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i.3.  beneFÍcios dA UtilizAção dA AvAliAção AmbientAl estrAtégicA nA cooperAção pArA o desenvolvimento

A aplicação da AAe no contexto da cooperação para o desenvolvimento traz vários 
benefícios – traduzidos em melhorias, quer ao nível do processo, quer ao nível dos resultados 
do desenvolvimento. inevitavelmente, os benefícios para o processo são mais fáceis de 
identificar e documentar, mas isto não deverá esconder a melhoria nos resultados que se 
verifica quando é assegurada a integração do ambiente nas decisões estratégicas.

3.1. Apoiar a integração do ambiente com o desenvolvimento

3.1.1. A AAE e as estratégias de redução da pobreza, e outras estratégias nacionais 
de planeamento relacionadas

A comunidade de cooperação para o desenvolvimento caminha para uma estrutura de 
políticas estratégicas, por exemplo as estratégias de redução da pobreza, como tratando-se 
de plataformas de ajuda ao desenvolvimento (incluindo financiamento direto e programas 
de apoio setoriais). A AAe é um meio para assegurar a integração das relações ambientais 
(e sociais e económicas) na formulação das estratégias de redução da pobreza, de modo a 
que as mesmas resultem em mais e melhor desenvolvimento sustentável, através de um 
melhor contributo do ambiente e dos recursos naturais para a redução da pobreza.

A AAe não constitui um obstáculo à aprovação de programas. Ao invés, fornece um 
processo de integração e melhoria dos programas que dará maior confiança aos decisores, 
particularmente onde os recursos de desenvolvimento estejam sob stress e exista uma 
grande necessidade de redução da pobreza. A segunda estratégia de redução da pobreza 
na tanzânia incluiu diversos elementos de AAe (ver caixa 3.2).

caixa 3.1. Benefícios da AAE em resumo
●● A AAe pode salvaguardar os valores e oportunidades ambientais, dos quais todas 
as pessoas dependem, particularmente os pobres, e desta forma promover a redução 
sustentada da pobreza e o desenvolvimento.

●● A AAe pode melhorar o processo de tomada de decisão ao nível das políticas, planos e 
programas, e dessa forma melhorar os resultados para o desenvolvimento, ao:

1. Apoiar a integração do ambiente com o desenvolvimento.

2. Fornecer evidências ambientais para apoiar decisões informadas.

3. potenciar a identificação de novas oportunidades.

4. prevenir erros dispendiosos.

5. promover o envolvimento do público na tomada de decisão, para uma melhor 
governação.

6. Facilitar a cooperação transfronteiriça.
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3.1.2. A AAE e outras reformas ao nível das políticas
As agências de desenvolvimento financiam frequentemente propostas de alterações 

nos sistemas legislativos, em políticas de desenvolvimento setoriais, no desenvolvimento 
de capacidades e outras reformas políticas a diversos níveis. enquanto o recurso a serviços 
de consultoria não levanta, em si mesmo, questões particulares, as recomendações 
decorrentes de tais projetos de cooperação técnica relativamente a, por exemplo, reformas 
legislativas ou políticas agrícolas, já poderão levantar questões ambientais relevantes. 
todas as propostas das agências de desenvolvimento tendo como fim a capacitação, 
as políticas, e reformas setoriais ou legislativas, deverão ser avaliadas para verificar se 
existem implicações ambientais ou sociais associadas, resultantes das mudanças. em 
caso afirmativo, uma AAe será uma forma eficaz para identificar e analisar alternativas, 
bem como propor recomendações a seguir na implementação das políticas. estas 
recomendações irão potenciar a eficácia dos esforços de cooperação técnica, e ajudar a 
evitar resultados negativos não previstos.

3.2. Identificar potenciais impactos imprevistos das reformas propostas

À primeira vista, a reestruturação de uma rede ferroviária, por exemplo, pode não 
parecer associada a questões ambientais. no entanto, considerações de eficiência podem 
conduzir a que algumas das ligações sejam encerradas ou encurtadas por atalhos. isto 
irá obrigar os agricultores locais a transportar os seus produtos a longas distâncias, 
aumentando os impactos nas estradas regionais e na poluição associada. Uma AAe 
pode avaliar os custos e benefícios ambientais e sociais de alternativas, delinear os 
compromissos necessários a considerar, e fazer recomendações.

caixa 3.2. Incorporação das considerações ambientais na segunda ERP 
na Tanzânia

Apresentação da situação

Aquando do desenvolvimento da sua segunda estratégia para a redução da pobreza, a 
estratégia nacional para o crescimento e redução da pobreza (National Strategy for Growth 
and Reduction of Poverty – NSGRP), a tanzânia utilizou uma abordagem de incorporação de 
elementos chave de AAe. estes incluíram um processo consultivo de revisão alargada, 
uma avaliação sistemática e integrada para integrar o ambiente em políticas setoriais, no 
orçamento de estado e nos empréstimos para a redução da pobreza.

