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REUNION 2017 
 
  Rede de Directores de Serviços Técnicos das cidades e territórios da África 
                           « Africa TechNet » 

 

1. Preâmbulo 

 

Cidades e Governos Locais de África (CGLU Africa) é a voz comum de todos os governos locais 

africanos e seu órgão de representação em diferentes fóruns em todo o mundo. Sob a sua criação e 
os seus estatutos, CGLU África é agora reconhecida como a voz unida dos governos locais no 

continente. As medidas tomadas pela CGLU África permitiram governos locais a ser reconhecidos 
como parceiros essenciais no processo de reconstrução e remodelação do continente africano, na 
medida em que agora são aceitos como os canais, sem os quais os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável ( ODS) não podem ser alcançados. 

 
O papel da CGLU África é contribuir, por um lado, o fortalecimento dos governos locais e suas 

associações para melhorar a governança local e prestação de serviços públicos através de políticas 
adequadas e sustentáveis em linha com as políticas nacionais e regionais e, por outro, para a 
capacitação das instituições do governo local para cumprir seus mandatos. 

 
Para abordar o contexto, desafios e principais obstáculos para Governos Locales Africanos e de 

acordo com a visão, missão e as prioridades estabelecidas pelos respectivos círculos eleitorais, CGLU 
África adotou a seguinte visão: 
 
"O estabelecimento e consolidação do governo local forte como uma esfera distinta do governo, e 
o desenvolvimento da rede de CGLU África, promovem  a inclusão das necessidades reais dos 
povos africanos no processo de desenvolvimento e cooperação, ajudando a melhorar a sua 
condições de vida ". 

 
Para transformar esta visão estratégica em resultados concretos, CGLU África implementou uma 

série de ações, incluindo o reforço das redes de quadros técnicos, pessoal-chave das autoridades 
locais. Esses executivos, directores de serviços técnicos são fundamentais para o dispositivo de 
prestação de serviços públicos locais. 

 
A constituição e fortalecimento da rede de Directores de Serviços Técnicos das cidades e 

territórios da África são de particular ressonância com a recente adopção dos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. O objetivo 11 "Fazendo as cidades e 
assentamentos humanos estão abertas a todos, segura, resistente e sustentável", lembra a 
importância das cidades,  hub de ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade e desenvolvimento 
social. 

 
Os Directores de Serviços Técnicos das cidades e territórios de África é o braço técnico da 

prestação de serviços públicos locais básicos. Através do estebelecimento de infra-estruturas e 
equipamentos de apoio à prestação de serviços, os serviços técnicos trabalham para a 
implementação dos Objetivos de desenvolvimento sustentável, assegurando uma maior eficiência.. 

 
A constituição da rede é baseada na representação equitativa de cinco (5) regiões da África 

(África Ocidental, Norte de África, África Oriental, África Central, África do Sul). Assim, um número de 
cerca de 120 Directores de Serviços Técnicos foi seleccionado. 
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Dentro de cada região, os Directores de Serviços Técnicos selecionados serão representativos 

dos diferentes tipos de autoridades locais: as comunidades de base (comunas urbanas ou rurais), 
departamentos, províncias ou círculos e regiões. 

 
2. Tema do primeiro treinamento dos Directores de Serviços Técnicos 
 

2.1. Contexto 

As mudanças climáticas e as suas consequências são, sem dúvida, um dos maiores desafios que 
as nossas sociedades enfrentam hoje. Aquecimento das temperaturas, mas também as perturbações 
climáticas associadas (aumento do nível do mar, mudanças nos padrões de precipitação, 
multiplicação e aumento na intensidade de eventos climáticos extremos ...) já tem consequências 
sensíveis que exacerbam os desafios ambientais econômicos, sociais e complexos, particularmente 
para os países em desenvolvimento. 

 
Diante desta realidade que ninguém pode questionar, a comunidade internacional tem 

gradualmente mobilizada e está mobilizanda particularmente através de negociações internacionais 
sobre o clima sob a cobertura da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(UNFCCC). Dito isto, é claro que o progresso tem sido muito limitado, dado as estacas. O 
estabelecimento do Acordo de Paris, durante a Conferência dia 21 das Partes da UNFCCC (COP21) em 
dezembro de 2015 marcou um passo crucial. Sob o acordo, os Estados Partes se comprometeram na 
forma de um documento-quadro, os CPDN (Contributos previstos determinados a nível nacional 
(CPDN) em que cada Estado detalhou seu compromisso com a luta contra mudanças climáticas. O 
Acordo de Paris entrou em vigor em 4 de Novembro de 2016 e para as Partes que ratificaram o 
acordo, os CPDN están destinados a se tornar en CDN (contributos determinados a nível nacional), 
isto é, planos de acção concretos.. 

