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WORKSHOP 5 
 
 

"Formação e Capacitação de Mulheres e Jovens em matéria de 

Ação Climática e Resiliência" 

 

Organizado por: 

 
CGLU África  

através da sua ALGA Academy e das suas Redes REFELA e YELO 
 

Em parceria com: 
 

O Ministério da Solidariedade, Integração Social e Família e o Ministério da Juventude, 

Cultura e Comunicação (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 

  

 

 

 « Juntos por Uma África Local Eficiente » 
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Contexto: 
 

FOLHA TÉCNICA 
 

Os desafios, crises e perigos climáticos (secas, inundações, aumento do nível do mar, 

temperaturas extremas, escassez de água, êxodo rural, etc.) têm um impacto significativo no 

desenvolvimento sustentável e acarretam enormes riscos para a resiliência. 
 

Essas crises e riscos são sentidos desproporcionalmente pelas pessoas mais vulneráveis e 

desfavorecidas, incluindo mulheres, jovens, crianças, minorias, comunidades pobres, migrantes 

ou deslocados, idosos, pessoas com deficiência e outras categorias de pessoas. 
 

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13 da Agenda 2030 das Nações Unidas, “Adotar 

medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos” exige o 

fortalecimento da resiliência e capacidade de adaptação dos países diante de perigos e 

desastres climáticos com foco na capacitação para os menos desenvolvidos países e pequenos 

estados insulares em desenvolvimento: 

“13.b Promover mecanismos de capacitação para que os países menos desenvolvidos e os 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento adquiram capacidades efetivas de 

planejamento e gestão para lidar com a mudança climática, com ênfase particular em 

mulheres, jovens, população local e grupos marginalizados”. 

O mesmo se aplica à Agenda Climática, que apela a uma atenção especial aos países e 

populações mais vulneráveis. 
 

Nesse sentido, cada vez mais se reconhece que as mulheres estão mais expostas que os homens 

aos efeitos das mudanças climáticas, pois constituem a maioria dos pobres do mundo e são mais 

dependentes dos recursos naturais mais ameaçados pelas mudanças climáticas 1. Em todo o 

mundo, um quarto de todas as mulheres economicamente ativas trabalham na agricultura, onde 

enfrentam várias consequências climáticas, como secas, problemas de água potável, 

inundações, quebras de safra, etc. 2. Ao mesmo tempo, mulheres e meninas não são apenas 

vítimas da mudança climática, elas são líderes e agentes de mudança trabalhando de forma 

eficaz e poderosa para a adaptação e mitigação da mudança climática. Coleta e armazenamento 

de água, preservação e racionamento de alimentos, gestão de recursos naturais, são áreas que 

as mulheres tradicionalmente dominam. Eles também estão envolvidos em iniciativas de 

sustentabilidade em todo o mundo, e sua contribuição e liderança se traduzem em ações 

climáticas mais eficazes. 
 

Em África, por exemplo, as mulheres mais velhas, detentoras de sabedoria, herdaram o 

conhecimento tradicional e a experiência relacionada ao alerta precoce e à mitigação do impacto 

de desastres. As mulheres devem estar envolvidas na tomada de decisões nos níveis nacional e 

local sobre a alocação de recursos para iniciativas de mudança climática. Também é importante 

encorajar investimentos sensíveis a gênero em programas de adaptação e mitigação, 

transferência de tecnologia e capacitação. Dada a importância e o seu papel na luta contra as 

alterações climáticas, a sexagésima sexta sessão da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, 

realizada de 14 a 25 de março de 2022, teve como tema: "Alcançar a igualdade de género e o 

empoderamento de todas as mulheres e meninas nas políticas e programas de mudança 

climática e risco ambiental e redução de desastres”. 
 

                                                 
1Desigualdades de gênero e mudanças climáticas: questões intimamente ligadas 

https://www.unwomen.org/en/news/explanatory-article/2022/03/gender-inequality-and-climate-change-closely-

related-issues 
2ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos 

https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action 

 

https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/article-explicatif/2022/03/inegalites-entre-les-sexes-et-changements-climatiques-des-enjeux-etroitement-lies
https://www.unwomen.org/fr/nouvelles/article-explicatif/2022/03/inegalites-entre-les-sexes-et-changements-climatiques-des-enjeux-etroitement-lies
https://www.unwomen.org/fr/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-13-climate-action
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“Os jovens são os líderes na luta climática hoje, e agora é a hora de nos juntarmos a eles para 

abraçar a ciência, tomar medidas urgentes e virar a maré da crise climática. O governo nunca é 

mais eficaz do que quando capacitamos nossos jovens para liderar, e é por isso que levantamos 

suas vozes em Los Angeles por meio do Conselho Juvenil de Ação Climática de nosso prefeito. 

