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À medida que as autoridades continuam a envidar esforços para 
restabelecer o brilho perdido do país, atrair o investimento es-
trangeiro direto (IDE) é um dos mandatos que continuam sendo 
uma dor de cabeça.

Contudo, o ano começa com BOAS NOTÍCIAS: o Standard Bank e a ICBC 
financiaram a primeira etapa do país como um produtor e fornecedor de 
gás natural off-shore regional e global.

O investimento de aproximadamente 8 bilhões de USD é estabelecido 
para ter um grande efeito cascata através do país e provávelmente adi-
antará a economia e o fará competitivo.

Mais precisa ser feito para consolidar as relações econômicas que ex-
istem.

O Standard Bank e o ICBC fixaram-se no potencial do país por muito 
tempo e muitos mais poderá estar à margem.

‘O nosso apoio ao financiamento do projeto Coral FLNG surgiu do nosso 
compromisso a longo prazo com Moçambique, apoiando consistente-
mente o potencial do país como um futuro gigante de produção e ex-
portação de gás natural offshore’, isso indica que os investidores acom-
panharam e aguardavam a hora certa.

O governo precisa identificar como tirar proveito das oportunidades  do 

IED para acelerar as tão necessárias atividades económicas positivas.

Por outro lado, as intenções do Essar Ports de construir um novo terminal 
de carvão na Beira também têm um grande potencial para ver muitas 
atividades econômicas entre Moçambique e seus pares -o Zimbabwe, a 
Zâmbia, a República Democrática do Congo, Malawi e  Botswana.

O terminal estratégico deverá ter uma capacidade de 20 milhões de ton-
eladas por ano de movimentação de carga.

Moçambique atualmente exporta 40% do seu carvão para a Índia, 30% 
para países do Extremo Oriente, 25% para a Europa e outros 5% para 
países de outras regiões.

Com a existência do novo porto programado para ser operacional em 
Janeiro de 2020, o país tem a oportunidade de colher ainda mais.

Deixemos essas atividades planeadas acontecerem para que possamos 
testemunhar uma economia bem oleada, mais uma vez.

Lembre-se de compartilhar seus comentários, cartas e sugestões.

Aproveite a leitura!

Atenciosamente,

Editorial 
Comment

Mais Investimento 
Directo Estrangeiro 
deve atingir nossas 

costas
Deixemos essas atividades planeadas acontecerem para que possamos testemunhar 

uma economia bem oleada, mais uma vez.

EDITORIAL COMMENT

Andrew Maramwidze
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Ancuabe anuncia atualização massiva de recursos

O projeto de recursos de grafite de Ancuabe,   ‘Triton Minerals’, aumentou 
59% para 44 milhões de toneladas, em uma nota média de 6,6% do teor 
total grafítico (TGC).

De acordo com a empresa, o desenvolvimento segue uma campanha’bem 
sucedida’ de perfuração de exploração e definição de recursos realizada 
este ano.

‘Esta grande atualização de recursos continua demonstrando que a 
Ancuabe é um depósito excepcional com tamanho de floco e grau de 
produto final de classe mundial, suportado por um nível significativo de 
teste de metalurgia independente, para sustentar o desenvolvimento 
de um projeto de grafite de grandes flocos de longa vida’ disse Peter 
Canterbury, diretor-gerente da Triton.

Os depósitos T16 e T16 da Ancuabe são agora estimados como contendo 
2,9 milhões de toneladas de grafite.

Triton diz ainda que os depósitos estão localizados a apenas 3 km um do 
outro e permanecem sem restrições pela perfuração existente.

‘A atualização de recursos no depósito T16, para 20 milhões de toneladas 
em 8% TGC, é uma conquista emocionante para o Triton e sublinha a 
prospectividade e a qualidade do projeto Ancuabe’.

A Triton também aumentou significativamente a confiança nos depósitos 
T12 e T16, aumentando o recurso mineral total indicado em quase 300% 
a 27,2 milhões de toneladas a 6,9% de TGC, o que por si só era suficiente 
para suportar a produção visada de concentrado de grafite de até 60 000 
t / ano durante uma vida de mina de 30 anos.

O projeto Ancuabe está localizado em uma província de grafite de 
classe mundial, a apenas 90 km do porto e com acesso à infraestrutura 
rodoviária, ferroviária e portuária existente.

‘As vantagens logísticas do projeto de Ancuabe e o apoio do governo de 
Moçambique distinguem ainda Ancuabe de outros projetos de grafite na 
África’, disse Canterbury.

Battery Minerals assina outro acordo de extração

A empresa australiana Battery Minerals assinou o seu quarto acordo de 
entrega obrigatória para o concentrado de grafite do seu projeto de 
Montepuez.

 A empresa disse que 80% da produção prevista da mina foi vendida um 
ano antes do primeiro carregamento programado.

David Flanagan, diretor executivo da empresa, disse que a empresa 
chinesa privada Qingdao Keshuo New Materials Technology - especialista 
em grafite esférica e produtora de ânodos - inscreveu-se para 10 000 t / a 
de concentrado de grafite sobre um período inicial de três anos.

‘O estatuto da Keshuo como um produtor líder de ânodos de baterias 

significa que este acordo é particularmente importante porque reflete a 
alta qualidade da grafite de Montepuez’, disse Flanagan.

O primeiro acordo de entrega obrigatória foi assinado em Dezembro 
com o processador de grafite baseado nos EUA,  Urbix Resources, para 
11000 t/a do concentrado de grafite.

A Battery Minerals pretende estar em produção em Montepuez até 
Dezembro de 2018 e está visando seu primeiro embarque no trimestre 
de Março de 2019, com taxas de exportação de 45 000 t /a  a 50 000 t / 
a com um grau médio de concentrado de flocos de 96,7% TGC.

A empresa também planea aumentar a produção de Montepuez para 
mais de 100 000 t / ano de concentrado de flocos de grafite através de 
projetos de expansão até 2022.

CTRG assina um acordo de financiamento de US $ 
189 milhões

A Central Térmica de Ressano Garcia (CTRG) um empreendimento 
conjunto entre a Sasol Energy e a Electricidade de Moçambique (EDM) 
assinou um acordo financeiro de US $ 189 milhões para financiar seu 
projeto.

