Como os diferentes grupos podem
usar a ITIE?
Mídia – informar e alargar o conhecimento e debate público sobre a ITIE de forma crítica e construtiva para promover boa governação.
Academia – usar os dados da ITIE para aprofundamento de pesquisa científica para recomendar
reformas públicas.

Visão a longo termo da ITIE
Adopção da transparência e prestação de contas como
parte integral do sistema de governação.
Passar de relatórios de compilação e publicação de dados, para relatórios de análise de dados já disponíveis
e acessíveis electronicamente nos sitios de internent
das empresas e dos sectores governamentais; onde
qualquer cidadão pode aceder e utilizá-las livremente.

Parlamento – pode usar a ITIE, como ferramenta
para monitoria, fiscalização e elaboração de politicas públicas para um sistema de governação transparente.
Comunidades Afectadas – podem usar a ITIE
para exigir participação na tomada de decisão e
monitoria da utilização das receitas de partilha de
benefícios (2,75%), bem como das contribuições
sociais das empresas extractivas para o desenvolvimento local.
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Iniciativa de Transparência na Industria
Extractiva - ITIE
O que é?
A ITIE é uma iniciativa global, entre governos, empresas extractivas e sociedade civil, que publica
informação sobre pagamentos das empresas e as
receitas do governo da indústria extractiva, sua contribuição para a economia, e como o sector extractivo é gerido, promovendo transparência e prestação
de contas ao público e cultura de boa governação.

As 5 dimensões na cadeia de valor da ITIE:

Relevância da ITIE:

(1) Publicação de contractos e licenças entre o governo
e as empresas extractivas; (2) Publicação de dados sobre volumes produzidos e exportados de minerais; (3)
Publicação de informação sobre cobrança de receitas
da industria extractiva; (4) Publicação de informação
sobre alocação de receitas no orçamento do Estado e
(5) Publicação de informação sobre contribuições sociais e económicas da industria extractiva.

ITIE - Informa os cidadãos sobre cobrança, alocação de receitas da industria extractiva e sua
contribuição na economia do país, permitindo a
participação informada do cidadão no debate público sobre opções e prioridades de sua aplicação
para financiar desenvolvimento que beneficie todo
o povo.
−− Promove participação informada da sociedade
civil na monitoria na gestão de receitas públicas geradas pela industria extractiva
−− Promove reformas públicas para governação
responsável e transparente
−− Procura prevenir e combater a corrupção
−− Promove partilha e distribuição equitativa de
riqueza para o desenvolvimento em beneficio
de todos.

