
                            
 
 

 
 

Comunicado de Imprensa 
 

Conferência Internacional sobre Divulgação de Informação, Prestação de 
Contas e Crescimento Inclusivo e Governação na Indústria Extractiva 
 
O Centro de Integridade Pública (CIP) e a Parceria para Pesquisa Social e de Governação 

(PASGR), em colaboração com a “Ação para Empoderamento e Prestação de Contas” (A4EA) 

do Instituto de Estudos de Desenvolvimento (IDS) da Universidade de Sussex estão a organizar 

uma conferência internacional sobre governação no sector extractivo. Esta conferência servirá 

como uma plataforma para pesquisadores, quadros de alto nível, elaboradores de políticas, 

profissionais, activistas, empresas privadas e organizações baseadas nas comunidades para 

troca de experiências de pesquisa sobre a relação entre a divulgação de informação, os 

resultados de prestação de contas e a governação e o crescimento inclusivo. 

Espera-se que cerca de 40 participantes estejam presentes nesta conferência. Entre eles, 

pesquisadores, especialistas em governação, quadros de alto nível, elaboradores de políticas e 

funcionários superiores dos ministérios ligados ao sector extractivo, membros da Assembleia 

da República, moradores de comunidades onde estão localizados os projectos e as respectivas 

empresas de mineração, membros de organizações da sociedade civil, activistas, ITIE, etc. 

A expectativa é que os trabalhos que serão apresentados nesta conferência ajudem a esclarecer 

as evidências empíricas sobre a relação entre divulgação de informações e resultados de 

prestação de contas e abordagens metodológicas que podem ajudar os actores a rastrear e 

documentar sistematicamente os impactos que as iniciativas de transparência trazem para os 

países. 

 

 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 conferência no dia 04  e 05 de 

Setembro de 2018, no hotel Cardoso, Maputo, às 8h30.  

 

Para mais informação, favor contactar: Centro de Integridade Pública, Rua Fernão Melo e Castro, Bairro da Sommerschield, n.º 124. 

Email: cip@cipmoz.org ou cip.cipmoz@gmail.com 
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