NOTA CONCEPTUAL
CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃOES
A revolução digital durante a última década deu origem a uma dinâmica real na forma como vivemos,
lideramos, governamos, trabalhamos, administramos e entregamos. Em todo o mundo, estamos totalmente
imersos na Sociedade do Conhecimento, na Sociedade Digital e da Inteligência Artificial. As cidades ao
redor do mundo estão se movendo e se transformando, os desequilíbrios estão crescendo, os problemas
estão crescendo em complexidade, especialmente no que diz respeito à governança local, gestão local
e prestação de serviços públicos locais que atendam às expectativas, preocupações e necessidades da
população. Para a África, as mudanças são profundas, as apostas são altas e os desafios territoriais devem
ser considerados com urgência. A hora de agir é agora.
A partir de agora, países e cidades insistem na sua visão estratégica de e-Governação, digitalização,
desenvolvimento de cidades inteligentes, tornando esta escolha uma orientação estratégica para garantir
a dinâmica do desenvolvimento sustentável ao nível local e territorial e isto, no âmbito da implementação
das Agendas Globais 2030 e da Agenda 2063 Africana.
Deve ser lembrado, a este respeito, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS 16), que apela
ao advento de sociedades pacíficas e inclusivas para fins de desenvolvimento sustentável, para garantir o
acesso à justiça para todos e estabelecer, a todos os níveis, instituições que sejam eficientes, responsável
e aberto a todos, nomeadamente através do investimento em Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), bem como em tecnologia digital e inteligência. Todas essas inovações tecnológicas aceleraram o
ritmo da nossa vida diária, abriram informações agora mais acessíveis, levantaram as vozes das populações,
dos cidadãos e da sociedade civil e mudaram a forma como resolvemos problemas e elaboramos políticas
públicas e prestamos serviços a as populações. Ao mesmo tempo, os governos se veem sob pressão de
recursos e crescentes demandas públicas, tendo que fazer muito mais, com menos.
A pandemia Covid-19 em 2020 foi um multiplicador de força dessas tendências, trazendo trabalho remoto
para o governo, entrega de serviço digital, equipes de serviço virtual e até mesmo novos portfólios de
serviço totalmente digitais.
O mesmo é verdade para a Agenda Africana 2063, que representa a Visão e o Roteiro para o Continente
Africano, com o objetivo de transformá-lo em uma potência mundial e ator estratégico do futuro, com
base nas suas Sete (7) Aspirações para o Inclusivo e desenvolvimento sustentável.
A tecnologia será mais usada para tomar melhores decisões, monitorar e garantir o desempenho e
fornecer serviços de qualidade. O setor privado, bem como a sociedade civil em sentido amplo, terão que
desempenhar um papel mais importante em todos os aspetos da criação de valor agregado. São elementos
essenciais para se preparar para o futuro, garantir políticas inclusivas e serviços responsivos, reduzir as
desigualdades, reduzir os custos dos serviços públicos, aproximar-se e, sobretudo, aumentar a confiança
nas instituições públicas e nos Governos e se comprometer com firmeza no caminho da Sustentabilidade
Desenvolvimento não deixando ninguém para trás.
Em África, o setor de telecomunicações africano, que está no centro da transformação digital, apresentou
um crescimento robusto em termos de assinantes, receitas e despesas de capital. A revolução nos serviços
de pagamento móvel é outro exemplo a ser lembrado a esse respeito: com 300 milhões de contas (o maior
número do mundo), os serviços de pagamento móvel começaram a expandir o acesso a serviços financeiros
para as populações sem conta bancária. E abrindo o acesso a negócios inovadores modelos para pequenas
e médias empresas (PMEs) locais.
Um número crescente de start-ups (empresas jovens inovadoras) e jovens africanos interessados em
tecnologias digitais estão aproveitando essas tecnologias e as necessidades específicas da África para
implantar modelos de negócios de alto crescimento, criar oportunidades de emprego direcionadas aos
jovens e trabalhar para promover a inovação em o hemisfério. O valor de algumas start-ups africanas é
atualmente estimado em mais de US $ 1 bilhão. Mais de 640 parques tecnológicos e incubadoras estão
ativos no continente, em comparação com 314 em 2016.
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As infraestruturas de comunicação têm vindo a desenvolver-se de forma constante e as perspetivas de
concretização de novos projetos mantêm-se fortes. Em 2018, o financiamento para infraestrutura digital
foi de US $ 7 bilhões, 80% dos quais originados de investidores privados (ICA, 2018). Através dos programas
emblemáticos da Agenda 2063, a União Africana está implementando 114 projetos de infraestrutura de TIC que
visam melhorar os principais pontos de troca de Internet, construir novas infraestruturas de fibra ótica de alta
velocidade e modernizar os backbones óticos terrestres existentes (AUDA NEPAD, 2020).
