NOTA CONCEITUAL
CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO
Desde 2015, a comunidade internacional adotou uma série de Agendas globais para “o
Mundo que Queremos”, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
a Nova Agenda Urbana, o Quadro de Sendai para Redução do Risco de Desastres, bem
como a Agenda de Ação de Adis Abeba (AAA).
Nessa nova dinâmica para a População e o Planeta, as mudanças climáticas representam
um dos maiores desafios que as pessoas e o planeta enfrentam. As mudanças climáticas
são agora a questão definidora do nosso tempo e agora afetam todos os países do
mundo, principalmente os países africanos. Mesmo sendo de natureza ambiental,
as consequências dessas mudanças são de natureza mais global, como pobreza,
desenvolvimento econômico, crescimento populacional, movimentos migratórios, gestão
e alocação de recursos, além do desenvolvimento sustentável.
Portanto, as mudanças climáticas são uma emergência global que transcende as
fronteiras nacionais. São um problema que exige soluções coordenadas em todos os
níveis e cooperação internacional para que os países possam fazer a transição para uma
economia de baixo carbono1.
Para combater as mudanças climáticas e seus efeitos nocivos para o planeta e para a população,
vale lembrar o ODS 13 que exige “medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e
suas repercussões”, visando fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação dos países
diante dos desastres e desastres climáticos, com foco no fortalecimento das capacidades dos
países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
Da mesma forma, os líderes mundiais reunidos na Conferência das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas em Paris alcançaram um avanço em 12 de dezembro de 2015, ao
adotar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (CQNUMC
/ UNFCCC), também conhecida como Acordo sobre Mudanças Climáticas de Paris.
Este Acordo estabelece metas de longo prazo para guiar todas as nações:
·

Reduzir substancialmente as emissões globais de gases de efeito estufa com o objetivo
de limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius no presente século, enquanto busca
esforços para limitá-lo ainda mais a 1,5 graus Celsius;

·

Reavaliar os compromissos nacionais a cada cinco anos;
Fornecer aos países em desenvolvimento recursos financeiros para mitigar as
mudanças climáticas, construir resiliência e aumentar a capacidade de adaptação aos
efeitos produzidos por essas mudanças.

·

O Acordo consiste em um tratado internacional juridicamente vinculativo e entrou em
vigor em 04 de novembro de 2016. Até o momento, 193 Partes (192 países mais a União
Europeia) aderiram a ele. Este instrumento legal define os compromissos de todos os
países para reduzir suas emissões e cooperar para se adaptar aos efeitos das mudanças
climáticas, ao mesmo tempo em que os convida a fortalecer seus compromissos ao longo
do tempo. Este instrumento oferece aos países desenvolvidos a oportunidade de ajudar
os países em desenvolvimento em seus esforços para mitigar e se adaptar às mudanças
climáticas, ao mesmo tempo em que estabelece uma estrutura para monitoramento e
comunicação transparente dos objetivos climáticos nacionais.
1
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As duas abordagens complementares recomendadas
pelo Acordo Climático de Paris
Mitigação
Adaptação
Para limitar os efeitos das mudanças
climáticas, os países signatários da UNFCCC
estabeleceram como objetivo em o Acordo de
Paris “conter o aumento da temperatura média
do planeta bem abaixo de 2°C em relação
aos níveis pré-industriais e buscar ações para
limitar o aumento da temperatura a 1,5°C
acima dos níveis pré-industriais, entendendo
que isso reduziria significativamente os riscos
e impactos das mudanças climáticas”.

No entanto, dada a inércia climática e a longa
vida útil dos gases de efeito estufa acumulados
na atmosfera, o aumento das temperaturas
entre agora e o final do século é inevitável e
todas as regiões do mundo estão preocupadas.
A adaptação às climáticas é, portanto,
necessária para limitar as suas consequências
nas atividades socioeconómicas e na natureza.
Os objetivos da adaptação são antecipar os
impactos das mudanças climáticas, limitar
seus possíveis danos, intervindo nos fatores
Para isso, é crucial combater as causas das
que controlam sua extensão (por exemplo, a
mudanças climáticas por meio do controle
urbanização de áreas de risco) e aproveitar as
das emissões líquidas de gases de efeito
oportunidades potenciais.
estufa (GEE), o que se chama mitigação .

O Acordo de Paris, e mais geralmente a COP21, foi um passo importante em termos de
promoção de Autarquias Locais e Subnacionais - para usar os termos do Tratado - nas
negociações internacionais sobre o clima. Este Acordo promove mais especificamente
a ação dos Governos Locais e Regionais (GLR) como forma de incentivar os Estados e
todos os demais atores e partes interessadas de um território a realizar políticas e ações
climáticas mais ambiciosas., reconhecendo assim o seu papel fundamental como ator
principal de transformação e mudança ecológica.
O Acordo de Paris também prevê um Quadro de Apoio em torno de três dimensões:
apoio financeiro, apoio técnico e capacitação.