 
Cidades e territórios, embora oficialmente não "negociadores", a coberto da UNFCCC, são 

fundamentais para a implementação destes compromissos e mais geralmente na aplicação de 
medidas contra a mudança climática.. As cidades são hoje o lar de mais da metade da população e 
consomen 60 a 80% da energia produzida no mundo. Três quartos das nossas emissões de gases de 
efeito estufa, a causa de distúrbios climáticos atuais estão diretamente associadas com os espaços 
urbanos. La gula energética das cidades é explicada em grande parte pela crescente necessidade de 
infra-estruturas, mobilidade, mas também conforto em edifícios. O setor de construção, por 
exemplo, é responsável por 40% da energia total consumida e 35% das emissões de gases de efeito 
estufa. Neste também adiciona impactos consideráveis sobre o consumo de recursos ou a geração de 
resíduos. Estas tendências são esperados para manter ou mesmo reforçar. Em 2050, 75% da 
população mundial viverá em cidades. 

 
África está particularmente preocupada com o crescimento populacional sem precedentes, com 

uma duplicação de sua população entre agora e 2050, que será acompanhada por uma triplicação do 
número de habitantes urbanos que chegará a 1,34 bilhões em meados do século 21. O continente já 
recolhe mais de um quarto das 100 cidades do mundo que experimentam o maior crescimento 
urbano e deve ter três megacidades em 2025: Lagos, Cairo e Kinshasa1 . Em certas regiões da África 
Subsaariana, o estoque de edifícios existentes poderia ser multiplicado por quatro ou cinco, entre 
agora e 20502, a maior parte desta expansão é absorvida pelas pequenas e médias cidades com 
recursos limitados. Além das restrições impostas ao acesso à energia e recursos, essas tendências 
acentuam fortemente a vulnerabilidade do continente aos efeitos da mudança climática. 

                                                           
1 UN-DESA, 2011, World Urbanisation prospects, the 2011 revision, UNDESA, the population revision, Avril 2011. 
2 Kitio V., 2013, Promoção da Eficiência Energética em Edifícios em África Oriental, PNUMA SBCI Simpósio 25-26 novembro 2013 Paris, Ação Global 

para a eficiência de recursos e Mitigação do Clima no sector da construção, http://www.unep.org/sbci /pdfs/PromotingEEBEastAfrica.pdf 
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Satisfazer as necessidades básicas das pessoas de hoje e os de amanhã é, neste contexto, um 

dos maiores desafios que debemos  imperativamente enfrentar coletivamente. As decisões de hoje 
poden levar a efeitos de bloqueio significativos e impactos de longo prazo tanto em termos de 
mitigação e adaptação. A organização espacial dos territórios, o desenvolvimento de infra-estruturas 
adequadas, políticas de integração, etc. determinaran as quantidades e natureza do fornecimento de 
energia para atender às enormes dificuldades de acesso a serviços básicos que irão surgir em cidades 
africanas, seja ela pequena, média ou grande. Estas escolhas também irán determinar depois de 
cierto tiempo a vulnerabilidade dos territorios face aos efeitos da mudança climática.. 

 
Fornecer respostas adequadas não é fácil. O espaço urbano traz sistemas integrados, 

organizados em padrões complexos e de naturaleza muito variada, dependendo se você considerar 
as infra-estruturas, instalações e actividades geradoras de bens ou serviços, ou mesmo as 
necessidades básicas de uma população concentrada geograficamente. Estes incluem a garantia de 
acesso à água, energia, rede de transporte adaptado para habitação de qualidade, à alimentação, à 
saúde, à educação, à segurança, rede de saneamento de águas residuais e gestão de resíduos, um 
ambiente saudável, um número suficiente de postos de trabalho seguras e decentes, equidade social, 
bem como mais conceitos pessoais, bem -ser ou felicidade. 

 
Estes sistemas estão interligados e isto é particularmente evidente quando se trata de redes de 

transporte, gestão da água, distribuição de energia e redes de comunicação, que é por isso que é 
importante enfatizar a necessidade de uma abordagem holística para a cidade tanto na análise dos 
desafios que enfrentam quanto nas respostas a serem levadas a tais desafios. Para não mencionar as 
questões críticas de financiamento, capacitação e transferência de tecnologia, governança e 
competências a nível territorial. 
 
