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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente ao 5th Partners for Review network
meeting em Berlim, Alemanha, no período de 5 a 7 de novembro de 2018.
2.
A Agenda 2030, compromisso assumido pelos 193 países-membros da Organização
das Nações Unidas (ONU), acordou uma série de objetivos em direção ao desenvolvimento
sustentável no planeta que demandarão a atuação de diversos atores de diferentes setores.
Dentre eles, a ONU estabeleceu, em resolução, que as Entidades de Fiscalização Superior
(EFS) têm um papel fundamental como fomentadoras da implementação da Agenda 2030
pelos governos nacionais.
3.
Por sua vez, o TCU tem tido uma atuação de protagonismo em termos de
acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fato reconhecido
internacionalmente na o apenas pela comunidade da Intosai, mas também por organismos
internacionais.
4.
Vale destacar que dentre as iniciativas internacionais para fortalecer a
implementação da Agenda 2030, está a Partners for Review que é uma rede transnacional de
múltiplas partes interessadas em uma revisão robusta dos ODS. Nesse sentido, o TCU foi
convidado para estar presente a 5ª reunião da rede e participar das discussões, bem como
apresentar suas iniciativas. Além disso, a reunião buscava fomentar a troca de experiências,
de boas práticas e de lições aprendidas relacionadas aos mecanismos nacionais de revisão e
acompanhamento dos ODS.
RELATO
5.
O primeiro dia foi destinado à apresentação da representante do Conselho Alemão de
Desenvolvimento Sustentável, oportunidade em que foram apresentadas a composição,
estrutura e funções do referido conselho. Ainda no primeiro dia, foi realizada visita técnica à
Chancelaria Alemã que está encarregada de levar a cabo a Agenda 2030 no território alemão.
Após, houve a abertura do evento em que a Ministra do Meio Ambiente da Alemanha
discursou.
6.
Os outros dois dias foram dedicados às apresentações de experiências e boas práticas
relacionadas à implementação dos ODS em todo o mundo. Além disso, houve 4 sessões de
grupos de trabalho para discutir, elaborar e prototipar uma solução para um determinado
desafio, seguindo a metodologia de design thinking.
7.
Por fim, vale mencionar que o diretor da SecexAmbiental, Carlos Lustosa, participou
de uma sessão paralela, oportunidade em que realizou uma apresentação do trabalho liderado
pelo TCU no âmbito da Comtema/Olacefs.
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ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
8.
Sabe-se que a participação de servidores do TCU em eventos técnicos promove o
intercâmbio de informações, experiências e conhecimentos, o que permite ao Tribunal estar
atualizado em termos das tendências mundiais relacionadas a Agenda 2030. Esse fato acaba
por contribuir com o aperfeiçoamento de competências técnicas para a execução das
atividades de controle externo, além de permitir o compartilhamento de experiências com
diferentes stakeholders.
9.
Nesse contexto, o evento ofereceu a oportunidade de apresentar a metodologia
desenvolvida pelo TCU, sobretudo um exemplo da avaliação de coerência de políticas
públicas. Além disso, foi possível colher feedbacks para aperfeiçoamento da atuação do TCU.
10.
Tendo em vista que está em curso no TCU uma iniciativa para institucionalizar a
estratégia de atuação do tribunal para acompanhamento da Agenda 2030 e dos ODS, a reunião
permitiu coletar informações que servirão de insumos com vistas a otimizar as ações de
controle externo no âmbito dessa temática.
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