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Chamada de Coordenação de Membros da Rede TAP
25 de março de 2021

9:00 ET / 13:00 GMT
Sumário executivo

Secretariado TAP
John Romano, Coordenador TAP - romano@tapnetwork2030.org

Claudia Villalona,   Oficial de Programa TAP - villalona@tapnetwork2030.org
Ellery Wong, TAP Communications & Outreach Officer - wong@tapnetwork2030.org

Co-Presidentes do Comitê de Direção da TAP 2021
Jean Scrimgeour, Diretor de Operações e Crescimento do Laboratório de Responsabilidade - jean@accountabilitylab.org
Judith Kaulem, Diretora do Fórum de Confiança para a Redução da Pobreza (PRFT) - judith@prftzim.org

Gravação: https://youtu.be/oD-Ow8fpM-0
Reunião de presidência: Judith Kaulem, Diretora do Fórum de Confiança para a Redução da Pobreza (PRFT)

Agenda da reunião:
1. Boas-vindas e introdução

2. Oportunidades contínuas para o envolvimento da TAP
3. Atualização sobre Oportunidades de Advocacy da TAP
4. Espaço aberto para os membros compartilharem notícias / oportunidades de colaboração, engajamento ou

parceria
5. AOB

* encontre todos os itens de ação e resultados destacados em vermelho

*** Caso necessite da tradução desta ata, não hesite em contactar a Responsável de Programa TAP, Claudia
Villalona,   em villalona@tapnetwork2030.org

Item da agenda nº 1: Boas-vindas e apresentações
O presidente começou pedindo aos participantes que se apresentassem brevemente. Conforme discutido na chamada anterior,
essas Chamadas de Coordenação de Sócios serão realizadas mensalmente. Eles visam fornecer o

adesão com atualizações importantes sobre o trabalho em curso da TAP, uma oportunidade para solicitar feedback sobre
fluxos de trabalho importantes e uma plataforma para compartilhar atualizações / oportunidades de colaboração com outros
membros e parceiros.
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Item # 2 da agenda: Oportunidades contínuas para o envolvimento da TAP
O Presidente deu a palavra ao Coordenador da TAP que aproveitou a oportunidade para delinear os
oportunidades de engajamento:

1. Compartilhar estudos de caso e recursos-chave a serem apresentados no SDG16 + Civil Society Toolkit
○ O SDG16 + Civil Society Toolkit, que está atualmente em desenvolvimento , apresentará

estudos de caso relevantes sobre várias abordagens para o ODS16 + advocacia e planejamento,
implementação e responsabilidade , procurando destacar as principais lições aprendidas para o setor civil
parceiros da sociedade para aplicar em seu próprio trabalho e contextos.

○ Estamos, portanto, buscando estudos de caso de membros e parceiros da TAP que irão

mostre o trabalho da sua organização.
○ Os estudos de caso não devem ter mais do que 600 palavras combinadas e devem abordar todos os

as perguntas delineadas no formulário abaixo. Por favor, seja o mais específico possível e forneça

o máximo de detalhes possível em relação a essas experiências, embora seja tão conciso quanto
possível. Para exemplos do tipo de conteúdo que queremos mostrar, você pode encontrar
todos os estudos de caso do Manual de Responsabilidade SDG da Rede TAP online aqui .

○ Compartilhe seu estudo de caso aqui: https://www.surveymonkey.com/r/SDG16CaseStudies
○ O SDG16 + Civil Society Toolkit também apresentará e destacará uma ampla gama de recursos

relacionadas a abordagens para o avanço do ODS16 +, bem como recursos que fornecem
histórico e contexto sobre as questões dentro de cada meta ODS16.

○ Compartilhe os principais recursos de sua organização (relatórios, publicações, kits de ferramentas, guias, etc.) para

avançando SDG16 +:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TskTuSLrAwk0lY4-adIjbW6X9eFkcJmtzFDXc
JU3LPc / edit? Usp = compartilhamento

2. Inscreva-se nos esforços de “narração de histórias” da TAP para apresentar os membros e parceiros da TAP
○ A secretaria espera fornecer mais oportunidades para destacar e mostrar o trabalho

de membros e parceiros, conforme discutido na última chamada, nossas novas comunicações e
O Oficial de Divulgação assumirá a liderança nesses fluxos de trabalho

○ Faremos isso por meio da arte de “contar histórias” - incluindo a exibição de

trabalho que muitos de vocês estão fazendo e revelando os desafios, sucessos, fracassos e
esforços para que outros possam aprender com o avanço.

○ Para registar o seu interesse nos esforços de “Contação de Histórias” da TAP, preencha o seguinte

formulário com o máximo de detalhes possível para destacar o tipo de conteúdo que você gostaria de
mostruário: https://forms.gle/UBCiRjKX6y3rn7uL6

3. Reiniciar as Plataformas de Engajamento Regional da TAP
○ Conforme sugerido na chamada anterior, a TAP irá reiniciar o Engajamento Regional

Plataformas para ajudar a facilitar a colaboração entre colegas no nível regional e nacional

nível
○ Os grupos serão organizados de forma independente por membros / parceiros da TAP dentro do

grupos - por favor, indique no formulário se estiver interessado em ajudar a facilitar estes trabalhos
grupos
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○ Em resposta a uma pergunta feita por um parceiro global, o secretariado deixou a escolha og

região a critério da organização, permitindo-lhes aderir a qualquer
plataforma (s) de engajamento que eles acreditam que podem contribuir para