Ao nível técnico e científico, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC) é o órgão das Nações Unidas responsável por avaliar os trabalhos científicos
sobre mudanças climáticas. Criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (PNUMA) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), a missão
do IPCC é fornecer aos tomadores de decisão, em intervalos regulares, avaliações
científicas das mudanças climáticas, suas consequências e seus riscos, bem como como
apresentando estratégias de adaptação e mitigação. No mesmo ano, a Assembleia
Geral das Nações Unidas aprovou esta iniciativa da OMM e do PNUMA. O IPCC tem
195 Estados Membros 2.
2
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O IPCC avaliou assim como as mudanças climáticas se manifestarão a médio e longo
prazo, fornecendo em particular:
-

-

-

Fenómenos climáticos agravados: a evolução do clima modifica a frequência, intensidade,
distribuição geográfica e duração dos eventos meteorológicos extremos (tempestades,
inundações, secas);
Uma ruptura de muitos ecossistemas: com a extinção de 20 a 30% das espécies
animais e vegetais, e consequências significativas para os assentamentos humanos;
Crises relacionadas aos recursos alimentares: em muitas partes do globo (Ásia, África,
zonas tropicais e subtropicais), a produção agrícola pode cair, causando graves crises
alimentares, fontes de conflito e migração;
Perigos para a saúde: as mudanças climáticas terão provavelmente impactos directos
no funcionamento dos ecossistemas e na transmissão de doenças animais, susceptíveis
de apresentarem elementos patogénicos potencialmente perigosos para os seres
humanos;
Acidificação da água: o aumento da concentração de CO2 (dióxido de carbono) na
atmosfera leva a uma maior concentração de CO2 no oceano. Como resultado, a água
do mar acidifica porque em contato com a água, o CO2 é transformado em ácido
carbônico. Esta acidificação representa um grande risco para os recifes de coral e
certos tipos de plâncton que ameaçam o equilíbrio de muitos ecossistemas;
Deslocamentos populacionais: a subida do nível do mar (26 a 98 cm até 2100,
dependendo dos cenários) deverá provocar a inundação de certas zonas costeiras
(em particular os deltas em África e na Ásia), ou mesmo o desaparecimento de países
insulares inteiros (Maldivas, Tuvalu), causando migrações significativas.

Ao nível financeiro, vale destacar, entre outras iniciativas, a existência do Fundo Verde

para o Clima que é um mecanismo financeiro da Organização das Nações Unidas , anexado
à CQNUMC (UNFCCC). Destina-se a transferir fundos dos países mais avançados para os
países mais vulneráveis para a criação de projetos de combate aos efeitos das mudanças
climáticas ou de adaptação às mudanças climáticas .
Criado em 2009, em Copenhague por iniciativa dos Estados Unidos da América, só
na COP 16 os Estados adotaram um texto que estabelece uma série de mecanismos
financeiros destinados a combater o aquecimento global e promover a adaptação aos
seus efeitos. O Fundo é formalmente estabelecido como Fundo Verde para o Clima e
será lançado oficialmente em 2011 na Conferência de Mudança Climática de Durban (17ª
Conferência das Partes (COP17)).
Em termos de governança, o Fundo Verde para o Clima, com sede em Incheon, Coréia do
Sul, é administrado por um Conselho composto por 24 membros provenientes igualmente de
países avançados e em desenvolvimento. São nomeados para um mandato renovável de três
anos. Dois copresidentes são eleitos pelo Conselho entre seus membros por um período de
um ano (um presidente de um país avançado e outro de um país em desenvolvimento). Em
2022, os copresidentes são Jean-Christophe Donnellier (França) e Tlou Emmanuel Ramaru
(África do Sul). O Conselho é responsável, entre outras coisas, pelo desenvolvimento das
regras relativas à distribuição dos financiamentos concedidos pelo Fundo.
O Fundo apoiou mais de uma centena de programas em uma centena de países, sem
conseguir cumprir todas as suas promessas.
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Em termos de capacitação, nem todos os países em desenvolvimento têm habilidades
e capacidades suficientes para lidar com os muitos desafios colocados pelas mudanças
climáticas. É por isso que o Acordo de Paris atribui grande importância ao desenvolvimento
das capacidades relacionadas ao clima desses países e pede a todos os países desenvolvidos
que reforcem seu apoio às ações de capacitação nos países em desenvolvimento.
Se os impactos das mudanças climáticas preocupam e desafiam todo o Planeta, e se
podem ser muito diferentes de uma região para outra, todos neste Planeta têm um papel
a desempenhar na ação climática (Estados, Governos, Autarquias, empresas, sociedade
civil, mulheres, jovens, etc.).
A nível internacional, os cidadãos de todo o mundo são chamados a agir em conjunto
para enfrentar os desafios climáticos e honrar os compromissos do Acordo de Paris de
2015. No que diz respeito mais particularmente ao continente africano, a vulnerabilidade
deste continente às mudanças climáticas Este clima, agravado pela urbanização
desenfreada, deve-se a uma série de fatores, incluindo baixa capacidade de adaptação,
forte dependência dos ativos do ecossistema para subsistência e sistemas de produção
agrícola menos desenvolvidos.

