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DATA E LOCAL: ANAMM-MAPUTO, MOÇAMBIQUE 

  18 a 19 de Novembro de 2019 

 

 

 

 

 

SESSÃO DE FORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE: 
 

  ADAPTAR PLANOS LOCAIS E ASSEGURAR O MONITORAMENTO E 
A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA LOCALIZAR OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

 

"Juntos por uma África Local de Sucesso" 
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NOTA CONCEITUAL 

CONTEXTO 

Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) adotados pela comunidade 

internacional em 2015, no âmbito da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, 

exigem o compromisso dos governos locais para alcançar as metas e objetivos 

estabelecidos, entre eles estão a redução da pobreza, garantindo o acesso a serviços 

básicos, estimulando o desenvolvimento econômico e tornando as cidades e territórios 

mais inclusivos, seguros, sustentáveis e resilientes. 

Muitos governos locais nem sempre estão cientes da existência das agendas globais e 

de sua importância, ou às vezes não são informados ou envolvidos no processo de 

implementação em nível nacional. No entanto, o envolvimento dos governos locais é 

crucial porque é ao nível dos territórios onde as pessoas e as comunidades vivem que a 

batalha pelo desenvolvimento sustentável e contra o aquecimento global será ganha ou 

perdida. 

Portanto, é essencial promover a apropriação dos ODS ao nível local e assegurar que as 

comunidades tenham as ferramentas e políticas necessárias para realizar ações 

inovadoras na área dos ODS. Algumas autoridades locais já trabalham há muito tempo 

na implementação de vários desses objetivos, como acesso a água e saneamento, 

educação, saúde, higiene ou desenvolvimento urbano. 

A "localização" dos ODS e da agenda 2030 não significa apenas integrar os ODS na 

concepção, implementação e monitoramento de políticas e estratégias de 

desenvolvimento local, mas especialmente a consideração pelos governos centrais. As 

necessidades e expectativas das autoridades locais durante o desenvolvimento destas 

políticas. Como tal, é crucial fornecer às associações nacionais de autoridades locais e 

regionais, e aos representantes locais e regionais eleitos, as capacidades de 

planejamento, concepção, monitorização, medição, reporte e verificação das suas 

ações, de modo que seus discursos sobre a implementação desses programas sejam 

considerados confiáveis pelos governos nacionais e pela comunidade internacional. 

Esta é uma resposta a essa necessidade crítica de CGLU África, que através da Associação 

Nacional de Municípios Moçambicanos (ANAMM) e da Academia Africana das 

Autoridades Locais (ALGA), em parceria e com o apoio do Secretariado Mundial da CGLU 

e os seus departamentos de Aprendizagem (Learning), e o de Pesquisa e Monitoramento 

(GOLD), organiza uma sessão de conscientização e treinamento sobre como adaptar os 

planos locais e acompanhar a localização do ODS. 

Esta sessão de treinamento também faz parte da educação continuada apoiada por 

ALGA, especialmente sua Academia dedicada a localizar os ODS. 
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OBJETIVO GERAL  
Esta sessão visa sensibilizar e treinar associações nacionais de governos locais e 

funcionários de cidades e regiões da África Lusófona sobre a implementação ou 

"localização" dos ODS, planejamento territorial, bem como monitoramento e avaliação 

das agendas globais, com a missão de assegurar a disseminação desta oferta de 

formação na África. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A sessão se atribui como objetivos específicos: 

 Proporcionar uma área de informação, conscientização, aprendizagem, 

compartilhamento e intercâmbio de experiências e boas práticas, para aumentar 

o nível de conscientização e defesa dos atores locais na implementação ou 

localização de ODS, planejamento e monitoramento territorial, relatórios e 

estratégias de avaliação para agendas globais; 

 Propor medidas e ferramentas que facilitem a participação efetiva dos governos 

locais e suas associações no processo de implementação e monitoramento e 

avaliação de planos e estratégias que visem alcançar os ODS; 

 Desenvolver a metodologia para determinar metas e indicadores para medir o 

impacto das ações no nível local; 

 Disponibilizar ferramentas de coleta de informações no nível local para informar 

os indicadores de monitoramento e avaliação dos resultados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 Melhor conhecimento do processo de implementação ou "localização dos ODS" 

e planejamento territorial; 

 Proficiência na metodologia de monitoramento e revisão de desempenho local 

para localizar os ODS; 

 Obtenção de ferramentas e método de coleta de dados, monitoramento de 

metas e medição do progresso na implementação dos ODS no nível local; 

 Controlar o processo de produção de relatórios monitorando e avaliando o 

progresso na implementação dos ODS no nível local. 