2.2 Objectivos do treinamento "Desenvolvimento dos territorios e Mudanças 

climáticas: realidades, constrangimentos e oportunidades" 

Todo mundo vai entender que, perante estes múltiplos desafios, as questões de 
desenvolvimento dos territórios africanos face aos desafios climáticos só pode ser abordadas sob a 
cobertura de uma abordagem sistêmica. Esta é no entanto dificultada conta tomada de falta de 
meios, a diversidade de atores e seus interesses, por vezes divergentes, da transversalidad dos 
temas, a preponderância do sector informal e também as diferenças de culturas / tradições / climas 
entre regiões . Transformar essas oportunidades em desafios requer uma abordagem concertada e 
inovadora a todos os actores e partes interessadas eo estabelecimento de novos paradigmas de 
desenvolvimento a nível territorial. 

 
Neste contexto, o objetivo do treinamento "Desenvolvimento dos territórios e Mudanças 

climáticas: realidades, limitações e oportunidades", organizado por iniciativa da CGLU África em 
parceria com a associação ENERGIES 2050 será, entre outros, ajudar compreensão e consideração 
das questões climáticas nos territórios africanos. Será, também, identificar estratégias, ferramentas, 
técnicas e métodos de integração destas questões para que todos possam adaptar suas práticas 
pessoais e profissionais. O treinamento terá como objectivo reforçar as capacidades das partes 
interessadas e promover o enriquecimento mútuo e as sinergias entre diferentes áreas de 
especialização dos territórios. 

 
2.3 Conteúdo da treinamento 
 

O treinamento será organizado em dois dias e vai se concentrar em cinco módulos temáticos: 
 

 Módulo 1 - Clima, Energia e transição energética 
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Este módulo irá fornecer uma introdução às questões climáticas e energéticas internacionais, 
nomeadamente com base no progresso do conhecimento científico, as principais políticas 
implementadas ... Um resumo do mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre 
as Mudanças Climáticas ( IPCC) será apresentado. 

 

 Módulo 2 – Problemas e desafios dos territórios a questões climáticas: declinação 
territorial e integração das CDN na política das cidades africanas 

 
Através deste módulo, uma história de negociações internacionais sobre mudança climática 
serã realizada. O Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, as conclusões da COP22 de Marrakech 
e os compromissos CPDN/ CDN das Partes, bem como suas variações a níveis territoriais, serão 
particularmente apresentados. 

 

 Módulo 3 - Adaptação, mitigação, energia renovável e eficiência energética ao 
nível dos territórios em África 

 
Este módulo será um lembrete das oportunidades existentess tanto em termos de mitigação e 
adaptação nos territórios africanos, com destaque para os co-benefícios das políticas de 
adaptação e desenvolvimento sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa. Zooms 
específicos serão oferecidos sobre os principais alavancas de acções, incluindo edifícios, 
transportes e mobilidade, habitação, desenvolvimento de infra-estrutura básica ... 

 

 Módulo 4 - Accesso dos territórios ao financiamento climático e necessidade de 
reforçar as capacidades humanas e materiais 

 
A questão do financiamento político será central para este quarto módulo. Cobertas incluirão 
os principais mecanismos existentes de financiamento e apoio a nível internacional, mas 
também o acesso regional e territorial ao financiamento. Particular ênfase será colocada na 
transparência e monitoramento da implementação, nomeadamente através da abordagem 
MRV (Medida Notificar Verificar) e o estabelecimento de indicadores de acompanhamento. 

 

 Módulo 5 - Gestão dos territorios: para uma abordagem concertada: Que métodos, 
que iniciativas, que ações?? 

 
Este último módulo irá abordar a necessidade de uma abordagem integrada dos territórios 
além da fragmentação dos atores e setores. Uma apresentação detalhada das ações da CGLU 
África e ENERGIES 2050 nesta área serã realizada para demonstrar as possibilidades, inspirar 
mudança, e destacar oportunidades para açãoes concretas. A iniciativa para aumentar o 
acesso das cidades e territórios ao financiamento climático será apresentada. 
 
Esta iniciativa criada pela CGLU África reside na criação de uma Task Force, de la qual 

ENERGIES 2050 é parceira, para desenvolver um ecossistema que reúne todos os actores 

relevantes para apoiar as autoridades locais na África. O objectivo central é o de facilitar o 

acesso das cidades africanas ao financiamento climatico, incluindo ao Fundo Verde para o 

Clima. 