A África está se tornando um líder mundial na tecnologia agrícola. De fato, de acordo com um estudo da
Microsoft, o setor agrícola africano deve crescer exponencialmente na próxima década, devido ao boom da
tecnologia agrícola, com um valor esperado de US $ 1.000 bilhões até 2030 (https://www.agrimaroc.ma/
afrique-leader-mondial-agritech/). As start-ups especializadas neste campo e aquelas cujos negócios estão
relacionados à mineração de dados estão crescendo em todo o continente. Isso contribui para a redução das
desigualdades sociais, por meio da consolidação das competências digitais da população trabalhadora e de
ações voltadas para a educação e qualificação técnica e profissional para mulheres.
No entanto, para alcançar os ODS, as várias Agendas Globais (Agenda Climática, Nova Agenda Urbana, Agenda
de Ação de Addis Abeba, o Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres) até 2030, bem como as 7
Aspirações da Agenda 2063, a transformação digital e a promoção de cidades inteligentes, devem se tornar a
base da Transformação do Continente, além dessas ilhas de sucesso. O papel dos governos, a maioria dos quais
implementou políticas públicas e estratégias digitais nacionais, é o de criar um ambiente propício, facilitador e
encorajador que permita aos diversos atores e partes interessadas tirar partido desta dinâmica, nomeadamente
ao nível das Autarquias Territoriais e cidades africanas. Embora muitos países africanos tenham desenvolvido
estratégias nacionais de digitalização, estas tendem a se concentrar exclusivamente no setor digital. A maioria
dessas estratégias visa estender a cobertura das redes de infraestrutura de comunicação, promover polos
tecnológicos e parques tecnológicos e implementar reformas regulatórias para atrair grandes empresas. Eles
visam apenas determinados setores e tendem a ignorar as possibilidades de usar a digitalização para transformar
setores não digitais. As novas estratégias de digitalização devem limitar as desigualdades espaciais, territoriais
e sociais e ao nível da competitividade observada no mercado de trabalho, e garantir soluções digitais para
a economia não digital. Os governos devem identificar e realizar as inovações digitais de melhor desempenho
para o desenvolvimento rural. Essas políticas públicas e tantas estratégias nacionais se beneficiariam por serem
localizadas e territorializadas para permitir que as Autarquias Territoriais se apropriassem dessa dinâmica
transformadora. Com efeito, um dos grandes desafios da transformação digital reside na territorialização e
localização das políticas públicas e estratégias nacionais para que esta dinâmica se torne uma realidade a
nível local e regional. A dinâmica da transformação digital não é um fim em si mesma. O objetivo é tornar os
territórios mais competitivos, melhorar as condições de vida das populações, melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos e, sobretudo, manter a resiliência perante crises e riscos de desastres, como o da
pandemia do Covid-19.
As Autarquias Territoriais Africanas que estão na linha da frente em resposta a crise do COVID-19, têm utilizado
as TIC e a tecnologia digital para gerir, prevenir, monitorizar, antecipar e conter a propagação da pandemia,
com o apoio das autoridades nacionais e subnacionais, o setor privado e os diversos componentes da sociedade
civil. As Autarquias Territoriais Africanas também investiram nessas alavancas para garantir a continuidade
dos serviços públicos locais, particularmente para setores-chave, como educação, saúde e acesso a serviços
básicos. Observamos também a habituação que muitas Autarquias Territoriais tiveram durante o confinamento
às trocas por meio do uso de plataformas digitais e consideramos essa habituação como uma porta fechada para
as práticas do passado.
É o caso de várias cidades e regiões africanas que têm ou começam a ter um interesse crucial na aceleração da
sua transformação digital e na territorialização das estratégias nacionais de digitalização e desmaterialização dos
serviços de forma a antecipar a gestão desta crise e pós -crise, e para melhor reconstruir as Instituições Públicas
Locais. Estas ferramentas e serviços digitais irão certamente servir para colmatar o fosso socioeconómico, mas acima
de tudo para promover a transformação necessária para alcançar as Agendas Globais e a Agenda Africana 2063.
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A este respeito, deve-se notar que, apesar desta dinâmica, poucas cidades e comunidades territoriais
africanas adotaram estratégias de digitalização genuínas que fizeram da tecnologia digital a alavanca
estratégica em termos de liderança, governança, métodos organizacionais e operacionais, gestão,
infraestruturas e seus serviços públicos.
Apesar da existência de importantes iniciativas africanas, por vezes atribuídas por instituições regionais ou
internacionais, a transformação digital ainda não é um projeto prioritário de Descentralização, Governação
Local e Desenvolvimento Local e Territorial.
A dinâmica da transformação digital, portanto, levanta várias questões:
•

