
IDIOMA: Disponível em Inglês, Espanhol e Português
COMPROMISSO DO TEMPO: 8 - 10 horas/semana durante 
cinco semanas
LOCALIZAÇÃO: virtual
EDIÇÕES 2020:
•10 de março 
•16 de junho 
•29 de setembro 

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

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

Descontos disponíveis para grupos de mais de 4 pessoas. 
Para solicitar o desconto, faça o requerimento utilizando o 
formulário INDES HELP.

Engajamento significativo
 de partes interessadas

Curso Online

www.iadb.org/cursosesg



www.iadb.org/cursosesg

    FORMATO DO CURSO

Este curso é oferecido no formato Instructor-Led. 
Isso significa que será orientado por instrutor de modo 
personalizado 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 
ambiente 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. 

O curso apresenta uma visão geral dos princípios que devem estar 
presentes para que um processo de consulta seja considerado 
“significativo”. Como não é viável discutir todas as circunstâncias 
possíveis em detalhes, o programa reflete sobre os princípios e 
fornece uma orientação geral, em vez de uma abordagem padrão. 
Em linhas gerais, três aspectos são abordados: 

•Requisitos obrigatórios e vinculativos explícitos relacionados à 
consulta nas políticas e diretrizes do BID;
•Diretrizes que orientam os processos de consulta necessários 
para cumprir os requerimentos das políticas; e
•Boas práticas internacionais relacionadas à consulta desenvolvi-
das nos últimos anos, tanto pelo BID como por outras agências de 
desenvolvimento, academia, sociedade civil entre outros.

Quem deve fazer este curso?

O destina-se principalmente a agentes de licenciamento e espe-
cialistas ambientais e sociais em equipes de projeto que revisam e 
aprovam Avaliações de Impacto Ambiental e Social. O curso 
propõe-se a fornecer orientação às autoridades do setor público e 
à equipe responsável pela consulta e pelo engajamento de partes 
interessadas em projetos de investimento potencialmente de alto 
risco.

Durante o módulo 2 do curso, haverá uma sessão síncrona opcio-
nal por videoconferência.


