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WORKSHOP 3 
 
 

"Quais são as oportunidades de financiamento para a ação 

climática?" 
 

Organizado por : 

 
CGLU África 

 

Em parceria com : 
 

A Direcção-Geral das Autarquias Territoriais (DGCT) 

do Ministério do Interior de Marrocos (TBC) 

Região de Souss-Massa, Marrocos 

A Climate Task Force da CGLU África 

 

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 

  

 

 

 
Contexto: 
 

 

« Juntos por Uma Africa Local Eficiente» 
»»Performante » 
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FOLHA TÉCNICA 
 

Em novembro de 2022, Estados, Organizações Internacionais, empresas e organizações da 

sociedade civil reuniram-se em Sharm el-Sheikh, em Egito, para a 27ª Conferência das Partes 

(COP27)  sobre mudanças climáticas. Embora seja mais urgente do que nunca enfrentar a crise 

climática, as discussões foram focadas na necessidade de fortalecer e implementar 

compromissos climáticos, aumentar significativamente o financiamento climático para o 

campo, e atender às necessidades críticas de adaptação. 
 

A COP27 foi realizada em um contexto global crítico para a ação climática 1: desde a última 

conferência, COP 26 em Glasgow, várias crises se sucederam, ameaçando inviabilizar a 

transição para uma economia resiliente e de baixo carbono (Guerra na Ucrânia, inflação 

galopante, aperto fiscal e austeridade, escassez de energia, insegurança energética e alimentar 

por um lado, e por outro, estamos vendo os efeitos das mudanças climáticas que estão piorando 

em todos os lugares (inundações dramáticas no Paquistão , secas na China e na África, estresse 

hídrico em várias partes do mundo, incluindo a Europa, etc. Esta situação alarmante está 

refletida nos vários relatórios nacionais sobre clima e desenvolvimento (CCDR) elaborado pelo 

Banco Mundial, e apela a medidas urgentes, incluindo o problema do financiamento de ações 

climáticas.  
Nos últimos anos, tem havido uma verdadeira dinâmica no seio da comunidade internacional 

para mobilizar e aumentar o financiamento, quer para ações de mitigação, quer para ações de 

adaptação, lembrando que é ao nível da adaptação às alterações climáticas que se deve destacar 

e priorizar ao nível do financiamento . 
 

Os países em desenvolvimento continuam lutando para acessar efetivamente o financiamento 

climático para apoiar seus esforços de Ação Climática, para atingir suas metas de Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDCs), para implementar suas Estratégias e Planos de Clima ou 

Adaptação adotados em nível nacional (PAN) ou para territorializar esses países compromissos. 
 

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) em 2021 estabeleceu 

a meta de US$ 100 bilhões para financiamento climático até 2023, o mais tardar, e os países 

concordaram com um caminho a seguir para a nova estratégia pós-2025. Para a nova meta de 

financiamento climático pós-2025, isso continua insuficiente, pois os custos anuais de 

adaptação nas economias em desenvolvimento devem atingir entre 155 e 330 bilhões em 2030 
2. 
 

Em África, as apostas são muito maiores e os países do continente devem garantir que o 

financiamento e os investimentos estejam disponíveis e acessíveis para poder implementar seus 

compromissos, suas NDCs e a forma como estão no processo de territorialização desses 

compromissos. 

 

 

 
 

                                                 
1Ver Banco Mundial: https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-

safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909  
2Mudança Climática das Nações Unidas e Governo do Reino Unido (2021) 'COP26: O Pacto Climático de 

Glasgow'. 

 https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/FR-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf  

 

https://unfccc.int/cop27
https://unfccc.int/cop27
https://unfccc.int/cop27
https://www.nytimes.com/2022/09/15/climate/pakistan-floods-global-warming.html
https://www.bbc.com/news/62751110
https://www.worldbank.org/en/publication/country-climate-development-reports
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909
https://www.banquemondiale.org/fr/news/immersive-story/2022/11/04/acting-now-for-a-safer-future?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_FR_EXT&deliveryName=DM160909
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2022/03/FR-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
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Existem muitas oportunidades e muitos fundos de financiamento climático, mas o acesso a esses 

fundos e a preparação de projetos e propostas continuam a ser um grande desafio para os países 

em desenvolvimento e especialmente para as suas Autarquias Locais. 
 