Existem políticas públicas e estratégias nacionais ao nível de todos os países africanos?

•

Como essas políticas e estratégias nacionais estão localizadas e territorializadas ao nível dos territórios?

•

Quais são os procedimentos, abordagens, formas e meios para tornar uma cidade inteligente, como o que
se observa ao nível de várias cidades da Europa, Ásia, América do Norte, América Central e América Latina?

•

Quais são as necessidades concretas das Autarquias Territoriais quando querem se engajar na dinâmica
da transformação digital, quando expressam sua ambição de se tornarem Cidades Inteligentes, seja
em termos de infraestrutura, recursos humanos, recursos financeiros, infraestrutura tecnológica, entre
outros recursos?

•

Existem padrões, indicadores, roteiros que podem ser adaptados ao contexto africano?

•

Como aproveitar ao máximo as melhores práticas existentes em digitalização e cidades inteligentes?

•

Como a CGLU África pode construir e disseminar uma gama de serviços nesta área?

É neste contexto e para responder a estas questões que Cidades Unidas e Governos Locais de África
(CGLU África), através dos seus dois Centros de Desenvolvimento e da Academia Africana de Autarquias
Territoriais (ALGA) e Operações e Assistência Técnica, decidiu dedicar a 5ª edição do seu Fórum
Africano de Gestores Territoriais e Institutos de Formação para Autarquias (FAMI), em modo híbrido,
ao seguinte tema geral:

“A transformação digital e inteligente da África local:
a hora de agir é agora !!!”
À semelhança do que acontece desde 2017, o FAMI pretende ser um encontro que não deixa ninguém para trás,
dedicado certamente às Autarquias Territoriais e aos institutos de formação em África, mas também a todos os
outros atores e partes interessadas preocupados com a dinâmica de transformação da África local.

OBJETIVO PRINCIPAL
O Fórum será uma oportunidade para aprender e discutir a dinâmica da transformação digital e inteligente ao
nível das Autarquias Territoriais Africanas, particularmente na era da pandemia Covid-19 e além, com ênfase nos
compromissos assumidos, nos progressos realizados, as inovações relevantes para a Governação e o Desenvolvimento
a nível local e territorial, os desafios e obstáculos enfrentados e os meios mais relevantes para os superar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Fazer um balanço dos compromissos assumidos em termos de transformação digital e inteligente, tanto a
nível internacional como africano;

•

Discutir tendências globais em e -Governação e digitalização de serviços públicos;

•

Aprender sobre o lugar da digitalização nas estratégias e políticas públicas dos países africanos;

•

Aprender sobre o papel do digital a nível regional e local, através de momentos de aprendizagem e
benchmarking por pares;
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•

Promover a Liderança Transformativa Local, bem como as boas práticas existentes a nível local,
nomeadamente em termos de digitalização de serviços e cidades inteligentes;

•

Definir os principais desafios e obstáculos da dinâmica da transformação digital e inteligente a nível regional e local;

•

Acordar sobre os eixos principais de um roteiro para a transformação digital e inteligente a nível local e
regional em África;

•

Proporcionar espaços de conscientização, aprendizagem, treinamento, capacitação, coaching e networking;

•

Apresentar os resultados da ALGA e acordar as orientações estratégicas para o futuro no âmbito da reunião
do 6º Conselho Académico da Academia;

•

Descobrir uma nova região do Reino de Marrocos, neste caso a Região de Marraquexe-Safi.

