FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO)
PARA:

Secretária Executiva, Painel de Inspeção, Banco Mundial, MSN: MC 10-1007
1818 H St., NW, Washington, DC 20433, USA. Fax: +1(202)-522-0916. E-mail: ipanel@worldbank.org

Seção 1: Reclamação

1. Qual dano você acredita que um projeto financiado pelo Banco Mundial tenha causado ou possa vir a
causar à você ou à sua comunidade? Por favor, descreva o dano de forma mais detalhada possível.

2. Qual é o nome do projeto do Banco Mundial? (Caso saiba)

3. Onde está localizado o projeto do Banco Mundial? (Por favor inclua o nome do país)

4. Você reside na zona do projeto?

5. Você já comunicou previamente suas preocupações à Gerência do Banco Mundial? Em caso positivo, por
favor providencie detalhes sobre essas comunicações e explique por que você não está satisfeito com a
resposta da Gerência.

6. Caso saiba, por favor liste as políticas e procedimentos operacionais do Banco que você acredita terem sido
violados.
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7. Você prevê alguma forma de retaliação ou ameaças por ter enviado essa reclamação ao Painel de Inspeção?

Seção 2: Informações de Contato
8. Você é um solicitante ou representate de um solicitante?
Solicitante: ☐ Representante de um solicitante ou de uma comunidade: ☐
9. Você gostaria que seu nome e sua informação de contato sejam confidenciais? (O Painel de Inspeção não
divulgará sua identidade sem seu consentimento prévio.) Sim ☐
Não ☐
10. Nomes dos Solicitantes (São requeridos no mínimo dois nomes e duas assinaturas):
Nome

Solicitante 1

Nome

Endereço

Endereço

Telefone

Telefone

E-mail

E-mail

Solicitante 2

11. Nós, abaixo-assinados, solicitamos ao Painel de Inspeção investigar os danos descritos acima.
Assinaturas (Assinaturas adicionais podem ser enviadas em um documento anexado):

OBSERVAÇÕES:
• Por favor anexe documentos comprobatórios caso disponível.
• Caso tenha dificuldade em preencher o formulário, por favor contacte o Painel de Inspeção por e-mail
(ipanel@worldbank.org) ou por telefone (+1-202-458-2000).
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