e a que nível foi cumprido um 
determinado critério.  A prova pode ser informação qualitativa 
ou quantitativa, registos ou declarações de facto, quer verbais ou 
documentadas.  É recuperável ou reproduzível, não é influenciada 
por emoção ou preconceito e tem como base factos obtidos 
através de observação, medições, documentação, testes e outros 
meios; factual; reproduzível; objectiva e verificável.

Reabilitação de Terreno:  O processo de devolver a terra a algum 
grau do seu estado anterior após o distúrbio ou dano associado à 
implementação do projecto. 

Realojados:  Aquelas pessoas a quem é solicitado que sejam 
realojadas, incluindo aquelas que possuem direitos legais formais, 
direitos de costume ou tradicionais, assim como aquelas que não 
possuem direitos reconhecidos sobre o terreno.

Realojamento:  O processo de deslocação de pessoas para um 
diferente local para estas viverem porque, devido ao projecto, já 
não são autorizadas a permanecer na área onde costumavam viver.  

Recurso Hidrológico:  Entrada de água no projecto.

Regional:  Refere-se a uma entidade supranacional num contexto 
internacional. Para referir subdivisões administrativas de um território 
nacional (por exemplo, com referência a planos de uso de terreno) 
este protocolo usa a designação de local. 

Relevante:  Directamente relacionado, ligado, aplicável, actual ou 
pertinente relativamente a um tópico.   No Protocolo, a relevância 
será determinada com base em considerações e análises específicas 
do projecto.  Representantes do projecto justificam o que é 
relevante e providenciam provas para o sustentar, por exemplo, 
apoio de autoridades regulatórias; o assessor observa e procura 
provas para comprovar a relevância.

Reservatório:  Qualquer charco ou lago artificial usado pelo 
projecto para armazenamento e regulação de água.

Risco Político:  Um risco de perda financeira ou incapacidade em 
realizar negócio por parte de investidores, empresas e governos, 
devido a alterações na política do governo, acção do governo que 
evita a entrada de bens, expropriação ou confisco, a não conversão 
de moeda, interferência de motivação política, instabilidade do 
governo ou guerra.

Significativo:  Importante em termos de efeito ou consequência ou 
relativamente grande.

Transparente / Transparência:  Aberto ao escrutínio público, 
disponível publicamente e/ou capaz de ser visto ou divulgado ao 
público a pedido.

Saúde e Segurança Ocupacional:  Proteger a segurança, saúde 
e bem-estar de pessoas que trabalham ou são funcionários, por 
exemplo, através da prevenção de doenças ou ferimentos que 
possam surgir como um resultado directo de actividades no local 
de trabalho.

Ser responsável:  Responsável por alguém ou por alguma 
actividade.

Sistema de Gestão:  Um quadro de processos e procedimentos 
usados para assegurar que uma organização pode cumprir todas 
as tarefas necessárias para atingir os seus objectivos.

Terrenos do Projecto:  A propriedade detida, utilizada e/ou afectada 
pelo projecto.
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A abordagem gradual realizada nas ferramentas de avaliação Preparação, Implementação e Funcionamento 
podem ser compreendidas ao consultar a Tabela 1.  Esta tabela providencia orientação geral sobre as 
características que são provavelmente exibidas para estes diferentes critérios, em cinco níveis diferentes 
de classificação. As declarações de classificação encontradas nas ferramentas de avaliação Preparação, 
Implementação e Funcionamento foram orientadas pela abordagem mostrada na Tabela 1.  Esta tabela 
não tem como objectivo ser a base da atribuição das classificações, na medida que deverá ser facultada 
informação suficiente nas páginas do tópico.  Contudo, esta tabela pode ser referida durante uma avaliação, 
caso exista informação insuficiente nas declarações de classificação de tópico e na orientação de avaliação 
específica do tópico para ajudar o assessor a determinar uma classificação.  Caso existam questões no 
processo de avaliação sobre se as abordagens de avaliação, gestão e comunicação às partes interessadas são 
suficientes para uma boa prática básica, a Tabela 1 pode ajudar.

Compreender a Abordagem de Avaliação Gradual 
do Protocolo
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Tabela 1 - Compreensão da Abordagem Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada um  
dos critérios usados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.

Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/
Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem 
oportunidades significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões 
executivas são provavelmente atempadas, eficientes 
e eficazes em resposta à monitorização de dados, 
investigações e problemas que surgem daí; e, em alguns 
casos, os compromissos nos planos são públicos, formais e 
legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação 
com a parte interessada, sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), 
a comunicação será, provavelmente, inclusiva 
e participativa com as partes interessadas 
directamente afectadas; o feedback preciso 
estará, provavelmente, disponível sobre como os 
problemas das partes interessadas directamente 
afectadas são tidos em consideração; em alguns 
casos, é provável que exista envolvimento das 
partes interessadas directamente afectadas na 
tomada da decisão; e a informação identificada 
através de processos de comunicação a ser de 
elevado interesse para as partes interessadas é 
divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por essas partes 
interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
gestão para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição 
significativa para a criação 
de capacidade.

