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Agenda da Reunião de Troca de Experiencia entre 
ITIE  Moçambique & ITIE Angola 

 
Data, 14 de Dezembro de 2021 

 
Objectivos da reunião: 
 

• Realizar troca de experiência entre os Secretariados Nacionais da ITIE de 

Moçambique  e Angola  

 

Hora Tipo de Actividade Responsável 

Data: 13 de Dezembro de 2021 

 

 
10:00 – 10:05 Apresentação dos participantes Todos 

10:05 – 10:10 
Notas introdutórias sobre o encontro e  breve 
contextualização 

Valério Bié 
  Consultor 

10:10 – 10:40 

• Experiência de Moçambique na implementação da 

ITIE: 

✓ Organização do Sector 

✓ Organização e funcionamento do 

Secretariado Nacional 

✓ Constituição e funcionamento do Comitê 

de Coordenação - MSG 

✓ Mecanismos de relacionamento tripartido 

(Governo, Sector Privado , Sociedade Civil) 

✓ Outros aspectos pertinentes  

 
Isabel Chuvambe 
Secretariado da ITIE em 
Moçambique 

10:40 – 11:00 
• Estagio de preparação das candidatura de Angola 

para a ITIE.  

Jose Malanga 
Secretariado da ITIE 
em Angola 

Iniciativa de Transparência na Indústria Extractiva 
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Hora Tipo de Actividade Responsável 
✓ Organização do Sector 

✓ Estagio actual do processo de candidatura 

✓ Constituição do Secretariado Nacional 

✓ Constituição do Comitê de Coordenação – 

MSG; 

✓ Outros aspectos relevantes 

11:00 – 11:15 

• Experiência de participação da Sociedade Civil no 

Comitê de Coordenação - MSG.  

✓ Modos de organização da Sociedade Civil 

✓ Papel da Sociedade Civil no MSG em 

Moçambique 

✓ Historias de sucesso de trabalho conjunto 

(OSC, Governo, Sector Privado) 

Jordao Matimula 
Secretariado da 
Plataforma Nacional da 
Sociedade Civil na 
Industria Extractiva 

11:15 – 11:30 
• Identificação de áreas para futuras sinergias entre 

os Secretariados de Angola e Moçambique 

Isabe Chuvambe & 
Jose Malanga 
Secretariados de 
Moçambique e  Angola 

11:30 – 11:45 • Considerações finais e encerramento  Todos 

 

 
 

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES NA REUNIÃO DE INTERCAMBIO ENTRE O COMITÉ 

NACIONAL DE COORDENAÇÃO DA ITIE-ANGOLA E DE MOÇAMBIQUE 

 

 

Foi uma das muitas reuniões de intercâmbio que irão decorrer, nesta parceria com a 

CNC da ITIE de Moçambique, tendo sido bastante participativa.  

 

Os anfitriões passaram-nos a sua experiência na composição do CNC e do 

Secretariado e na operacionalização destes dois órgãos.   
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Moçambique é membro da ITIE desde o ano de 2009. Tendo submetido nove 

relatórios. Estando em preparação o relatório do ano de 2020 . 

O primeiro relatório foi relativo ao exercício de 2008, o nono relatório foi relativo ao 

exercício de 2019 e o décimo, que está em curso é relativo ao ano de 2020.  

Como recomendações:   

1. Há necessidade de nesta altura a sociedade civil organizar -se para que no 

processo pôs adesão, estejam à altura de dar suporte ao CNC, devendo 

prover-se de capacidade técnica e analítica ; 

2. Para o secretariado do CNC, ficou a recomendação da preparação dos 

documentos de gestão (regulamento interno, e plano de trabalho) e a 

garantia da partilha da informação para conhecimento de todos os membros 

do CNC. 

 

3. De um modo geral a CNC de Moçambique, mostrou -se disponível em dar o 

suporte a CNC de Angola,  para garantir da adesão e ao longo do próprio 

processo de preparação dos relatórios , cujos documentos deverão sempre 

ser apresentados de acordo com os requisitos que são dinâmicos. 

 


