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A Oficina de Planejamento Tá tico 2020–2022 da Olacefs teve o objetivo de discutir, junto aos representantes té cnicos
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que compõ em os grupos temá ticos da Organizaçã o, o plano tá tico a
ser implementado na pró xima gestã o. Como subsı́dio, foram apresentadas as metas e indicadores do plano de 20172019 para avaliar sua implementaçã o e informar sobre o desempenho da Organizaçã o.
A participaçã o do TCU justifica-se pela condiçã o de presidente do Comitê de Criaçã o de Capacidades (CCC) e da
Comissã o Té cnica Especial de Meio Ambiente (COMTEMA), com a finalidade de apresentar o progresso dos
trabalhos da gestã o e apoiar o planejamento das açõ es do pró ximo ciclo. Workshops de planejamento sã o
fundamentais para realizar um balanço do que a instituiçã o já alcançou em seus respectivos temas, mas
principalmente para traçar o caminho para o futuro. E a metodologia participativa e colaborativa adotada pela
coordenaçã o do evento possibilitou a construçã o coletiva do instrumento de planejamento, gerando maior
comprometimento por parte dos envolvidos.

Os representantes do TCU que participaram do evento estã o diretamente envolvidos na gestã o do CCC (ISC) e da
COMTEMA (SecexAgroAmbiental). Ressalta-se ainda que as passagens e hospedagens dos servidores foram
custeadas pela GIZ, no â mbito do acordo de cooperaçã o com o TCU, exceto as diá rias de deslocamento.

RELATO

Trata-se de relató rio circunstanciado, no qual destacam-se os principais pontos de interesse para o TCU nos
referidos eventos:
1. Oficina de Planejamento Tático 2020 – 2022 da Olacefs:
a.

Apresentaçã o das metas e estraté gias do Plano Estraté gico OLACEFS 2017-2022;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFS Q 4, Lt 1, Anexo III, Sala 110 | CEP 70042-900 | Brasília-DF-Brasil | Fone: +55 61 3316-7915 | Fax: +55 61 3316-7522 |
serint.eventos@tcu.gov.br

b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

Apresentaçã o do andamento dos objetivos e estraté gias vinculadas ao Plano Tá tico 2017–2019;
Balanço das açõ es: identificaçã o de limitaçõ es para a implementaçã o de metas e estraté gias no Plano Tá tico
2017-2019;
Dinâ mica colaborativa para aná lise SWOT da Olacefs;
Dinâ mica colaborativa para identificaçã o de açõ es ou projetos novos ou complementares por estraté gia em
grupos organizados por objetivo;
Apresentaçã o das açõ es ou projetos priorizados por objetivo;
Identificaçã o de EFSs responsá veis pela implementaçã o de açõ es e projetos por estraté gia;
Apresentaçã o conceitual e metodoló gica sobre a preparaçã o de indicadores;
Preparaçã o e revisã o de indicadores e metas do Plano Tá tico;
Identificaçã o das necessidades de ajuste no Plano Estraté gico Olacefs 2017-2022.

As metas e indicadores discutidos foram:

1. Desenvolver uma estraté gia de financiamento e sustentabilidade da Olacefs.
2. Orientar a estrutura do modelo de gestã o e serviços em direçã o a resultados e impacto.
3. Adotar polı́tica de comunicaçã o interna e externa adequada.
4. Promover a aplicaçã o de padrõ es internacionais e boas prá ticas em supervisã o superior.
5. Fortalecer e harmonizar o serviço de capacitaçã o.
6. Desenvolver a gestã o do conhecimento.

2. Oficina de Socialização de Estratégias de Comunicação da Olacefs e Grupos de Interesse em Temas
Ambientais:
a.
b.
c.
d.
e.

Exposiçã o de consultora externa para sensibilizar os representantes das Comissõ es da Olacefs sobre os
desafios das estraté gias de comunicaçã o da Organizaçã o, incentivando a incorporaçã o de açõ es de
comunicaçã o nas á reas de trabalho das comissõ es, alinhadas com a estraté gia;
Apresentaçã o do curso virtual “Estraté gias de comunicaçã o para produtos de auditoria”;
Elaboraçã o de matriz de açõ es tá ticas do plano de comunicaçã o para cada comissã o;
Definiçã o de objetivos, meios e açõ es tá ticas/operacionais de pelo menos um compromisso por comissã o;
Identificaçã o de açõ es no Plano Operativo Anual (POA) das comissõ es e definiçã o de um plano de trabalho
de comunicaçã o (o que, como, quando, onde, grupo-alvo, mensagem).

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Em relaçã o à atuaçã o do TCU no CCC, o Plano Tá tico construı́do em conjunto no evento será implementado pela
pró xima gestã o do Comitê , que será apoiada pelo Tribunal na transiçã o. Outra questã o importante para se discutir
é a sustentabilidade financeira da Olacefs, no sentido de buscar soluçõ es por projetos para as pró ximas gestõ es,
considerando uma possı́vel restriçã o de recursos, dada a incerteza sobre a captaçã o de financiamento de cooperaçã o
internacional e a situaçã o polı́tica e econô mica de alguns paı́ses membros.
As estraté gias de comunicaçã o discutidas, que envolvem aná lise de usabilidade e arquitetura da informaçã o do
portal da Olacefs, serã o ú teis també m na elaboraçã o de produtos de divulgaçã o do CCC na gestã o atual, com vistas a
melhorar a comunicaçã o com as partes interessadas e a articulaçã o institucional.
Da mesma forma, foram discutidas e definidas linhas de atuaçã o das comissõ es temá ticas da Olacefs, a exemplo da
COMTEMA (presidida pelo TCU), no que diz respeito a formas de comunicaçã o nos aspectos de planejamento,
execuçã o e resultado dos seus trabalhos. Essas açõ es de comunicaçã o serã o realizadas a partir do exercı́cio de 2020.
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