Organizada pelo Absa Bank, o financiamento de projetos é composto por 
duas partes - empréstimos A e B da International Finance Corporation, 
um empréstimo direto da Société de Promotion et de Participation pour 
la Coopération Economique e um empréstimo de risco politico coberto 
por Absa.

CTRG, em que EDM detém uma participação de 51% e a Sasol Energy as 
restantes, opera uma planta independente de produção de energia a gás 
de 175 MW, composta por 18 motores a gás Wartsila.

A Sasol forneceu o financiamento-ponte ao projeto até a conclusão bem 
sucedida do financiamento do projeto.

Demanda global puxa pedidos de concessão da 
Savannah

A Savannah Resources apresentou três pedidos ao governo para 
concessões de mineração de Mutamba Heavy Mineral Sands Projects ( 
Projetos de Areias Minerais Pesadas de Mutamba).

Os três pedidos apresentados cobrem uma área total de 417,32 km² e 
consistem dos depósitos de Jangamo, Dongane, Ravene e Chilubane.

“A apresentação dos pedidos de concessão de mineração é um marco 
fundamental e um grande começo para o ano de 2018.

‘Este é o último passo formal no processo de garantir concessões de 
mineração de longo prazo sobre depósitos de areias minerais pesadas 
globalmente significativas’, disse David Archer, diretor executivo da 
Savannah.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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‘Isto segue o comissionamento da planta piloto de processamento 
no quarto trimestre de 2017 (Q4 2017), que será usado para produzir 
o concentrado como parte do Estudo de pré-viabilidade que está 
atualmente em progresso.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia tem seis meses a contar da 
data de submissão para responder às Solicitações.

‘Acreditamos que o nosso sincronismo significa que estamos bem 
posicionados para tirar proveito da crescente demanda global de 
matérias-primas de titânio’, disse Archer.

Concessões de mineração são geralmente concedidas por um período 
de 25 anos e podem ser renovadas no final de seus termos.

Firma legal global celebra o acordo do corredor  de 
Nacala

A firma de advocacia White & Case LLP, com sede em Londres, é otimista 
depois de ter desempenhado um papel crítico no desenvolvimento e 
financiamento de US $ 2,73 bilhões do projeto ferroviário e portuário do 
Corredor de Nacala.

‘Este é um projeto de infraestrutura inter-jurisdicional em larga escala, 
inovador e altamente complexo.

‘Foi um privilégio apoiar nossos clientes e ver os benefícios positivos 
que eles, o projeto e os financiadores do projeto estão trazendo para 
Moçambique e Malawi’, disse a parceira da White & Case, com sede em 
Londres, Caroline Miller Smith, que liderou a equipe da empresa nos 
acordos.

O Corredor de Nacala é um projeto de infra-estrutura integrado e 
transformador que apoia o crescimento ao longo de um corredor 
regional compartilhado por dois países - Moçambique e Malawi sendo 
desenvolvido pela Vale S.A. e pela Mitsui Co., Ltd.

Este importante projeto de infra-estrutura jurisdicional compreende a 
construção de uma linha ferroviária de 912 km para transportar carvão 
da mina de Vale e Mitsui em Moatize, Moçambique através do Malawi 
(incluindo 682 km de terras não desenvolvidas) para um novo porto de 
carvão em Nacala-à-Velha, no costa oriental de Moçambique.

O projeto, que também inclui a construção de um porto de águas 
profundas e infra-estrutura associada de terminal em Nacala-à-Velha, 
exigiu um acordo a ser celebrado entre os governos de Moçambique e 
o Malawi.

Uma vez concluído, o projeto significante do Corredor  Ferroviário e 
Portuário de Nacala e seu financiamento fornecerão um modelo para 
outros projetos significativos de infraestrutura baseada em recursos em 
África.

“Há sempre os desafios usuais com um grande projeto de várias fonte 
de financiamento, mas esta transação foi verdadeiramente única - 
começando com uma estrutura altamente complexa e empréstimos 
com oito facilidades de crédito avançado para quatro mutuários em dois 
países’, disse o parceiro da White & Case com sede em Londres, Carina 
Radford.

A firma White & Case aconselhou a Vale S.A. e a Mitsui Co., Ltd. em 
todos os aspectos da transação de referência, incluindo projetos de 
desenvolvimento e elaboração e negociação de projetos, documentos 
corporativos e financeiros.

Uma equipe de advogados de escritórios em toda a rede global 
da empresa, negociou 108 documentos sofisticados envolvendo 
uma infinidade de provedores de serviços de terceiros e cerca de 14 
instituições financeiras - bancos comerciais, fundos de desenvolvimento 
e agências governamentais de crédito à exportação (incluindo Japan 
Bank for International Cooperation, Nippon Export and Investment 
Insurance, Export Credit Insurance Corporation da África do Sul e Banco 
Africano de Desenvolvimento).

Novo Diretor-Geral para Mustang Resources

A empresa Mustang Resources listada na ASX nomeou o Dr. Bernard 
Olivier para o seu conselho de gestores como Diretor- Gerente (DG).

Olivier entrou na posição que ficou desocupada em Novembro, quando 
Christiaan Jordaan partiu.

Jordaan continua a ser um diretor não- executivo do conselho da Mustang 

e substituíu Van Wyk como Diretor- executivo da Regius Resources, que é 
um importante acionista da Mustang.

A Regius fornece serviços de gestão e técnicos para a Mustang.

O novo DG Olivier, um cidadão dual australiano e sul-africano, estará 
baseado na África do Sul, que é relativamente próximo das operações 
da empresa.

O presidente da Mustang, Ian Daymond, destacou que  Olivier 
trouxe experiência significativa em todos os aspectos da mineração, 
comercialização e vendas de pedras preciosas coloridas e foi uma pessoa 
-chave no desenvolvimento da operação de mineração de pedras 
preciosas de TanzaniteOne na Tanzânia, onde ele dirigiu uma equipe de 
mais de 600 empregados.

“Além disso, ele tem experiência no setor de grafite e experiência de 
oito anos  como chefe-executivo de uma empresa listada no LSE,” disse 
Daymond.

Olivier detém um doutoramento em Geologia Econômica pela 
Universidade Stellenbosch, África do Sul, foi Diretor-Executivo da Bezant 
Resources desde 2012 e da Richland Resources (anteriormente Tanzanite 
One) desde 2010.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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O Standard Bank e o ICBC financiaram a primeira etapa do país 
como produtor e fornecedor regional e global de gás natural 
no exterior. O acordo histórico de energia é o primeiro de 
seu tipo no país e promete transformar as perspectivas de 

crescimento de Moçambique.