Este evento será também uma oportunidade para a constituição de duas Redes UCLG-África, nomeadamente:
•

A Rede de Secretários Permanentes de Associações Nacionais de Comunidades Territoriais, membros da
CGLU África;

•

A Rede de Gestores Africanos que gerem Cooperação Descentralizada e Parcerias.

DATA E LOCAL
De 6 a 11 de dezembro de 2021, ao nível da Região de Marraquexe-Safi, Reino de Marrocos
Complexo Administrativo e Cultural MOHAMMED VI dos Habous, Bab Ighly, Marraquexe

PÚBLICO-ALVO
•

Os Representantes de Estados e Governos Nacionais.

•

Os Representantes de Organizações Internacionais.

•

As Autarquias locais.

•

As Associações Nacionais de Autarquias Territoriais.

•

Os /As Eleitos/Eleitas Locais.

•

Os Gestores Territoriais Africanos.

•

Os Institutos de Ancoragem da ALGA da CGLU-África e seus Parceiros.

•

As Universidades e estabelecimentos de treinamento.

•

Os Parceiros de desenvolvimento e doadores.

•

Os diferentes componentes da sociedade civil.

•

Os Representantes do setor privado.

•

Os Estudantes e os jovens.

SEGMENTOS PRINCIPAIS DO FAMI V
• Uma sessão oficial de abertura;
• Um ou dois convidados ilustres.
• Uma sessão plenária dedicada ao tema geral do Fórum.
• Oficinas paralelas.
• Dias de informação, sensibilização, formação, capacitação e intercâmbio de boas práticas
sobre digitalização e cidades inteligentes, bem como sobre outros temas acordados com os
Parceiros da ALGA;
• Realização da 6ª Reunião do Conselho Acadêmico da ALGA;
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• A organização da Assembleia Geral dos Secretários Permanentes das Associações Nacionais de
Autarquias Territoriais, membros da CGLU-África;
• A organização da Assembleia Geral dos Gestores Africanos Responsáveis pela Cooperação
Descentralizada e Parcerias.
• Organização de uma excursão e descoberta do patrimônio cultural da região de Marraquexe-Safi.

ORGANIZADORES E PARCEIROS
•

Cidades Unidas e Governos Locais da África (CGLU-África) e sua Academia Africana de Autarquias
Territoriais (ALGA);

•

A Direcção-Geral das Autarquias Territoriais (DGCT) do Ministério do Interior (a confirmar);

•

A região de Marraquexe-Safi;

•

Universidade Cadi Ayyad em Marraquexe;

•

A Casa dos Eleitos;

•

As Associações Nacionais de Autarquias Territoriais de Marrocos (ARM, AMPCPP, AMPCC);

•

Os Parceiros em processo de identificação: UN-DESA/DIPGD, ASPA-USA, METROPOLIS, IEEE, WeGO, ASAN, …

•

Os Patrocinadores.

MODALIDADES DE ORGANIZAÇÃO
Devido à persistência da pandemia de Covid-19, o FAMI V será organizado em modo híbrido,
combinando modo presencial e virtual.

IDIOMAS DE TRABALHO
Para levar em conta a diversidade cultural africana, os serviços de interpretação estarão disponíveis em
inglês, francês, árabe e português.

INFORMAÇÕES SOBRE O FÓRUM
Todas as informações sobre o FAMI V-2021, incluindo o programa, bem como os aspetos práticos e logísticos,
podem ser encontradas no site da ALGA da CGLU África:

https://www.uclgafrica-alga.org

INSCRIÇÃO NO FAMI V-2021
Para participar no FAMI V e se beneficiar de todos os seus segmentos e trabalhos, você está cordialmente
convidado a se inscrever com antecedência pelos dois meios abaixo:
1. Enviando seu formulário de inscrição para a equipe da ALGA da CGLU África;
2. Registrando-se no seguinte link do Zoom:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlceitrz0qGNFyFz4vSLfFz2-sv4-w6ZJe