 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO 
O programa de treinamento de localização dos ODS será baseado nos módulos de 

aprendizagem 1, 2 e 3 desenvolvidos pela CGLU, PNUD, UN Habitat e Região 

Metropolitana de Barcelona e abrangerá as seguintes áreas: 

 

 Introdução aos ODS e ao processo de localização; 



   

4/8 
 

 Advocacia e conscientização do processo de implementação dos ODS a nível 

local; 

 Planejamento territorial e adaptação dos planos locais às agendas globais; 

 Processo de monitoramento e avaliação do processo de localização dos ODS; 

 Próximos passos: como organizar seu próprio treinamento em ODS? 

 

PÚBLICO ALVO 

O programa de treinamento em localização dos ODS está aberto: 

As associações nacionais de governos locais da África lusófona, a partir desta iniciativa 

promovida pela Associação Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAMM) para: 

 Prefeitos e representantes eleitos locais; 

 Agentes de desenvolvimento dos governos locais africanos; 

 Funcionários locais e oficiais de desenvolvimento local; 

 Chefes de ministérios responsáveis pela descentralização, planejamento do 

desenvolvimento e/ou implementação dos ODS, e; 

 Aos vários representantes da Sociedade Civil (ONGs, associações, centros de 

treinamento e pesquisa, sindicatos, setor privado, jovens, etc.) que contribuem 

direta ou indiretamente para a melhoria da Governança Local e/ou do 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

MÉTODOS PEDAGÓGICOS 
O treinamento alterna contribuições teóricas com exercícios práticos, trabalhos em 

grupo e a elaboração de planos de ação. 

- Conteúdo teórico: as apresentações sobre os diferentes aspectos do tema serão feitas 

por especialistas africanos ou internacionais reconhecidos em suas áreas de 

competência e incluindo a compreensão sobre os ODS, princípios e condições de 

implementação, etapas, métodos, ferramentas para examinar, monitorar e avaliar as 

ações realizadas na população-alvo; 

- Trabalho prático: Estes conteúdos teóricos são seguidos de discussões e 

complementados por trabalhos de grupo e exercícios práticos, a fim de permitir aos 

participantes um melhor controle dos métodos e ferramentas de implementação, 

exame, monitoramento, relatórios e avaliação do desempenho local na localização dos 

ODS; 

- Desenvolvimento de planos de ação: as várias apresentações e apresentações em 

sessões plenárias, bem como o trabalho de grupo, permitirão aos participantes dispor 

de um conjunto concreto de métodos e ferramentas para uma melhor apropriação e um 

melhor acompanhamento do processo. O processo de localização dos ODS, 

proporcionando assim uma oportunidade para cada participante considerar soluções 

adaptadas ao seu próprio contexto. 
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FORMADORES 

- Fernando Santomauro, CGLU Aprendizagem 

- Luc Aldon, CGLU GOLD. 

- Ana Carolina Cortes Nino, GIZ/ANAMM 

- Francine Melchioretto, PNUD-Art (a confirmar) 

 

DATA E LOCALIZAÇÃO 
A Sessão de Sensibilização e Formação terá lugar durante dois dias, de 18 a 19 de 

novembro de 2019, na sede da ANAMM em Maputo, Moçambique. 
 

PARCEIROS 

Esta sessão de sensibilização e treinamento é organizada em parceria e em colaboração 

com: 

- GIZ; 

- UCLG África/ALGA; 

- Secretariado Mundial da CGLU: departamentos de Aprendizagem e de Investigação e 

Monitoramento. 

