
                3 de outubro de 2016 

  

Grupo Consultivo Externo do MICI 

  

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

   

Antecedentes / Justificativa 

Esta iniciativa surge da missão do MICI de promover a prestação de contas e a 
transparência no âmbito das operações de financiamento do Grupo BID na América 
Latina e Caribe (ALC). Para cumprir este mandato com eficácia, o MICI gostaria de 
desenvolver indicadores de desempenho para o seu trabalho de mediação e 
investigação na região. Esta iniciativa também surge em resposta às recomendações 
sobre a importância de avaliar o desempenho do MICI e estabelecer parâmetros de 
avaliação, propostas pela Diretoria Executiva e pela Administração do BID, bem como 
por organizações da sociedade civil (OSCs). Todos eles recomendaram que o MICI 
avaliasse de forma mais precisa a eficácia e o impacto do seu trabalho, e as OSCs 
recomendaram a criação de um grupo assessor externo para cumprir esta meta de 
maneira mais objetiva. A ideia de um grupo consultivo externo foi inicialmente discutida 
com diferentes atores em janeiro de 2016 e posteriormente se apresentou um esboço 
preliminar que foi discutido em uma reunião com representantes de OSCs e 
acadêmicos em abril, e muitas dos comentários e sugestões recebidas foram 
incorporadas na Nota Conceitual do Grupo Consultivo Externo (GCE).  
 

MICI iniciou um período de consulta pública em julho de 2016 divulgando a Nota 
Conceitual com uma gama ampla gama de atores incluindo representantes da 
sociedade civil, acadêmicos, funcionários de governo, especialistas e outros 
mecanismos de prestação de contas da América Latina, Estados Unidos e Europa. A 
Nota foi enviada via e-mail para mais de 400 pessoas e publicada no site da MICI 
durante mais de mês. Ela também foi compartilhada com 90 representantes de OSCs 
mexicanas durante um seminário externo realizado na cidade do México em junho e 
discutiu com um grupo de representantes de OSCs da América Latina e os Estados 
Unidos em agosto.  
 
O MICI recebeu importantes comentários e sugestões via e-mail e durante reuniões 
com os diversos atores. Todos aqueles que enviaram subsídios à Nota Conceitual 
eram representantes da sociedade civil, na sua maioria residente da América Latina e 
no Caribe. Todos manifestaram apoio à iniciativa tendo em vista que ela é voltada para 
aumentar a transparência e promover a participação da sociedade civil no MICI. Houve 
variadas recomendações sobre os objetivos gerais, processo de seleção, e trabalho 
proposto do GCE. Veja o Relatório do Processo Consultivo em anexo para maiores 
detalhes sobre os comentários recebidos. 
  



Meta Geral 

MICI esta constituindo um Grupo Consultivo Externo para sistematicamente avaliar  
seu desempenho através de um processo participativo e transparente com o objetivo 
de melhorar a sua atuação na América Latina e Caribe. O GCE possibilitará ao MICI 
beneficiar da experiência e conhecimento de atores externos importantes como 
especialistas em prestação de contas, representantes de OSCs, e staff de outros 
mecanismos de prestação de contas.  É importante ressaltar que embora o GCE 
prestará orientação e conselhos sobre a avaliação de impacto do trabalho do 
mecanismo, o MICI continuará a exercer a responsabilidade por suas decisões e 
ações.  
  
Objetivos 

       Ajudar o MICI na construção e monitorei-o de indicadores de desempenho na 

área de prestação de contas e assim contribuir para a próxima revisão da 

Política do MICI. 

       Prestar aconselhamento ao MICI com relação a suas políticas e casos de 

queixas específicos.  

       Servir como uma caixa de ressonância para o MICI sobre tendências 

emergentes e boas práticas nos campos do desenvolvimento sustentável e a 

prestação de contas na América Latina e Caribe.   

  

Princípios de Funcionamento 

 O GCE realizará seu trabalho de maneira transparente com agendas e resumos 
de suas reuniões publicadas no website do MICI. 

 

 O GCE representará um ‘espaço horizontal’ onde o MICI e os membros do GCE 
possam livremente compartilhar pontos de vista e construir confiança. 

 

 No intuito de promover um diálogo norteado pela franqueza e em respeito as 
necessidades de confidencialidade tanto do MICI como dos membros do GCE, 
as reuniões serão informais e seguirão às regras de “Chatham House” de não 
atribuição pessoal. 