O investimento de aproximadamente 8 bilhões de USD é estabelecido 
para retornar o país ao crescimento.

“Esta transação revolucionários inicia um ciclo de investimento de energia 
definido para retornar  Moçambique para o crescimento enquanto 
anunciando a chegada do país como um fornecedor- chave global de 
gás natural liquefeito,” diz Paul Eardley-Taylor, diretor de Petróleo e Gás, 
África Austral, Standard Bank.

Standard Bank e seu acionista de 20%, o Banco Industrial e Comercial da 
China (ICBC), são coletivamente os maiores credores do projeto.

O ICBC desempenha um papel crítico nessa transação atuando como o 
agente do Pathfinder Bank, K Sure, agente da tranche chinesa e um dos 
bancos de conta da facilidade.

O Standard Bank atua como agente de facilidades comerciais, banco de 
contas onshore e agente fiduciário de segurança em relação ao projeto.

‘Nosso apoio ao financiamento do projeto Coral FLNG surgiu do 
nosso compromisso a longo prazo com Moçambique, apoiando 
consistentemente o potencial do país como um futuro gigante de 
produção ‘offshore’ de gás natural e exportação’, disse Eardley-Taylor.

Além do maior trabalho consultivo atualmente em curso na África 

Oriental, o apoio do Standard Bank e ICBC ao projeto Coral FLNG 
baseia-se em uma longa história de desenvolvimento de petróleo e gás 
em Moçambique, incluindo Sasol, ROMPCO, ENH, CMG e CMH.

O Standard Bank também é o autor do estudo macroeconômico de GNL 
referente a Moçambique, informando o desenvolvimento do Decreto-lei 
da Bacia do Rovuma de 2014.

Esta transação de marco dá vida, a visão e estratégia mais ampla  ao 
Standard Bank e ICBC para desenvolver a África Oriental como centro 
global de produção e fornecimento de energia - especialmente à Ásia 
do Leste.

O interesse global em Moçambique e o potencial da região como futuros 
fornecedores de energia é refletido pela larga participação internacional 
no acordo.

As agências de crédito de exportação, incluindo Coface (BPI), K Exim, 
K Sure, Sace e Sinosure estão unidas nessa transação por gigantes de 
energia global líder ENI, Petrochina, GALP, ENH e Kogas.

O ICBC e o Standard Bank acreditam que este acordo é um sinal 
importante nas perspectivas de crescimento a longo prazo de 
Moçambique, especialmente as implicações desse investimento para o 
futuro comércio e segurança em energia da África Oriental e Austral.

Esta transação demonstra a visão do ICBC e do Standard Bank de 
impulsionar o crescimento da África ao atrair o investimento estrangeiro 
direto de volta para o setor promissor de produção e exportação de 
energia de Moçambique’, disse Eardley-Taylor.

Projeto Coral FLNG para 
retornar país ao crescimento
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Moçambique está definido para ser o portal da região para as 
exportações de carvão dos países sem acesso ao mar - o 
Zimbabwe, a Zâmbia, a República Democrática do Congo, 
Malawi e a Botswana.

Este desenvolvimento está articulado em um terminal de carvão 
planeado para construção no porto da Beira em Moçambique.

Tej Nargundkar, o director-executivo da Essar Ports, disse que o terminal 
da Beira seria um excelente terminal de carvão de coque e aumentará 
substancialmente as exportações de carvão de coque de Moçambique 
para a Índia.

A Essar Ports baseada na India, em Agosto de 2017 assinou um contrato de 
concessão de 30 anos com o governo de Moçambique para desenvolver 
o novo terminal de carvão em uma parceria público-privada.

‘O novo terminal de carvão da Beira será a instalação de evacuação mais 
próxima para as reservas de carvão de Moçambique em mais de 23 
bilhões de toneladas’, disse Nargundkar recentemente aos delegados da 
Conferência sul-africana de exportação de carvão IHS Markit, em Cape 
Town.

Ele disse que o porto estava estrategicamente localizado e é o porto 
moçambicano mais próximo da região mineira de carvão do país, que 
fica a 580 km de distância. Prevê-se que o terminal tenha uma capacidade 
de movimentação de carga de 20 milhões de toneladas por ano.

Atualmente, a Índia deriva 85% de suas importações de carvão de coque 
da Austrália.

‘Penso que o terminal serviria principalmente como um terminal de 
carvão de coque, porque a Índia é um país em crescimento em termos 
de aumentar a produção de aço. Na Índia, 50% do nosso aço vem da via 
de alto-fornos, que necessitam de carvão metalúrgico.”

A produção de aço bruto da Índia cresceu 6,2% ano-a-ano para 101,28 
milhões de toneladas em 2017. O Ministério do Aço e Minas do país 
pediu à indústria de aço para re-dobrar sua produção e atingir um alvo 
de produção de 30 milhões de toneladas por ano até 2030.

“Acho que Moçambique se tornará um dos grandes fornecedores para 
a Índia de carvão metalúrgico. O carvão metalúrgico  de Moçambique 
geralmente vende-se com um desconto em comparação com [o] carvão 
de coque primário da Austrália.

Moçambique atualmente exporta 40% de seu carvão para a Índia, 30% 
para os países do Extremo Oriente, 25% para a Europa e os outros 5% 
para países de outras regiões.

O Grupo Essar espera que o terminal seja comissionado em Janeiro de 
2020.

Espera-se que o novo terminal tenha um sistema de manuseio de carga 
totalmente mecanizado para o descarregamento de vagões, movimentar 
carvão , armazenamento e carregamento em embarcações.

 Terminal de carvão da Beira, o 
portal da SADC para o leste

“Acho que Moçambique se tornará um dos grandes fornecedores para a Índia de carvão 
metalúrgico. O carvão metalúrgico  de Moçambique geralmente vende-se com um desconto em 

comparação com [o] carvão de coque primário da Austrália.

NOTÍCIAS GERAIS
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A Caterpillar anunciou intenções de apresentar sua gama inigualável 
de tecnologias e serviços inovadores no Mining Indaba (Reunião de 
profissionais de Mineração)  programado para 5-8 de Fevereiro na 
Cidade do Cabo, África do Sul.