Não 
conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre 
assuntos de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas 
algumas lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos 
de gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação 
de, e resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; 
e, em alguns casos, os compromissos em planos são 
públicos e formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a 
informação sobre tópicos de sustentabilidade 
compreendidos como sendo de elevado interesse 
para as partes interessadas é voluntariamente 
divulgada publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa 
prática básica (Nível 
3), poderá existir uma 
compensação total dos 
impactos negativos; 
algumas melhorias 
positivas; ou prova de 
criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha 
de base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica 
adequada e metodologias analíticas e de recolha de dados; 
identificação de funções e responsabilidades organizacionais 
relevantes e requisitos legais, de política e outros; utilização 
adequada de peritos e conhecimento local; e orçamento e 
períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes 
para aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva 
focada no projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e 
riscos do que às oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico 
e ao ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e 
implementação de planos que: integram resultados de 
monitorização ou avaliação relevantes; são sustentados 
por políticas; descrevem as medidas que serão tomadas 
para lidar com as considerações mais relevantes desse 
tópico; estabelecem objectivos e metas; atribuem funções, 
responsabilidades e prestação de contas; utilizam os 
peritos adequados para esse tópico; atribuem fundos 
para abranger requisitos de implementação com alguma 
contingência; definem processos para monitorizar, rever 
e comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados 
como necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes 
com a parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, 
frequência e locais de comunicação com as partes 
interessadas, habitualmente em diálogo; liberdade 
das partes interessadas afectadas em participar; 
atenção a considerações especiais de comunicação 
com as partes interessadas relativamente a género, 
minorias, sensibilidades culturais, nível de literacia 
e aqueles que possam necessitar de ajuda, em 
particular; mecanismos através dos quais as 
partes interessadas possam ver os seus problemas 
reconhecidos e como têm sido ou são resolvidos; 
e divulgação de informação sobre tópicos de 
sustentabilidade significativos (em alguns casos, 
isto pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre 
a grande maioria de grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
ou sem oposição contínua 
significativa por parte dessas 
partes interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo 
de vida, poderá ser evitado 
o prejuízo, a minimização 
e a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa 
prática básica (Nível 3), 
por exemplo, alguma 
deteorização da condição 
de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos 
de comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por parte 
dos grupos de partes interessadas 
directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico ou uma oposição 
da maioria.

Lacunas significativas 
relativas à boa prática básica 
(Nível 3), por exemplo, 
deteorização das condições 
de linha de base com atraso 
ou dificuldades em resolver 
impactos negativos.

Com não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.
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Tabela 1 - Compreensão da Abordagem Gradual do Protocolo

Esta tabela engloba as características que serão, provavelmente, exibidas em diferentes níveis de classificação para cada um  
dos critérios usados no Protocolo de Avaliação de Sustentabilidade da Energia Hídrica.

Nível Avaliação Gestão Comunicação com a Parte Interessada Apoio à Parte Interessada Resultados Concordância/
Conformidade

5 Uma avaliação adequada e eficaz sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; enfatiza oportunidades; e mostra um 
nível elevado de exame das inter-relações entre assuntos de 
sustentabilidade relevantes. 

Processos de gestão adequados e eficazes sem 
oportunidades significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), os planos e 
processos de gestão mostram, provavelmente, excelente 
antecipação de, e resposta a, assuntos emergentes ou 
oportunidades; a administração sénior e/ou decisões 
executivas são provavelmente atempadas, eficientes 
e eficazes em resposta à monitorização de dados, 
investigações e problemas que surgem daí; e, em alguns 
casos, os compromissos nos planos são públicos, formais e 
legalmente aplicáveis.

Um processo adequado e eficaz de comunicação 
com a parte interessada, sem oportunidades 
significativas de melhoria.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), 
a comunicação será, provavelmente, inclusiva 
e participativa com as partes interessadas 
directamente afectadas; o feedback preciso 
estará, provavelmente, disponível sobre como os 
problemas das partes interessadas directamente 
afectadas são tidos em consideração; em alguns 
casos, é provável que exista envolvimento das 
partes interessadas directamente afectadas na 
tomada da decisão; e a informação identificada 
através de processos de comunicação a ser de 
elevado interesse para as partes interessadas é 
divulgada publicamente de forma atempada e de 
forma facilmente acessível.

Existe apoio de qualquer um 
de todos os grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por essas partes 
interessadas.

Em alguns casos, foram 
conseguidos acordos formais ou 
consentimento com os grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
gestão para esse tópico.

Para além da boa prática 
básica (Nível 3), poderão 
ser mostradas melhorias 
em condições de pré-
projecto; as contribuições 
para lidar com assuntos 
além desses impactos 
provocados pelo projecto; 
alavancar oportunidades; 
ou contribuição 
significativa para a criação 
de capacidade.

Não 
conformidades 
ou não 
concordâncias.

4 Avaliação adequada e eficaz com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), a avaliação terá, 
provavelmente, uma visão ou perspectiva regional, externa 
e relativamente ampla; oportunidades; e inter-relações entre 
assuntos de sustentabilidade relevantes.

Processos de gestão adequados e eficazes com apenas 
algumas lacunas menores.

