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           A confirmar 

FAMI6_2022 
 

 

WORKSHOP 1 
 
 

"Definir os atores, lacunas e necessidades em termos de formação 

e capacitação das Autarquias Locais em matéria de Ação 

Climática". 

 

Organizado por: 

 
A Academia Africana de Autarquias Locais da CGLU África (ALGA) 

 

Em parceria com: 
 

O Comitê de Capacitação de Paris (CPRC) e o Centro 4C-Marrocos (TBC) 

 

Data e Local 

 
Terça-feira, 29 de novembro de 2022, das 14h30 às 18h00, na Sala N° … 

 
 

Reino de Marrocos 

Região de Souss-Massa, na Universidade IBN ZOHR de Agadir 

Centro de Formação da Faculdade de Medicina e Farmácia de Agadir 

 
 

Com o apoio do Reino de Marrocos e da Comissão Europeia 

  

 

 
Contexto: 
 

 

 

 

«Juntos por Uma Africa Local Eficiente » 
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FOLHA TÉCNICA 
 

A Comunidade Internacional adotou, desde 2015, uma série de Agendas para "O Mundo que 

Queremos", incluindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Acordo 

Climático de Paris, a Nova Agenda Urbana, o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de 

Desastres e o Agenda de Ação de Addis Abeba (AAAA). Na mesma visão, a União Africana 

também adotou a Agenda 2063 para “A África que Queremos”. 

Além da variabilidade natural do clima, as tendências de longo prazo e as mudanças climáticas 

já estão tendo um impacto perceptível no Planeta, nas Pessoas, na Governança e no processo 

de desenvolvimento sustentável. É o caso, em particular, dos efeitos do recuo dos glaciares e 

do aumento do risco de transbordamento dos lagos glaciares, inundações, secas extremas, etc., 

que estão intimamente ligados às tendências observadas no aumento das temperaturas. 

Esses eventos extremos e a incerteza climática representam um novo desafio para os governos 

em todos os níveis, bem como para as comunidades e populações. 

A ação contra as mudanças climáticas só pode ser eficaz se conseguir unir todos os atores e 

partes interessadas com capacidade de ação. Todos são chamados a inventar e aplicar métodos 

para mitigar a mudança, adaptando-se a essas mudanças, remediando as perdas e danos sofridos, 

implementando medidas para monitorar parâmetros climáticos confiáveis, adotando novos 

métodos e tecnologias, para conscientizar essas várias questões. 

Em termos de capacitação, os países em desenvolvimento não possuem as capacidades 

humanas, técnicas, institucionais e financeiras necessárias para superar todos esses desafios. 

Eles são então levados a redobrar seus esforços de desenvolvimento, a fim de fortalecer sua 

resiliência aos impactos climáticos que pesam na segurança alimentar, hídrica e energética, bem 

como nos meios de subsistência e na saúde. 

A primeira revisão da estrutura para os países em desenvolvimento, em 2004, destacou 

deficiências significativas, incluindo falta de recursos financeiros e humanos, falta de 

participação das partes interessadas, necessidade de garantir o apoio dos principais tomadores 

de decisão e falha em integrar a ação climática na legislação nacional 1. 

Esta primeira revisão identificou, entre outras coisas, os seguintes fatores-chave como possíveis 

áreas de melhoria: 

 Prioridade dada à capacitação institucional; 

 Sensibilizar para os desafios das alterações climáticas a vários níveis, com o 

envolvimento de instituições governamentais nacionais em atividades de capacitação; 

 Desenvolvimento ou, quando necessário, promoção de intercâmbio de boas práticas, 

experiências e informações sobre atividades de capacitação, incluindo recursos 

financeiros, estudos de caso e ferramentas de capacitação; 

 Sustentabilidade das atividades de capacitação através da integração nos processos de 

planejamento; 

 Acesso a recursos financeiros e técnicos por meio de uma entidade operacional do 

mecanismo financeiro e, conforme as necessidades, por meio de agências multilaterais 

e bilaterais e do setor privado; 

 Aplicação de abordagens de aprender fazendo, com o apoio de várias atividades de 

capacitação, projetos e programas nacionais ou locais. 

                                                 
1https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Reinforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%2

0et%20Changement%20Climate_0.pdf 

 

https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%20et%20Changement%20Climatique_0.pdf
https://ecbi.org/sites/default/files/Guide%20De%20Poche%20Renforcement%20Des%20Capacit%C3%A9s%20et%20Changement%20Climatique_0.pdf
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Na sua edição de 2021, o Relatório sobre “ O Ambiente Institucional das Cidades e 

Autarquias Locais (Classificação CEE ) 2, publicado por CGLU África revela que dois (2) 

países em 53 (Senegal e Quénia), prevêem três mecanismos na luta contra as alterações 

climáticas; quatro (4) países (África do Sul, Benim, Marrocos, Nigéria) fornecem apenas dois 

(2) dos mecanismos, e os outros países africanos fornecem apenas um, ou mesmo nenhum dos 

mecanismos na luta contra as alterações climáticas, tal é a realidade africana que demonstra 

claramente as deficiências identificadas pelos países africanos na luta contra as alterações 

climáticas mudança. 

