International Association
for Impact Assessment

Visão, Missão, Valores, Código
de Conduta Proﬁssional e
Responsabilidades Éticas
A IAIA é uma organização de proﬁssionais, membros voluntários, provenientes
de um diversiﬁcado leque de interesses e organizações, os quais partilham
uma preocupação comum pela gestão ambiental e a sustentabilidade.
Coletivamente, a nossa meta é proteger, não prejudicar, a terra e os seus
ambientes e povos.

A nossa Visão
A IAIA é a rede global líder na melhor prática da utilização da avaliação de
impactos para um processo de decisão informado relativo a políticas, planos,
programas e projetos.

A nossa Missão
Providenciar o fórum internacional para o avanço da inovação e da comunicação
da melhor prática em todas as formas de avaliação de impactos, de modo a
favorecer o desenvolvimento da capacidade local, regional e global em avaliação
de impactos.

Os nossos Valores
A IAIA promove a aplicação de abordagens integradas e participativas de
avaliação de impactos, conduzidas de acordo com os mais elevados padrões
proﬁssionais.
A IAIA acredita que a avaliação das implicações ambientais, sociais, económicas,
culturais e na saúde de propostas constitui um contributo fundamental
para processos de decisão sólidos e para um desenvolvimento equitativo e
sustentável.
A IAIA está empenhada na promoção da sustentabilidade, no livre acesso à
informação e no direito dos cidadãos a ter uma voz nas decisões que os afetem.
Quando avaliamos o impacto de políticas, planos, programas ou projetos,
promovemos o livre ﬂuxo de informação completa, imparcial e rigorosa para
os decisores e as partes afetadas. Acreditamos que as avaliações de impactos
devem ser inclusivas e abrangentes, abordando os impactos mais amplos a
nível social e na saúde, assim como quaisquer impactos no ambiente biofísico.
O respeito pelos direitos humanos e a dignidade humana deve estar subjacente
a todas as avaliações. Reconhecemos que temos um dever de cuidar tanto das
gerações presentes, como das futuras.
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As nossas Responsabilidades Éticas
Responsabilidades Proﬁssionais
A IAIA, enquanto organização, promove o seguinte:
Compilamos e revemos avaliações de impactos com integridade e
honestidade e livre de quaisquer falsidades ou enviesamentos deliberados.
As nossas convicções pessoais não devem interferir com a apresentação
imparcial dos impactos potenciais de políticas, planos, programas e
projetos.
Apoiamos o princípio do livre acesso à informação e o direito dos cidadãos
a participar nas decisões.
Subscrevemos uma abordagem holística à avaliação de impactos.
Procuramos resultados sustentáveis e equitativos para as ações humanas
que afetam o ecossistema e as funções sociais.
Procuraremos incentivar um processo de avaliação de impactos que evite a
violação dos direitos humanos de qualquer sector da sociedade.
Não toleramos o uso da violência, assédio, intimidação ou força indevida
em conexão com qualquer aspeto da avaliação de impactos ou de
execução de uma intervenção decorrente de avaliação de impactos.
Conduzimos avaliações de impactos conscientes de que diferentes
grupos da sociedade experimentam os benefícios e os danos de maneiras
diferentes. Procuramos levar em conta o género e outras diferenças sociais
e estamos especialmente atentos às preocupações dos povos indígenas.
Esforçamo-nos por promover as considerações de equidade como um
elemento fundamental da avaliação de impactos.
Prestamos a devida atenção aos direitos e interesses das futuras gerações.
Lutamos pela excelência através da manutenção e do reforço dos nossos
próprios conhecimentos e competências, bem como do incentivo ao
desenvolvimento proﬁssional dos colaboradores e da promoção das
aspirações dos potenciais membros da proﬁssão.
Não favorecemos os nossos interesses privados em detrimento do público,
dos nossos clientes ou das entidades empregadoras.

