
 

 

O que é a AIF 
 

A Associação Internacional de Facilitadores (AIF) é a associação global para facilitadores de processos, 
representando facilitadores de diferentes sectores, como desenvolvimento, governo e sector privado. A 
Associação foi fundada em 1994 e actualmente conta com mais de 2,000 membros no mundo inteiro, 57 
núcleos locais e 7 Grupos de Interesse Especiais de todos os cinco continentes do mundo. Um núcleo é uma 
comunidade de facilitadores que organiza actividades em conjunto de acordo com o mandato central da AIF 
que é “promovendo o poder da facilitação em todo o mundo”. 
 

AIF em África 
 

Actualmente, existem mais de 100 membros do AIF em África e sete núcleos (em Burkina Faso, Etiópia, 
Quénia, Nigéria, Ruanda, Tanzânia, Togo, Tunísia e Uganda). Também existem membros na Argélia, Angola, 
Benin, Botswana, Costa do Marfim, Egipto, Gâmbia, Gana, Marrocos, Moçambique, Namíbia, África do Sul, 
Zâmbia e Zimbábue. Os membros podem participar regularmente de discussões on-line, além de participar 
de outras actividades, como: 
 

 Semana Internacional de Facilitação – comemorar a profissão de facilitação todos os anos em 
Outubro 

 Prémios de Impacto de Facilitação (FIA) – um evento global anual para reconhecer a excelência na 
facilitação 

 Programa de Certificação Profissional do Facilitador (CPF) – processo de credenciação para 
facilitadores 

 Núcleo local e outras actividades para desenvolvimento profissional e promoção da facilitação 
 

Os membros são sempre incentivados a estabelecer e desenvolver núcleos nas suas áreas e comunidades, a 
fim de promover a facilitação e o seu próprio desenvolvimento profissional. 
 

Porquê se juntar AIF? 
 

1) Precisa de nós. Como você, os membros da AIF trabalham com grupos, ajudando-os a realizar o seu 
potencial de trazer mudanças positivas no mundo. Entendemos os desafios que enfrenta ao 
introduzir processos participativos projectados para tornar os grupos mais inclusivos, colaborativos e 
eficazes. O apoio de colegas, a aprendizagem contínua e o desenvolvimento profissional são 
essenciais para sobreviver e prosperar como facilitador e para o avanço da profissão. 

 

2) Precisamos de si. Como associação constituída por membros, queremos incluir o maior número 
possível de vozes na conversa global sobre a importância da facilitação para grupos e organizações 
em todos os lugares. A AIF comemorou o seu 20º aniversário em 2014 e está a entrar numa nova 
fase de crescimento. A sua associação nos ajuda a ampliar o nosso alcance e construir uma rede 
internacional forte 

 

3) O mundo precisa de bons facilitadores.  Olhe em volta. Em todos os níveis da sociedade, em todos 
os países e regiões, os grupos estão à procura de formas de abordar questões complexas, resolver 
conflitos internos e tomar boas decisões juntos. Os líderes reconhecem cada vez mais a importância 
de promover a interdependência e a responsabilidade compartilhada. Os facilitadores qualificados 
desempenham um papel essencial ao permitir mudanças positivas 

 

Para mais informações, por favor, visite www.iaf-world.org 
 

Para informações mais recentes sobre África, consulte https://www.iaf-world.org/site/regions/africa  
 

Ou contacte – Benjamin Manu (Representante regional da África): rep.africa@iaf-world.org 
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