1)

A Aspiração Climática da União Africana

Na sua Aspiração 1, a Agenda Africana 2063 visa tornar-se uma África próspera baseada no
crescimento inclusivo e no desenvolvimento sustentável, com os objetivos, em particular,
de alcançar economias e comunidades ambientalmente sustentáveis e resilientes ao
clima, e como áreas prioritárias:

·
·

gestão sustentável dos recursos naturais e conservação da biodiversidade,
padrões sustentáveis de consumo e produção,
segurança do abastecimento de água,
resiliência climática e prevenção e preparação para desastres naturais,
energia renovável.

2)

Compromisso da CGLU África com a Ação Climática

·
·
·

“Nós, os líderes dos governos locais e regionais reunidos em Nova York hoje, estamos totalmente
comprometidos com o sucesso da Agenda 2030 e pedimos uma nova arquitetura de governança global
dentro da estrutura de um sistema renovado das Nações Unidas com uma maior participação das partes
interessadas em geral, e o reconhecimento dos Governos Locais e Regionais como atores governamentais
em particular”.
Fonte: Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, O Que os Governos Locais Precisam Saber, www.uclg.org

Os Governos Locais e Regionais (GLR) em todo o mundo, incluindo os da África, têm
desempenhado um papel importante nas deliberações e diálogos para a elaboração e
definição do conjunto de Agendas Globais para o Desenvolvimento Sustentável, adotado
em 2015, insistindo no fato de que todas essas Agendas e ODS são de natureza local e,
portanto, sua implementação deve ser localizada e territorializada.
É graças a esses esforços de mobilização e advocacia, com forte envolvimento da CGLU
África, que a comunidade internacional adotou o ODS 113. O mundo está se tornando
cada vez mais urbanizado. Desde 2007, mais da metade da população mundial vive em
cidades , e essa proporção deve aumentar para 60% até 2030.
3
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As cidades e as áreas metropolitanas são polos de crescimento econômico, contribuindo
com cerca de 60% do produto interno bruto mundial. No entanto, eles também representam
quase 70% das emissões mundiais de carbono e mais de 60% dos recursos utilizados. A
rápida urbanização resulta em um número crescente de pessoas vivendo em favelas, bem
como em infraestrutura e serviços inadequados e sobrecarregados (como coleta de lixo
e sistemas de água e saneamento, estradas e transporte), piorando a poluição do ar e a
expansão urbana não planejada. O impacto da pandemia de COVID-19 foi sentido mais em
áreas urbanas pobres e densamente povoadas, especialmente para o bilhão de pessoas
em todo o mundo que vivem em assentamentos informais e favelas, onde a superlotação
também dificulta a adesão às medidas recomendadas, como o distanciamento físico e
autoisolamento.
A 23ª Conferência das Partes (COP23) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (CQNUMC / UNFCCC), realizada em Bonn (Alemanha), de 6 a 17 de
novembro de 2017, serviu de marco para o lançamento da Força-Tarefa Climática da CGLU
África e pela apresentação de seus membros às autoridades políticas e ao público em geral.
O lançamento oficial da Força-Tarefa Climática da CGLU África ocorreu em Bonn na terçafeira, 14 de novembro de 2017, sob a presidência de Sua Excelência o Sr. Barnabé Dassigli,
Ministro da Descentralização e Governança Local do Benim, Presidente do Comitê Técnico
Especializado N° 8 da União Africana, na presença de representantes das primeiras
instituições que se voluntariaram para fazer parte da Task Force, nomeadamente: o Banco
Africano de Desenvolvimento (ADB), o Banco de Desenvolvimento da África Ocidental
(BOAD), o Fundo de Equipamento Municipal de Marrocos (FEC), o Fundo Especial para
Equipamento e Intervenção Intermunicipal de Camarões (FEICOM), a OCDE, a Agência do
Quadro de Vida para o Desenvolvimento Territorial na Presidência da República do Benim,
a Agência 4C com o Ministério do Meio Ambiente de Marrocos, a Universidade Cadi Ayyad
de Marráquexe em Marrocos, as Associações Nacionais de Autarquias Locais de África,
a ONG ENERGIES 2050 4. Trata-se, portanto, de uma plataforma de apoio às autarquias
territoriais, bancos de desenvolvimento, instituições especializadas no financiamento das
autarquias, agências de apoio técnico às autarquias territoriais, instituições universitárias
e de investigação, associações de autarquias territoriais e ONG que trabalham na área do
Clima, o que é garantia de sucesso nos esforços de sinergia dos vários atores em torno da
Agenda Climática, com a ambição de ter um impacto significativo no compromisso das
autarquias locais africanas na implementação do Acordo de Paris.
Segundo o Secretário-Geral da CGLU África, Jean Pierre Elong Mbassi, Esta Task Force
visa reunir no mesmo ecossistema diferentes intervenientes na área do clima, capazes de
acompanhar e apoiar as Autarquias Locais de África na implementação de Contribuições
Determinadas (NDCs) e no acesso ao financiamento climático e, mais particularmente, ao
Fundo Verde para o Clima. Esta Task Force está, naturalmente, aberta a todos aqueles que
desejam juntar-se a ela. Para tal, devem dirigir-se ao Secretariado-Geral da CGLU África.
Da mesma forma, durante o Fórum Preparatório para a COP 22 realizado em Cotonou
em setembro de 2016, a ênfase foi colocada na urgência da criação de um programa de
capacitação e assistência técnica para as autarquias locais e regionais da Africa para que
possam desenvolver Planos Climáticos e preparar pedidos de financiamento elegíveis
para o Fundo Verde para o Clima, bem como o reconhecimento da CGLU África como
“Parceiro Implementador” («Implementing Partner») do Fundo Verde para o Clima.

