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FAMI6_2022 
 

WORKSHOP 4 
 
 

“Como Aumentar Sinergias e Fomentar a Cooperação em 

Formação e Capacitação em matéria de Ação Climática” 

 

Organizado por: 

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

 

Em parceria com (a confirmar) 
 

O Comitê de Capacitação de Paris (CPRC) 

A Aliança Marroquina de Autarquias Locais para o Clima (AMCTC) 

e o Centro Marroquino de Competência em Mudanças Climáticas (4C- MARROCOS) 

 

Data e Local 
Terça-feira, 29 de novembro de 2022, das 14h30 às 18h, 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: 
 

Crises e incertezas climáticas são desafios recorrentes, cuja magnitude é observada em escala 

global. 

A ação climática para fazer face a estas crises e incertezas, seja de mitigação ou de adaptação, 

nomeadamente na sua componente de educação, sensibilização, formação e capacitação, 

envolve uma multiplicidade de atores e stakeholders, que muitas vezes atuam de forma isolada, 

o que não lhes permite alcançar os resultados esperados, quanto mais ter um impacto concreto 

no terreno. 
 

Investir na educação, sensibilização, formação e capacitação ajuda a desenvolver estratégias, 

definir planos de ação, mobilizar recursos, apresentar projetos “bancáveis”, dar resposta eficaz 

e sustentável às alterações climáticas, incluindo nas áreas da mitigação, adaptação, 

desenvolvimento e transferência de tecnologia, e acesso ao financiamento. 
 

A chave para uma implementação bem-sucedida da capacitação dependerá de uma 

compreensão detalhada das necessidades e desafios de cada país. Isso está refletido no Artigo 

11.2 do Acordo de Paris, que exige uma expansão “conduzida pelo país”, levando em 

consideração e seguindo as necessidades nacionais enquanto promove a apropriação pelas 

Partes, em particular para os países em desenvolvimento, inclusive nos níveis nacional, 

subnacional e local. Esta capacitação em mudança climática no âmbito da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas é concebida em pelo menos três níveis: Individual, institucional e sistêmico. 
 

Para tal, é essencial uma boa estratégia de educação, sensibilização, formação e capacitação 

dirigida às Autarquias Locais (governação, planeamento, engenharia, perícia financeira, 

implantação de projetos, inovação, etc.) acesso ao financiamento climático, e mais 

particularmente ao Fundo Verde para o Clima, e melhorar a capacidade de gerenciá-lo 

diretamente de acordo com seus próprios contextos e prioridades locais. 
 

Todas estas questões levantam problemas de consistência, coordenação e sinergia entre todos 

os atores e partes interessadas: 

- Como são definidas as necessidades, usando quais mecanismos e ferramentas? 

- Como desenvolver programas e ferramentas de ensino; 

- Como esses programas e ferramentas são monitorados? 

- Como esses programas e ferramentas são financiados? 

- Como essas iniciativas são avaliadas? 

- Como são definidos os públicos-alvo e segundo que critérios e ferramentas? 
 

Além disso, a Ação Climática é uma das áreas onde a implementação do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17 assume todo o seu significado, uma vez que apela à 

promoção de Parcerias Multiatores e Multiníveis. 
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É para responder a estas diferentes questões que a CGLU África e os seus Parceiros propõem a 

organização de um Workshop intitulado: 

 
 

“Como Aumentar Sinergias e Fomentar a Cooperação em Formação e 

Capacitação em matéria de Ação Climática” 
 

Objetivo principal : 
 

O Workshop 4 visa discutir as condições e modalidades para a criação de um ambiente que 

promova a colaboração, sinergia, parceria e cooperação, no espírito do ODS 17 e do Acordo 

de Paris. 
 

Objetivos específicos: 

A Oficina tem como objetivos: 

- Explorar formas de aumentar as sinergias e fomentar a cooperação na formação e 

capacitação em Ação Climática; 

- Promover iniciativas e promover consistência e sinergia; 

- Recomendar vias de reflexão que promovam a consistência das iniciativas tomadas ao 

nível do apoio e apoio às Comunidades no âmbito da Ação Climática. 
 

Público-alvo: 

- Representantes dos Governos; 

- 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; 

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

- A Aliança Marroquina de Autarquias Locais para o Clima (AMCTC); 

- O Centro Marroquino de Competência em Mudanças Climáticas (4C- MARROCOS). 
 

LÍNGUAS DE TRABALHO: Francês e Inglês. 

 

DATA E LOCAL 

O Workshop 4 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. Charles PATSIKA, Assessor Especial para Cooperação Descentralizada, 

CGLU África, Zimbábue. 
 

 

Hora Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes 

14h30-14h40 Abertura oficial do Workshop e apresentação do Painel. 

14h40-15h00 - Sr. Mehdi GUADI, Delegado Geral da Aliança Marroquina de Autarquias Locais 

para o Clima (AMCTC), Marrocos.  

15h00-15h20 - Sra. Rajae CHAFIL, Diretora Geral do Centro 4C-Marrocos: “Apresentação da 

experiência das três Comissões Reais para Ação Climática em África”, Marrocos . 

15h20 às 

15h40 

- Professor Mohamed MASTERE, Chefe do Observatório de Ação Climática, 

MOHAMMED V Universidade de Rabat, Marrocos. 

15h40-16h00 - Sr. Abdelhamid FANZI, Diretor Administrativo do gabinete de estudos CAPION, 

Marrocos. 

16h00 - 

16h30 
Pausa para Café/Chá 

16h30 - 

16h50 
Dr. Mithika MWENDA, Diretor Executivo, Pan-African Climate Justice Alliance 

(PACJA), Quênia (TBC). 

16h50-18h00 Discussão e recomendações 

18:00 Encerramento do Workshop 

Foto de grupo. 

 

 


