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FAMI6_2022 
 
 

 

Master Class A  

sobre: 

 

“Conceitos e Abordagens em Ação Climática (Mitigação, 

Adaptação, Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), 

Precaução, Perdas e Danos...)” 
 

 

Organizada por: 

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

 

Em parceria com: 
 

O Centro Marroquino de Competência em Mudanças Climáticas 

(Centro 4C- MARROCOS) e a Direcção Regional do Ambiente do 

Ministério da Transição Energética e Desenvolvimento Sustentável, 

Marrocos 

E a Agência de Transição Ecológica (ADEME) da França 

 

Data e Local 
Quarta-feira, 30 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 África Local  Eficiente» 
erformante» 
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FOLHA TÉCNICA 
 

A mudança climática é uma preocupação comum da humanidade. Sua magnitude e ritmo estão 

empurrando para o desconhecido os sistemas naturais essenciais ao bem-estar humano, com o 

risco de causar danos gravíssimos e irreversíveis. 

As consequências nefastas deste aquecimento global em África são formidáveis. No relatório 

do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), intitulado “African Economic Outlook 2022”, 

a África registrou 131 desastres relacionados a condições climáticas extremas e mudanças 

climáticas 1. Por O Economista e Vice-Presidente do Banco, Sr. Kevin Urama: "Hoje, as 

alterações climáticas são o desafio mais vital para o desenvolvimento de África", 

acrescentando que devemos "Encontrar políticas que ajudem a adaptar-se ao clima e reduzir 

as emissões de gases com efeito de estufa, ao mesmo tempo que buscando o desenvolvimento 

social e econômico”. 

Acima de tudo, a Ação Climática enfrenta vários desafios, incluindo: 

- O desafio da implementação, porque apesar de um processo de negociações 

internacionais muito complexo, envolvendo diversos atores e partes interessadas, 

percebe-se que os avanços no combate às mudanças climáticas ainda são muito 

modestos diante dos muitos desafios colocados; 

- O desafio do financiamento, porque surgem várias oportunidades, mas é difícil acessá-

las; 

- O desafio das capacidades e competências, sobretudo ao nível das Autarquias 

Territoriais; 

- O desafio da apropriação de conceitos e abordagens sobre questões altamente técnicas, 

sobretudo para as Autarquias Locais, para os Vereadores e Assessores, para os Gestores 

Territoriais e para os jovens. 
 

É para responder a este último desafio que a ALGA Academy de CGLU África está a organizar 

uma Master Class para definir os principais conceitos e abordagens utilizadas no âmbito da 

Ação Climática, nomeadamente: 

- O princípio e as abordagens de mitigação; 

- O princípio e as abordagens da adaptação; 

- Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs); 

- O princípio da precaução; 

- O princípio da transparência; 

- O princípio das perdas e danos. 
 

Esta Master Class explicará, esclarecerá, simplificará e popularizará, tanto quanto possível, 

conceitos e abordagens que permanecem até hoje como prerrogativa dos especialistas em Ação 

Climática. 
 

Não se trata de cursos “master” propriamente ditos, mas de apresentações que abordam os temas 

acima referidos, utilizando uma metodologia concreta, prática e em sintonia tanto com a Ação 

Climática como com o público. 
 

Objetivo primário: 

                                                 
1 https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-

disproportionn%C3%A9e-bad/2598245 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-disproportionn%C3%A9e-bad/2598245
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/changement-climatique-l-afrique-est-affect%C3%A9e-de-mani%C3%A8re-disproportionn%C3%A9e-bad/2598245
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Explicar, simplificar e popularizar tanto quanto possível os principais conceitos e abordagens 

relacionados com a Ação Climática. 
 

Objetivos específicos: 
  

- Dar definições simples e acessíveis dos principais conceitos e abordagens da Ação 

Climática; 

- Proporcionar um espaço de aprendizagem e apropriação desses conceitos e abordagens; 

- Popularizar esses conceitos e abordagens especialmente para aqueles não iniciados no 

campo da Ação Climática; 

- Fortalecer as capacidades dos atores e partes interessadas, especialmente no nível 

subnacional. 
 

Público-alvo: 

- Vereadores locais; 

- Funcionários das Autarquias Territoriais; 

- Jovens e estudantes; 

- ONGs da Sociedade Civil. 
 

Parceiros: 
 

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

- O Centro de Competência em Mudanças Climáticas (4C-Marrocos) e a Direcção 

Regional do Ambiente do Ministério da Transição Energética e Desenvolvimento 

Sustentável de Marrocos; 

- Agência ADEME. 

 

LÍNGUAS DE TRABALHO: Francês e Inglês. 
 

DATA E LOCAL 
 

Esta Master Class A em modo presencial está agendada para quarta-feira, 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 do Workshop e apresentação do Painel de Especialistas. 

14h40 - 

15h30 
- O Centro 4C-Maroccos, Marrocos 

 Princípios e abordagens de mitigação. 

 Princípios e abordagens da adaptação. 

 O princípio da precaução. 

15h30-16h30 - Dr. Joseph Magloire OLINGA, Especialista em Ação Climática, 

Camarões. 

 Princípios e abordagens da Contribuição Nacionalmente Determinada 

(NDC). 

16h30-17h00 - Pausa para Café/Chá 

17h00-17h30 - Sra. Khadija SAMI, Diretora Regional de Meio Ambiente, Região 

de Souss-Massa, Ministério de Transição Energética e Desenvolvimento 

Sustentável, Marrocos 
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 O princípio da transparência. 

 O princípio das Perdas e Danos. 

17h30-18h00 - Discussão geral. 

18:00 _ Encerramento da Master Class A 

Foto de grupo. 

 