4
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O papel dos territórios foi, assim, reconhecido como essencial para a realização das
NDCs. As escolhas das políticas locais em termos de infraestruturas, equipamentos ou
modos de prestação de serviços básicos têm impacto na eficiência energética ou nas
emissões de gases com efeito de estufa. O que os eleitos mais precisam é dar uma
perspectiva climática às ações que realizam diariamente, bem como às políticas locais
que implementam.
Os eleitos também devem dotar-se de capacidade para mensurar, relatar e verificar
a contribuição de tais ações e políticas para a redução de emissões e adaptação aos
efeitos das mudanças climáticas. Essa necessidade de Mensuração, Relato e Verificação
(MRV) das ações climáticas é um dos requisitos do Acordo de Paris e uma das condições
a serem cumpridas para poder acessar os recursos do Fundo Verde para o Clima.
O dia 18 de março de 2019 em Accra (Gana) marcou o início de um diálogo estruturado
em torno das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) durante a Semana
Africana do Clima, organizada pelo Governo de Gana. Delegados de todo o mundo
se reuniram em Acra para “discutir medidas para combater as mudanças climáticas e
fortalecer o envolvimento das partes interessadas em setores-chave, como energia,
agricultura e assentamentos humanos”.
A Força-Tarefa Climática da CGLU África provou ser uma plataforma ideal para o
intercâmbio de desafios e oportunidades comuns enfrentados por todas as partes
interessadas africanas, bem como para a preparação da CGLU África e seus membros
para aproveitar o Fundo Verde para o Clima.

3) O Compromisso da CGLU África com a Territorialização das Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDCs): a Região de Souss-Massa, como
Experiência Piloto
A adaptação é também uma questão essencialmente territorial e local. A territorialização
das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) é, portanto, essencial para
garantir que as medidas de adaptação tenham impacto no terreno, beneficiando
populações e territórios. Nesse sentido, os governos subnacionais e locais devem
ser reconhecidos como atores-chave na concepção e implementação de medidas de
adaptação às mudanças climáticas. Eles também devem ser os principais beneficiários
dos recursos financeiros alocados aos planos de ação de adaptação.
Atualmente, faltam medidas e ferramentas necessárias para o processo de Transparência
necessário para garantir a prestação de contas dos recursos que eventualmente serão
alocados aos governos subnacionais para projetos de adaptação ao clima. Isso requer
o estabelecimento de um forte programa de pesquisa e capacitação para adaptação às
mudanças climáticas direccionados as cidades e territórios africanos. Para que tal programa
seja bem-sucedido, CGLU África conta com a experiência de sua Força-Tarefa Climática
para avançar no trabalho de medidas e ferramentas; e a capacidade de convocação das
Associações Nacionais e Regionais de Autarquias Territoriais, bem como da sua Academia
ALGA para acelerar a divulgação de programas de formação e capacitação5.
Neste contexto, CGLU África engajou-se com a Região de Souss-Massa e a Cidade
de Agadir em Marrocos num ambicioso Programa Piloto para a territorialização das
Contribuições Determinadas a nível Nacional de Marrocos, sujeito a financiamento
“Readiness” do Fundo Verde para o Clima, em curso de execução.
O FAMI 6 será uma oportunidade para destacar esta boa prática e assim poder partilhá-la
com as outras Autarquias Locais Africanas que serão mobilizadas para participar no Fórum.
5
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4) O compromisso da CGLU África para o empoderamento das Autarquias
Locais em termos de Ação Climática
É ao nível local e regional que as alterações climáticas se fazem sentir e é também a
este nível que as ações climáticas devem ser tomadas. Os Governos locais e regionais
(GLR), em particular os Prefeitos / as Prefeitas das cidades, asseguram e muitas
vezes assumem na primeira linha a luta contra os efeitos das mudanças climáticas e
sensibilizam as populações a nível local “desde a base”. Daí a necessidade de fortalecer
as suas capacidades para lidar com os riscos climáticos e desastres naturais, a fim de
poder proteger as populações, em particular as mais vulneráveis, ao mesmo tempo que
integram medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas na sua liderança
transformacional, nos seus modos de governação e gestão, seu planejamento urbano e
regional e na prestação de serviços públicos locais.
O compromisso da CGLU África com a Acção Climática reflecte-se também na área
da sensibilização, acesso à informação, formação e capacitação para capacitar os seus
membros e assim torná-los capazes apenas de lidar com as mudanças climáticas, mas
também de tirar partido das múltiplas oportunidades oferecidas por este Deal.
Assim, no âmbito da sua Academia Africana das Autarquias Locais (ALGA), foi
estabelecida uma Parceria Estratégica com a Agência para a Transição Ecológica, a
Agência ADEME, desde 2018, para a implementação de uma formação e capacitação
em torno dos seguintes temas principais:
-