TAXAS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO FAMI V-2021
•
•
•
•

Para membros e redes da CGLU África: 300 euros
Para não membros da CGLU África: 400 euros
Cônjuges e acompanhantes: 100 euros
Para Delegações / Grupos com mais de 5 participantes: redução de 20%.
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As taxas de inscrição e participação podem ser pagas: Por transferência bancária diretamente para a
conta bancária da CGLU Africa:
BANCO: BNPPARIBAS. Endereço: 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris, França
Beneficiário: CITÉS ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS
Número IBAN / Conta Bancária: FR7630004005670001009726629 Código BIC / SWIFT: BNPAFRPPINT A
Transferência Bancária deve incluir a seguinte menção: O nome completo da pessoa em questão + CGLU
Afrique / FAMI V-2021 de ALGA de CGLU Afrique.
Ou na chegada, no local do Fórum e no momento da inscrição.
Essas taxas de inscrição e participação permitem que você se beneficie dos seguintes serviços principais:
•

Acesse e aproveite todos os segmentos e trabalhos do FAMI V-2021;

•

Tenha o Kit do Fórum;

•

Beneficie-se de dois (2) pausas cafés e um almoço por dia durante o Fórum;

•

Participar no Jantar de Gala;

•

Beneficie-se de uma viagem de um dia;

•

Beneficiar-se da facilitação do processo de visto quando necessário;

•

Beneficiar de transporte interno, principalmente de e para os aeroportos;

•

Receber um Certificado de Reconhecimento e / ou Participação.

VISTOS
Para entrar no Território do Reino de Marrocos, os estrangeiros devem receber os seus vistos e todos os documentos
exigidos pelas autoridades marroquinas, incluindo os relacionados com a pandemia Covid-19. Existem vários
países que estão isentos de visto.
Os participantes de países para os quais é necessário um visto de entrada no Marrocos e cujos países tenham
uma Embaixada do Reino de Marrocos, devem entrar em contato com os Serviços da Embaixada para obter o
visto de entrada no Marrocos.
Para participantes de países onde não há embaixada marroquina, os serviços relevantes da CGLU África os
auxiliarão na obtenção de um visto eletrônico.

MEDIDAS IMPOSTAS PELA PANDEMAI DO COVID-19
Os participantes devem cumprir obrigatoriamente todas as medidas impostas pela crise sanitária, adotadas
pelo seu país de origem e pelo país de acolhimento, neste caso o Reino de Marrocos.

TRANSPORTE INTERNACIONAL
Os participantes do fórum são convidados a assumir o controle de seu transporte internacional.

HOTÉIS
Será disponibilizada aos participantes uma lista de hotéis e possibilidades de alojamento nas cidades de
Benguerir e Marraquexe. Todas as acomodações devem ser reservadas e pagas diretamente com os hotéis.
Os organizadores do FAMI V -2021 terão um stand de boas-vindas nos aeroportos de Casablanca, Marraquexe
e Rabat-Salé para receber e orientar os participantes ao Fórum.
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SOBRE OS ORGANIZADORES
CGLU ÁFRICA E
SUA ACADEMIA ALGA

Cidades Unidas e Governos Locais da África (CGLU África) é a organização guardachuva e a voz unida que garante a representação das Autarquias Territoriais de todo
o continente africano. Uma organização internacional com status diplomático, UCLG
Africa reúne mais de 350 milhões de cidadãos africanos, 51 associações nacionais e
regionais, bem como mais de 2.000 cidades. O seu mandato é promover e ancorar
o processo de descentralização em África e nas autarquias territoriais africanas
como esferas autónomas e distintas dos governos centrais, contribuindo assim para
a consolidação da unidade do continente africano. Fornece missões de advocacia e
mobilização, missões de capacitação e empoderamento, missões de mobilização de
recursos e financiamento, bem como assistência técnica aos seus membros e redes.
Para mais informações, consulte o Portal da CGLU África: www.uclga.org - @UCLGAfrica
Criada em 2009 e operacional a partir de 2016, a Academia Africana de Autarquias
Territoriais (ALGA) é um órgão subsidiário da UCLG África cuja principal missão é
promover padrões de qualidade em termos de formação e capacitação dirigida às
Autarquias Territoriais, investir no Capital Humano de essas entidades para capacitálos e ancorar o desempenho e profissionalismo a nível local e regional em África.

