


Inspirada no sucesso da Auditoria Coordenada em Áreas Protegidas
realizada em 2014, a COMTEMA conduzirá uma nova edição dessa
iniciativa. Será avaliada a contribuição das áreas protegidas para a
conservação da biodiversidade, a partir da metodologia INDIMAPA, das
metas deAichi e daAgenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

A Comissão Técnica Especial de Meio Ambiente (COMTEMA) tem orgulho
de apresentar seu mais novo trabalho: a Auditoria Coordenada
Internacional em Áreas Protegidas.

O programa de auditoria será realizado de 2018 a 2020 e permitirá
compartilhar conhecimentos e fortalecer a cooperação regional. Esta
iniciativa conta com o apoio do projeto Fortalecimento do Controle Externo
na Área Ambiental, uma parceria da Cooperação Brasil-Alemanha para o
Desenvolvimento Sustentável (por meio da GIZ - Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH) e da OLACEFS.

A nova edição da auditoria agregará novas questões e ampliará a
abrangência geográfica das análises. Além disso, será uma oportunidade
para realizar o monitoramento dos resultados do trabalho anterior.

Auditoria Coordenada Internacional
em Áreas Protegidas



O Objetivo 14 trata da conservação dos oceanos e dos recursos

marinhos, mencionando explicitamente as áreas protegidas como

estratégia importante para esse objetivo.

Além dos ODS, a Meta 11 de Aichi estabelece percentuais mínimos de

áreas protegidas terrestres e marinhas, e define requisitos qualitativos

para a conservação ambiental, como relevância ecológica,

representatividade e conectividade, entre outros.

As metas do Objetivo 15 estabelecem desafios como a conservação e o

uso sustentável dos ecossistemas terrestres e de sua biodiversidade e o

combate ao desmatamento.

Áreas protegidas e o
Desenvolvimento Sustentável

Pela primeira vez, o tema das áreas protegidas será analisado considerando

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, assinada

pelos países membros da Organização das Nações Unidas.



Auditorias Coordenadas

As auditorias coordenadas oferecem diversos benefícios, tais como:

As auditorias coordenadas são uma combinação de auditorias

conduzidas por diferentes Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) em

seus respectivos países, seguindo um planejamento integrado, com o

objetivo de obter tanto análises nacionais, como um panorama regional

sobre o assunto auditado.

Cooperação e integração entre as EFS

Desenvolvimento de capacidades

Intercâmbio de boas práticas e lições aprendidas

Avaliação de temas transfronteiriços

Resultados consolidados para a região



Capacitação

Cursos oferecidos

Auditoria de
natureza operacional

Biodiversidade
e áreas protegidas

Agenda 2030
e os ODS

O!cinas
presenciais

O Tribunal de Contas da União (TCU), na qualidade de Presidente do Comitê

de Criação de Capacidades da OLACEFS (CCC), oferecerá cursos de

capacitação com o objetivo de padronizar os conhecimentos das EFS

participantes da auditoria.



Contato

Coordenação

O Tribunal de Contas da União (TCU) será o coordenador geral do

programa de auditoria, bem como o responsável pela consolidação dos

resultados, pela produção dos mapas e dos produtos de comunicação

consolidados.

As auditorias coordenadas utilizam conceitos, métodos e ferramentas

padronizados para permitir a consolidação dos resultados em nível

regional. O TCU fornecerá papéis de trabalho padronizados, que serão

discutidos e avaliados com as EFS participantes.

Papéis de trabalho padronizados

• Matriz de planejamento

• Matriz de achados

• Árvore de problemas

• Quadro de normativos

• Questionário

• Critérios de consolidação

de resultados

• E outras técnicas de auditoria

AreasProtegidas@tcu.gov.br



Produtos de comunicação

A comunicação dos resultados é uma parte fundamental do trabalho de

auditoria, aproximando o trabalho dos auditores aos usuários da

informação. Por isso, serão elaborados produtos de comunicação em

diferentes formatos,adequados a cada público-alvo.

Instrumento de

apresentação

geoespacial dos

resultados da

auditoria sobre a

gestão de cada

área protegida.

Revista com os

resultados da

auditoria

apresentados em

linguagem acessível.

Painel que

apresenta os

resultados de

auditoria de

maneira visual

e atrativa.

Documento

que sintetiza

os resultados

da auditoria

em uma folha.

INDIMAPA

SUMÁRIO

EXECUTIVO

INFOGRÁFICO

FICHA-SÍNTESE





Cronograma

2018

2019

2

2020

1

2020

2

2019

1

Envio dos convites às EFS e
confirmação de participação

Capacitação das EFS

Planejamento e execução da auditoria

Relatório e consolidação dos resultados

Produtos de comunicação



Coordenação

Execução

Apoio