Módulo 1 sobre: “A Transição Ecológica dos Territórios”;
Módulo 2 sobre: “Desenvolvimento e implementação de um Plano Climático ao Nível Local”;
Módulo 3 sobre: “Desenvolvimento e implementação de uma Estratégia Territorial
para Adaptação às Mudanças Climáticas nas Cidades Africanas”.   

A Academia ALGA da CGLU África, em particular com o apoio da agência ADEME, do
Centro 4C-Marrocos e do Centro de Capacitação da UNFCCC, também organizou desde
2018 até à data várias atividades conjuntas de informação e sensibilização sobre os
seguintes temas principais:
-

Adaptação das cidades às mudanças climáticas: Quais práticas de refrigeração de cidades?
O lugar da economia circular e da gestão de resíduos na transição ecológica das
cidades intermediárias;
- Acesso à energia sustentável nas cidades africanas;
- Unir esforços e cooperar para promover um ambiente propício para a capacitação em
ação climática local em África, durante a COP26 6;
- Apoio ao desenvolvimento de MOOCs relacionados à ação climática.
Outras iniciativas são empreendidas na mesma direção pelos diversos Departamentos da CGLU
África, e por seus Membros e Redes que podem ser exploradas no Portal web da Organização 7.

5) Os desafios da formação e capacitação dos Eleitos locais e do Pessoal
das Autarquias Locais em termos de Ação Climática
Diversos estudos, relatórios e publicações têm destacado a complexidade do sistema
climático 8, composto por diferentes subsistemas, cujas escalas espacial e temporal envolvem
várias ordens de grandeza, envolvendo uma multiplicidade de atores e stakeholders.
6
Veja www.uclgafrica-alga.org
7
Veja www.uclga.org
8
Ver https://books.openedition.org/editionscnrs/11504?lang=fr#text , em particular o livro de Catherine Jeandel e Rémy Mosseri: “Le Climat à Découvert”, edições do CNRS, Paris.
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Para construir um modelo econômico, social e cultural mais justo e ambientalmente
consciente, teremos que reaprender: como lidar com o aquecimento global e seus efeitos
induzidos (terremotos, furacões, inundações, secas, mares transbordantes...), como lidar
com o declínio da natureza e a crise da biodiversidade, como conter o aumento das
desigualdades sociais, como lidar com a evolução tecnológica, etc.
Todas essas mudanças nos desafiam a ser capazes de nos adaptar a essas novas realidades
e transformar nossas práticas: reaprender a consumir, reaprender a produzir, e reaprender
a nos organizar coletivamente.
Trata-se agora de conseguir formar-se, coletiva e individualmente, nestes novos problemas.
A formação e capacitação no domínio das mudanças climáticas e da transição ecológica
tornam-se assim um desafio colossal, cuja implementação está longe de ser óbvia.
Esta complexidade é ainda mais gritante quando se trata das Autarquias Locais, que
são as primeiras vítimas das mudanças climáticas, impondo enormes desafios aos seus
territórios, às suas populações, às suas infraestruturas, aos seus serviços públicos, à sua
estabilidade, ao seu desenvolvimento, à sua sustentabilidade e à sua resiliência.
A Ação Climática, bem como o conhecimento do clima e suas variações, que exige
habilidades e competências em muitos campos, às vezes multidisciplinaridade e
versatilidade, na verdade levanta várias questões:
-

-

Quais são os principais desafios climáticos de acordo com o contexto específico de
cada país, cada autarquia e cada território? ;
Em qué consiste a Ação Climática até agora? ;
Onde estamos em termos de Localização e Territorialização do ODS 13 e da Agenda
Climática, particularmente em África? ;
Quem são os atores e partes interessadas preocupados com a Ação Climática? ;
Quais são os diferentes públicos-alvo abrangidos pelas ofertas de formação e capacitação;
Quem são os principais atores envolvidos no campo da formação e capacitação? ;
Como formar e ser treinado para participar da transformação ecológica e social
de nossas sociedades? Que metodologia deve ser usada para sensibilizar, formar,
capacitar e empoderar estes públicos-alvo: informação e sensibilização, formação
introdutória, educação continuada, formação de formadores, aprendizagem entre
pares, e-learning, formações certificadas, discussões, etc. ;
Como se preparar para aproveitar as oportunidades de financiamento disponíveis no mercado? ;
Como preparar projetos “bancáveis” para se beneficiar dessas oportunidades de
financiamento? ;
Que ferramentas devem ser utilizadas para avaliar estas ofertas formativas? ;
Como financiar estas ofertas formativas? ;
Como capitalizar o que se faz neste campo? ;