3. Data/local da reunião e  agenda  
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A Assembléia Geral da Rede será realizada de 3 a 5 de julho de 2017 em Abidjan (Côte d’Ivoire) 

e reunirá cerca de 120 Directores  de Serviços Técnicos. Quatro pontos serão discutidos: 

 O estabelecimento da governança da Rede: Estruturação da Rede de Directores de Serviços 
Técnicos das cidades e territórios da África através da criação de uma cadeira e um conselho, 
composto de vice-presidentes de cada um dos cinco (5) regiões do Continente. Os membros 
da rede terán a oportunidade de prosseguir com o desenvolvimento ea adoção de regras de 
rede. 

 A definição do contorno de um roteiro da rede ao longo de três anos, bem como metas a serem 
alcançadas pela Cúpula Africities 8 a ser realizada no final do ano de 2018. Nesta base, os 
membros da rede de Directores de Serviços técnicos das cidades e territórios da África irán 
definir as linhas de trabalho para o ano 2017- 2018. 

 A apresentação da Academia Africana das Autoridades Locais (ALGA) e coleta do questionário 
enviado aos participantes para permitir a ALGA traçar as necessidades de treinamento dos 
Directores de Serviços Técnicos das cidades e territórios para direcionar melhor suo 
treinamento. 

 O monitoraento do treinamento dos membros da rede. CGLU África mantém o princípio da 
organização de treinamento anual para o benefício dos membros da rede. O tema deste 
primeiro treinamento da rede de Directores de Serviços Técnicos das cidades e territorios de 
 África é "Desenvolvimento de territórios mudanças climáticas: realidades, limitações e 
oportunidades." 
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Anexo 1: Programa da reunião 

HORARIO TEMAS APRESENTADOR 
 Domingo, 2 julho, 2017 

  15:30 – 18:00 Visita de Abidjan DGDDL, CGLU Afrique 

 Segunda-feira, 3 julho, 2017 

08: 00-10: 40 Primeira Assembléia Geral da Rede 
Apresentação dos membros da rede  

Apresentação dos objetivos e metas da rede  

Apresentação da estrutura da rede 

Apresentação das principais linhas das regras de procedimento  

Debate 

As reuniões dos Caucuses Regionais  

Eleição de autoridades 

CGLU África e DGDDL, Côte d’Ivoire 

10:40-11:00 Pausa de café  

11: 00- 13:15 ROTEIRO 
Definição de actividades e orçamento para 3 anos 

Presidente da Rede de "Africa TechNet" 

13: 15- 15:00 Intervalo do almoço  

15: 00- 16:00 Apresentação da Academia Africano das Autoridades Locais 

(ALGA) África do CGLU 
ALGA 

 
Terça - feira, 4 de julho, 2017 

9:00-10:00 Cerimônia de abertura 

1. Discurso do Presidente da UVICOCI 

2. Discurso do Presidente da ARDCI 

3. Discurso do Secretário-Geral da CGLU África 

5. Discurso do Ministro de Estado, Ministro do Interior e 

Segurança 

6.Apresentação dos membros da rede Africa TechNet " 

 Ministério do Interior, Côte d’Ivoire 

 UVICOCI  

 ARDCI  

 CGLU África 

10:00-10:30 Pausa do café  

10:30 - 13:00 Módulo 1- Clima, energia e transição energética ENERGIES 2050 

13:00 - 14:00 Intervao do almoço  

14:00 - 16:00 Módulo 2 -  questões e desafios territórios para as questões 

climáticas: declinação territorial 
ENERGIES 2050 

16:00 -16: 20 Pausa do café  

16: 20- 18:00 Módulo 3 -  O que alavancas em termos de acções 

prioritárias? Produção descentralizada de energia e eficiência 

energética dos edifícios 

ENERGIES 2050 

18: 00- 18:20 Conferência de imprensa DGDDL, Côte d’Ivoire 
CGLU África 
Presidente da Rede de "Africa TechNet" 

 Quarta-feira, 5 de julho, 2017 

9:00-10:30 Módulo 3 (continuação) - O alavancas de acções 

prioritárias?Transporte, habitação e planejamento urbano 
ENERGIES 2050 

10: 30- 10:45 Pausa do café  

10: 45- 13:00 Módulo 4 - Accesso dos territórios ao financiamento climático ENERGIES 2050 

13:00 - 14:00 Intervalo do almoço  

14:00 - 16:00 Módulo 5 -  Gestão dos territorios para uma abordagem 

concertada 

ENERGIES 2050 

16: 00- 04:30 Pausa do café  

16:30 - 17:00 Cerimônia de encerramento 
Entrega de certificados de participação  
Discurso de encerramento 

Ministério do Interior, Costa do Marfim 
CGLU África 
 

Primeira Assembléia Geral da rede de  Directores dos Serviços Técnicos das cidades e territórios da África 
"Africa TechNet" 
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