
IDBInvest BYD Salvador

IDBInvest Environmental and Social Review (http://idbinvest.org)

Com base nas informações disponíveis, o projeto foi classificado, em caráter preliminar, na
Categoria A, de acordo com a Política de Sustentabilidade Ambiental e Social da CII, devido aos
seguintes riscos e impactos ambientais, sociais, de saúde e de segurança: 1) durante as obras de
construção, abrangendo a geração de: i) ruído e vibrações; ii) poeira e material particulado;
iii) resíduos sólidos; iv) aumento e perturbação do tráfego; v) impactos sociais decorrentes da
interferência em estabelecimentos comerciais e/ou acesso à infraestrutura social pública,
reassentamento e deslocamento de meios de subsistência; vi) riscos para a saúde e segurança dos
operários da construção e dos moradores locais; vii) impactos em locais arqueológicos; 2) durante a
fase operacional, impactos relacionados, sobretudo a i) ruído, ii) vibrações, iii) riscos para a saúde e
segurança e para a comunidade relacionados à possibilidade de acidentes, iv) impacto visual, entre
outros.

A empresa elaborou três estudos de impacto ambiental e social: a) o Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV), b) o Estudo de Médio Impacto (EMI) e c) uma Avaliação de Impacto ao Patrimônio
Arqueológico (PAIPA).

O BID Invest fará uma avaliação ambiental e social completa (devida diligência) que abrangerá a
análise de documentos, a visita ao local e reuniões com as principais partes interessadas. A devida
diligência ambiental e social também envolverá a contribuição de especialistas externos
especializados por meio de uma empresa de consultoria social independente. Durante essa devida
diligência, o BID Invest e o consultor analisarão mais detidamente os principais riscos do projeto,
avaliarão as lacunas na gestão ambiental e social no que respeita à Política de Sustentabilidade
Ambiental e Social da CII e proporão medidas de mitigação na forma de um plano de ação ambiental
e social (PAAS), a ser acordado com o cliente. Além disso, um resumo da revisão ambiental e social
será elaborado e publicado neste website após a conclusão da devida diligência.

Informações de contato

As perguntas sobre projetos, incluídas as questões ambientais e sociais relacionadas às operações do
BID Invest, devem ser encaminhadas aos contatos indicados na guia Resumo do investimento ou ao
BID Invest, pelo email divulgacionpublica@iadb.org. Como último recurso, as comunidades afetadas
podem acessar o Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI), pelos emails
mecanismo@iadb.org e MICI@iadb.org ou pelo telefone (+1 202) 623-3952.
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