
A OSC2 serve como o maior eleitorado da 
sociedade civil na GPE que representa o Sul 
Global. A OSC2 é uma parceira chave da 
GPE que envolve-se  a nível global, regional 
e nacional para tornar a GPE numa parceria 
mais inclusiva. Os actuais representantes do 
Conselho da OSC2 foram eleitos para con-
tribuir com a GPE, representando a voz da 
sociedade civil do sul na governança da GPE, 
ao intervir nas estratégias da GPE, políticas e 
decisões de financiamento. Dada esta plata-
forma, uma abordagem com intervenientes 
diversos nos esforços de mobilização bem 
coordenados para divulgar as realidades 
e condições locais na promoção da ‘meta 
governança’ da nova agenda global para 
esforços sustentáveis em educação.

A Parceria Global pela Educação (GPE) tem 
um Conselho composto por representantes 
de diferentes eleitorados, incluindo a socie-
dade civil. As OSCs (Organizações da Socie-
dade Civil) participam activamente do Con-
selho de Directores da Parceria Global para 
a Educação. Os representantes do Conselho 
da OSC2 foram eleitos em Abril de 2021 
para um mandato de dois anos que termi-
na em Dezembro de 2023, com  Solange 
Akpo como membro principal do Conselho 
e Abeer Tamimi como membro suplente do 
Conselho. O papel dos membros do Consel-
ho das OSCs (Organizações da Sociedade 
Civil) na GPE é contribuir para a formulação 
de políticas da GPE, direcção institucional e 
processos de tomada de decisão.

Representantes do Conselho da 
OSC2 GPE

OSC2: Uma rede de coalizões da 
sociedade civil do Sul Global
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https://drive.google.com/file/d/12B7a9Ee3z6yKALtm-NMbpDxfU6Wot-nt/view
https://www.globalpartnership.org/who-we-are/board/board-members
https://www.globalpartnership.org/who-we-are/board/board-members
https://www.globalpartnership.org/who-we-are/board/board-members


O Secretariado/ da 
GPE compartilha com 
a CGE as informações 
sobre os processos de 
governança do Con-
selho e outras actual-
izações: a Importância 
da OSC2.

A Importância da 
OSC2 e o Conselho 
da OSC2  participam 
das informações da-
das no Comité da GPE 
e transmitem estas 
informações aos consti-
tuintes da CSO2 para 
avaliação.

Envolva-se com os 
membros do eleitora-
do com base nos seus 
coordenadores/repre-
sentantes. Faça acom-
panhamentos onde 
as contribuições são 
necessárias através 
das suas coalizões na 
tomada de decisões.

Use as participaões 
das coalizões para 
votar de acordo com 
a GPE para assegurar 
quaisquer subsídios 
que sejam expedidos 
pelo voto afirmativo 
para financiamento ou 
voto sem objecção.

Compartilhe com o 
Secretariado da GPE 
todas as entradas 
capturadas nos en-
volvimentos com as 
coalizões.

A OSC2 oferece às coalizões uma plata-
forma para esforços colaborativos para 
estabelecer soluções inovadoras e ac-
tuar como um guarda de responsabili-
dade crítica a nível global para garantir 
que os objectivos e desafios do ODS4 
sejam abordados e cumpridos em es-
paços estratégicos de advocacia, como 
a GPE. Através do apoio da oficial da 
advocacia da Campanha Global para a 
Educação: Phumza Luthango que actua 
como coordenadora principal da OSC2 
dos seus membros nos níveis nacional e 
regional. A OSC2 promove a advocacia 
orientada para políticas de educação, 
pressionando governos e doadores in-
ternacionais para obter educação inclu-
siva e transformadora e apoio financeiro 
para parceiros de países em desenvolvi-
mento.

Ao tornar operacional os envolvimentos 
significativos da sociedade civil com a 
GPE como o financiador global da edu-
cação mais considerável; o envolvimento 
activo dos membros das coalizões em nív-
el nacional e regional nas questões rela-
cionadas ao país levantadas pelos rep-
resentantes do Conselho da OSC2 GPE 
é crucial: Isto informa Solange Akpo e 
Abeer Tamimi sobre como votar de acor-
do com os mandatos do seu eleitorado 
com base nas informações sensíveis ao 
contexto. Este processo de envolvimento 
promove a prestação de contas e trans-
parência dentro do movimento para re-
sponder, integrar e monitorar efectiva-
mente o desempenho do país, ao mesmo 
tempo em que garante que as decisões 
tomadas pelos Parceiros dos Países em 
Desenvolvimento – DCPs e NECs na GPE 
estejam dentro dos interesses do povo 
para impacto.