Informação Adicional
A IAIA está comprometida com uma prática ética e proﬁssional em todas as suas
operações. As declarações constantes deste documento representam a ﬁlosoﬁa
fundamental que sustenta todas as atividades da IAIA e deve informar a prática
dos seus membros. A IAIA estimula o desenvolvimento proﬁssional dos seus
membros e dos proﬁssionais do ambiente e da indústria em geral, proporcionando
uma série de documentos de melhores práticas em avaliação de impactos e
tópicos relacionados. Estes podem ser acedidos pela internet em www.iaia.org >
Publications.
De notar que alguns dos documentos foram traduzidos para outras línguas.
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As nossas Responsabilidades Éticas
Operações Empresariais
Para dar seguimento ao valor da IAIA de promover a sustentabilidade nas
práticas de gestão da Associação, a IAIA adotou a seguinte política interna para
orientar as suas atividades.
O objetivo da gestão da IAIA é o de adotar práticas empresariais que façam
uma diferença positiva em termos de sustentabilidade ambiental. Enquanto
operação empresarial, a IAIA está empenhada em adaptar as nossas atividades,
produtos e serviços tendo em consideração a sustentabilidade ambiental, ao:
Gerir e monitorizar os efeitos das nossas atividades no ambiente,
especialmente no que diz respeito à minimização dos impactos das
viagens e da utilização de recursos relacionados com conferências e
reuniões da IAIA.
Maximizar o impacto positivo que os recursos e o trabalho em rede da IAIA
podem ter nos membros, e noutros, ao promover as melhores práticas em
avaliação ambiental.
Na medida do possível, comprar produtos amigos do ambiente e serviços
de fornecedores que tenham um compromisso para com o ambiente.
Apoiar a formação do pessoal para assegurar que têm conhecimento
suﬁciente das boas práticas ambientais empresariais, de modo a realizarem
os trabalhos que fazem para a IAIA com um cuidado e uma preocupação
pelo ambiente.
Estabelecer políticas de investimento que reﬂitam o nosso compromisso
com o ambiente.
Reciclar/reutilizar o papel e produtos descartáveis e avaliar alternativas à
utilização de tais produtos.
Comprar equipamento de escritório, mobiliário e acessórios que
conservem os recursos naturais e minimizem a poluição ambiental, na
medida do possível para um espaço convencional alugado.
Controlar o ar ambiente do escritório com luz natural e ventilação, na
medida do possível.
Estabelecer horários de trabalho que minimizem as deslocações sem
comprometer o serviço aos membros ou a comunicação entre o pessoal.
Caminhar para métodos de facturação e fornecimento de serviços que não
recorram ao suporte em papel.
Rever as nossas práticas regularmente para descobrir formas adicionais de
fazer negócio do modo mais ambientalmente consciente possível.
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O nosso Código Proﬁssional de Conduta
A IAIA incentiva os seus membros a darem um sinal pessoal de compromisso
para com um Código Proﬁssional de Conduta. Para facilitar este compromisso,
a IAIA estabeleceu a categoria de “Membro Proﬁssional”, a qual é alcançada
mediante a apresentação da seguinte declaração assinada.
Como um membro proﬁssional auto-assumido da IAIA, a informação e serviços
que presto devem ser da maior qualidade e ﬁabilidade. Consequentemente,
comprometo-me a:
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1.

Conduzir as minhas atividades proﬁssionais com integridade, honestidade
e livre de quaisquer falsidades ou enviesamentos deliberados.

2.

Conduzir as minhas atividades proﬁssionais unicamente em matérias
nas quais possua competência, adquirida através de educação, formação
ou experiência. Recorrerei a, ou participarei juntamente com, outros
proﬁssionais em matérias nas quais possua menos competência.

3.

Zelar para que que as minhas atividades proﬁssionais promovam ações
sustentáveis e equitativas, bem como uma abordagem holística à
avaliação de impactos.

4.

Veriﬁcar que todas as políticas, planos, atividades ou projetos nos
quais me encontre envolvido são compatíveis com toda a legislação,
regulamentação, politicas e directrizes aplicáveis.

5.

Recusar a prestação de serviços proﬁssionais sempre que ao proﬁssional
seja requerido o enviesamento da análise ou a omissão ou distorção
de factos, com o objetivo de chegar a conclusões ou resultados prédeterminados.

6.

Revelar, aos empregadores e clientes e em todos os relatórios escritos,
qualquer interesse pessoal ou ﬁnanceiro que poderia, razoavelmente,
suscitar preocupação quanto a um possível conﬂito de interesses.

7.

Esforçar-me na melhoria contínua dos meus conhecimentos e
competências proﬁssionais e a manter-me atualizado nos novos
desenvolvimentos em avaliação de impactos e nas minhas áreas de
competência associadas.

8.

Referenciar as fontes que utilizo nas minhas análises e na preparação de
relatórios.

9.

Aceitar que o meu nome seja removido da lista de membros proﬁssionais
auto-assumidos da IAIA, no caso de ser considerado culpado da violação
deste código por uma comissão disciplinar especíﬁca constituída pela
Direção da IAIA para analisar qualquer queixa apresentada relativa à
minha conduta proﬁssional.
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