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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
A Olacefs insere-se no contexto da atuaçao do Tribunal de Contas da Uniao na cooperaçao entre as EFS latinoamericanas e caribenhas. O TCU preside o Comite de Criaçao de Capacidades (CCC) e a Comissao Tecnica Especial
de Auditoria Ambiental (Comtema). Durante o evento, o Tribunal foi responsavel por apresentar os resultados da
execuçao das atividades sob sua responsabilidade a frente do CCC e da Comtema, bem como por garantir recursos
do orçamento da Olacefs para iniciativas que possuem impacto positivo na atuaçao do Tribunal e das EFS da regiao.

RELATO
Os servidores Ricardo Andre Becker, Secretario de Relaçoes Internacionais do TCU, matrícula 2736-7, e Macleuler
Costa Lima, Diretor de Cooperaçao Regional da Serint, matrícula 3388-0, estao diretamente envolvidos com as
atividades relacionadas a cooperaçao Olacefs. Os dois apoiaram a autoridade que participou no evento, incluindo a
preparaçao de discursos e apresentaçoes. Alem disso, os servidores acompanham regularmente as atividades
empreendidas pelo CCC e pela Comtema, presididos pelo TCU, com destaque para os seguintes assuntos: Projetos
apresentados ao Programa Olacefs-GIZ; Plano Estrategico e Tatico da Olacefs e Plano Operacional do CCC e da
Comtema para 2019; Conclusao do Diagnostico de Necessidades de Capacitaçao 2018; Execuçao do Plano de
Capacitaçao 2019-2021; Acompanhamento dos Projetos desenvolvidos pelas Forças-Tarefas do CCC em 2019; Apoio
as Auditorias Coordenadas; e Cooperaçao com a IDI.
- O TCU apresentou desdobramentos sobre os seguintes assuntos:





Conclusao e os resultados do processo de elaboraçao de amplo diagnostico de necessidades de capacitaçao
das EFS da Olacefs, que serviram de base a elaboraçao do Plano de Capacitaçao 2019-2021 da organizaçao;
Apresentaçao sobre o Plano de Capacitaçao 2019-2021 da Olacefs e seu enfoque nos temas Tecnologias em
Açoes de Controle, ODS, Meio Ambiente, Contrataçoes Publicas e Finanças Publicas. Isso se dara por meio
da oferta de cursos virtuais e de Massive Open Online Courses (MOOC), realizaçao de oficinas e cursos
presenciais com enfoque pratico, realizaçao e apoio as auditorias coordenadas, e cooperaçao com outras
instituiçoes e organismos internacionais;
Vídeo de lançamento do MOOC sobre os ODS. O curso estara disponível em portugues, espanhol e ingles;
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Processo de desenvolvimento do MOOC sobre Auditoria de Desempenho, previsto para ser lançado em
março de 2020, tambem em portugues, espanhol e ingles;
Cronograma de conclusao da Auditoria Coordenada sobre Governança de Fronteiras;
O desenvolvimento da Auditoria Coordenada sobre Areas Protegidas, que contara com 17 EFS e 1 EF
subnacional.

- O Plano Operacional do CCC e da Comtema foram revisados e garantiram recursos da Olacefs para as seguintes
iniciativas:













Finalizaçao do MOOC sobre Auditoria de Desempenho, em portugues, espanhol e ingles;
Desenvolvimento do curso virtual sobre geotecnologias aplicadas as auditorias;
Contrataçao de consultoria para desenvolver o instrumento de avaliaçao do grau de maturidade
institucional para a utilizaçao de geotecnologias;
Realizaçao de 2 webinarios tecnicos para desenvolver capacidades em geotecnologias para o controle
externo na area ambiental;
Prospecçao de instrumentos e metodologias que permitam incorporar geotecnologias no processo de
seleçao de objetos de controle relacionados a area ambiental;
Realizaçao de Oficina sobre Geotecnologia aplicada ao controle externo ambiental, no marco do V Seminario
Internacional de Analise de Dados na Administraçao Publica, a se realizar no TCU, no segundo semestre de
2019;
Elaboraçao de um Guia sobre Auditorias Coordenadas para a Olacefs, considerando a experiencia brasileira
no tema;
Oficina de Planejamento da Auditoria Coordenada de Areas Protegidas, no segundo semestre de 2019;
Finalizaçao do Programa de Pos-graduaçao em Controle Externo da Olacefs;
Participaçao da Presidencia da COMTEMA (TCU) nos eventos High Level Political Forum 2019 e da
Undesa/IDI Meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable Development Goals”;
Participaçao da Presidencia da COMTEMA (TCU) na Partners for Review Meeting;
Participaçao da Equipe Coordenadora da Auditoria sobre Areas Protegidas no 3º Congresso da Uniao
Internacional para a Conservaçao da Natureza (IUCN).