Com foco na otimização de operações, sejam de superfície ou 
subterrâneas, grandes ou pequenas, os concessionários Caterpillar e 
Cat® estão dedicados a trabalhar com empresas de mineração para 
resolver os problemas mais importantes para o seu sucesso.

A exposição da Caterpillar apresentará monitores digitais de sistemas de 
geração de energia elétrica, equipamentos de mineração de superfície 
e subterrâneo e recursos de tecnologia Cat MineStar ™, que vão desde 
sistemas de segurança de veículos, como detecção de objetos a sistemas 
de produção usando operação de máquina semi-autônoma e autônoma.

‘A Caterpillar é um Gold Sponsor (patrocinador) da Mining Indaba, 
porque nós e nossos revendedores Cat regionais estamos investidos no 
setor de mineração africano’, disse Michael Latham, gerente de região do 
negócio de mineração da Caterpillar na África Austral.

Latham disse que o objetivo da empresa é ajudar os clientes a ter sucesso 
ao se associar com eles para enfrentar os desafios que enfrentam.

‘Através do uso de tecnologias Cat, equipamentos e serviços de suporte, 
podemos ajudar os clientes a aumentar a segurança e a produtividade 
enquanto reduzindo custos.”

Barloworld Equipment, o concessionário da Cat na África Austral proverá 
de pessoal experiente na exposição do Mining Indaba, capaz de fornecer 
informações técnicas e conhecimentos práticos.

Além disso, o pessoal da Cat Financial estará disponível para discutir 
finanças personalizadas - tanto para projetos quanto para equipamentos 
- e soluções alargadas de proteção projetadas para manter o negócio 
avançar.

A Caterpillar anunciou recentemente uma série de marcos à medida que 
novas máquinas de mineração subterrânea são desdobradas: um sistema 
de desenvolvimento de minas que usa tecnologia avançada de corte 
de rocha de ponta em testes, e o desenvolvimento de um carregador 
subterrâneo de bateria elétrica em progresso.

‘Nos últimos meses, entregamos os primeiros camiões subterrâneos 

articulados AD22 - três deles para as Minas de Cobre Mopani da 
Glencore em Kitwe, na Zâmbia’, disse David Rea, diretor global de vendas 
e suporte de produtos para a Divisão de Mineração Subterrânea da 
Caterpillar.

‘Com 22 toneladas de capacidade, o AD22 é o menor camião 
subterrâneo na linha Cat, mas oferece uma carga útil maior do que os 
camiões dos competidores na classe de tamanho. É um desenho robusto 
e manobrável que servirá bem em pequenas áreas subterrâneas ‘.

Os concessionários regionais da Cat também entregaram recentemente 
uma série de novas carregadoras subterrâneas R1700, a primeira da 
próxima geração de Cat LHDs.

O novo carregador foi projetado para ajudar os clientes a reduzir o custo 
por tonelada através do aumento da carga útil, da penetração melhorada 
de pilhas e de uma maior força de saída.

Como uma alternativa segura e produtiva à operação em cabine, a 
tecnologia Cat Command permite o funcionamento teleremoto e semi-
autônomo do novo LHD e outros na linha Cat.

‘A Caterpillar continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para 
atender às necessidades que os clientes de mineração nos expressam’, 
disse Rea.

‘Por exemplo, o trabalho de teste continua no nosso RH55 Rockheader, 
que é projetado para oferecer um desenvolvimento de minas rápido e 
econômico usando nossa tecnologia de corte de pedra. E recentemente 
tomamos a nossa prova de conceito de bateria elétrica LHD subterrânea 
para testes. Estamos avançando com novas tecnologias ‘.

A Caterpillar e a Barloworld estão atualmente instalando um sistema 
de energia solar de 7 MW na Mina Otjikoto da B2Gold Corporation na 
Namíbia.

O sistema completo, incluindo os módulos solares fotovoltaicos Cat e 
o controlador mestre de micrografia Cat, serão utilizados para reduzir 
a dependência de uma instalação de energia de combustível pesado 
atualmente utilizado para alimentar a instalação de mineração.

Barloworld está fornecendo serviços de engenharia, aquisição e 
construção do projeto.

A Caterpillar apresenta ampla gama de 
máquinas no Mining Indaba
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A CRONIMET Mining Power Solutions GmbH e a MOSTE assinaram 
um acordo com a FUNAE para fornecer a ilha Chiloane com 
energia. 

A FUNAE é uma instituição pública que promove o acesso à 
energia nas regiões onde a rede nacional não alcança, desenvolvendo 
a maior mini-rede solar pré-paga do país na Ilha Chiloane, na província 
de Sofala.

‘Estamos entusiasmados em implementar este projeto de eletrificação na 
Ilha de Chiloane’, disse David Robinson, diretor de desenvolvimento de 
negócios da CRONIMET.

A mini-rede solar será a primeira mini-rede privada desenvolvida e 
financiada pelo país, e deverá gerar até 200kWp de energia solar que 
eletrificará as famílias da ilha, instituições públicas, empresas comerciais 
e bombas de água.

‘Esta mini-rede será transformadora para os residentes da ilha e servirá 
como um modelo escalável de eletrificação rural para Moçambique, 
onde mais de 18 milhões de pessoas atualmente não têm acesso à 
eletricidade’, disse Robinson.

A ilha localizada no Oceano Índico Leste a aproximadamente um 
quilômetro do continente tem uma população estimada em 3 000 
habitantes.

 Atualmente, não tendo acesso à  energia, os residentes dependem 
principalmente de baterias de automóveis para atender às suas 
necessidades energéticas.

Devido a esta falta da eletricidade, os pescadores da Ilha não podem 
produzir o seu próprio gelo para gelar o seu produto suficientemente 
para serem capazes de trazê-lo ao ponto de venda.

Com a eletricidade produzida pela mini-rede solar, os residentes da ilha 
poderão produzir seu próprio gelo, o que terá um impacto econômico 
imediato em toda a comunidade.

O CRONIMET, MOTSE e FUNAE formarão um consórcio para desenvolver 
a mini-rede como uma sociedade privada pública.

Os parceiros do consórcio esperam que o projeto piloto de Chiloane 
demonstre a viabilidade de mini-redes solares pré-pagas com 
financiamento privado e operado em Moçambique, lançando um novo 
mercado de mini-redes com o potencial de fornecer um novo acesso à 
energia para mais de 5 milhões de pessoas.

