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RELATÓRIO DA VISITA DO SR MARCK ROBINSON 

 

1. INTRODUÇÃO  

Somos, através desta, a apresentar, um relatório Da visita, realizada pela 

delegação do Secretariado internacional da Iniciativa da Transparência na 

Indústria Extrativa, dirigida pelo Director Executivo da ITIE, Mark Robson, para 

supervisionar o processo de candidatura de Angola a membro da ITIE. 

Os Srºs Gilbert Makore Diretor Regional - África Anglófona e Lusófona e o 

consultor Valerie Bie, contractado pelo Secretariado Internacional para dar 

suporte a preparação do processo de adesão, chegaram a Luanda, dois dias 

antes para aferir e contribuírem e orientar o Secretariado do CNC da ITIE, nas 

melhorias que deviam ser feitas para a aprovação do ToR e do plano de 

trabalho. Tendo sido um encontro interativo e de muito aprendizado.  

 

2. REUNIÃO NO MIREMPET 

Com a chegada da delegação internacional da ITIE aos 18 de novembro, foi 

preenchido com as seguintes agendas de trabalhos: 

 • ENCONTRO PRIVADO COM SUA EXCELÊNCIA MINISTRO DOS 

RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEOS E GÁS. 

 • PONTO DE SITUAÇÃO RELACTIVO AO PROCESSO DE ADESÃO DE 

ANGOLA  

No Edifício sede do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, às dez 

horas e vinte dois minutos (hora de Angola), o Presidente do Comité Nacional 

de Coordenação (CNC) e Ministro dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, 

Diamantino Azevedo, junto da sua equipa, teve o primeiro encontro com a 

delegação. O encontro decorreu em forma de apresentação directa do processo 

de adesão de Angola à ITIE, em alinhamento com o calendário macro do 

processo de adesão, os aspectos chaves do processo de candidatura bem como 

a posição dos membros da CNC.  
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• CONFERÊNCIA DE IMPRENSA  

Ainda no Edifício Sede do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, às 

doze horas e trinta minutos, decorreu a conferência de Empresa, onde o 

Secretário de Estado, José Barroso, acompanhado do Director Executivo da 

ITIE, Mark Robson interagiram com a mídia angolana, mediante a posição de 

Angola no processo de candidatura a membro da ITIE.  

 

3. REUNIÃO O COM OS MEMBROS DO CNC DA ITIE 

• ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DO GOVERNO NO CNC DA 

ITIE 

 O encontro de trabalho com os representantes do Governo com o Comité 

Nacional de Coordenação (CNC) e com a delegação internacional, aconteceu 

pelas quinze horas e trinta e cinco minutos, na sala Moçambique, hotel EPIC 

SANA, sob orientação da Directora de Administração e Finanças, Sra Beatriz 

Catomi. Onde participaram os seguintes representantes: do Banco Nacional de 

Angola (BNA); Ministério da cultura, turismo e ambiente;  Agência Nacional de 

Petroléo e Gás.  

Encontro que decorreu no âmbito do processo de adesão de Angola à ITIE, em 

2022, plano de acção e resultados esperados do plano elaborado pela CNC à 

ITIE. Questões de agenda (Preâmbulo, Processo de Adesão,Plano de Acção e 

Resultados Esperados), colocadas a mesa, foram avançadas para melhor 

operacionalização do processo de candidatura de Angola, com a perspectiva de 

reforçar mais a transparência nas instituições responsáveis pela gestão dos 

recursos minerais. Com este encontro,às dezasseis e quarenta e nove minutos, 

encerrou-se a agenda de trabalho do dia 18 de Novembro. 

Aos dezanove, sexta-feira, 19 de Novembro, a delegação da ITIE, ainda 

escalando o nosso país, continuou com as seguintes agendas de trabalho: 

 

 • ENCONTRO COM OS REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA 

 A delegação da ITIE e o CNC, manteve um encontro no EPIC SANA, às dez 

horas e vinte oito minutos, com os representantes das Indústrias Extractivas, 

nomeadamente, Sociedade Mineira de Catoca (SMC), total Energies, Sonangol, 

CHEVRON, ENI ANGOLA, EQUINOR, EXXON MOBIL, ALNG e BP.  
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O encontro de trabalho foi em torno da apresentação dos trabalhos 

relacionados com o processo de adesão de Angola à ITIE, em 2022. 

