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Conferência Provincial de Indústria Extractiva de Cabo Delgado 
 

CABO DELGADO, O NOVO ELDORADO: QUE OPÇÕES PARA O 
DESENVOLVIMENTO? 

 
 
O Centro de Integridade Pública, está a implementar um projecto, focado em Cabo Delgado, 

denominado Accountability, que visa promover a prestação de contas pela exploração dos 

recursos, auxiliando a sociedade civil, a comunicação social na melhoria da sua capacidade 

para monitorar os projectos, bem como engajando com o Governo Provincial e Assembleia 

Provincial, por um lado, no sentido de melhorar a sua intervenção na supervisão dos projectos, 

e, por outro lado, para a instituição de mecanismos de prestação de contas aos cidadãos de 

Cabo Delgado e do país, em geral, e das zonas onde os recursos são explorados, em particular. 

O Projecto inclui a realização de eventos públicos em Cabo Delgado, como conferências. 

Nesta perspectiva e com o objectivo de contribuir para o estabelecimento de uma plataforma 

de debate público sobre os desafios e oportunidades da exploração de recursos minerais ao 

nível de Cabo Delgado, o Centro de Integridade Pública e o Departamento de Ética, Cidadania 

e Desenvolvimento da Universidade Católica de Moçambique, delegação de Pemba, 

organizam no dia 31 de Agosto de 2018, a Primeira Conferência da Indústria Extractiva. 

 

O evento que decorrerá sob o lema: Cabo Delgado, o novo Eldorado: que opções para o 

desenvolvimento? está aberto à participação do Governo provincial, membros da Assembleia 

Provincial de Cabo Delgado, Deputados da Assembleia da República, comunidade académica, 

sociedade civil, sector privado, líderes religiosos e comunidades. A expectativa dos 

organizadores é ter, no mínimo, 100 participantes. 

 

A conferência é de um dia e, em quatro painéis, vai discutir os seguintes temas: 

• Desafios do quadro legal e de políticas da indústria extrativa em Moçambique; 



• Indústria Extrativa e combate a pobreza em Moçambique; 

• Gemfields em Namanhumbir: Os ganhos da exploração de rubis; 

• “Cidadania activa” e “responsabilidade social” no quadro da exploração dos recursos 

minerais. 

Dada a relevância de que se reveste o evento, o CIP tem a honra de convidar os prestigiados 

órgãos de comunicação social a comparecerem à abertura da reunião no dia 31 de Agosto de 

2018, na Sala Magna da Universidade Católica, pelas 8horas.  

 

Para mais informação, favor contactar: Centro de Integridade Pública, Rua Fernão Melo e 

Castro, Bairro da Sommerschield, n.º 124. 

Email: cip@cipmoz.org 

 