Após a implementação bem sucedida da mini-rede da Ilha Chiloane, o 
consórcio espera desenvolver um portfólio de 60 ou mais mini-redes em 
todo Moçambique.

A CRONIMET Mining Power Solutions GmbH é uma empresa de energia 
renovável baseada em alemanha fundada em 2013 que desenvolve, 
constrói, financia, possui e opera plantas de energia solar fotovoltaicas 
de escala de utilidade e mini-redes em toda a África sub-saariana.

Em apenas alguns anos, a CRONIMET tornou-se um dos principais 
desenvolvedores de energia solar fotovoltaica (PV) e produtores de 
energia independentes na África Austral, com plantas operacionais de PV 
e projetos em desenvolvimento no Botswana, África do Sul, Moçambique, 
Namíbia, Zâmbia e vários outros países africanos.

CRONIMET electrifica a Ilha Chiloane 
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A empresa canadiana Fura Gems espera completar um programa 
de perfuração em suas quatro licenças de rubi em Montepuez 
antes de 30 de Junho.

 A empresa disse que a maior parte da mineração deve começar 
no segundo semestre de 2018.

De acordo com a Fura, um total de 399 furos não-essenciais foram até 
agora perfurados e 627 amostras de lavagem foram concluídas.

‘Fora dos 399 furos, 49 furos positivos do leito de cascalho ou 
mineralização secundária de rubi, foram intersectados’, afirmou a 
empresa em comunicado.

Além disso, for a de 627 amostras de lavagens, um total de 316 amostras 
foram processadas e classificadas.

Os resultados da lavagem geraram 926,1 quilates de rubi, corindo e 

granadas.

Dev Shetty, Diretor Executivo da Fura, disse que dentro de quatro meses 
após a aquisição das licenças de rubi, a empresa conseguiu recrutar a 
equipe de gerência-chave, configurar instalações de infra-estrutura e 
entregar 50% dos resultados da perfuração da fase 1 do programa de 
perfuração.

‘As descobertas iniciais do nosso programa de perfuração têm sido 
encorajadoras, tanto com o leito de cascalho secundário como com o 
anfibolito primário relatado.

A descoberta de rubis e corindo das amostras confirma ainda a nossa 
compreensão da geologia ‘, disse Shetty.

A Fura também estabeleceu um laboratório gemológico de campo 
em pequena escala em seu escritório de Montepuez para informar 
imediatamente sobre a qualidade das pedras preciosas identificadas.

Fura pronto para explorar o 
potencial de rubis de Montepuez (2)
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Kenmare Resources anunciou uma produção recorde em 2017 dos 
três minerais que extrai em sua  mina de Moma na província norte 
de Nampula.

A empresa irlandesa extrai ilmenita, titânio e silicato de zircônio.

O relatório anual de Kenmare indica que a produção de ilmenita 
aumentou 11% para 998 200 toneladas em 2017, acima de 903 300 
toneladas em 2016.

“Ao longo do ano, a produção de zircão aumentou 9%, de 68.200 para 
74.000 toneladas, enquanto a produção de rutilo de 9.100 toneladas foi 
uma melhoria de 17 por cento sobre o valor de 2016”, lê  parte de uma 
declaração da empresa.

Rutilo e ilmenita são fontes de dióxido de titânio, um pigmento branco 
usado em tintas, têxteis e plásticos. Zircão é usado em cerâmica, louça, 
azulejos da cozinha e produtos de casa de banho.

Kenmare acrescentou que o total de embarques de produtos acabados 
aumentou em dois por cento para 1,140.400 toneladas, de 1,024.200 
toneladas.

Além do mais, a dívida líquida da companhia desceu para 34.1 milhões 
de dólares de 44.8 milhões de dólares e permanece otimista sobre o 
futuro, desde que os preços aumentaram para todos os seus produtos, e 
a perspectiva é favorável para a ilmenite e exigência de zircão em 2018.

Michael Carvill, diretor-gerente da Kenmare descreveu 2017 como um 
novo ano consecutivo de produção recorde para a Kenmare. ‘Tanto a 
produção quanto os embarques de todos os produtos estavam a níveis 
recordes’, afirmou.

Ele espera que a produção em 2018 se modere ligeiramente, 
principalmente devido a menores estoques de abertura, embora os 
volumes de embarque de ilmenita sejam mantidos como estoque de 
produtos acabados, o inventário é reduzido ‘

Mina de Moma informa 
produção recorde

“Ao longo do ano, a produção de zircão aumentou 9%, de 68.200 para 74.000 toneladas, 
enquanto a produção de rutilo de 9.100 toneladas foi uma melhoria de 17 por cento sobre 

o valor de 2016”, lê  parte de uma declaração da empresa.
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A Rio Tinto e dois ex-executivos procuram que as acusações de 
fraude trazidas pelos reguladores dos EUA sejam abandonadas, 
argumentando que não encobriram um acordo de carvão mal 
dirigido na empresa de carvão da Rio Tinto - Riversdale Mining.

A empresa arrecadou bilhões de dólares no mercado de títulos através 
da venda.

Em cartas enviadas ao Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, os 
advogados que representam a mineradora anglo-australiana, Tom 
Albanese, seu ex- chefe executivo e Guy Elliott, seu ex-diretor de finanças, 
disseram que iriam solicitar que a denúncia fosse repudiada.

A Comissão de Valores Mobiliários alegam que Rio e os ex-executivos 
sabiam que os ativos da Riversdale Mining, comprados por US $ 3,7 
bilhões em 2011  não tinham valor, mas ocultaram os fatos para ‘salvar 
suas próprias carreiras’.

As acusações, anunciadas em Outubro, são entre os casos de alto perfil 
trazido pelos EUA contra executivos de uma empresa listada no Reino 
Unido desde a crise financeira e desferiram outro golpe à reputação do 
Rio Tinto como uma das empresas mineradoras mais bem gerenciadas 
do mundo.

A incursão do Rio em Moçambique foi um dos piores negócios de 
mineração no auge das comodidades da década.

A aquisição se desvendou em parte porque o governo do país do leste 

africano não permitiu que a empresa transportasse o carvão pelo rio 
Zambeze até um porto a centenas de quilômetros de distância.

