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A sigla PALOP refere-se aos Paı́ses Africanos de Lı́ngua Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné -Bissau,
Moçambique e Sã o Tomé e Prı́ncipe). Juntamente com o Timor-Leste, os seis paı́ses sã o chamados de PALOP-TL.
Os PALOP-TL desenvolvem uma cooperaçã o ı́mpar com a Uniã o Europeia (UE), implementando projetos com
resultados relevantes e reconhecidos.
O Programa PALOP-TL com a Uniã o Europeia visa promover as relaçõ es entre os paı́ses e o reforço da cooperaçã o
em domı́nios de interesse mú tuo, assente numa lı́ngua comum.
Dentre os projetos em curso, Pro PALOP-TL ISC Fase II é o Programa para a Consolidaçã o da Governaçã o Econó mica
e Sistemas de Gestã o das Finanças Pú blicas nos PALOP-TL. O Programa tem como objetivo “Melhorar a Governaçã o
Econó mica nos PALOP-TL, atravé s da melhoria de capacidades para a prestaçã o de contas, e da eficá cia,
transparê ncia e prá ticas de gestã o das Finanças Pú blicas”.
Resultados esperados (extraı́do do sı́tio da entidade):
• Reforço das capacidades dos executivos para assegurar a transparê ncia orçamental e fiscal nos PALOP-TL;
• Consolidaçã o das Instituiçõ es Superiores de Controlo e de outras instituiçõ es de controlo externo para
assegurar o controlo externo e auditorias dos sistemas de gestã o das finanças pú blicas nos PALOP-TL;
• Reforço das capacidades dos parlamentos e organizaçõ es da sociedade civil para assegurar de forma
efectiva a fiscalizaçã o parlamentar e a monitoria social dos sistemas de gestã o das Finanças Pú blicas nos
PALOP-TL.
Pú blico-alvo: Ministé rios das Finanças, Tribunais de Contas, Parlamentos e Organizaçõ es da Sociedade Civil.
A participaçã o do TCU justifica-se na experiê ncia obtida na realizaçã o da Auditoria Coordenada nas á reas protegidas
na Amé rica Latina, realizada em 2014, a qual contou com a participaçã o de doze paı́ses. Nesse sentido, o Tribunal
foi convidado a expor o tema “O modelo de auditoria coordenada aos ODS 14 & 15 das Olacefs – apresentaçã o da
metodologia e resultados”.

RELATO

O evento foi dividido em trê s mó dulos:
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•

Mó dulo 1: O impacto da transparê ncia orçamental na implementaçã o dos ODS e Agendas 2030/2063 –
Orçamentos Programa e Contabilidade Patrimonial
Nos PALOP-TL, o Ministé rio das Finanças é o ó rgã o responsá vel pela adoçã o da metodologia de orçamento programa
e contabilidade patrimonial. O evento teve como foco a necessidade de implementaçã o destes instrumentos como
ferramentas para o alcance dos ODS Agendas 2030/2063 (A agenda 2063 se aplica aos paı́ses africanos).
Em relaçã o ao contexto global de financiamento, foi pontuado como problema a dificuldade de obtençã o de novos
financiamentos, dado o alto nı́vel de endividamento dos paı́ses. Nesse sentido, deve-se criar condiçõ es para que os
investimentos pú blico e privado criem resultados. Ressaltou-se també m a necessidade de equilı́brio fiscal. Alguns
paı́ses apresentaram suas experiê ncias na implantaçã o do orçamento programa e a integraçã o com as metas ODS.
As palestras e questõ es levantadas ressaltaram a importâ ncia de se monitorar as metas fixadas e de se cobrar dos
gestores o seu cumprimento.
Em resumo, o mó dulo 1 tratou da importâ ncia do orçamento programa e da contabilidade patrimonial, com
indicadores que permitam o monitoramento, o que poderá contribuir para a implementaçã o dos ODS.
• Mó dulo 2: O papel dos Parlamentos na implementaçã o e fiscalizaçã o dos ODS e Agenda 2063
Conforme pontuado nas palestras, os parlamentos dos paı́ses envolvidos devem buscar capacitaçã o para poderem
fiscalizar a implementaçã o dos ODS. O Pro PALOP TL está preparado para prestar apoio té cnico aos parlamentos.
•

