
Janeiro 1999
Pág. 1 de 1

MANUAL OPERACIONAL DO BANCO MUNDIAL BP 4.01�Anexo A 

Procedimentos do Banco 

 Estas regras foram preparadas para serem utilizadas pelos funcionários do Banco e não representam necessariamente um tratamento completo 
do assunto ..   

 
 
 

Formulário sobre os Dados Ambientais do Projeto 
nos Programas de Empréstimos do BIRD/IDA 

 
 
País: _________________________________ No. da ID do Projeto.: _____________________________ 
 
Nome do Projeto: ____________________________________________________________________________________ 
 
Data da Avaliação: ________________________________ Montante do BIRD ($m): ___________________________ 

 
Data do Conselho: _________________________________ Montante da IDA ($m): ____________________________ 

 
Divisão Responsável: _______________________ Setor: __________________________________________ 

 
Instrumento de Empréstimo: _________________________ Situação: ________________________________________ 

 
Data para a recepção pelo Banco do relatorio EA: _________ Data da Atribuição: _________________________________ 

 
Categoría da EA:  
 
Data em que foi preparado/atualizado o  
formulário: __________________________________  

Não deixe nada em branco.Utilize "N/A" (não aplicável) ou 
"TBD" (a ser determinado) quando for o caso. 

 
 Principais Componentes do Projeto: 
 
 
Localização do Projeto:  (além da localização geográfica, mencionar as principais características ambientais das áreas 
potencialmente afetadas pelo projeto, e a sua proximidade a áreas protegidas, locais ou habitats naturais de importância crítica) 
 
 
Principais Questões Ambientais: (identificadas ou  potenciais no projeto) 
 
 
Outras Questões Ambientais: (de menor alcance associadas com o projeto) 
 
 
Ações Propostas: (destinadas a mitigar as questões ambientais descritas acima) 
 
 
Justificação/Motivos para a Categoria Ambiental (apresenta as razões para a categoria ambiental selecionada, e explicações sobre 
quaisquer mudanças em relação à classificação inicial, inclusive se algumas das alterações dizem respeito a alternativas 
consideradas) 
 
 
 

O presente documento é uma tradução da versão em inglês de BP 4.01-Annex A, Environmental Data 
Sheet for Projects in the IBRD/IDA Lending Program, com data de Janeiro de 1999, a qual contém o 
texto autorizado da presente diretiva, conforme aprovada pelo Banco Mundial.  No caso de haver 
alguma incompatibilidade entre o presente documento e a versão em inglês do texto de BP 4.01-Annex 
A, com data de Janeiro de 1999, esta última prevalecerá 
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Cronograma para a Elaboração dos Relatórios: (Relatório EA de Categoria A:  data do início, data para a primeira minuta, e situação 
atual.  Categoria B:  Existe um relatório EA separado? Em caso afirmativo, quanto será entregue?) 
 
 
Observações: (faz referência a quaisquer outros estudos ambientais, enumera os grupos e ONGs locais consultados e, no caso dos 
relatórios EA terem sido tornados públicos a nível local, indica se o mutuário autorizou a divulgação do relatório EA, etc.) 
 
 
 
 
Assinatura: ________________________________________ 

 
(Chefe da Equipe do Projeto) 

 
 
Assinatura:_______________________________ 

 
 
(Chefe, UnidadeSetorial de Meio Ambiente da Região) 

 