Isso destruiu a economia do projeto, que depois foi vendido por apenas 
US $ 50 milhões. O Rio finalmente tomou US $ 3 bilhões de redução 
sobre os ativos - então chamados Rio Tinto Coal Mozambique - em 
Janeiro de 2013, quando também demitiu Albanese.

A SEC diz que o Rio e os executivos deveriam ter admitido a verdade 
mais cedo quando estavam angariando bilhões de dólares no mercado 
de títulos dos EUA e admitiu que uma ‘transação de bilhões de dólares 
foi um fracasso’.

Na sua carta, os advogados de Rio disseram que a mineradora não 
tomou uma imparidade mais adiantada porque “ estudos rigorosos de 
viabilidade não estavam ainda completos,” e “certas opções de transporte 
não tinham sido adequadamente abordadas.”

‘Não há alegações de que alguém na Rio Tinto acredita que uma 
imparidade anterior fosse necessária’, disse a carta.

Os advogados do Albanese disseram que seu cliente não fez declarações 
falsas e ‘razoavelmente’ se baseou em especialistas para fazer difíceis 
‘decisões de avaliação e imparidade’.

Os advogados de Elliott disseram que as alegações foram “completamente 
falsas e o SEC tinha tentado “conjurar uma fraude fora de um mero 
empreendimento de negócios mal sucedido.”

Rio Tinto pretende rejeitar 
acusações de fraude da Riversdale
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O fabricante internacional Bird Technologies lançou o novo 
Channel Power Monitor em África.

 A ferramenta projetada para monitorar os locais de 
transmissão individuais e antenas de sistemas de comunicação 

críticos, como os Sistemas TETRA, é usada pelos vários serviços de 
emergência.

‘O sistema também pode ser usado para monitorar os sistemas de rádio 
de missão crítica de Aeroportos, Portos do Mar, Guarda Costeiras e 
Empresas de Segurança Privada’, Mike Gathergood, Gerente de Vendas 
da Bird Technologies para a Europa, Médio-Oriente e África (EMEA).

O Monitor de Energia de Canal vigia transmissões de comunicação 
críticas e operadores de alerta a uma falta, por exemplo, se a saída de 
energia dos transmissores foi reduzida ou se houver uma falha na antena 
ou no cabo.

A ação corretiva pode ser tomada antes que o usuário final esteja 
ciente de que há um problema, com o resultado ideal sendo o de “não-
interrupção”.

O dispositivo é conectado através de uma rede IP para o site de 
monitoramento central e incorporado em qualquer sistema de 

gerenciamento de rede utilizado pelo usuário final, e também é 
compatível com SNMP.

O objetivo é cuidar proativamente dos locais remotos, ao invés de 
usuários reportarem falhas (‘O meu rádio não funciona!’) enquanto 
responde a uma chamada de emergência ou tentando aterrar uma 
aeronave!

‘Há agora uma consciência da situação / falha antes de o usuário tomar 
conhecimento disso e a manutenção pode ser planeada adiante. Muitas 
vezes, essas incidências iniciais começam lentamente e avançam para 
baixo durante um período de tempo antes de realmente causar uma 
falha, e este sistema permite a identificação e a tomada de ação ‘.

Comentando sobre a nova ferramenta, Gary Casper, gerente de produto 
da Comtest disse que sua equipe tem um conhecimento profundo sobre 
a gama de produtos da Bird e especialmente o novo Channel Power 
Monitor, permitindo-lhes  recomendar o produto certo para os clientes.

A Bird Technologies é um fornecedor líder de produtos de comunicação 
RF, serviços, calibração e treinamento para os mercados de segurança 
pública, comunicações celulares, antenas distribuídas (DAS), transmissão, 
semicondutores, militares, governamentais e médicos.

Monitor de energia de canal 
lançado em África

A ação corretiva pode ser tomada antes que o usuário final esteja ciente de 
que há um problema, com o resultado ideal sendo o de “não-interrupção”.

NOTÍCIAS AFRICANAS
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O desenvolvimento lento da economia de gás na África do 
Sul pode forçar investidores para outros endereços de 
investimento.

Wayne Lindecke, consultor de engenharia do WSP e diretor 
de geração de energia, disse que os desenvolvedores podem concentrar 
sua atenção em outras partes da África ou em outras partes do mundo, 
onde existem oportunidades similares se a África do Sul não acelerar o 
desenvolvimento de sua economia de gás,

Vários grandes produtores de energia independentes internacionais e 
desenvolvedores de geração de energia estão interessados no programa 
de gás-para-energia da África do Sul (GPP).

Os investidores potenciais estão aguardando pela qual direção a tomar 
na forma de solicitação de cotações e de propostas do Departamento 
de Energia (DoE).

Ele ressalta que muitos países africanos são ainda fortemente 
dependentes do comércio baseado em recursos, através de 
investimentos, desenvolvimento, criação de emprego ou geração de 
crescimento nos setores de apoio.

Países como a Nigéria enfrentaram dificuldades devido a problemas 
externos do mercado, como a diminuição do crescimento na China, 
enquanto outros países produtores de petróleo e gás, como Moçambique, 
Tanzânia e Uganda, continuaram a crescer.

A competição no setor de 
gás africano aumenta

NOTÍCIAS AFRICANAS
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O Grupo De Beers diz que está progredindo no desenvolvimento 
da primeira iniciativa de tecnologia de rastreio digital (Block-
Chain) para abranger a cadeia de valor do diamante e fornecer 
um registro digital único, inviolável e permanente para cada 

diamante registado na plataforma.

A iniciativa irá reforçar a confiança nos diamantes e na indústria de 
diamante, garantindo que todos os diamantes registados sejam livres 
de conflitos e naturais, além de aumentar a eficiência em todo o setor.

Após o sucesso de um teste inicial de prova do conceito que resultou 
em um protótipo, um projeto piloto está em progresso  envolvendo um 
pequeno número de participantes.

O piloto irá identificar oportunidades para melhoramentos e ideias-
chave e avaliar como a plataforma pode ser integrada com existentes 
sistemas e processos, com antecedência de um completo lançamento 
ainda este ano.

A De Beers está colaborando com líderes de tecnologia e indústria para 
garantir que a plataforma seja inclusiva e atenda às necessidades de 
todos os usuários.