- O TCU, na qualidade de presidencia do CCC e da Comtema, compoe o Grupo de Planejamento Estrategico da Olacefs,
responsavel por desenvolver, em 2019, o Plano Tatico 2020-2022 da regiao. Isso permite ao Tribunal exercer
influencia direta na definiçao de atividades da cooperaçao latino-americana que estejam alinhadas as prioridades
de controle de nossa EFS.
Durante a Reuniao do Conselho Diretivo o TCU fortaleceu sua posiçao de liderança regional e internacional,
confirmando a pratica de que a agenda de cooperaçao passa a se pautar por trabalhos estrategicos levados a cabo
pelo Tribunal no ambito domestico. Isso tem o potencial de aprimorar a atividade de controle do TCU e pode
favorecer a obtençao de apoio internacional a futuras açoes domesticas do Tribunal com potencial impacto
internacional.

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Os principais resultados dessa reuniao terao impactos positivos no Tribunal quando os produtos que obtiveram
financiamento externo forem efetivamente entregues. O caso do MOOCs de ODS e emblematico e fara parte da etapa
de capacitaçao da Auditoria Coordenada de Areas Protegidas; alem disso, podera ser cursado por qualquer pessoa
interessada na implementaçao da Agenda 2030. O MOOC de Auditoria de Desempenho, a ser entregue no primeiro
trimestre de 2020, podera ser amplamente usado por servidores do TCU e de outros Tribunais estaduais, com
alcance ilimitado e baixo custo. Os resultados das Auditorias Coordenadas de Governança de Fronteiras e de Areas
Protegidas dao continuidade a iniciativas nacionais e proporcionarao a possibilidade de maior cooperaçao entre o
Estado brasileiro e seus vizinhos fronteiriços nos assuntos relacionais a essas duas açoes de fiscalizaçao, com a
possibilidade de aperfeiçoamento das políticas publicas sobre esses assuntos no Brasil e em seus vizinhos.
De outra parte, as atividades ofertadas no Plano de Capacitaçao da Olacefs para o trienio 2019-2020 poderao
beneficiar o TCU, ja que muitas delas tratarao de temas considerados estrategicos pela Casa, como Tecnologias em
Açoes de Controle, ODS, Meio Ambiente, Contrataçoes Publicas e Finanças Publicas. Boa parte dessas iniciativas e
ofertada a distancia o que possibilita maximizar a participaçao dos quadros tecnicos. Alem disso, os eventos
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presenciais previstos permitirao interaçao qualificada dos servidores do TCU com seus homologos estrangeiros,
fortalecendo redes de contato e o intercambio de melhores praticas e liçoes aprendidas.
Finalmente, a garantia da participaçao do TCU, com orçamento da Olacefs e da Cooperaçao Alema, nos eventos High
Level Political Forum 2019 e da Undesa/IDI Meeting “SAI Contributions to the 2030 Agenda and The Sustainable
Development Goals”; Partners for Review Meeting e no 3º Congresso da Uniao Internacional para a Conservaçao da
Natureza (IUCN), a ocorrerem no decorrer deste ano, representa nao so otimizaçao de recursos, mas principalmente
oportunidade de divulgar os trabalhos da EFS brasileira, bem como a obtençao de conhecimentos, a troca de
experiencias e o fortalecimento de redes de contato.
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