 

CONTATOS 

Para mais informações, não hesite em entrar em contato com os organizadores nos 

seguintes endereços: 

- Ana Carolina Cortes Nino, ana.cortes@giz.de 

- Luc Aldon, l.aldon@uclg.org 

- Fernando Santomauro: f.santomauro@uclg.org  

- Najat Zarrouk: najat_zarrouk@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.santomauro@uclg.org
mailto:najat_zarrouk@yahoo.fr
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AGENDA 

HORÁRIO ATIVIDADE FACILITADOR 

09:00 – 10:00 

Cerimônia de Abertura 

• Boas-vindas do Representante das Cidades Unidas e Governos Locais da 

África (UCLG África) / Academia Africana de Autoridades Locais (ALGA) 

• Declaração Diretor da ANAMM. (a confirmar) 

• Discurso do Presidente da Associação Nacional dos Municípios de 

Moçambique (ANAMM). (a confirmar) 

• Discurso de abertura do prefeito da cidade de Maputo (a confirmar). 

Introdução 

• Apresentação dos departamentos de Aprendizagem e Pesquisa e 

Monitoramento da CGLU e seus esforços e métodos para promover a 

implementação ou "localização" dos ODS 

• Agenda e objetivos do dia 

Ana Carolina Cortes 

Nino 

Diretor ANAMM 

Maputo (a 

confirmar) 

Prefeito de Maputo 
(a confirmar) 
 
Presidente da 
ANAMM 
(a confirmar) 

 

Fernando 

Santomauro 

Luc Aldon 

10:00 – 10:30 

Apresentações dos Participantes (Debate) 

Cada participante será solicitado a se apresentar e explicar por que os ODS são importantes (ou 

não) em suas atividades diárias e vidas 

10:30 –10:45 Pausa 

10:45 – 11:00 

Apresentação: Introdução aos ODS 

• Apresentação: Dos ODMs aos ODS 

• Apresentação: Os princípios dos ODS 

Representante 

do PNUD (a 

confirmar) 

11:00 – 11:30 

Debate: Qual a importância dos ODS na minha comunidade? 

• Os participantes terão que pensar em argumentos a favor 

(oportunidades) ou contra (restrições) a ideia de que os ODS são 

importantes em suas respectivas comunidades. 

• Todos os argumentos serão coletados e relatados em um gráfico 

• O moderador facilitará e estimulará o debate e intercâmbio 

Estilo debate 

Oxford (a 

confirmar) 

11:30 –12:00  
Apresentação: A implementação ou "localização" dos ODS 

• O que significa a "localização" dos ODS e quão importante é esse 
processo? 

Fernando 

Santomauro 

Ana Carolina Cortes 

Nino 

12:00 – 13:00  
Pausa de almoço 

Primeiro dia: segunda-feira, 18 de novembro de 2019 

Módulo 1 e 2: Localização dos ODS e Planejamento Territorial 
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13:00 – 13:45  

Compartilhamento de experiências locais na África Lusófona e Brasil 

• Exemplo de um município africano sobre a implementação dos ODS a 

nível local (em Guiné Bissau) 

• Exemplo de uma associação de Governos locais sobre a localização dos 
ODS (no Brasil) 

 (Guiné Bissau e 

Moçambique) 

CNM-Brasil 

(a confirmar) 

13:45 – 14:00 

Apresentação: Campanhas e conscientização sobre o processo de 

localização dos ODS 

• Sensibilização: a importância do papel das associações de governos locais 

e suas Redes 

• Campanhas: a importância das redes internacionais 

Fernando 

Santomauro 

Luc Aldon 

Ana Carolina Cortes 

Nino 

14:00-14:30 

1º Exercício - Mapeando Atores 

• Os participantes serão convidados a identificar todos os atores envolvidos 

e importantes no processo de localização dos ODS. Esses atores 

identificados serão compilados e publicados em um pôster 

• Cada grupo terá que apresentar seu mapa de atores 

Fernando 

Santomauro 

Luc Aldon 

Ana Carolina Cortes 

Nino 

14:30 –15:00 Pausa 

   15:00 –15:45 

Apresentação e debate: Planejamento territorial estratégico para a 

realização da Agenda 2030 e dos ODS 

• Apresentação: Introdução ao Processo de Planejamento Territorial e 

Principais Marcos do Processo de Planejamento "Círculos de Políticas 

Públicas" 