Durante esta fase de desenvolvimento, as considerações-chave estão a 
ser abordadas, incluindo a protecção de dados comercialmente sensíveis, 

racionalização de processos em várias fases da cadeia de valor e prover 
uma garantia adicional para aqueles que financiam a indústria.

Uma vez totalmente estabelecida, prevê-se que a ‘Block-Chain’ 
funcionará como uma plataforma aberta, por cima da qual uma série de 
aplicações que beneficiam a indústria podem ser construídas.

‘Os diamantes possuem valor duradouro e representam alguns dos 
momentos mais significativos da vida, por isso é essencial garantir que 
um diamante é natural e livre de conflitos.

Ao alavancar a tecnologia ‘Block-chain’, forneceremos uma camada 
adicional de garantia para consumidores e participantes da indústria, 
com cada diamante registrado na plataforma com um registro tão eterno 
como o próprio diamante ‘, disse Bruce Cleaver, diretor executivo da De 
Beers Group.

Cleaver disse que o grupo está entusiasmado com a iniciativa e com os 
benefícios que poderia oferecer em toda a cadeia de valor do diamante, 
desde produtores até revendedores e consumidores.

‘Esperamos continuar a envolver-nos com as partes interessadas da 
indústria enquanto avançamos o desenvolvimento da plataforma nos 
próximos meses’.

A De Beers pilota a iniciativa 
da tecnologia ‘Block-chain’ 
‘Os diamantes possuem valor duradouro e representam alguns dos momentos mais significativos da vida, 

por isso é essencial garantir que um diamante é natural e livre de conflitos.
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Os multímetros digitais são projetados para ajudar os usuários a 
realizar, desde simples a altamente complexos testes e funções 
de medição no banco ou cada vez mais, remotamente no 
campo.

De tempos em tempos, os usuários devem testar medidores/multímetros 
e outros equipamentos no campo e, ao prestar atenção às seguintes 
etapas rápidas, podem ajudar a garantir a segurança e a eficiência do 
medidor.

Use o senso comum, e antes do início, examine de perto o equipamento 
e os acessórios.

Tém um mau aspecto e está mal gasto? Se assim for, talvez a unidade 
está além do funcional e não deve ser utilizada com segurança.

Inspecione os cabos. Antes de usar os cabos de teste, realize uma 
inspeção para garantir que os cabos possam conduzir com segurança 
e precisão a eletricidade para o trabalho em questão. Certifique-se de 
que os cabos  tenham:

• Conectores encapsulados
• Protetores de dedos 
• Classificações CAT que são iguais ou superiores às do 

medidor
• Isolamente duplo 
• Metal mínimo exposto nas pontas da sonda
• Use a função de teste de continuidade dos medidores para 

verificar as quebras internas.

Verifique a resistência do cabo pelo seguinte método:

• Inserir os cabos nas entradas V / Ω e COM

• Selecione Ω, tocando as pontas da sonda e certificando-se 
de que as derivações são 0,1 - 0,3Ω

Escolha acessórios adequados para trabalhos industriais e verifique se há 
abrasões e outros danos que eventualmente ocorrem com o uso.

Desta forma, os usuários nunca terão que se preocupar com a falha de 
um teste de cabos ou sondas - ou suas conseqüências.

Inspecione o isolamento dos cabos de teste.

Verifique e certifique-se que o isolamento não esteja cortado ou 
quebrado. Com a idade, o material de isolação - seja PVC ou silicone - 
pode se tornar seco, quebradiço e suscetível a rachaduras.

Uma inspeção visual geralmente mostra qualquer parte dos cabos que 
tenha esse problema.

Certifique-se de que não há sinais de fendas ou fissuras na junção 
entre o fio isolado e as fichas de banana moldadas ou sondas em cada 
extremidade.

Verifique a correta classificação da voltagem. Verifique se o medidor e os 
acessórios são adequadamente classificados e projetados para o sistema 
e o equipamento aos quais serão conectados.

Verifique a classificação IEC (por exemplo, CAT III ou IV CAT) no medidor 
e compre apenas cabos e outros acessórios que atendam ou excedam 
a essa classificação.

A verificação de segurança do equipamento no campo pode reduzir 
riscos e garantir que o equipamento esteja funcionando com segurança.

Seja o equipamento um medidor de voltagem ou um multímetro digital, 
os usuários poderiam beneficiar-se muito através da realização de uma 
verificação rápida de segurança antes de iniciar o trabalho.

Como ‘verificar segurança’ no seu 
medidor (multímetro) no campo

NOVAS TENDÊNCIAS E TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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A seguradora registada em Moçambique, Comercial Internacional 
e Engenharia (ICE), aumentou o seu capital para US $ 10 milhões, 
uma vez que se posiciona para tirar proveito das crescentes 
indústrias de mineração, gás e agricultura de Moçambique.

Moçambique hoje é uma reminiscência de Angola na cúspide da surte 
de petróleo há 15 anos, diz o CEO do grupo, Rob Lewis. ‘Nós vimos esse 
cenário exato em Angola em 2003 quando entramos nesse mercado. 
A diferença é que Moçambique tem uma economia mais ampla e uma 
disciplina fiscal e política mais rígida. Se você não estiver dentro e bem 
capitalizado, pode ser muito tarde ‘, diz ele.

A ICE está envolvido na indústria de seguros de Moçambique desde 1993, 
quando o setor abriu para atores privados. Em 2015, foi lançado como 
uma seguradora especialista em cobertura de grandes riscos comerciais 
e focando o setor de petróleo e gás. Desde então, cresceu rapidamente 
para se tornar a terceira maior de 20 seguradoras no mercado.

Moçambique está agora à beira de um investimento de mais de US 
$ 20 bilhões em seu primeiro grande projeto de exportação de gás 
- e projetos similares de vários bilhões de dólares serão sancionados 

nos próximos três anos. Juntamente com um setor de mineração em 
expansão e sinais de que o país finalmente poderá começar a realizar o 
seu potencial agrícola, a ICE está ampliando sua capacidade para atender 
às multinacionais do Japão, Brasil, EUA, China, África do Sul, Europa, 
Nigéria, Angola e Coreia que precisam de soluções em Moçambique.

‘Não é mais um negócio como de costume’, diz o diretor-gerente da 
ICE e encarregado da área de Moçambique, Edward Capel. ‘Precisamos 
do maior balanço patrimonial para nos dar a capacidade de fornecer 
aos nossos clientes e seus corretores soluções que compitam com os 
mercados em todo o mundo.