É neste contexto e para responder a estas questões que as Cidades Unidas e Governos
Locais de África (CGLU África) através dos seus dois Pólos: Pólo de Desenvolvimento
e Academia Africana de Autarquias Locais (ALGA) e Pólo de Operações e Assistência
Técnica, decidiu dedicar a 6ª edição do seu Fórum Africano de Gestores Territoriais e
Institutos de Formação dirigidos às Autarquias Territoriais (o FAMI), em modo presencial,
ao seguinte tema geral:
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“O desafio de treinar e capacitar os Eleitos locais e o Pessoal das Autarquias
Locais em África no campo da Ação Climática”
Tal como acontece desde 2017, o FAMI 6_2022 pretende ser um encontro que não deixa
ninguém para trás, certamente dedicado às Autarquias Locais e Institutos de Formação
em África, mas também a todos os outros atores e partes interessadas preocupados com
o apoio dinâmico à transformação da África Local e Regional.

OBJETIVO PRINCIPAL
Esta 6ª edição será uma oportunidade para apresentar, discutir e dar respostas às várias
questões relacionadas com os desafios da formação e capacitação dos eleitos locais e
do pessoal das Autarquias Territoriais em África.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Apresentar os principais desafios relacionados ao Tema Geral do Fórum;
Situar os principais atores e partes interessadas envolvidos no processo de formação
e capacitação sobre o clima, visando os Governos Locais Africanos;
Discutir a metodologia ou metodologias aplicáveis nesta área;
Formar Formadores em ação climática em parceria com a Agência ADEME;
Destacar boas práticas e experiências bem-sucedidas;
Informe-se sobre o progresso que terá sido feito na COP27 agendada para 6 a 18 de
novembro de 2022 no Egito;
Identificar as principais oportunidades de financiamento para treinamento e capacitação;
Ver em que medida a transformação digital pode ter alguma influência na formação e
capacitação sobre as mudanças climáticas;
Proporcionar espaços de informação, sensibilização, aprendizagem, formação,
capacitação, aprendizagem entre pares, coaching e networking na luta contra as
mudanças climáticas;
Apresentar os resultados do ALGA e acordar as orientações estratégicas para o futuro,
nomeadamente no quadro do encontro com os Referentes Regionais da Academia;
Descobrir uma nova Região do Reino de Marrocos, neste caso a Região de SoussMassa em termos de Património e Cultura.

DATA E LOCAL
De segunda-feira 28 de novembro a sábado 3 de dezembro de 2022, no IBN ZOHR
Universidade de Agadir, Centro de Formação da Faculdade de Medicina e Farmácia de
Agadir, Região de Souss-Massa, Reino de Marrocos, presencialmente.

PÚBLICO-ALVO
-

Representantes de Estados e Governos Nacionais.
Representantes de Organizações Internacionais.
Associações Nacionais e Regionais de Autarquias Territoriais.
Autarquias locais.
Representantes eleitos locais.
Gestores Territoriais Africanos.
Os Institutos de Ancoragem de ALGA da CGLU África e seus Parceiros.
Universidades e estabelecimentos de formação.
Parceiros de Desenvolvimento e Doadores.
Os diferentes componentes da sociedade civil.
Representantes do Setor Privado.
Estudantes e jovens.
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PRINCIPAIS SEGMENTOS DO FAMI 6_2022
-

Uma sessão de abertura oficial.
Um ou dois convidados ilustres.
Uma sessão plenária dedicada ao tema geral do Fórum.
Workshops paralelos.
Dias de informação, sensibilização, formação, capacitação, aprendizagem entre pares
e intercâmbio de boas práticas sobre Ação Climática, bem como sobre outros temas
acordados com os Parceiros de ALGA da CGLU África.
A realização do 7º Encontro com os Referentes Regionais da ALGA da CGLU África.
A organização da Assembleia Geral de Gestores Africanos responsáveis pela
Cooperação Descentralizada e Parcerias.
A organização de uma Excursão e descoberta do Património Cultural da Região de
Souss-Massa.

ORGANIZADORES E PARCEIROS
-

Cidades e Governos Locais Unidos da África (UCLG África) e seus dois Pólos: Pólo
de Desenvolvimento e Academia Africana de Autarquias Locais (ALGA) e Pólo de
Operações e Assistência Técnica.
A Direcção-Geral das Autarquias Territoriais (DGCT) do Ministério do Interior.
A Região de Souss-Massa.
Universidade Ibn Zohr de Agadir.
As Associações Nacionais de Autarquias Locais de Marrocos (ARM, AMPCPP, AMPCC).
Os Parceiros (a confirmar).
Patrocinadores.