Principais benefícios

●● A nsgrp integra um objetivo específico para a sustentabilidade ambiental e 14% das 
metas estão diretamente relacionados com o ambiente e os recursos naturais.

●● prevê-se que as intervenções ao nível do ambiente venham a contribuir significativamente 
para outras metas ligadas ao crescimento, saúde e governação.

●● Foi desenvolvido um conjunto de indicadores de pobreza-ambiente como parte de um 
sistema nacional de monitorização da pobreza, o qual será usado como informação para 
o relatório sobre os odm.
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3.3. Potenciar a identificação de novas oportunidades

Ao estimular uma análise sistemática de opções de desenvolvimento, a AAe pode 
ajudar os decisores a identificarem novas oportunidades, evitando desse modo a perda 
de oportunidades frequentemente associadas a um espectro limitado de escolhas. A AAe 
ajuda também os responsáveis pela formulação de políticas em setores diferentes, mas 
relacionados, a identificar oportunidades mutuamente vantajosas. por exemplo, no gana, 
uma AAe à Estratégia Nacional para o Crescimento e a Redução da Pobreza ajudou a apontar 
novas oportunidades no setor das florestas, em simultâneo com a salvaguarda dos 
recursos hídricos (ver caixa 3.3).

3.4. Prevenir erros dispendiosos

A AAe pode prevenir erros dispendiosos ao alertar os decisores para opções de 
desenvolvimento insustentáveis numa fase inicial do processo de tomada de decisão (ver 
caixa 3.4). os custos envolvidos podem consistir em tempo e recursos não orçamentados, 
por exemplo no tratamento de disputas com comunidades locais, ou a mitigação de danos 
evitáveis, causados pela poluição. em casos extremos, pode ser necessário deslocar ou 
redesenhar instalações. logicamente, os custos de reparação, mitigação ou duplicação 
de investimento são contraproducentes para os objetivos da ajuda ao desenvolvimento.

3.5. Promover o envolvimento do público na tomada de decisão, para uma 
melhor governação

o envolvimento do público é fundamental. A reforma de uma política ou um programa 
é muito mais eficaz quando os valores, perspetivas, opiniões e conhecimentos do público 
se refletem no processo de tomada de decisão. para o decisor, um envolvimento efetivo 
do público conferirá maior confiança na chegada a uma decisão, e reduzirá o risco de 
decisões conducentes a resultados desfavoráveis (ver caixa 3.5).

A AAe sai beneficiada quando a) os que detém conhecimentos específicos e relevantes 
sobre a política ou programa proposto, e b) os que podem ser afetados, positiva ou 
negativamente, pela decisão, são convidados para o processo de AAe.

A AAe fomenta a boa governação ao:

●● encorajar a participação das partes interessadas no processo de decisão.

●● Aumentar a transparência e responsabilização no processo de decisão.

●● clarificar responsabilidades institucionais (por exemplo, dividindo a responsabilidade 
por governos locais, departamentos, governos estatais/provinciais e nacionais/centrais).

3.6. Facilitar a cooperação transfronteiriça

A AAe pode proporcionar um espaço importante para a cooperação regional, por 
exemplo no tratamento de temas difíceis relativos a recursos partilhados, como sejam canais 
fluviais; ações a montante com efeitos a jusante; impactos da poluição através das fronteiras; 
áreas protegidas transfronteiriças, ligações de transportes, infraestruturas, migração (ver 
capítulo 5, nota de orientação 10 para um caso-estudo em avaliação transfronteiriça da 
bacia hidrográfica do nilo).
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caixa 3.3. Revisão positiva das políticas florestais no Gana
Apresentação da situação

Uma análise da estratégia de redução da pobreza no gana (Ghana Poverty Reduction 
Strategy – GPRS) identificou potenciais conflitos entre a política florestal (que pretendia 
alargar a base de recursos para a indústria madeireira), e a proteção ambiental dos 
ecossistemas de galerias ripícolas. como resultado, a política florestal do gana foi alterada. 
em menos de seis meses, o governo instalou viveiros para a cultura de bambu e vime, para 
aumentar o fornecimento de matérias primas para a indústria, ajudando deste modo a 
proteger as galerias ripícolas da colheita descontrolada de bambu e vime selvagens.

