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FAMI6_2022 
 

MASTER CLASS B 

SOBRE: 

 

" As modalidades de participação no Fundo Africano de Apoio à 

Cooperação Internacional Descentralizada (FACDI) da Direcção 

Geral das Autarquias Territoriais (DGCT) do Ministério do 

Interior de Marrocos " 

 

Organizada por: 
A DGCT do Ministério do Interior do Reino de Marrocos 

Em parceria com: 
A Academia Africana de Autarquias Locais da CGLU África (ALGA) 

 
 

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»  

le Performante » 
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FOLHA TÉCNICA 
 

 

Contexto: 
 

No âmbito da implementação das Altas Orientações de Sua Majestade o Rei MOHAMMED VI 

- Que Deus o ajude - e da implementação das disposições da Constituição de 2011 1, o Reino 

de Marrocos atribui uma importância primordial à Cooperação e Parceria em geral e à 

Cooperação Sul-Sul Cooperação em particular, especialmente com países africanos. 

No âmbito desta dinâmica ativa, podem ser recordadas várias iniciativas concretas: as Visitas 

Reais realizadas em mais de 30 países africanos, o apoio a infraestruturas (água, eletricidade, 

telecomunicações, etc.), o cancelamento da dívida dos países menos desenvolvidos países 

africanos (PMD), isenção de direitos aduaneiros a favor dos países africanos, concessão de 

bolsas de estudo, estabelecimento de uma política migratória favorável que permitiu regularizar 

a situação de cerca de 50.000 50.000 cidadãos africanos desde 2014, estabelecimento de o 

Observatório Africano das Migrações com sede em Rabat, e apoio à Organização CGLU África 

desde a sua criação. 

Da mesma forma, o retorno do Reino de Marrocos à sua família institucional africana e o 

discurso histórico proferido por Sua Majestade o Rei - Que Deus o ajude - nesta ocasião 

demonstram que a Parceria Sul-Sul e a Cooperação com o são baseadas em uma Visão, uma 

Estratégia Sólida e Solidária e um Portfólio Multidimensional. 
 

Nesta dinâmica ativa, as Autarquias Territoriais desempenham um papel muito importante, 

através da Cooperação Descentralizada (CD) sob a forma de geminação, acordos de parceria, 

diplomacia de cidades ou adesão a redes de interesse para o processo de Descentralização. 
 

O relatório elaborado pela DGCT mostra que o continente africano ocupa a 2ª posição, depois 

do continente europeu, em termos de ações de cooperação internacional descentralizada, com 

40 protocolos de geminação assinados e 66 acordos de parceria celebrados. 
 

Perante este registo abaixo das aspirações, dadas as relações centenárias do Reino com os países 

africanos, e para permitir que as Autarquias Territoriais Marroquinas se alinhem à "Política 

Africana de Marrocos", o Ministério do Interior do Reino de Marrocos criou um mecanismo 

inovador para incentivar a Cooperação Descentralizada Internacional Sul-Sul na África e entre 

Autarquias Territoriais Africanas. 
 

Este mecanismo, criado em 2020 (em plena pandemia de Covid-19), que se designa por “Fundo 

Africano de Apoio à Cooperação Internacional Descentralizada das Autarquias Locais” 2 

vem no momento certo para contribuir para o desenvolvimento sustentável e resiliente das 

Autarquias Locais, em consonância com as Agendas Globais 2030 e a Agenda Africana 2063, 

centrando-se e apoiando projetos de alto impacto para estas Instituições, para as populações e 

para os territórios. 
 

Este Fundo Africano, considerado como uma incubadora para a promoção da Cooperação 

Descentralizada Internacional Intra-africana, foi criado para oferecer às Autarquias Locais 

Africanas mecanismos inovadores de financiamento, com base na convocatória de projetos. 
  

 

 

                                                 
1 http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf  
2Consulte o Portal Nacional das Autarquias Territoriais da DGCT do Ministério do Interior de 

Marrocos:https://www.collectivites-territoriales.gov.ma 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
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Até à data, os resultados registados pelos dois concursos já lançados em 2020 e 2021 permitiram 

o lançamento e financiamento de 27 projetos ou ações ao nível de 26 Autarquias Locais em 12 

países africanos, ou seja, uma dotação orçamental da ordem dos 41,01 Milhões de Dirhams 

(equivalente a 4,2 Milhões de Dólares Americanos) ao longo de dois anos, sem contar com a 

contribuição das Autarquias Territoriais Marroquinas para estes projetos ou ações estimada em 

19,61 Milhões de Dirhams (aproximadamente 2 Milhões de Dólares Americanos). 

Para que ambas as Autarquias se envolvam nesta dinâmica ambiciosa e inovadora, é necessário 

informá-los, sensibilizá-los, formá-los e reforçar as suas capacidades sobre a Metodologia 

FACDI, em termos de temas, objetivos, procedimentos, critérios de elegibilidade, áreas-alvo , 

prazos, etc. 
 

É neste contexto que a DGCT do Ministério do Interior do Reino de Marrocos em parceria com 

a CGLU África e a sua ALGA Academy, propõe a organização de uma Master Class sobre: 
 

"As modalidades de participação no FACDI da DGCT do Ministério do 

Interior de Marrocos" 
 

Objetivo principal: 
 

Esta Master Class será uma oportunidade e um espaço para permitir que as Autarquias Locais 

participantes no FAMI6_2022 conheçam o FACDI da DGCT do Ministério do Interior de 

Marrocos na perspetiva da sua preparação para futuros concursos de projetos. 
 

Objetivos específicos : 
 

- Apresentar e explicar o contexto, problemáticas, objetivos, metodologia e 

procedimentos do FACDI, bem como o seu impacto nas Autarquias Locais e na 

dinâmica do Desenvolvimento Sustentável; 

- Conhecer e dominar as diferentes etapas de elaboração dos projetos a serem submetidos 

ao FACDI; 

- Fornecer os esclarecimentos e respostas necessárias para fortalecer o trabalho em rede 

entre as Autarquias Territoriais Africanas. 
 

Público-alvo: 
 

- Representantes do Governo; 

- Representantes das Autarquias Locais e Regionais; 

- Funcionários Públicos e Gestores Territoriais; 

- Parceiros de Desenvolvimento. 
 

Parceiros: 

- A Direcção-Geral das Autarquias Territoriais (DGCT) do Ministério do Interior do 

Reino de Marrocos. 

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

 
LÍNGUAS DE TRABALHO: Árabe, Francês e Inglês. 
 

DATA E LOCAL 
 

A Master Class B sobre o FACDI está agendada, presencialmente, na 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. 
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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 da Master Class e apresentação do Painel. 

14h40 às 

15h30 

- Sr. Mostafa AMEUR, Responsável de Programa FACDI, DGCT, 

Ministério do Interior, Marrocos. 

Apresentação sobre questões, termos e condições do FACDI. 

15h30-16h00 - Sra. Abir ACHOUR, Manager, ALGA, CGLU África. 

Apresentação sobre os procedimentos para elaboração dos arquivos a 

serem submetidos ao FACDI. 

16h00 - 16h30 Pausa para café/ chá 

16h30-18h00 Discussão geral 

18:00 Encerramento da Master Class 

Foto de grupo 

 