 

• ENCONTRO COM O CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO DA 

SONANGOL EP  

Estando a Sonangol EP, inserida no sector de Petróleo e Gás e sendo a empresa 

que mais contribui para as receitas do país, foi referido da importância da 

adesão da referida iniciativa que, paralelamente às outras acções em curso, 

permita fortalecer e relançar a imagem da empresa e do país. Foi realçado que 

a implementação da iniciativa é importante não só para o mercado porque dá 

sinais de seriedade e melhora a reputação das empresas, como também para o 

acionista (no caso da Sonangol o Estado), dá maior conforto aos investidores e 

também obriga a um maior rigor no cumprimento da legislação, ponderação na 

tomada de decisão, disciplina e dedicação por parte dos colaboradores; 

 

• ENCONTRO COM A SOCIEDADE CIVIL MEMBROS DO CNC DA 

ITIE 

No mesmo local (EPIC SANA), pelas onze horas e quinze minutos, o Comité 

Nacional de Coordenação (CNC) realizou o encontro com a sociedade civil, 

presidido pelo representante da ITIE Diretor Regional - África Anglófona e 

Lusófona, onde participaram os representantes da ADRA, AJUDECA, ACDA, 

Fundação Kissama, Mosaiko e Mwana Pwo. 

 O encontro decorreu à luz do processo de adesão de Angola à ITIE, com o 

objectivo de apresentar o processo de adesão de Angola à ITIE aos 

representantes da sociedade civil, o engajamento da sociedade civil para 

materialização da ITIE.  

 

• ENCONTRO COM A TCHOTA E SEUS ASSOCIADOS NÃO MEMBROS DO 

CNC  

A agenda de trabalho com o movimento TCHOTA, decorreu na Sala 

Moçambique, às quinze horas e vinte minutos, sob coordenação do Director 

regional da ITIE para Àfrica, Gilbert Makore. Estiveram no encontro os 

representantes da Associação Mãos Livres, TCHOTA/ AML e FMJIG. 
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 O encontro de trabalho, foi de apresentação do processo de candidatura de 

Angola à ITIE, consciencialização da Organização para maior facilitação na 

interação com a comunidade 

 

• ENCONTRO TELEFÓNICO COM A SRA MINSTRA DA FINANÇAS 

DRA VERA DAVES  

 

Devido a sobreposição de agenda da Sra Ministra das Finanças Dra Vera Daves,  

tendo havido por parte da Sra Ministra das Finnças, a garantia do 

comprometimento do governo Angola, em relação ao engajamento  financeiro 

para sustentar o plano de actividade do CNC da ITIE  e também na 

disponibilização de técnicos tributários, para juntarem-se as equipes técnicas do 

Secretariado do CNC, nos temas relacionados com tributação e impostos. 

 

4. CONCLUSÕES 

O balanço da visita foi positivo, porque garantiu-se o alinhamento com os 

departamentos ministeriais sobre a importância de as actividades do CNC serem 

financiadas pelo Orçamento geral do estado.  

 

5. RECOMENDAÇÕES 

 

Dos encontros de trabalhos decorridos, foram emanadas recomendações para o 

Comité Nacional de Coordenação (CNC): 

▪ Que o CNC elabore um balanço da visita da delegação internacional da 

ITIE antes de Março 2022, para servir de anexo ao formulário de 

submissão da candidatura; 

▪ Que o CNC realize um encontro de alinhamento com os membros do 

CNC, para garantir-se o alinhamento e participação de todos no 

processo de submissão da candidatura; 

▪ Que no plano de trabalho se reflita os resultados das consulta e 

contribuições das principais partes interessadas; 

▪ Que o CNC em conjunto com o consultor independente, trabalhem em 

conjunto para a conclusão dos documentos; 
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▪ Que o CNC trabalhe junto do Ministério das Finanças para que haja o 

engajamento deste órgão na garantia da disponibilização do 

financiamento das açcões do CNC; 

• Que o CNC trabalhe junto do Ministério das Finanças para a 

disponibilização de técnicos tributários para colaboração no CNC , para 

análise dos pagamento e receitas fiscais das indústrias do sector de 

extracção a ser incluídas no primeiro relatório da ITIE  Angola; 

•   Que o CNC mantenha um plano de trabalho actual que seja revisto e 

atualizado anualmente; 

• Que o CNC ajuste a composição dos membros do CNC, dividindo entre 

membros efectivos e membros suplentes, tendo um total de no máximo 

trinta membros. 

• Que o CNC crie condições para a realização de mais duas (2) reuniões 

antes da data da submissão da candidatura. 

 

 

Elaborada por: Beatriz Catomi 

Aprovado por: Jose Malanga 

 

SECRETARIADO DO COMITÉ NACIONAL DE COORDENAÇÃO 

DA ITIE, AOS 23 NOVEMBRO  2021. 
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