Composição dos Membros 

       A GCE é um grupo multi-setorial de atores que representam variados contextos 
de países, setores institucionais, experiências de prestação de contas, e 
especialidades temáticas.  

       Os Membros do GCE participam de forma voluntária, sem remuneração, e terão 
um mandato inicial de 2 anos.  



       Enquanto os membros são selecionado devido suas afiliações institucionais, 
eles participam e falam em nome próprio.  

       Os Membros do GCE podem ser cidadãos de qualquer um dos países membros 
do BID. No entanto, será priorizada ama representação forte da região ALC.  

       Para os membros que não residam em Washington, o MICI cobrirá o custo de 
transporte, hotel, e diárias para participar das reuniões do GCE. 

         A composição do GCE é a seguinte:  

4  Representantes de OSCs. 

3  Especialistas em desenvolvimento sustentável e prestação de contas. 

1  Representante dos Mecanismos de Prestação de Contas (IAMs). 

8  Total 

  

Obrigações dos Membros 

       Participar das reuniões do GCE. 

       Responder às comunicações do MICI de forma rápida. 

       Dedicar o tempo necessário para ler documentos enviados pelo MICI. 

       Participar de forma crítica e construtiva para alcançar os objetivos do GCE. 

       Manter a confidencialidade dos solicitantes e de outros assuntos sensíveis 
quando necessário. 

  

Processo de Seleção dos Membros 

        O MICI divulgará amplamente via e-mail, website, e outros meios de 
comunicação sociais uma 'chamada' para aqueles interessados em se candidatar 
para serem membros do GCE.  

         Os interessados devem enviar ao MICI as seguintes informações: 

o Curriculum Vitae 

o Uma Declaração de Interesse de uma página, explicando a razão pela qual 
deseja servir no GCE, e como sua experiência e conhecimento técnico irá 
contribuir ao Grupo. 

         Serão aplicados os seguintes critérios de seleção para escolher os Membros:  

o Diversidade geográfica, com ênfase na participação majoritária de 
representantes de OSCs da América Latina e o Caribe. 

o Participação de representantes de grupos vulneráveis, como povos 
indígenas. 



o Experiência académica e/ou conhecimento técnico em áreas relevantes, 
como prestação de contas, transparência, financiamento do 
desenvolvimento e sustentabilidade. 

o Prévia experiência interagindo com o MICI como reclamante ou 
interlocutor. 

o Igualdade de gênero. 

o Assegurar o não conflito de interesse com o Grupo BID ou o MICI. 

        A Diretora do MICI, Victoria Márquez-Mees, conduzirá um grupo de trabalho no 
MICI para analisar as propostas dos candidatos e selecionar os membros da 
GCE. 

  

Metodologia / Estrutura  

       O MICI coordena o GCE e o seguinte staff do MICI participa de forma regular nas 
suas reuniões: Diretora e os Coordenadores das Fases de Consulta e Verificação 
da Observância.    Staff adicional do MICI participará quando necessário para 
tomar notas ou desempenhar outras funções administrativas. 

       O GCE reúne-se de forma regular (frequência exata será determinada pelo GCE) 
através de reuniões presenciais e/ou videoconferências quando necessário. As 
reuniões geralmente duram um dia inteiro.  

       O MICI envia uma agenda proposta aos Membros para eles revisarem, 
comentarem, e/ou proporem alterações caso desejem.   

       O MICI preside as reuniões do GCE, e após a reunião produz uma nota de 
resumo que inclui os principais tópicos discutidos, decisões, e quaisquer ações 
de seguimento acordadas. A nota de resumo será enviada aos Membros para 
comentar e/ou editar antes de ser finalizado e publicado (juntamente com a 
agenda da reunião) no website do MICI dentro de algumas semanas.  

       O MICI é responsável pela execução de qualquer ação de seguimento acordadas 
durante as reuniões do GCE e informará os Membros sobre a execução das 
mesmas de forma regular. 

       Um staff do MICI, sob a supervisão da Diretora, será o ponto de contato dos 
Membros para os seguintes aspectos: a logística das reuniões; preparar a 
agenda proposta e compartilhar com os Membros antes das reuniões; escrever e 
compartilhar a nota de resumo da reunião; e divulgando a agenda e quaisquer 
outros documentos públicos relevantes via o website do MICI.  

  

  

Próximos Passos 



         Novembro de 2016   Receber propostas dos candidatos 

         Dezembro de 2016   Seleção dos Membros do GCE 

         Janeiro de 2017    Realizar reunião Inicial do GCE 