A capacitação tem sido uma parte muito importante das negociações da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) desde a sua criação em 1992. O Artigo 6 

da Convenção é dedicado à educação, conscientização pública, acesso a informações sobre o 

clima aberto a todos, a participação da sociedade na ação climática e a formação de cientistas, 

técnicos e gestores. Este artigo constitui a base para decisões e atividades em termos de 

capacitação. O Artigo 10 do Protocolo de Quioto cobre a questão da capacitação em pesquisa, 

educação, treinamento de pessoal e fortalecimento institucional nos países em 

desenvolvimento. O Acordo de Paris, em seu Artigo 11, exorta os países em desenvolvimento 

a fornecer regularmente informações sobre o progresso na implementação de planos, políticas, 

iniciativas ou medidas de capacitação para implementar o Acordo. 

Posto isto, os territórios e as entidades que têm a seu cargo governar e gerir estes planos, 

políticas, iniciativas ou medidas estão na linha da frente no combate às alterações climáticas, 

pela sua capacidade de redução das emissões de gases com efeito de estufa e pelas suas ações 

de adaptação às os impactos do aquecimento global. Capacitar atores locais para projetos 

adequados e especialmente de pequena escala, mas com impactos significativos, inclusivos e 

replicáveis é muito importante para a Ação Climática. 

Neste contexto, são desenvolvidos e implementados diversos programas de sensibilização, 

formação e capacitação, de forma compartimentada, cada um atuando no âmbito do seu 

mandato, de acordo com a sua agenda, os seus meios e os seus públicos-alvo, o que afeta tanto 

os resultados e impactos. 

Essa falta de coerência e sinergia foi identificada como uma questão fundamental pelo Comitê 

de Capacitação de Paris (CPRC) durante a COP27. 

É neste quadro que a CGLU África e os seus Parceiros propõem a organização de um Workshop 

intitulado: 

"Definir os atores, lacunas e necessidades em termos de formação e 

capacitação das Autarquias Locais em matéria de Ação Climática" 
Objetivo principal: 
 

Este Workshop será uma oportunidade para discutir e apropriar-se das questões e problemas 

reais da formação e capacitação dirigidas às Autarquias Locais em termos de Ação Climática. 
 

Objetivos específicos: 
 

- Situar os principais atores envolvidos na sensibilização, formação e capacitação das 

Autarquias Territoriais; 

- Conscientizar-se das lacunas e necessidades de formação e capacitação em Ação 

Climática; 

                                                 
2"Avaliando o ambiente institucional das cidades e autoridades locais na África 2021", 4ª edição, chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.knowledge-

uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.knowledge-uclga.org/IMG/pdf/cee_rating_french_2021_def.pdf
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- Identificar e recolher boas práticas, desafios e lições aprendidas nas atividades de 

formação e capacitação em Ação Climática; 

- Incentivar a reflexão sobre como promover a coerência e a sinergia nas iniciativas de 

formação e capacitação dirigidas às Autarquias Locais, especialmente em África. 
 

Público-alvo: 
 

- Representantes do Governo; 

- Representantes das Autarquias Locais e Regionais; 

- Representantes de Organizações Internacionais; 

- Funcionários Públicos e Gestores Territoriais; 

- Atores de Formação e Capacitação, nomeadamente no domínio da Ação Climática 

(Universidades, Escolas, Institutos, Centros de Investigação, etc.); 

- Representantes do Setor Privado; 

- Representantes da Sociedade Civil; 

- Especialistas e Pesquisadores; 

- Estudantes. 
 

Parceiros: 
 

- CGLU África; 

- O Comitê de Capacitação de Paris (CPRC) -TBC 

- O Centro 4C-Marrocos. 
 

LÍNGUAS DE TRABALHO: Francês e Inglês. 
 

DATA E LOCAL 
 

Workshop 1 está agendado, de forma presencial, na terça-feira, 29 de novembro de 2022, 

das 14h30 às 18h00, na Sala N ° …., Centro de Formação, Faculdade de Medicina e Farmácia, 

Universidade IBN ZOHR, Agadir, Região de Souss-Massa, Reino de Marrocos. 
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PROGRAMA 

 

Moderador: Sr. Morris MBOLELA, Secretário-Geral Adjunto da CGLU África, Zâmbia. 

 

Hora Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes 

14h30-14h40 Abertura oficial do Workshop e apresentação dos Panelistas. 

14h40-15h00 - Um representante do CPRC (TBC) 

 

15h00-15h20 - Sr. Thierry BOKALLY, Chefe da Unidade de Gestão do Conhecimento: "As 

lacunas identificadas pelo Relatório CGLU África sobre o ambiente institucional das 

Cidades e Autarquias Territoriais, edição 2021 em termos de Ação Climática", CGLU 

África, Camarões. 

15h20 às 

15h40 

- Sra. Khadija SAMI, Diretora Regional do Meio Ambiente, Região de Souss-

Massa, Ministério da Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável, Marrocos 

(TBC). 

15h40-16h00 - Sua Excelência Alexis Coffi AQUEREBURU, Prefeito do Município de Lacs 1, 

Togo. 

16h00 - 

16h30 
Pausa para Café e Chá 

16h30 - 

16h50 
Professora Catherine JEANDEL, Diretora de Pesquisa do Centro Nacional de 

Pesquisa Científica (CNRS), Oceanografia, França (Mensagem de vídeo ). 

16h50 às 

17h10 

Executivos Responsáveis pela Formação das Autarquias Territoriais (DGCT e 

Região de Souss-Massa (TBC). 

17:10-18:00 Discussão e recomendações 

18:00 Encerramento do Workshop 

Foto de grupo 

 

 