Além da boa prática básica (Nível 3), os planos e processos 
de gestão irão, provavelmente, exibir uma boa antecipação 
de, e resposta a, problemas emergentes ou oportunidades; 
e, em alguns casos, os compromissos em planos são 
públicos e formais.

Processos de comunicação com a parte interessada 
adequados e eficazes, com apenas algumas lacunas 
menores.

Adicionalmente à boa prática básica (Nível 3), é 
provável que exista um bom feedback sobre como 
os problemas das partes interessadas directamente 
afectadas foram tidos em consideração; e a 
informação sobre tópicos de sustentabilidade 
compreendidos como sendo de elevado interesse 
para as partes interessadas é voluntariamente 
divulgada publicamente.

Existe apoio por parte da grande 
maioria de grupos de partes 
interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico 
ou sem oposição por parte dessas 
partes interessadas.

Adicionalmente à boa 
prática básica (Nível 
3), poderá existir uma 
compensação total dos 
impactos negativos; 
algumas melhorias 
positivas; ou prova de 
criação de capacidade 
associada ao projecto.

Poucas não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
que podem ser 
rapidamente 
resolvidas.

3 Uma avaliação adequada e eficaz sem lacunas significativas. 

Isto compreenderia normalmente (como adequado ao tópico e 
estágio do ciclo de vida) uma identificação da condição de linha 
de base incluindo assuntos relevantes, cobertura geográfica 
adequada e metodologias analíticas e de recolha de dados; 
identificação de funções e responsabilidades organizacionais 
relevantes e requisitos legais, de política e outros; utilização 
adequada de peritos e conhecimento local; e orçamento e 
períodos de tempo adequados.

No Nível 3, a avaliação compreende as condições mais relevantes 
para aquele tópico, mas tende a ter uma visão ou perspectiva 
focada no projecto e a dar uma ênfase mais forte aos impactos e 
riscos do que às oportunidades.

Processos de gestão adequados e eficazes sem lacunas 
significativas. 

Estes incluem normalmente (como adequado ao tópico 
e ao ciclo de vida de estágio) o desenvolvimento e 
implementação de planos que: integram resultados de 
monitorização ou avaliação relevantes; são sustentados 
por políticas; descrevem as medidas que serão tomadas 
para lidar com as considerações mais relevantes desse 
tópico; estabelecem objectivos e metas; atribuem funções, 
responsabilidades e prestação de contas; utilizam os 
peritos adequados para esse tópico; atribuem fundos 
para abranger requisitos de implementação com alguma 
contingência; definem processos para monitorizar, rever 
e comunicar; e são periodicamente revistos e aprovados 
como necessário.

Processos de comunicação adequados e eficazes 
com a parte interessada, sem lacunas significativas.

Estes compreenderiam normalmente (como 
adequado ao tópico e estágio de ciclo de vida): 
Identificação das partes interessadas directamente 
afectadas; formulários adequados, tempo, 
frequência e locais de comunicação com as partes 
interessadas, habitualmente em diálogo; liberdade 
das partes interessadas afectadas em participar; 
atenção a considerações especiais de comunicação 
com as partes interessadas relativamente a género, 
minorias, sensibilidades culturais, nível de literacia 
e aqueles que possam necessitar de ajuda, em 
particular; mecanismos através dos quais as 
partes interessadas possam ver os seus problemas 
reconhecidos e como têm sido ou são resolvidos; 
e divulgação de informação sobre tópicos de 
sustentabilidade significativos (em alguns casos, 
isto pode ser a pedido).

Existe apoio generalizado entre 
a grande maioria de grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
ou sem oposição contínua 
significativa por parte dessas 
partes interessadas.

Conforme adequado ao 
tópico e estágio do ciclo 
de vida, poderá ser evitado 
o prejuízo, a minimização 
e a mitigação de impactos 
negativos; compensação 
justa; cumprimento de 
obrigações; ou eficácia dos 
planos de implementação.

Sem não 
conformidades 
e não 
concordâncias 
significativas.

2 Uma lacuna significativa nos processos de avaliação relativamente 
à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Uma lacuna significativa nos processos de 
comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe apoio entre grupos de 
partes interessadas directamente 
afectadas para medidas de 
avaliação, planeamento ou 
implementação para esse tópico, 
com alguma oposição.

Uma lacuna significativa 
relativamente à boa 
prática básica (Nível 3), 
por exemplo, alguma 
deteorização da condição 
de base.

Uma não 
conformidade ou 
não concordância 
significativa.

1 Lacunas significativas nos processos de avaliação relativamente à 
boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos de gestão 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existem lacunas significativas nos processos 
de comunicação com as partes interessadas 
relativamente à boa prática básica (Nível 3).

Existe um fraco apoio por parte 
dos grupos de partes interessadas 
directamente afectadas 
para medidas de avaliação, 
planeamento ou implementação 
para esse tópico ou uma oposição 
da maioria.

Lacunas significativas 
relativas à boa prática básica 
(Nível 3), por exemplo, 
deteorização das condições 
de linha de base com atraso 
ou dificuldades em resolver 
impactos negativos.

Com não 
conformidades e 
não concordâncias 
significativas.
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