MODALIDADES ORGANIZACIONAIS
Após uma edição (2020) em modo virtual e uma edição (2021) em modo híbrido, esta 6ª
edição do FAMI será organizada presencialmente.

IDIOMAS DE TRABALHO
Para ter em conta a diversidade cultural africana, os Serviços de Interpretação estarão
disponíveis:
-

Para as Sessões Plenárias: em árabe, inglês, francês e português.
Para os Workshops paralelos: em inglês e em francês (salvo acordo em contrário com
os Parceiros que serão mobilizados).

INFORMAÇÕES SOBRE O FÓRUM
Todas as informações sobre o FAMI 6_2022, incluindo o programa, bem como aspectos
práticos e logísticos, podem ser encontradas no site de ALGA de CGLU África:
https://www.uclgafrica-alga.org/

INSCRIÇÃO AO FAMI VI_2022
Para participar em FAMI 6_2022 e se beneficiar de todos os seus segmentos e trabalhos, você
está cordialmente convidado a se inscrever clicando no link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_gmyr1-QMAbDIzvebbYz7F12mp3Ud6w7obfZ_kNmy_5v1tA/viewform?usp=sf_link

TAXAS DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO AO FAMI 6_2022
Para Membros e Redes da CGLU África: 400 euros por pessoa.
Para não membros da CGLU África: 500 euros por pessoa.
Cônjuges e Acompanhantes: 100 euros por pessoa.
Para Delegações/Grupos com mais de 5 participantes: redução de 20%.

·
·
·
·
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Existem dois métodos para o pagamento das taxas de inscrição
1) Por transferência bancária diretamente para a Conta Bancária da CGLU África:
Referências da CGLU África para transferência bancária
BANCO: BNPPARIBAS
Beneficiário: CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU Afrique)
IBAN: FR76 3000 4005 6700 0100 9726 629
Código BIC/SWIFT: BNPAFFRPPXXX
Endereço do banco: International Business Centre Paris 10 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS, França.

A transferência bancária deve incluir a seguinte declaração:
SOBRENOME E NOME DA INSTITUIÇÃO OU PARTICIPANTE + CGLU África / ALGA – FAMI 6 _ 2022.

2) Ou à chegada, no local de organização do Fórum e no momento da
inscrição.
Estas taxas de registo permitem-lhe beneficiar dos seguintes serviços principais:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Beneficiar de facilidades de recepção no e para o Aeroporto;
Acessar e se beneficie de todos os segmentos e trabalhos do Fórum;
Obter o Kit Fórum;
Beneficiar de dois (2) coffee breaks e um almoço por dia durante o Fórum;
Participar do Jantar de Gala;
Beneficiar de um dia de excursão;
Beneficiar da facilitação do processo de visto quando necessário;
Beneficiar de transporte interno, nomeadamente de e para Aeroportos;
Receber um Certificado de Reconhecimento e/ou Participação.

PROCESSO DE VISTOS
Para entrar no Território do Reino de Marrocos, os cidadãos estrangeiros devem ter o
seu visto quando exigido pelas Autarquias deste País. Existem de fato vários países que
estão isentos de vistos.
Os participantes oriundos de países para os quais seja exigido visto de entrada em
Marrocos e cujos países tenham Embaixada do Reino de Marrocos, devem contactar os
Serviços da Embaixada ou os Serviços Consulares para obter o seu visto de entrada em
Marrocos, apresentando todos os documentos exigidos.
Para os participantes de países onde não existe Embaixada de Marrocos, os Serviços
competentes da CGLU África irão ajudá-los na obtenção do visto eletrónico. Para isso,
eles devem enviar uma cópia de seu passaporte válido por pelo menos 6 (seis) meses o
mais rápido possível.

TRANSPORTE INTERNACIONAL E ALOJAMENTO
Os participantes em o fórum são convidados a pagar seu transporte internacional, bem
como sua acomodação.
Para chegar a Agadir, existem vários meios de transporte: Por avião, trem, autocarro e táxi.
Uma lista de hotéis será enviada aos Participantes com diversos padrões (5 estrelas, 4
estrelas e 3 estrelas).
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SOBRE OS ORGANIZADORES:

CGLU ÁFRICA

Cidades e Governos Locais Unidos da África (UCLG África) é a
organização guarda-chuva e a voz unida que garante a representação
dos Governos Locais de todo o continente africano. Organização
internacional com status diplomático, a CGLU África representa mais
de 350 milhões de cidadãos africanos, 54 associações nacionais e
regionais, além de mais de 10.000 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. Realiza 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 Cem 2009 e operacional a partir de 2016, a Academia do
Governo Local Africano (ALGA) é um órgão subsidiário da CGLU África
que tem como principal missão promover padrões de qualidade na
formação e capacitação direccionadas aos Governos Locais, investir
no Capital Humano destas entidades para empoderar-los e ancorar o
desempenho e o profissionalismo a nível local e regional em África.