○ Se você estiver interessado em fazer parte de qualquer uma das Plataformas de Engajamento Regional da TAP,
por favor, preencha o seguinte formulário o mais rápido possível, pois vamos tentar reviver esses grupos no
num futuro muito próximo, para que possamos coordenar quaisquer atividades potenciais em torno do HLPF de 2021 em
Julho: https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

eu. O formulário acima também pode ser usado para se inscrever no Advocacy / HLPF da TAP e
Relatórios Spotlight / VNR / Grupos de trabalho de dados (veja abaixo)

4. Advocacia e HLPF, Relatórios Spotlight e Grupos de Trabalho de Dados
○ Conforme também discutido na chamada de coordenação anterior, a TAP começou a intensificar

engajamento com grupos de trabalho temáticos existentes
○ Estaremos expandindo / reconfigurando os Grupos de Trabalho para incluir as seguintes áreas:

eu. Grupo de Trabalho de Planejamento de Advocacia e HLPF
ii. Relatório Spotlight, VNRs e Grupo de Trabalho de Dados

○ Se você estiver interessado em se envolver no trabalho da TAP em torno de Advocacy e Planejamento HLPF, ou
sobre relatórios, VNRs e dados do Spotlight, preencha o formulário aqui:
https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

Para obter uma lista atualizada regularmente de oportunidades de engajamento, visite nosso portal de engajamento de sócios.
Não se esqueça de se envolver com a TAP no twitter e siga-nos se ainda não o fez no
@ TAPNetwork2030. Veja nosso último tópico de tweet com informações sobre essas oportunidades.

Item da Agenda # 3: Atualização sobre Oportunidades de Advocacy da TAP
O Coordenador TAP analisou as atualizações do TAP de Advocacy atual e do Grupo de Trabalho de Advocacy
estão atualmente envolvidos.

As negociações da HLPF Review, que começaram no início deste ano, ainda estão em andamento. O Coordenador TAP
expressou otimismo de que, a partir das negociações, a versão revisada mais recente exige que o ODS16 seja revisado
anualmente no HLPF durante este ciclo (até 2023). O atual trabalho de advocacia da TAP centra-se em garantir

que esta linguagem permanece no rascunho revisado. Alguns colegas expressaram preocupação de que algum membro
os estados podem não apoiar a inclusão da revisão anual.

A TAP trabalhou com a Comunidade ODS16 + Global para lançar um blog de apoio ao rascunho revisado,
que pode ser encontrado aqui. Nosso Oficial de Comunicações e Divulgação desenvolveu um Guia de Advocacy
com ferramentas e recursos para os sócios sobre como abordar mensagens de defesa de direitos, especialmente em
plataformas de mídia social. Os membros e parceiros da TAP são incentivados a usar as suas plataformas e
redes para enviar a mensagem aos estados membros e partes interessadas da ONU.

Outro ponto de entrada de advocacy planejado pela TAP é a atualização da Declaração de Roma (2019)
como muitas das demandas ainda são válidas e ainda mais urgentes do que antes.
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À medida que começamos os preparativos antes do HLPF, qualquer membro ou parceiro da TAP interessado em se envolver
Esses fluxos de trabalho são incentivados a se inscrever no Grupo de Trabalho de Planejamento de Advocacy e HLPF.
Inscreva-se preenchendo o formulário aqui : https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

Item # 4 da agenda: piso aberto para membros compartilharem notícias / oportunidades de colaboração e engajamento
ou parceria

Antes de abrir a palavra para colegas compartilharem notícias, oportunidades de colaboração e engajamento,
o coordenador perguntou aos colegas como o secretariado pode melhorar de forma mais ampla. Além disso, que tipo
de plataformas / estruturas melhoraria o envolvimento interno e a comunicação entre os
a adesão e o secretariado? Finalmente, em quais outras oportunidades de engajamento a TAP poderia se envolver
com base nas necessidades dos membros?

A Transparência Internacional alertou colegas que a Assembleia Geral sediará um evento especial
reunião sobre corrupção no início de junho foi transmitida virtualmente. Eles vão discutir a proteção do espaço cívico e
proteção de jornalistas, etc. Eles irão planejar um dia da Sociedade Civil onde as organizações podem apresentar sobre estes
questões particulares. O prazo para se inscrever é na próxima semana - se estiver interessado, entre em contato com David Banisar
na Transparency International.

IYSO tomou a palavra para dizer aos colegas que no Iêmen há uma grave escassez de gás onde as pessoas estão
incapaz até mesmo de ligar o fogão. IYSO iniciou uma campanha de advocacy para aumentar a conscientização e perguntou
colegas para apoiar a campanha, compartilhando com suas redes e plataformas de mídia social. Elas vão
também hospedar um evento virtual público que eles irão compartilhar com os Colegas da TAP. Quaisquer dicas para advocacy também são
estimado. shaima@iysoyemen.org

Colegas da Tunísia e do Togo compartilharam suas experiências no sentido de promover a transparência e contra
corrupção. Essa troca de experiências são bons exemplos de possíveis estudos de caso que seriam
incluído no kit de ferramentas SDG16. Envie seu estudo de caso (600 a 700 palavras) aqui:
https://www.surveymonkey.com/r/SDG16CaseStudies
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