O Conselho da Região Localizada no coração do Reino de Marrocos, a região de Marraquexe - Safi é uma das
doze regiões estabelecidas em 2015. Cobre uma área de 39.167 km2 e tem 4.520.569
Marraquexe-Safi
habitantes (RGPH2 2014), ou seja, uma densidade de 115 habitantes por km2 e uma
área de 5,5% do território nacional. A região é limitada ao norte pela região do Grande
Casablanca-Settat, a leste pela região de Beni Mellal - Khénifra, a sudeste pela região
de Drâa - Tafilalet, ao sul pela região de Souss - Massa e a Oeste pelo Oceano Atlântico.
A região de Marráquexe-Safi está repleta de potencial socioeconômico. A cidade de
Marraquexe e sua região são famosas mundialmente por sua riqueza turística, histórica
e cultural. A singularidade da região de Marraquexe-Safi e a sua força de atração reside
na aliança de um denso tecido económico e diversidade, apoiado por infraestruturas
de comunicação, no coração de um cenário natural excecional.

Universidade
Cadi Ayyad em
Marraquexe

A UCA é uma universidade pública, criada em 1978, sob a presidência de Moulay Lhassan
Hbid, que continuou a evoluir e a confirmar o seu posicionamento a nível nacional e
internacional tanto pela evolução do seu número de alunos como pela diversificação
da sua oferta formativa ou por pesquisa e influência nacional e internacional. A
Universidade Cadi Ayyad tem 15 estabelecimentos, 9 em Marraquexe, 3 em Safi, 2 em
Essaouira, e 2 em El Kelâa Sraghna, e inclui 221 cursos de formação inicial, incluindo 14
cursos de bacharelado com capacidade para 48.700 lugares físicos (4.200 em processo
de realização); bem como 57 laboratórios de pesquisa e 2 centros de pesquisa. É
classificada pelo Times Higher Education entre as 100 melhores universidades do
mundo com menos de 50 anos de existência e pelo U.S. News & World Report em 23º
lugar na classificação regional de universidades do mundo árabe de 2016.
A estratégia da Universidade envolve quatro pontos fundamentais que são Ancoragem
Territorial, Internalização, Digitalização e Eficiência Gerencial.
A UCA conseguiu vencer a sua luta contra a Covid-19 através da produção de suportes
digitais, da criação de uma plataforma digital e de 132 cursos gravados para o canal
de televisão Arryadia, e 169 cursos difundidos em rádios regionais.
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A Casa dos Eleitos
(Maison de l’Elu de
Marrakech)

A Casa dos Eleitos, subordinada ao Conselho da região de Marraquexe-Safi, criada
e instalada desde 2011, constitui uma experiência pioneira e qualitativa no quadro
da implementação da descentralização em Marrocos e um instrumento de apoio
ao desenvolvimento territorial.
Primeira e única Câmara dos eleitos a nível nacional, esta instituição pertencente
à região de Marraquexe-Safi foi criada no âmbito de uma parceria entre o Conselho
Regional, o Ministério do Interior (Direcção-Geral das Autarquias Territoriais (DGCT)
e a Academia Regional de Educação e Treinamento (AREF), a fim de fortalecer
a capacidade dos governantes eleitos para enfrentar os desafios diários de suas
funções e capacitá-los a dominar melhor os assessores jurídicos. Esta estrutura foi
criada também para apoiar os funcionários eleitos e os funcionários territoriais na
melhoria da gestão territorial impulsionada pelo processo de Descentralização.

PARA NOS CONTACTAR
Nome e Apelido

Posição

Contatos

Dr Najat Zarrouk

Telefone: +212 661 120 552
e-mail : Nzarrouk@uclga.org
Najat_zarrouk@yahoo.fr

Sta. Fariath Chabi

Diretora de Desenvolvimento,
Capacitação e Gestão do
Conhecimento e da Academia
ALGA de CGLU África
Manager

Sra. Philomène Dabiré

Manager

Sra. Abir Achour

Engenheira, Estagiária

Sr. Koffi Abalo

Manager

Central telefônica da CGLU África

Portal da CGLU África: www.uclga.org
Site ALGA da CGLU África: www.uclgafrica-alga.org
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Telefone: +212 700 991848
e-mail :Fchabi@uclga.org
Telefone: +226 70 26 67 03
+226 25 30 25 67
e-mail: pdabire@uclga.org
Telefone: +212 688 429510
e-mail : aachour@uclga.org
Telefone: +212 632-084972
e-mail : kabalo@uclga.org
Telefone: +212 537 26 00 62
+ 212 537 26 00 63
Fax : + 212 537 26 00 60
e-mail : info@uclga.org
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