“Tecnologia, formação, experiência e uma forte ética de serviço são 
necessárias para acompanhar o mercado”, acrescenta ele.

A presença de longa data da ICE em Moçambique dá-lhe uma vantagem 
sobre outros concorrentes globais. ‘Os dias dos vendedores de seguros 
enviados do exterior de pára-quedas e que saem com um punhado de 
prémios já se foram’, diz Lewis.

“Os operadores e investidores precisam experiência multinacional, 
serviço e, sobretudo, prestação de contas, no país.”

Seguros Ice Escala Cobertura Em Moçambique À 
Medida Que O País Se Prepara Para Uma Grande 

Expansão Da Indústria De Minerais E De Gás

FUNÇÃO DA COMPANHIA



www.mozambiqueminingjournal.com 21

MOZAMBIQUE MINING JOURNAL  -  January / March 2018

Dicas para testar posicionadores de 
válvulas de controle

As válvulas, os atuadores que os movem e os circuitos eletrônicos 
que os controlam estão sujeitos ao envelhecimento logo após 
a instalação.

Os assentos das válvulas desgastam-se por assentos repetidos e 
do líquido ou gás que passa através deles.

Uma válvula pode ser atuada até dezenas de milhares de vezes por ano, 
o que faz com que os parafusos se reposicionem, as molas enfraqueçam 
e ligação mecânica desatar-se.

Os componentes eletrônicos mudam de valor ao longo do tempo. Tudo 
isso pode produzir válvulas que não abrem ou fecham completamente, 
ou fecham prematuramente. Esta 'deriva de calibração' pode resultar em 
uma regulação inadequada do gás ou líquido sob o controle da válvula.

Para manter as válvulas a funcionar corretamente, precisas de verificar 
periodicamente os posicionadores de válvulas eletrônicos.

Contudo, essas verificações devem ser realizadas rapidamente para 
minimizar o tempo de inatividade. Se uma deriva da calibração for 
detectada, o posicionador da válvula também deve ser recalibrado 
imediatamente.

Uma boa ferramenta para isso é o testador de campo portátil, como 
o Fluke 789 ProcessMeter que pode ser usado para testar e recalibrar 
posicionadores de válvulas eletrônicos.

Dispõe de fontes de sinal para simular um controlador conectado à 
entrada de um posicionador de válvula e pode ajustar continuamente a 
corrente de fonte em passos incrementais, para que você possa verificar 
a linearidade e o tempo de resposta da válvula.

Passos básicas para verificar a válvula fechada usando um 789 
processmeter

1. Selecione o ProcessMeter no modo de ‘sourcing’ (fonte) usando 
a faixa de corrente apropriada para o posicionador. 

2. Insira os fios de teste de corrente fonte nas tomadas de saída 
mA.

3. Selecione a faixa de 4-20 mA, movendo o interruptor de função 
de ‘Desligado’ para a primeira posição de saída de mA.

4. Conecte a saída de mA do medidor aos terminais de entrada do 
posicionador da válvula.

5. Para determinar se o posicionador fecha completamente a 
válvula a 4 mA, ajuste a corrente de fonte para 4,0 mA usando 
o botão. A válvula deve ser fechada.

6. Enquanto observa a válvula para qualquer movimento, pressione 

o botão 'Coarse Down' uma vez para diminuir a corrente para 
3.9 mA. Não deve haver movimento da válvula.

7. Na configuração do ponto em que a válvula começa a abrir, 
verifique se não há contrapressão pelo atuador contra a força 
que mantém a válvula fechada quando há 4,0 mA na entrada 
do controlador. Em uma válvula de mola para fechar, não deve 
haver pressão sobre o diafragma. Com um atuador de pistão de 
ação dupla, não deve haver pressão em um lado do pistão. Para 
garantir que não haja contrapressão na configuração fechada, 
podes querer definir o início da abertura entre 4.1 e 4.2

8. Para verificar a abertura da válvula, pressione o botão de alcance 
‘Coarse Range Up’ até 4,0 mA. Cada vez que pressionar o botão 
‘Coarse Range Up’, irá aumentar a corrente para 0,1 mA. Você 
deve ajustar o ajuste de ‘zero’ no posicionador para ajustar a 
válvula para a característica de fechamento desejada.

9. Para verificar a válvula na posição totalmente aberta - chamada 
de verificação de posição de espaço - ajuste a corrente de 
fonte para 20 mA usando os botões de alcance e permita que 
a válvula se estabilize. Enquanto observa ou sente o movimento 
da válvula, pressione o botão ‘Coarse Range Up’ uma só vez para 
20,1 mA. O movimento da válvula deve ser tão pequeno quanto 
possível e pode ser ajustado usando o ajuste da extensão no 
posicionador.

10. Usando o controle ‘Coarse’, ajuste a corrente para cima e para 
baixo entre 20,1 mA e 19,9 mA. Não deve haver movimento da 
haste da válvula de 20,1 a 20 mA e movimento leve de 20 mA 
e 19,9 mA.

11. Na maioria das válvulas, existe uma interação entre as 
configurações de zero e alcance máximo de um controlador de 
válvula, pelo que é melhor assegurar o ajuste correto da posição 
da válvula, repetindo o teste das posições completamente 
fechadas e totalmente abertas até que não seja necessário 
nenhum ajuste adicional.

12. Para as válvulas com ação linear, a linearidade pode ser verificada 
configurando o ProcessMeter para 4 mA e usando o botão %  
aumentar a corrente a 12 mA (50%) e confirmar que o indicador 
de posição da válvula esteja em 50% de alcance. Se a sua válvula 
for do tipo não linear, consulte o manual da válvula para uma 
operação adequada.

13. Para verificar a operação suave da válvula, gire o interruptor 
rotativo para a saída mA e selecione ‘Slow Linear Ramp’. Deixe 
o medidor enviar o sinal (impulso) de mA através de vários 
ciclos enquanto você observa ou sente por qualquer operação 
anormal da válvula. A válvula NÃO deve oscilar ou pegar-se em 
qualquer uma das posições do passo do impulso lento. A válvula 
também não deve ser lenta. Defina o ganho do controlador da 
válvula em um ponto que dê a melhor resposta entre estas duas 
condições.

NOVAS TENDÊNCIAS E TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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