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Biodiversidade  
avaliações de

 Impacto Ambiental 

IDIOMA: Disponível em Inglês, Espanhol e Português
COMPROMISSO DO TEMPO: 8 - 10 horas/semana durante 
cinco semanas
LOCALIZAÇÃO: virtual
EDIÇÕES 2020:
•31 de março
•7 de julho 
•20 de outubro 

Como aplicar: para registro, ingresse a
www.iadb.org/cursosesg

A taxa de inscrição é de US $50, se for paga até três sema-
nas antes do início do curso. Após desta data, o preço será 
de US $100.

O curso concede descontos para grupos de mais de 4 pes-
soas. Para solicitar o desconto, faça o requerimento utilizan-
do o formulário INDES HELP.



Este curso é oferecido no formato Instructor-Led. Isso 
significa que será orientado por instrutor de modo personal-
izado para no máximo 35 alunos em cada turma. As datas 
para começar e terminar serão claramente definidas. Além 
das ferramentas online utilizadas para interação no ambi-
ente virtual, os cursos proporcionam aos alunos o apoio 
contínuo de um assistente técnico, do tutor e de um coorde-
nador do programa, especialistas nos tópicos e capazes de 
oferecer feedback efetivo em todas as atividades, além de 
promover discussões relevantes. 

FORMATO DO CURSO

Este curso fornece uma base de conhecimento sobre as melhores 
práticas internacionalmente reconhecidas para a efetiva incorpo-
ração da biodiversidade no processo de avaliação de impacto social 
e ambiental (EIA). Estas práticas foram criadas para garantir que a 
informação sobre a biodiversidade incorporada ao EIA forneça uma 
análise precisa e adequada dos impactos sobre a biodiversidade, 
fornecendo uma base para o desenvolvimento de medidas de 
mitigação eficazes que garantam que esses impactos sejam geridos 
de forma adequada. O curso é dividido em cinco módulos:

•Desenvolvimento e biodiversidade
•Boas práticas para coleta de dados de linha de base
•Boas práticas para avaliação de impactos sobre biodiversidade
•Medidas efetivas para mitigação de impactos e
•Biodiversidade e o desafio do desenvolvimento sustentável.

Quem deve fazer este curso?

O curso destina-se a pessoas envolvidas na avaliação de Estudos 
de Impacto Social e Ambiental (EIA) e de planos de gestão submeti-
dos para aprovação oficial, mas pode ser útil para aqueles que são 
responsáveis pela elaboração de EIAs.

Durante o módulo 2 do curso, haverá uma sessão síncrona opcional 
por videoconferência.