OSC2 processos de envolvimento  

https://drive.google.com/file/d/1-vZFWjfdceIab7STDK-PQvuG3vBFqjhE/view
https://drive.google.com/file/d/1-vZFWjfdceIab7STDK-PQvuG3vBFqjhE/view
https://campaignforeducation.org/en/who-we-are/team/ashanti-kunene


Estas consultas com os membros da 
OSC2 traduzem-se em presença consul-
tiva e reconhecimento institucional na 
implementação de uma resposta efectiva 
nos sistemas de transformação da GPE. 
O envolvimento da OSC2 pode aumen-
tar a participação neste espaço que rel-
aciona-se com o impacto e a eficácia nos 
processos de desenvolvimento, enquan-
to ajuda a construir a apropriação de-
mocrática do país.

Nossa agenda comum como socie-
dade civil para 2022 é justiça fiscal, 
género e mobilização de recursos, consid-
erando a actual situação de guerra, desas-
tre climático, deslocamento e pandemia nos 
países em desenvolvimento. Transformar a 
educação através da mobilização de inves-
timentos centrados em grupos marginaliza-
dos continua a ser um mandato importante 
de advocacia da OSC2.

OSC2 e o envolvimento da GPE nos sistemas de financiamentos

A Revisão da Parceria Efectiva empenhou-se 
nos últimos anos para esclarecer papéis, 
competências e responsabilidades em toda 
a parceria GPE, buscando fortalecer o en-
volvimento dos parceiros no diálogo colab-
orativo sobre políticas a nível nacional den-
tro de grupos educacionais locais influentes 
liderados pelo governo.

Consultas com coalizões nacionais e regio-
nais antes das decisões do Conselho sus-
tentam as discussões de alto nível por uma 
perspectiva fundamentada, fornecendo in-
formações críticas relevantes ao contexto, 
antes e durante a pré-negociação da direc-
toria. Estas consultas são realizadas para 
captar as contribuições dos seus eleitores no 
campo (incluindo grupos de mulheres, jov-
ens, deficientes e comunidades marginaliza-
das, enquanto envolvem-se em esforços de 
advocacia para influenciar as posições do 
governo no espaço GPE.

https://drive.google.com/file/d/1-wTAnnHGbzIzRZ17CAg-xgHg5WzSi6G6/view


O papel dos LEGs e 
como as OSCs podem 
participar activa-
mente nos processos 
da GPE    

A CGE e a GPE incentivam uma 
forte participação da socie-
dade civil no LEG. Os LEGs são 
responsáveis pelo apoio significativo 
e prático à análise, desenvolvimento, 
implementação e monitoramento do 
sector por meio de mecanismos de 
diálogo de monitoramento e políticas 
inclusivas lideradas pelo governo.
A sociedade civil deve ser partici-
pante activa, confiável e respeitada 
nos LEGs e deve demonstrar seu val-
or para governos e doadores. O en-
volvimento efectivo da sociedade civil 
nos grupos locais de educação con-
strói a capacidade da sociedade civil 
de exigir relações mais colaborativas 
e fortes. A força da voz e da acção 
dos cidadãos para responsabilizar os 
governos inclui as habilidades técni-
cas e de advocacia da sociedade 
civil.

  

Um LEG é estrategicamente efectivo 
quando promove o diálogo político in-
clusivo liderado pelo país em torno de 
prioridades compartilhadas para aceler-
ar o progresso em direcção aos resulta-
dos da educação. Os membros do LEG 
podem avançar na direcção dos objec-
tivos acordados quando as capacidades 
organizacionais e colaborativas estão 
em vigor ou suportadas.
Um objectivo fundamental do trabalho 
da Parceria Global pela Educação (GPE) 
com seus parceiros nacionais é apoiar o 
diálogo político inclusivo e baseado em 
evidências que auxilie os sistemas nacio-
nais de educação por meio do envolvi-
mento de governos nacionais, doadores, 
sociedade civil, professores, filantropia e 
sector privado.  O diálogo pode ocorrer 
por meio de um grupo de educação lo-
cal.
As Coalizões Nacionais de Educação 
devem fazer uso do envolvimento com 
os LEGs para consultar seus constituintes 
em questões críticas, para obter a uma 
posição comum antes de envolver-se com 
o LEG. As OSCs podem participar acti-
vamente a nível nacional através LEGs.

  

https://drive.google.com/file/d/1-z1CCJktI87s-DsO3JGGIdEumonGtvgy/view


Oportunidade de Envolvimento   

Será enviado um convite para preparar e mobilizar formalmente no próximo Conselho da GPE.
  Reuniões do Conselho da GPE: dias 13, 14 e 16 de Junho de 2022
  As datas de consulta da OSC2 serão no dia 19 de Maio de 2022 às 12h00 – 14h00 no 
Horário da África do Sul e no dia 3 de Junho de 2022 às 15h00 – 17h00 Horário da África 
do Sul. Todos os membros estão convidados a participar na hora e data mais adequadas.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-yvpjgoEtcs30kBjpDer6kY1sKg44ct
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcO6tpj0pH91P7iqopzoCDNbdBELpThlH