A REGIÃO DE
SOUSS-MASSA

Para mais informações, consulte o Portal ALGA da CGLU África:
www.uclgafrica-alga.org
Localizada no centro de Marrocos, a região de “Souss-Massa” é um
ambiente atlântico e continental. Uma posição que lhe confere um papel
de retransmissor de onde passam todos os fluxos norte-sul e, portanto,
um papel estratégico ao nível económico e sociocultural. Abrange uma
área de 53.789 km2 e possui 2.676.847 habitantes (Recenseamento
Geral da População e Habitação -RGPH 2014), ou seja, uma densidade
de 49,8 habitantes por km2 e uma área de 7,57% do território nacional.
A região é limitada ao norte pela região de Marrakech-Safi, a leste pela
região de Beni Mellal-Khénifra, a sudeste pela região de Drâa-Tafilalet,
ao sul pelas regiões de Guelmim-Oued Noun e Lâayoune-Sakia el
Hamra e a Oeste pelo Oceano Atlântico. A região é composta por
serras, planícies e planaltos ao longo de uma vasta extensão rodeada
tanto pelo deserto e possui um significativo potencial económico
conferindo-lhe múltiplas e diversificadas vocações (turismo, pesca,
agricultura, indústria, mineração e artesanato, etc.).
A agricultura, o turismo e a pesca são três setores em que assenta
a sua economia e que a tornam uma das regiões mais dinâmicas do
Reino de Marrocos.
A Região é considerada a primeira região hortícola e citrícola de
Marrocos com um PIB regional de 17,3%/nacional de 9%, e um total de
451.165 hectares de terras aráveis.
Com uma costa atlântica de 180km e uma grande biodiversidade do
espaço marítimo, a região de Souss Massa tem em Agadir o maior
porto de pesca do Reino. É também o primeiro centro turístico do país,
posto por vezes disputado pela cidade de Marraquexe.
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Fundada em 1989, a Universidade IBN ZOHR (UIZ) é uma instituição
pública que faz da excelência uma alavanca para o desenvolvimento
humano de caráter científico, cultural e profissional. Abrange 5 Regiões
do Reino e está presente em 08 cidades universitárias através de seus
21 estabelecimentos.

UNIVERSIDADE
IBN ZOHR DE
AGADIR

Única na sua região, é um ator importante e impulsionador do
desenvolvimento do ensino superior e da investigação nas províncias
do Sul e no Sahara marroquino. Sua principal vocação é promover
e fortalecer a pesquisa como meio de criação e renovação de
conhecimento, cujo objetivo é promover o desabrochar das capacidades
morais intelectuais e culturais dos alunos em todos os campos do
conhecimento para demonstrar criatividade científica, tecnológica e
artística, bem como pensamento crítico.
Com efeito, acolhe mais de 150.000 alunos, proporcionando-lhes uma vasta
formação multidisciplinar. A Universidade UIZ com uma longa experiência
em formação e investigação profissional permite-lhe estar atenta às
necessidades dos seus alunos e do seu ambiente socioeconómico.
Todos os cursos de formação são representados por cursos universitários
(Faculdade de Ciências, Faculdade de Letras e Ciências Humanas,
Faculdade de Ciências Jurídicas, Económicas e Sociais, Escola Nacional
de Comércio e Gestão, Escola Nacional de Ciências Aplicadas, Escola
Superior de Tecnologia).
A UIZ dispõe ainda de um complexo desportivo universitário que inclui
diversas infraestruturas para garantir o desenvolvimento dos seus
alunos. É hoje um ator fundamental no desenvolvimento territorial das
regiões do sul de Marrocos.

PARA NOS CONTACTAR:
Nome e Sobrenome Posição

Contatos

Dr. Najat Zarrouk

Telefone: +212 661 120 552

Senhora Abir Achour

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

Senhorita Fariath Chabi

Equipe de suporte

Senhora Philomene Dabiré

Equipe de suporte

Sr. Koffi Abalo

Equipe de suporte

Senhorita Hala Menkari

Estagiária

Central telefónica da CGLU África

e-mail: Nzarrouk@uclga.org
Najat_zarrouk@yahoo.fr
Telefone: +212 688 429510
e-mail: aachour@uclga.org
Telefone: +212 700 991848
E-mail: Fchabi@uclga.org
Telefone: +226 70 26 67 03
e-mail: pdabire@uclga.org
Telefone: +212 632-084972
e-mail: kabalo@uclga.org
Telefone: +212 662 107 464
e-mail: hmenkari@uclga.org
Telefone: +212 537 26 00 62
+ 212 537 26 00 63
Fax: + 212 537 26 00 60
info@uclga.org

Portal da CGLU África: www.uclga.org
O site da ALGA da CGLU África: www.uclgafrica-alga.org
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