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período de 07 a 10 de agosto de 2018.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à Reunião do Conselho Diretivo da
Afrosai em Yaoundé, Camarões, no período de 07 a 10 de agosto de 2018.
2.
A participação do titular da Secretaria de Relações Internacionais (Serint) e do
diretor da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e Meio Ambiente (SecexAmbiental)
teve como objetivo articular, negociar e apresentar uma proposta de trabalho à Afrosai e à
Agência Alemã de Cooperação (GIZ/África) a respeito da realização de uma auditoria
coordenada na gestão de áreas protegidas, a ser levada a cabo no âmbito da cooperação SulSul no próximo biênio.
RELATO
3.
No dia 07/08/2018, foi realizada uma reunião no marco do Memorando de
Entendimentos entre a Olacefs e a Afrosai, em que os participantes do TCU, em nome da
Olacefs, apresentaram aos representantes da Afrosai e da GIZ/África a proposta de auditoria
coordenada. Houve amplas discussões e esclarecimentos de dúvidas sobre a estratégia a ser
adotada para a condução do trabalho conjunto, em especial, os mecanismos necessários para
envolver as Entidades de Fiscalização Superior (EFS) africanas, a exemplo de financiamento
e ações de capacitação.
4.
Além disso, foram feitas apresentações sobre o modelo de auditoria utilizado pela
Olacefs, a metodologia desenvolvida para avaliação da gestão de áreas protegidas e a
sistemática de comunicação de resultados das auditorias coordenadas. Participantes de
diversas EFS africanas estavam presentes nessa reunião, representando órgãos da Afrosai
como a Secretaria Executiva (Camarões), Comitê de Capacitação (Senegal), Comitê de
Compartilhamento de Conhecimentos (Quênia) e o subgrupo Afrosai-E, de língua inglesa
(África do Sul).
5.
A EFS do Senegal, com o apoio da Secretaria Executiva (Camarões), solicitou que as
EFS de língua francesa fossem reincluídas no projeto. A sugestão foi acatada pelas demais
EFS da Afrosai e pela representante da GIZ.
6.
No dia 08/08/2018, houve reuniões informais com representantes da GIZ/África,
Secretaria Executiva e Comitê de Capacitação da Afrosai para ajustar detalhes do Memorando
de Entendimentos. Entre outras deliberações, decidiu-se planejar os dois primeiros workshops
do programa de auditoria separados por idioma (inglês, português e francês), mas o terceiro
com todo o grupo junto, contando com interpretação simultânea. Decidiu-se ainda acrescentar
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dois dias no final desse último workshop com a finalidade de realizar um balanço sobre os
impactos e lições aprendidas em termos da integração da Afrosai, enquanto organização
regional.
7.
Além disso, os representantes do TCU elaboraram e apresentaram uma ferramenta
dinâmica para a elaboração de orçamentos, de acordo com diferentes cenários, inclusive o
número de EFS participantes. O memorando de entendimentos e a ferramenta para
orçamentos estão anexos a este relatório.
8.
No dia 09/08/2018, durante a Reunião do Conselho Diretivo da Afrosai, houve
apresentação conjunta entre o TCU, em representação da Olacefs, e a EFS de Camarões,
representando a Afrosai, da proposta de trabalho, oportunidade em que titulares de dezenas de
EFS africanas tomaram conhecimento do projeto. Representantes da Afrosai renovaram o seu
apoio à decisão tomada no último Congresso em 2017 de levar adiante essa auditoria
coordenada, em parceria com a Olacefs.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
4.
Dar continuidade às medidas necessárias para a realização do projeto da auditoria
coordenada em termos de planejamento entre a Olacefs e a Afrosai, viabilização de
financiamento, ações de controle e a construção de capacidades por meio da elaboração de
cursos à distância.
:
SecexAmb e Serint, em 26 de outubro de
2018.
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