Ao capacitar jovens de todo o mundo a falar e exigir que ajamos com convicção, coragem e 

visão para salvar o planeta, podemos garantir que nossas soluções climáticas reflitam as 

perspectivas daqueles que sabem que o futuro lhes pertence”, destacou em seu discurso o 

Prefeito Eric Garcetti, Presidente de C40 Cities e Prefeito de Los Angeles 3. 
 

Jovens e mulheres são um grupo socialmente engajado, empregando toda a sua vontade e poder 

coletivo, falando com força para exigir que corporações e governos tratem de muitas questões, 

desde desigualdades socioeconômicas, raciais e de gênero até mudanças climáticas. Eles são 

uma força importante para a mudança quando estão engajados e suas capacidades são 

construídas de forma direcionada e eficaz. 
 

A Rede de Mulheres Eleitas Locais da África (REFELA) e a Rede de Jovens Eleitos Locais da 

África (YELO), constituídas e apoiadas pela CGLU África, têm a missão de contribuir, por 

meio de debates, propostas e trocas de ideias e experiências, reflexões sobre questões 

relacionadas com a governação territorial, em particular a promoção de jovens e lideranças 

femininas e a sua inclusão na definição, implementação e implementação de estratégias e 

políticas dos governos locais e territoriais do continente. 

 

As redes REFELA e YELO são de fato espaços para levantar a voz de mulheres líderes políticas 

em nível local e jovens líderes políticos para realizar advocacia, empoderar seus membros e 

construir suas capacidades em termos de Ação Climática. 
 

É neste quadro que a CGLU África, através da ALGA, REFELA e YELO bem como os seus 

Parceiros propõem a organização de um Workshop sobre: 

"Formação e Capacitação de Mulheres e Jovens em matéria de Ação 

Climática e Resiliência" 
 

Objetivo principal: 

Este workshop de formação e sensibilização visa fortalecer as capacidades e envolvimento das 

mulheres e jovens ao nível das autarquias locais em termos de ação climática e resiliência. 
 
 

Objetivos específicos: 

- Identificar as necessidades das mulheres e jovens em termos de formação e capacitação 

em Ação Climática e Resiliência; 

- Treinar e capacitar jovens e mulheres em nível local em Ação Climática e Resiliência; 

- Partilhar experiências e boas práticas implementadas a favor das mulheres e jovens, em 

termos de Ação Climática e Resiliência. 

Público-alvo: 

- Representantes dos Governos; 

- Representantes das Autarquias Locais e Regionais; 

- Representantes de Organizações Internacionais; 

- Mulheres membros da rede REFELA; 

- Jovens integrantes da rede YELO; 

- Os componentes da Sociedade Civil. 
 

 

                                                 
3 https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/C40_GYMF_Report_FR2.pdf  

https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/11/C40_GYMF_Report_FR2.pdf
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Parceiros: 
 

- CGLU África (ALGA, REFELA, YELO); 

- O Ministério da Solidariedade, Integração Social e Família, Marrocos (TBC). 

- O Ministério da Juventude, Cultura e Comunicação, Marrocos (TBC); 

- A Rede de Mulheres Eleitas Locais da África (REFELA) da CGLU África. 
 

LÍNGUAS DE TRABALHO: Francês e Inglês. 

 

DATA E LOCAL: 

O Workshop 5, em forma presencial, na terça-feira, dia 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. 

 

PROGRAMA: 
 

Moderadora: Sua Excelência a Sra. Roheyatou Malick LOWE, Prefeita da Cidade de 

Banjul, Presidenta da Rede de Mulheres Eleitas Locais da África (REFELA), A Gâmbia. (a 

confirmar) 
 
 

Hora Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes 

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

14h40 – 14h55 Dr. Sanjaya Bhatia, Chefe do Escritório em Incheon, Escritório das Nações 

Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR), 

Escritório do Nordeste Asiático (ONEA) e Instituto Global de Educação e 

Treinamento (GETI), República da Coreia (Mensagem de vídeo). 

14h55 – 15h05 Representantes do Ministério da Solidariedade, Integração Social e Família (TBC) 

15h05 – 15h20 Ministério da Cultura, Juventude e Comunicação (TBC). 

15h20 – 16h00 Suas Excelências Representantes da REFELA 

16h00 – 16h30 Pausa para Café/Chá 

16h30 – 16h45 Sua Excelência Sr. Hormatallah ERRAGHEB, Presidente da Rede Africana de 

Jovens Eleitos Locais (YELO), Presidente do Conselho Municipal da Cidade de 

Dakhla, Marrocos. 

16h45 – 17h00 Sua Excelência a Sra. Ghita AIT BELMADANI, Membro do Conselho da 

Região de Draâ-Tafilalet, Vice-Presidenta da Aliança Marroquina de Autarquias 

Locais para o Clima (AMCTC), Marrocos. 

17h00 – 17h15 Sra. Fadma TAMANSOURT, Presidenta da Cooperativa Aguinane, Província 

de Tata, Marrocos. 

17h15 – 18h00 Discussão e Recomendações. 

18:00 Encerramento do Workshop 

Foto de grupo. 

 