Conforme previsto pelo Acordo de Paris, urge melhorar a oferta de financiamento, tecnologia 

e capacitação e garantir a previsibilidade e alinhamento do financiamento aos objetivos 

climáticos e de desenvolvimento sustentável definidos a nível nacional e local.3 
 

No âmbito do seu compromisso com o Clima, CGLU África criou, entre outras iniciativas, uma 

Climate Task Force para acompanhar, apoiar e preparar os seus Membros e Redes em matéria 

de Ação Climática, tendo conduzido diálogos estruturados com todos os atores e partes 

interessadas para permitir essas entidades se beneficiem de oportunidades de financiamento 

relacionadas ao clima. 
 

CGLU África também lançou um projeto muito ambicioso através da criação da Agência 

Territorial Africana para o Comércio e Investimento (ATTIA), que apoia as Autarquias Locais 

Africanas para lhes permitir o acesso ao mercado financeiro. 
 

É neste quadro que CGLU África e os seus Parceiros propõem a organização de um Workshop 

intitulado: 

"Quais são as oportunidades de financiamento para a ação climática?" 
Objetivo principal: 

Durante este Workshop, os organizadores irão mobilizar e divulgar a maioria das oportunidades 

de financiamento para a Ação Climática de que os Governos Locais Africanos podem 

beneficiar. 
 

Objetivos específicos: 
 

- Apresentar as oportunidades de financiamento existentes e que poderão beneficiar as 

Autarquias Territoriais para a sua Ação Climática; 

- Informar e sensibilizar sobre as condições, os critérios de elegibilidade bem como os 

mecanismos para beneficiar destas oportunidades; 

- Aprimorar conhecimentos sobre identificação, elaboração e apresentação de propostas 

de projetos e promover a troca de experiências bem-sucedidas; 

- Dominar o ciclo do projeto e como desenvolver propostas de projetos; 

- Conectar atores e partes interessadas envolvidos no financiamento da Ação Climática. 
 

Público-alvo: 

- Representantes dos Governos; 

- Representantes das Autarquias Locais e Regionais; 

- Representantes de Organizações Internacionais; 

- Instituições envolvidas no financiamento da ação climática; 

- 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 (ATTIA, ALGA, Climate Task Force); 

                                                 
3 https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-

finance-mobilization-and-access-strategy  

https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-finance-mobilization-and-access-strategy
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-dubai/rcc-dubai-projects/arab-states-climate-finance-mobilization-and-access-strategy
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- A Direcção-Geral das Autarquias Territoriais (DGCT) do Ministério do Interior de 

Marrocos (TBC); 

- A região de Souss-Massa, Marrocos. 

 

LÍNGUAS DE TRABALHO: Francês e Inglês. 
 

DATA E LOCAL 
 

O Workshop 3 está agendado, de modo 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. 

 

PROGRAMA 

 

Moderador: Sr. François YATTA, Diretor de Programas e Assistência Técnica, CGLU 

África, Níger. 

 

 

 

Hora Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes 

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

14h40-15h00 - Um representante do Fundo Verde para o Clima (GCF) (TBC). 

15h00-15h20 - Sr. François YATTA, Diretor da Unidade de Programas e Assistência 

Técnica da CGLU África: “Apresentação da Agência Territorial de 

Comércio e Investimento (ATTIA), Níger. 

15h20 às 

15h40 

- Sr. Seyni NAFO, Conselheiro Especial para o Clima, CGLU África, Mali. 

15h40-16h00 - Sr. Mohamed NBOU, Diretor do Grupo de Trabalho Climático de CGLU 

África: “ A estratégia para preparar as Autarquias Locais Africanas para 

beneficiarem de oportunidades de financiamento dedicadas à Ação 

Climática”, Marrocos . 

16h00 - 

16h30 
Pausa para Café/Chá 

16h30 - 

16h50 
- Um representante do Fundo de Equipamento Municipal (FEC), Marrocos. 

16h50 às 

17h10 

- Um representante do FMDV 

17h10-17h30 - Sr. Mostafa AMEUR, responsável pelo Fundo Africano de Apoio à 

Cooperação Internacional Descentralizada (FACDI), DGCT do Ministério 

do Interior, Marrocos. 

17h30-18h00 Discussão e recomendações 

18:00 Encerramento do Workshop. 

Foto de grupo. 


