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FAMI6_2022 
 

 

Reunião da Rede Africana de Gestores Territoriais Responsáveis pela 

Cooperação Descentralizada e Relações Internacionais 

(RAMCD)  

 

Organizada por: 

 
RAMCD e ALGA da CGLU África (ALGA 

 

Data e Local 

 
Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, das 9h00 às 12h00, 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» 
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FOLHA TÉCNICA 
 

Contexto: 
 

A Cooperação Internacional Descentralizada nas suas várias dimensões (Norte-Sul, Sul-Norte, 

Triangular ou Multi-Atores) no seio das Autarquias Locais Africanas, representa hoje uma 

alavanca estratégica, a par da Diplomacia do Estado. 

É também uma dinâmica que faz parte da implementação e localização das Agendas Globais 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável e da Agenda Africana 2063, em particular o Objetivo 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17 que apela à Cooperação e Parceria Global, em 

particular a meta 17.6: "Fortalecer a cooperação regional e internacional Norte-Sul, Sul-Sul e 

triangular em ciência, tecnologia e inovação, bem como o acesso a elas, e melhorar o 

compartilhamento de conhecimento em termos mutuamente acordados, inclusive melhorando 

a coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente no nível da ONU, e estabelecer 

um mecanismo global de facilitação de tecnologia.” 

O mesmo é verdade para a Visão Africana, que apela para que a África (em todos os seus 

componentes institucionais) se torne um ator influente no cenário mundial. 
 

Aspiração 7 da Agenda Africana 2063: 
Uma África que atua como um ator e parceiro forte, unido e influente no cenário 

mundial 
A África emergirá como um ator e parceiro global forte, resiliente, pacífico e influente, 
desempenhando um papel importante nos assuntos internacionais. Afirmamos a importância 
da unidade e solidariedade africana diante da persistente interferência externa, incluindo 
tentativas de dividir o continente, bem como pressões e sanções indevidas impostas a certos 
países: 
- África, um parceiro importante em assuntos globais e coexistência pacífica: 

Melhorando o lugar da África no sistema de governança global (Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, instituições financeiras, bens comuns globais, como o espaço sideral). 

- África assume total responsabilidade pelo financiamento do seu desenvolvimento : 
Melhorar as parcerias de África e redirecioná-las de forma mais estratégica para atender 
às prioridades de África para crescimento e transformação; e garantir que o continente 
tenha as estratégias certas para financiar o seu próprio desenvolvimento e reduzir a 
dependência da ajuda. 

- https://au.int/fr/agenda2063/aspirations  

 

A CGLU África está firmemente empenhada em integrar e apoiar esta dinâmica global e 

africana. Para tal, está a ser finalizado todo um Roteiro de apoio aos Membros e Redes desta 

Organização, nomeadamente: 

- Advocacia política; 

- Suporte técnico; 

- Formação e capacitação; 

- Acesso a informação; 

- Mobilização de recursos; 

- Trabalhar em rede. 

 

 

https://au.int/fr/agenda2063/aspirations
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Criada durante a 9ª Cimeira Africidades, realizada em Kisumu, no Quénia, de 17 a 21 de maio 

de 2022, a Rede Africana de Gestores Territoriais para a Cooperação Descentralizada e 

Relações Internacionais (RAMCD), enquadra-se neste Caminho, passando a fazer parte das 

Redes Profissionais criadas e apoiadas pela CGLU África. 

De acordo com o seu Regulamento Interno, a RAMCD tem como principais missões: 

1. Trabalhar para fazer da Cooperação Descentralizada e da Acção Internacional das 

Autarquias Locais uma verdadeira alavanca para a promoção da Paz, Solidariedade, 

Parceria e Desenvolvimento Sustentável em África; 

2. Criar Seções Nacionais e Regionais da Rede; 

3. Mobilizar-se para contribuir para a criação de um ambiente institucional favorável à 

Cooperação Descentralizada e Acção Internacional das Autarquias Locais ao nível das 

Autarquias Locais, em cada País, a nível africano e internacional; 

4. Identificar oportunidades de financiamento para ajudar a estabelecer e realizar projetos 

de Cooperação Descentralizada; 

5. Contribuir para alimentar o Observatório de Cooperação Descentralizada da CGLU 

África; 

6. Contribuir para a organização de programas de formação e capacitação para Eleitos 

Locais e Gestores encarregados de Cooperação Descentralizada etc. 

 

É neste contexto que a CGLU África e os seus Parceiros propõem a organização de um encontro 

desta jovem Rede no âmbito do programa FAMI6_2022. 
 

Objetivo principal: 
 

Fazer um balanço das atividades da Rede desde a data da sua criação e discutir os principais 

eixos do seu roteiro (2023-2025). 

 

Objetivos específicos: 
 

- Organizar o Primeiro encontro da Rede; 

- Apresentar as atividades realizadas em Kisumu; 

- Apresentar e discutir os eixos do Roteiro da Rede 2023-2025; 

- Destacar e partilhar boas práticas e experiências de sucesso entre pares nesta área; 

 

Público-alvo : 

- Membros da Rede RAMCD; 

- Gestores Territoriais responsáveis pela Cooperação Descentralizada e Acção 

Internacional das Autarquias Locais em África; 

- Os Representantes dos diversos atores e stakeholders envolvidos neste tema. 
 

Parceiros: 
 

- CGLU África através da ALGA e RAMCD. 

 
LÍNGUAS DE TRABALHO: Árabe, Francês e Inglês. 
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DATA E LOCAL 

Este encontro está agendado, de forma presencial, para a sexta-feira, dia 02 de dezembro de 

2022, das 9h00 às 12h00, na Sala N ° .., Centro de Formação, Faculdade de Medicina e 

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

 

PROGRAMA 

 

Moderador: Sr. Charles PATSIKA, Assessor Especial para Cooperação Descentralizada, 

CGLU África, Zimbábue. 

 

Hora Atividades 

8h45 Recepção e instalação dos participantes 

9h00-9h10 Abertura oficial da Reunião 

9h10 - 10h30 - Validação do Regulamento Interno da rede. 

- Apresentação do Relatório dos 6 meses de existência da Rede e 

das principais atividades dos seus membros. 

- Intercâmbio nos principais eixos do Roteiro da Rede. 

10h30 - 11h00 - Pausa para café/chá 

11h00-11h45 - Intercâmbio nos principais eixos do Roteiro da Rede. 

12h00 Encerramento da Reunião. 

Foto de grupo. 

 

 

 

 

 

 


