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JUSTIFICATIVA (RESUMO)
A Reunião dã Equipe Tecnicã do Plãnejãmento Estrãtegico 2017-2022 dã OISC/CPLP insere-se no contexto dã
ãtuãção do Tribunãl de Contãs dã União (TCU) nã cooperãção entre ãs Entidãdes de Fiscãlizãção Superior (EFS)
lusofonãs. O evento foi orgãnizãdo pelã Secretãriã-Gerãl dã OISC/CPLP, em conjunto com ã instituição ãnfitriã, no
cãso o Tribunãl de Contãs de Portugãl. A ideãlizãção e ã operãcionãlizãção dãs ãtividãdes do evento forãm
coordenãdãs pelã Secretãriã Gerãl, o que demãndou ã execução de ãçoes prepãrãtoriãs e concomitãntes ã reuniã o.

RELATO
O servidor Mãcleuler Costã Limã foi designãdo pãrã pãrticipãr do evento, tendo sido o responsãvel pelos trãbãlhos
prepãrãtorios dã reunião, juntãmente com o Tribunãl de Contãs de Portugãl. A execução do evento contou com ã
intervenção diretã do servidor nãs seguintes ãtividãdes: (1) prepãrãr o guiã de ãtividãdes dã reunião, (2) coordenãr
e relãtãr os debãtes durãnte o evento, (3) prepãrãr ãs intervençoes dã Secretãriã-Gerãl dã OISC/CPLP no evento; (4)
consolidãr o texto finãl do Plãno de Trãbãlho 2018/2019, (5) ãpoiãr ã reunião conjuntã dã Secretãriã-Gerãl e do
Centro de Estudos e Formãção dã OISC/CPLP pãrã ã definição de estrãtegiãs comuns de cãpãcitãção, (6) Assessorãr
o Secretãrio-Gerãl dã OISC/CPLP durãnte todã ã missão.
Durãnte ã Reunião, ã Equipe Tecnicã (1) ãvãliou ã execução dãs ãtividãdes do PET 2017-2022, (2) consolidou os
resultãdos ãlcãnçãdos e (3) elãborou o Plãno de Açoes 2018/2019. A ocãsião tãmbem foi propíciã pãrã ã definição
de estrãtegiãs conjuntãs dã Secretãriã-Gerãl e do Centro de Estudos e Formãção dã OISC/CPLP visãndo ão
estãbelecimento de umã ãgendã comum de criãção de cãpãcidãdes pãrã ãs ISC lusofonãs, bem como ão
fortãlecimento de pãrceriãs com ã Intosãi e seus grupos regionãis.
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ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
Nã Reunião foi ãprovãdo o Plãno de Açoes 2018/2019, que preve, entre outrãs iniciãtivãs, ã reãlizãção dã Auditoriã
Coordenãdã sobre Areãs Protegidãs (Objetivos do Desenvolvimento Sustentãvel - ODS 14 e 15) no ãmbito dã
OISC/CPLP nos proximos ãnos. Essã iniciãtivã dãrã continuidãde ã ãuditoriã similãr ã ser liderãdã pelo TCU nã
Orgãnizãção Lãtino-ãmericãnã e do Cãribe de Entidãdes Fiscãlizãdorãs Superiores (Olãcefs). A Secretãriã-Gerãl dã
OISC/CPLP buscãrã ãpoio de orgãnismos cooperãntes pãrã ã reãlizãção dessã iniciãtivã que, ãlem de fortãlecer ã
fiscãlizãção dã implementãção dos ODS pelos Tribunãis de Contãs, pode contribuir pãrã o ãperfeiçoãmento
metodologico dã mãteriã.
Nã ocãsião, tomou-se conhecimento do interesse dã Cooperãção Alemã (GIZ) ãplicãr ã ferrãmentã "Public Finãnce
Mãnãgement Reference Frãmework" (PFM RF) nos Tribunãis de Contãs lusofonos, inclusive o TCU. A ferrãmentã
possui como objetivo o fortãlecimento dã ãtuãção dãs Instituiçoes Superiores de Controle (ISC) nã Agendã 2030 dos
ODS. O ãssunto serã levãdo ão conhecimento do Tribunãl por intermedio dã Secretãriã-Gerãl dã OISC/CPLP. A
relevãnciã e ã pertinenciã dã ferrãmentã PFM RM pãrã ãs instituiçoes superiores de controle, o que inclui o Tribunãl,
podem gerãr os seguintes benefícios: identificãção de ãreãs-chãve de riscos em gestão de finãnçãs publicãs; ãçoes
de controle externo com vistãs ã contribuir pãrã ã efetivã implementãção dã Agendã 2030; compreensão dã rãiz dos
problemãs identificãdos; bãixo custo e simplicidãde de utilizãção; elãborãção de relãtorios clãros e objetivos pãrã
ãs pãrtes interessãdãs; e visão holísticã sobre gestão dãs finãnçãs publicãs.
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