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Impulsionada por investimentos massivos particularmente na área do gás natural, a indústria
extractiva tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais relevante na economia
moçambicana, criando expectativas sobre possíveis transformações sociais e económicas do
país, a médio e longo prazo. Entretanto, relatos de conﬂitos entre comunidades locais e
empresas têm sido relatados. Apesar de Moçambique ter aderido à Iniciativa de Transparência
na Indústria Extractiva (ITIE) em 2009, organizações da sociedade civil queixam-se que ainda
persiste falta de informação sobre os planos de exploração, reassentamento, compensação
das comunidades e possíveis impactos ambientais dos projectos.
Que medidas podem ser tomadas para minimizar os impactos sociais e ambientais negativos
da exploração dos recursos naturais? Que estratégias podem ser adoptadas para promover
uma exploração inclusiva e sustentável dos recursos naturais? Como minimizar tensões
sociais e conﬂitos emergentes da exploração dos recursos naturais? Como promover uma
gestão sustentável e transparente das receitas advindas da exploração dos recursos naturais?
Para analisar estas questões (e outras relacionadas), o Centro de Aprendizagem e
Capacitação da Sociedade Civil (CESC) em parceria com o Instituto de Estudos Sociais e
Económicos (IESE) convidam a todos interessados a submeterem propostas de painéis e/ou de
comunicações, até ao dia 31 de Maio de 2021, para o seguinte endereço de email:
conf-iese-cesc@iese.ac.mz.
As propostas podem ser apresentadas em português e/ou em inglês. Cada proposta de
comunicação deverá incluir um resumo, de não mais de 300 palavras, bem como a
identiﬁcação exacta do(s) proponente(s), nomeadamente: o nome, o contacto (email e
telefone) e a ﬁliação institucional. As propostas de painéis deverão incluir um resumo da lógica
e enquadramento do painel e os resumos de cada uma das comunicações que dele fazem
parte (cada um destes resumos não deve exceder 300 palavras), bem como os nomes,
contactos e ﬁliação institucional dos coordenadores do painel e de cada painelista. Painéis não
devem conter mais do que três comunicações. O mesmo grupo pode propor até dois painéis
(total de seis comunicações no máximo), formando assim um módulo sobre uma temática
comum (neste caso, o resumo da lógica deve abordar o módulo como unidade temática).
A Comissão Cientíﬁca da Conferência comunicará, até ao dia 31 de Junho de 2021, por email, as
comunicações e painéis (ou módulos) aprovados. A mesma informação será aﬁxada, no
mesmo dia, no website do IESE <www.iese.ac.mz> e do CESC <www.cescmoz.org>.

A conferência será simultaneamente presencial e online. Mais detalhes serão comunicados
após a aprovação das propostas de comunicação.
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