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4 April 2022 

 

 

 

Sua Excelência Diamantino Azevedo  

Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás,  

Angola 

 

 

EITI ANGOLA 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro,  

 

Escrevo para confirmar a recepção do pedido de candidatura de Angola pelo Secretariado Internacional 

da EITI. Ao alcançar esta fase do processo de adesão da EITI, o governo angolano, a sociedade civil e o 

sector demonstraram grande empenho em aderir à EITI. Estou impressionado com a conclusão e o 

envio da inscrição dentro do prazo pretendido, com a participação ativa de todas as partes 

interessadas.  

Sinto-me encorajado pelo facto de o governo de Angola reconhecer que a EITI pode apoiar objectivos 

nacionais, tais como a luta contra a corrupção, promover a mobilização de recursos internos, a 

promoção do investimento e a prestação de contas públicas. Estou ciente de que, desde o anúncio 

público do governo sobre a intenção de se juntar à EITI em agosto de 2020, todas as partes 

interessadas têm trabalhado arduamente nos preparativos para a apresentação de uma candidatura.   

O Secretariado Internacional da EITI irá agora analisar os documentos de candidatura e acompanhar o 

processo com o Secretariado Nacional de Angola, caso haja necessidade de esclarecimentos. Após a 

conclusão da revisão, o pedido será apresentado ao Comité de Divulgação e Candidatura (OCC) do 

Comité Diretor da EITI para a sua apreciação. Posteriormente, o OCC fará uma recomendação ao 

Comité Diretor da EITI, que tomará uma decisão final sobre o pedido na sua reunião de 16/17 de junho 

de 2022.   

A equipa do Secretariado Internacional da EITI trabalhará em estreita colaboração com o governo e 

outras partes interessadas ao longo desta fase do processo de candidatura e partilhará um 

cronograma provisório para a conclusão das várias etapas.  

 

Atenciosamente, 

 

Mark Robinson         

Diretor Executivo da EITI 