Principais benefícios

●● redução da pressão sobre florestas virgens e ecossistemas fluviais frágeis.

●● criação de novos recursos da madeira.

●● criação de emprego.

caixa 3.4. Política de produção energética termoelétrica, Paquistão: uma 
AAE prévia teria sido útil

Apresentação da situação

em meados da década de 90, em resposta à rápida expansão industrial e ao aumento da 
população, o governo paquistanês decidiu estimular o aumento da produção de energia. A 
política de centrais energéticas independentes forneceu incentivos para a produção energética 
de base termoelétrica. não foi realizada nenhuma AAe; em vez disso, os investidores teriam 
de submeter uma AiA sem consideração de potenciais efeitos cumulativos. os investidores 
tiveram a liberdade para escolher o local, a tecnologia e o combustível, e muitas destas 
instalações foram construídas com poucos ou nenhuns dispositivos de controlo da poluição. 
peritos em energia e a Autoridade para o desenvolvimento Hídrico e energético levantaram 
objeções a esta política mas foram ignorados. A AiA foi usada como abordagem de tomada 
de decisão a jusante, aplicada a projetos individuais, especialmente depois de escolhidos os 
locais, tecnologias e combustíveis. como consequência, agruparam-se numa mesma cidade 
várias centrais termoelétricas baseadas em fornos que utilizam combustível de elevado teor 
de enxofre, aumentando ainda mais a poluição do ar. outras ficaram dispersas por locais 
remotos, o que dificulta a sua ligação à rede nacional.

Principais prejuízos

●● Aumento da poluição.

●● deslocação de instalações – seguindo a pressão pública e o lobbying – a custos consideráveis.

●● Atraso na distribuição da energia.

mais tarde, a Uicn-paquistão reviu a política através de um processo semelhante a uma 
AAe. isto tornou claro que uma AiA, por si só, não tinha sido suficiente. depois de um 
programa de formação, o departamento de planeamento e desenvolvimento começou a 
requisitar AAe para políticas ligadas a grandes iniciativas aos níveis nacional e provincial. 
A política de centrais energéticas independentes continua a ser largamente citada como 
exemplo de uma (má) política que, se tivesse sido submetida a uma AAe, teria sido alterada 
e ter-se-iam evitado grandes perdas ambientais e económicas para o país.

Fonte: naim (1997a, 1997b e informação do Uicn-paquistão).
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3.7. Salvaguardar valores ambientais para o desenvolvimento sustentável e a 
redução da pobreza

A AAe destaca a perspetiva de salvaguardar o ambiente e os sistemas naturais que 
constituem as fundações da saúde e meios de subsistência humanos. As pessoas pobres 
dependem mais intensa e diretamente dos recursos naturais, quer para a sua subsistência, 
quer como fonte de rendimento. o odm 7, que visa assegurar a sustentabilidade 
ambiental, constitui uma pedra angular sobre a qual devem erigir-se estratégias de 
redução da pobreza. no entanto, a realidade é que “os valores ambientais dos lares pobres 
encontram-se sob um grave e crescente stress”.* Quando aplicada como parte das políticas 
de desenvolvimento e do planeamento, a AAe oferece um processo sistemático para evitar 
ou minimizar impactos adversos sobre o ambiente e para aumentar oportunidades ao 
nível dos recursos (ver caixa 3.6).