Mó dulo 3: As ISC (Instituiçõ es Superiores de Controle) e a auditoria de implementaçã o dos ODS – Desafios
e boas prá ticas.
Dentre os diversos assuntos tratados, destaca-se a necessidade de capacitaçã o nos Tribunais para se fazer auditorias
especı́ficas de implementaçã o dos ODS. Essa é uma das conclusõ es do 1º Seminá rio Eurosai e Afrosai.
Houve uma exposiçã o sobre a Ferramenta PFM-RF (Public Financial Management – Reporting Framework). Essa
ferramenta serve para avaliaçã o de riscos dos ó rgã os governamentais, por exemplo, Ministé rio da Saú de, Ministé rio
da Educaçã o, Ministé rio das Finanças, etc. em á reas como polı́tica macroeconô mica e fiscal, preparaçã o do
orçamento, aprovaçã o do orçamento, gestã o financeira, contabilidade e fiscalizaçã o. A ferramenta vem sendo
utilizada por paı́ses africanos.
O ú ltimo tema do mó dulo 3 foi a palestra do TCU sobre as auditorias coordenadas nas á reas protegidas. Foram
mencionadas as trê s auditorias no tema: a primeira auditoria em 2013, feita apenas pelo TCU no bioma Amazô nia;
a auditoria coordenada de 2014, que contou com a participaçã o de 12 paı́ses e a auditoria coordenada de 2020, que
está em andamento e conta com a participaçã o de 18 paı́ses. Foi destaque na apresentaçã o: a explicaçã o sobre o
grá fico de rede ou teia para avaliaçã o de treze indicadores de uma á rea protegida; a criaçã o do Indimapa com as
cores vermelho, amarelo e verde e avaliaçã o de 1.120 á reas na Amé rica Latina; e os principais resultados alcançados.
Ao final, os participantes foram alocados em mesas de trabalho para listar Conclusõ es e Recomendaçõ es. Eu
participei de um grupo relativo a Tribunais de Contas, que fez a seguinte proposta:
Realizar auditorias de desempenho
Conclusõ es
Atualizar a ferramenta PFM-RF para a necessidade de cada paı́s
Necessidade de realizar auditoria coordenada nos ODS 14 e 15
Capacitaçã o de recursos humanos para a realizaçã o de auditoria de desempenho
Capacitaçã o para a utilizaçã o da ferramenta PFM-RF, com a devida atualizaçã o da
Recomendaçõ es
ferramenta em cada paı́s
Realizar auditoria coordenada nos ODS 14 e 15

ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Quanto à s ferramentas de orçamento programa e contabilidade patrimonial, que foram muito discutidas em todo o
programa, elas já foram implementadas no Brasil. O orçamento programa está implantado há muito tempo, com
destaques para as mudanças introduzidas pelo PPA (Plano Plurianual) 2000-2003 e alteraçõ es subsequentes. A
contabilidade patrimonial está de longa data incorporada ao SIAFI – Sistema Integrado de Administraçã o Financeira
do Governo Federal. O que pode ser questionado é até que ponto estes instrumentos estã o alinhados e
comprometidos com a implementaçã o dos ODS da Agenda 2030.
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Os Tribunais de Contas querem realizar auditorias de desempenho (chamadas no Brasil de auditorias operacionais)
e auditorias coordenadas. Sã o ferramentas já utilizadas pelo TCU.
O principal encaminhamento decorrente desta açã o é que os PALOP-TL gostaram muito das auditorias coordenadas
nas á reas protegidas e provavelmente pedirã o o apoio do Tribunal para realizar um trabalho similar no continente
africano.
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