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FAMI6_2022 
 

 

MASTER CLASS  

sobre: 
 
 

“Como acessar a e-Academia da CGLU África” 

 

Organizada por: 

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

 

Em parceria com : 
 

O gabinete Ideo Factory, Marrocos 

 

Data e Local 
 

Quarta-feira, 30 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 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

« Juntos por Uma Africa Local Eficiente» 
Performante » 
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FOLHA TÉCNICA 

 

 

Contexto 

 
CGLU África manteve a Transformação Digital entre as suas Orientações Estratégicas para 

2021-2030, convencida de que hoje o Digital está no centro de qualquer processo de 

transformação para alcançar as Aspirações da Agenda Africana 2063 e da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. 
 

CGLU África também aprendeu lições com a crise da Pandemia de Covid-19, durante a qual 

esta Organização conseguiu manter a sua governação, funcionamento, gestão, atividades e 

oferta de serviços graças às múltiplas oportunidades oferecidas pela tecnologia digital. A 

Organização também está empenhada em apoiar e facilitar o Digital Deal selecionado pela 

Comissão Europeia como um dos seus principais doadores. 
 

CGLU África também está empenhada em se tornar uma Organização Internacional Pan-

Africana “SMART”. 
 

A Transformação Digital também desempenha um papel fundamental no campo da educação, 

formação e capacitação, através do e-Learning. É neste contexto que CGLU África decidiu criar 

uma Plataforma de e-Learning em parceria e colaboração com o gabinete Ideo-Factory 

(www.ideo.ma ), denominada e-Academy da CGLU África: https://www. uclga-e-

Academy.com/ . _ _ 
 

Para ajudar a impulsionar esta mudança, ancorar esta nova cultura de aprendizagem através do 

e-Learning, enquadrar a implantação desta Plataforma das melhores condições de sucesso como 

uma nova oferta de serviços da CGLU África, e como parte da organização da 6ª edição da 

FAMI agendada de 28 de novembro a 03 de dezembro de 2022, um programa de sensibilização, 

coaching e apresentação do Catálogo da e-Academy CGLU África, bem como seus diferentes 

métodos de adesão e pagamento, está agendado e será facilitado pelo gabinete Ideo-Factory de 

Marrocos. Esta Master Class terá como tema: 
 

"Como acessar a e-Academia da CGLU África" 
 

Objetivo principal: 
 

Esta Master Class será uma oportunidade para apresentar o Catálogo de Formação da  e-

Academy da CGLU África, bem como os diferentes métodos de adesão e pagamento para se 

beneficiar das ofertas desta Plataforma. 
 

Objetivos específicos: 
 

- Apresentar a Plataforma e-Academy da CGLU África; 

- Apresentar o Catálogo de Formação e Capacitação desta Plataforma: https://www.e-

academycatalogue.com  

- Informar e divulgar os diferentes métodos de ingresso na e-Academy da CGLU África. 

- Explique as condições de pagamento para poder beneficiar das ofertas da e-Academy. 

 

 

 

 

Público-alvo 
 

- Representantes do Governo; 

http://www.ideo.ma/
https://www.uclga-e-academy.com/
https://www.uclga-e-academy.com/
https://www.uclga-e-academy.com/
https://www.uclga-e-academy.com/
https://www.e-academycatalogue.com/
https://www.e-academycatalogue.com/
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- Representantes das Autarquias Locais e Regionais; 

- Representantes de Organizações Internacionais; 

- Funcionários Públicos e Gestores Territoriais; 

- Universidades, Escolas e Centros de Pesquisa; 

- Representantes do Setor Privado; 

- Representantes da Sociedade Civil; 

- Especialistas e Pesquisadores; 

- Estudantes. 
 

Parceiros: 
 

- CGLU África através da sua Academia Africana de Autarquias Locais (ALGA). 

- O gabinete Ideo Factory, Marrocos. 

 
LÍNGUAS DE TRABALHO: Árabe, Francês e Inglês. 
 

DATA E LOCAL 
 

A Master Class C está agendada, presencialmente, para quarta-feira, dia 30 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. 
 

PROGRAMA 

 

Hora Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes 

14h30-14h40 Abertura oficial da Master Class C e apresentação do Painel. 

14h40-15h00 - Dr. Najat Zarrouk, Diretora de Desenvolvimento e de ALGA, CGLU 

África, Marrocos 

 Tornar-se uma organização pan-africana “SMART”: visão e estratégia 

de transformação da CGLU em África 

15:00-16:00 - Sr. Oussama Esmili , Diretor Administrativo do gabinete Ideo Factory 

& Sra Soukaina Douh Gerente de Projetos de e-Learning em Ideo 

Factory: 

 Apresentação da Plataforma e-Academy e do seu Catálogo de Formação. 

 Apresentação sobre os termos de adesão. 

 Apresentação dos métodos de pagamento para beneficiar das ofertas da 

e-Academy. 

Os participantes terão liberdade para fazer perguntas e solicitar 

esclarecimentos e desafiar os palestrantes durante as apresentações. 

16h00 - 

16h30 

Pausa para café/chá 

16h30-17h30 Continuação do trabalho 

17h30-18h00 Discussão geral 

18:00 Encerramento da Master Class C 

Foto de grupo. 

 

 

 