* Undp/Unep/iied/iUcn/Wri2005.

caixa 3.5. Avaliação Ambiental do Setor do Turismo, México
Apresentação da situação

o turismo contribui com cerca de 9% para o pib do méxico. é a terceira maior fonte de divisa 
estrangeira para o país (Usd  10  800  milhões por ano), tendo atraído mais de 52  milhões de 
visitantes internos e 20  milhões de visitantes internacionais no ano de 2004. no entanto, se 
desligado de um planeamento e investimento sustentável, o turismo pode pôr em risco os recursos 
de que ele mesmo depende. num inquérito realizado aos turistas em 2002, a qualidade ambiental – 
um dos principais critérios na escolha de destinos turísticos – recebeu a classificação mais baixa.

o plano nacional de desenvolvimento para 2001-06 enfatizou a necessidade de um 
desenvolvimento económico com qualidade humana e ambiental. Foi iniciado um processo de 
AAe do setor do turismo, no sentido de formular e implementar uma política sustentável no país. 
para garantir a participação alargada de setores relacionados, estabeleceu-se um mecanismo 
para a coordenação interinstitucional (o grupo técnico de trabalho inter-setorial – Inter-sectoral 
Technical Working Group, ITWG). o grupo incluiu representantes do turismo, ambiente, florestas, 
água, desenvolvimento urbano, e os ministérios do interior e das finanças. definiu prioridades 
para os setores, um plano de ação para a implementação, e indicadores de monitorização a 
médio prazo. mais recentemente, este grupo foi formalizado como comissão inter-setorial para 
o turismo.

Principais benefícios

●● Foram prestadas evidências ambientais para permitir decisões informadas. A AAe identificou 
oportunidades e constrangimentos ambientais associados a diferentes cenários de 
crescimento, bem como prioridades ambientais ao nível dos setores, que fossem consistentes 
com a otimização dos benefícios provenientes do turismo, sem sobreexplorarem o ambiente.

●● participação de todos os setores e partes interessadas relevantes. o itWg possibilitou que 
partes com diferentes responsabilidades em torno dos recursos naturais e outros assuntos, 
assumissem compromissos duráveis a alcançassem acordos numa perspetiva de longo 
prazo.

●● os resultados deste trabalho de análise continuam a informar uma política de desenvolvimento 
sustentável no turismo.

Fonte: World bank (2005).
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caixa 3.6. AAE para a Utilização da Água, África do Sul
Apresentação da situação

em 2000-04, o departamento sul-Africano para os Assuntos da Água e das Florestas 
(South African Department of Water Affairs and Forestry – DWAF), com o apoio do ddi-rU, levou 
a cabo um estudo piloto em “AAe para a Utilização da Água” na captação de mhlathuze, em 
Kwazulu natal. constatou-se que:

●● A captação encontrava-se numa situação de stress hídrico e não existiam excedentes 
para atribuir a novos utilizadores.

●● existia uma profunda injustiça na atribuição dos recursos hídricos entre setores 
comerciais estabelecidos e a comunidade, apesar de mais de metade da área ser 
propriedade da comunidade e estar ocupada por 80% da população da captação.

●● existiam boas perspetivas para uma partilha mais equitativa da água.

●● colocar os “ricos” e “pobres” à mesma mesa, para debater frente a frente as necessidades, 
exigências e perspetivas, revelou-se fundamental para o entendimento mútuo e deixou 
antever a possibilidade de corrigir estas desigualdades.

A AAe foi estendida a toda a Área de gestão da Água Usutu-mhlathuze (sete grandes 
captações), mas deparou com dificuldades para isolar e solucionar situações a esta escala, 
devido à natureza diversificada e desconectada destas captações. A escala da captação 
de mhlathuze (4 000 km2) provou ser útil quer ao nível da comunicação, quer ao nível da 
resolução de problemas.

neste momento, o dWAF adotou a AAe como abordagem a usar no planeamento e gestão 
das captações, quer ao nível setorial, em projetos de larga escala, quer à escala de captação. 
A AAe constitui uma ferramenta reconhecida na implementação da lei de bases nacional 
para a Água (1998), e os princípios de AAe são largamente adotados no planeamento e 
tomada de decisão, tendo como objetivos específicos os seguintes:

●● Assegurar uma melhor utilização da água, de forma integrada, para beneficiar a sociedade 
e a economia sem degradar o ambiente.*

●● incentivar as pessoas a envolverem-se nos assuntos das captações e ligar os utilizadores 
aos decisores; avaliar e analisar dados da reserva.

●● Fornecer dados fiáveis sobre as captações aos decisores, para obter decisões mais 
informadas.

* A lei de bases nacional para a Água promove a utilização proveitosa, eficiente e sustentável da água, para 
o interesse público.

Fonte: www.dwaf.gov.za/sfra.
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