• Os participantes trabalharão em grupos para encontrar argumentos sobre 
por que o planejamento é importante para os ODS e como ele pode apoiar 
a implementação dos ODS no nível local. 

Fernando 

Santomauro 

Luc Aldon 

Ana Carolina 

Cortes Nino 

15:45–16:30 

2º Exercício - "A Praça" 

Cada grupo apresentará uma estratégia para implementar os ODS em um 

só lugar. 

Fernando 

Santomauro 

   Ana Carolina 

Cortes Nino 

   16:30 –17:00 

Compartilhamento de experiências locais na África 

Exemplo de uma cidade africana engajada em um processo de 

planejamento territorial estratégico (adaptação dos planos de 

desenvolvimento comunitário às agendas globais) 

Angola (a 

confirmar) 

 
 17:00 –17:30 

 
 

Resumo e fechamento do primeiro dia 
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Segundo dia: terça-feira, 19 de novembro de 2019 

Módulo 3: Monitoramento e Avaliação do Processo de Localização do ODS 

9:00 – 
9:30  

Apresentação: Governos locais e suas Associações no processo de 
monitoramento e avaliação 
 
• Fórum Político de Alto Nível (HLPF) 
• Relatórios Voluntários Nacionais (NVR) 
• Mecanismos de coordenação e monitoramento em nível nacional 
• Questionário sobre a implementação dos ODS no nível local 

Luc Aldon 

9:30 – 
10:30 

Apresentação: Estratégia Nacional de Cabo Verde para a Elaboração do 
Relatório Voluntário sobre os ODS (Departamento encarregado da 
Estratégia Nacional para a Implementação dos ODS) 
 
Feedback sobre a experiência: a estratégia da Associação Nacional de 

Municípios do Cabo Verde para participar na elaboração do Relatório 

Nacional Voluntário (oportunidades e restrições) 

Cabo Verde 

(a confirmar) 

  10:30 –  10:45 
Pausa 

10:45 –  12:00 

3º exercício - Participação ativa das Governos locais no processo de 

elaboração do Relatório Voluntário Nacional 

• Cada grupo será convidado a identificar possíveis espaços de colaboração 

para participar na elaboração do Relatório Voluntário Nacional do seu país 

e as limitações e oportunidades deste processo. 

• Resumo e apresentação das estratégias / recomendações de cada grupo 

Trabalho em grupo 

   12:00 –  13:00 
Pausa de almoço 

   13:00 –14:00  

 
Apresentação: Pensando em um formato padrão para a apresentação do 
Relatório Voluntário Local 
• Experiências de cidades que submeteram relatórios locais voluntários 
• Modelo de apresentação de relatório local voluntário 
 
Debate: é a apresentação de um relatório levando em conta as 
peculiaridades locais do seu território possível? 
Os participantes serão convidados a expressar seu ponto de vista sobre a 
utilidade de um Relatório Voluntário Local de sua perspectiva local (razões 
a favor ou contra).   

Luc Aldon  

Ana Carolina Cortes 

Nino 

   14:00 –14:45 

Métodos e ferramentas para avaliar a implementação dos ODS e medir o 
impacto das políticas locais 
 
• Apresentação de algumas ferramentas: Mandala e indicadores locais 
como instrumentos de monitoramento e avaliação em nível local 

CNM 

Ana Carolina Cortes 

Nino 

   14:45 –15:30 
Próxima etapa: como organizar sua própria oficina? Trabalho em grupo 

   15:30 –16:00 

Resumo e fechamento do segundo dia 

    Intercâmbios os trabalhos dos dois dias e próximos passos 

 


