
 

ACTA DE REUNIÃO  

AGENDA DE TRABALHO 

1. Ponto de situação sobre a preparação do processo para apresentação da candidatura de Angola 

membro da ITIE.  

2. Disponibilidade de financiamento/patrocínio pela Agência Francesa de Desenvolvimento para 

implantação do plano de trabalho do CNC (MSG).  
 

ANEXOS Lista de Presenças 
 

 

ASSUNTOS ABORDADOS 

N.º Notas da Reunião 

1 

 

Introdução e Enquadramento: 

Foi feito um enquadramento sobre os passos concretizados para a materialização da submissão da 

candidatura de Angola a membro da ITIE e dos passos subsequentes como a marcação para 

Janeiro de 2022 a segunda reunião a para aprovação do regulamento interno do plano de trabalho.   

 

 

 

 

ACÇÕES E DECISÕES ACORDADAS 
 

N.º 

Ref. 
Descrição das Acções Responsável Prazo 

Data: 18/10/2021    Início: 14h30          Fim: 15h50 Acta N.º 06 / 2021   

Local: On line Zoom  Verificado por: Jose Malanga Elaborado por: Beatriz Catomi  

PARTICIPANTES AUSÊNCIAS 

Director da Agência Francesa de Desenvolvimento Drº. SOUCHET Louis-Antoine 

Dra Nair Nazaré, Gabinete de Intercambio do MIREMPET 

Engº Jose Malanga, Director Executivo do CNC da ITIE; 

Dra. Beatriz Catomi, Diretora de Administração e Finanças do Secretariado do CNC da 

ITIITIE;  

N/A 
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O DE, informou qua Angola estava na fase final para apresentação 

da candidatura a membros da ITIE, cujos passos abaixo 

sintetizamos:  

a). o compromisso do governo; 

b); envolvimento das empresas extractivas;  

c). o envolvimento da sociedade civil; 

d). o estabelecimento e o funcionamento de um grupo multipartite; 

e). a aprovação de um plano de trabalho acordado com objetivos 

claros para a implementação da ITIE e um cronograma alinhado 

com os prazos estabelecidos pelo Comitê Diretor da ITIE 

Internacional  

 f). a  aprovação do regulamento interno; 

g). apresentação da submissão da candidatura.  

Estando em curso a finalização do processo referenciado nas alinhas 

e), f) e g), sendo que as outras alinhas foram executadas com 

sucesso. 

 

 

 

 

 

Secretariado 

do CNC da 

ITIE 

 

 

 

 Março 2022 
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Por seu turno o Director, mostrou-se bastante satisfeito 

 com o avanço alcançado pelo CNC (MSG), sendo que em  

função deste engajamento, o Director, da Agência Francesa para o  

Desenvolvimento, manifestou a disponibilidade, com recurso 

 a fundos perdidos por parte da Agência Francesa de  

Desenvolvimento em financiar / patrocinar a execução  

 o plano de actividades do Comité Nacional de Coordenação  

da Iniciativa para transparência na Indústria de Extrativa. 

Sendo que na eventualidade tal acordo for firmado, o primeiro  

desembolso seria disponibilizado em dezembro de 2022 e o segundo 

 desembolso em dezembro de 2023. 

 

Secretariado 

do CNC da 

ITIE 

 

 N/A 

 

 


