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n o s s a  e q u i p e  q u a l i f i c a d a ,  
c e r t i f i c a ç õ e s  n a c i o n a i s  e  
internacionais, somos capazes de 
garantir que um sistema feito sob 
medida seja projetado para suas 
necessidades, dando a você a 
tranquilidade de que sua operação 
está protegida contra o risco básico 
de incêndio na mão.

A Advanced FST Mozambique está em 
funcionamento desde 2012 na 
Província de Tete. Com os nossos 
engenheiros totalmente certificados, 
sediados na província de Tete, 
fornecemos atualmente os nossos 

FST avançado, o único sistema de 
supressão de fogo  que vais precisar

Um dos maiores riscos nos setores de 
mineração e construção é o fogo. O 
fogo pode não apenas levar à 
grandes perdas de produção e ativos, 
mas também à fatalidades, algo que 
nenhuma empresa quer em suas 
mãos. Garantir que o seu ambiente 
esteja totalmente coberto em todos 
os momentos contra o risco de 
incêndio é crucial para todas as 
operações. É aqui que você pode 
confiar na Advanced Fire Suppression 
Technologies- Moçambique. Com a 

serviços a todos os fabricantes de 
equipamentos originais, grandes 
mineradoras e seus empreiteiros. A 
Advanced FST Moçambique tem a 
capacidade de suportar toda a gama 
de produtos que oferecemos, 
incluindo Sistemas de Supressão de 
Incêndios em Veículos, sistemas de 
supressão fixos como gás, instalações 
de detecção, água e manutenção. 
Também ofe recemos  supor te  
permanente no local, quando 
necessário.
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À medida que a economia  move-se lentamente fora da crise, 
uma exortação aos investidores deverá ser  a agenda principal 
da Agência de Promoção de Investimentos e Exportações de 
Moçambique.

A utilização dos nossos recursos naturais para dirigir a economia  ser o 
nosso pilar do crescimento,  pode parecer com um clichê mas se todas 
as partes interessadas fizerem um esforço concertado, tudo é possível.

A APIEX recentemente fez um apelo aos investidores sul-africanos para 
considerar depósitos comercialmente importantes de carvão (carvão co-
queificável de alta qualidade e carvão térmico), rubi, grafite, minério de 
ferro, titânio, apatita, mármore, bentonita, bauxita, caulim, cobre, ouro, e 
tântalo, que o nosso país oferece.

Parabéns à APIEX por dar esse passo, pois, como nação, precisamos de 
mais do que investidores sul-africanos; os ecos dessa chamada devem 
ir longe e atrair grandes volumes de investimento estrangeiro direto às 
nossas costas.

Com esse chamado, nossas autoridades devem fazer uma mudança au-
tomática; tornar a facilidade de fazer negócios dentro das fronteiras do 
país uma prioridade.

Com o diálogo da comunidade internacional repleto da frase “África é 
um gigante a despertar”, devemos acompanhar e aproveitar o momento. 
Por que não? Vamos utilizar e extrair benefícios desse desenvolvimento.

As notícias de que a Triton Minerals já orçou US $ 99,4 milhões para o 
desenvolvimento do seu projeto de grafite Ancuabe é um desenvolvi-
mento notável.

Com a primeira produção de grafite visada durante a segunda meta-
de de 2019, o desenvolvimento já está transmitindo o bom crescimento 
econômico.

Por outro lado, o recente leilão de rubis de Montepuez mostrou forte 
apoio ao mercado para a pedra semipreciosa, com cerca de US $ 71,8 
milhões em receita gerada.

Podemos registar e testemunhar mais desses desenvolvimentos positivos 
se medidas corretas, a mensagem correta, políticas corretas e muitos 
outros aspectos positivos forem postos em prática.

Lembre-se de compartilhar conosco os seus comentários, cartas e 
sugestões em drewmara@gmail.com

Editorial 
Comment

Mais IDE deve vir ao nosso país
Com esse chamado, nossas autoridades devem fazer uma mudança automática; tornar a 

facilidade de fazer negócios dentro das fronteiras do país uma prioridade.

Andrew Maramwidze

COMENTÁRIO EDITORIAL 
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As autoridades planeam eliminar o uso de mercúrio

O governo pretende eliminar o uso de mercúrio na mineração artesanal 
e de outros sectores de actividade até 2020.

Esta medida é para proteger a saúde humana dos efeitos deste metal 
pesado altamente tóxico. Em parceria com o Instituto das Nações Unidas 
para a Formação e Investigação (UNITAR), as autoridades lançaram 
recentemente um inventário nacional sobre mercúrio, nos termos da 
Convenção Minimata, que Moçambique assinou em 2013.

A convenção é um tratado internacional destinado para proteger a 
saúde humana e o ambiente de emissões antropogénicas e lançamentos 
de mercúrio e compostos de mercúrio.

Laura Nhantumbo, oficial do Ministério da Terra, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural, disse que o inventário busca identificar as áreas 
do país onde o mercúrio é usado, as quantidades envolvidas e o impacto 
no meio ambiente.

‘Vamos mapear todo o país, mas particularmente as regiões central e 
norte onde o mercúrio é usado na mineração de pequena escala, para 
separar ouro e outras substâncias’, disse ela. ‘Vamos identificar outros 
setores que usam produtos que contêm mercúrio’.

Nhantumbo disse que o mercúrio é usado na mineração artesanal 
nas províncias centrais de Manica, Sofala e Tete, e em Nampula, Cabo 
Delgado e Niassa no norte. O mercúrio também é usado em alguns 
produtos médicos, termômetros e cosméticos, embora esteja sendo 
eliminado em todos esses produtos.

Nhantumbo advertiu que a exposição regular ao mercúrio pode afetar a 
saúde de muitos milhares de moçambicanos.

SABIAS QUE: Rubis de Montepuez, os mais 
procurados

A mina de rubi de Montepuez, no nordeste, possui os maiores ativos de  
rubi do mundo e atualmente está avaliada em cerca de US $ 1 bilhão.

Ela produz alguns dos rubis mais antigos do mundo, originalmente 
formados há 500 milhões de anos.

Comparativamente, os rubis birmaneses, alguns dos mais populares no 
mercado, têm apenas 25 milhões de anos.

Rubis são as pedras preciosas mais valorizadas depois de diamantes e 
muitas vezes vendem por mais por quilate. Como tal, os 33.600ha do 
site de Montepuez constituem um recurso impressionante. Técnicas de 
mineração a céu aberto trazem a capacidade operacional para 150 t por 
hora.

Projeto de energia Ncondezi  aproxima-se da 
conclusão

O projeto integrado de energia e mina de carvão de 300 MW da 
Ncondezi Energy em Tete, Moçambique, está em fase de conclusão. 

De acordo com a empresa, o seu modelo financeiro integrado (MF) 
foi aceite por potenciais parceiros e partes interessadas da empresa 
para apresentação à Electricidade de Moçambique e ao Ministério dos 
Recursos Minerais e Energia.

O MF representa um marco importante na confirmação da economia 
do projeto, no reinício das negociações de tarifas e na conclusão do 

processo de JDA, afirmou a Ncondezi.

‘Os resultados positivos do MF indicam que a economia do projeto pode 
ser mantida com uma redução de mais de 10% do envelope tarifário 
previamente acordado.’

“Uma proposta tarifária invertida reforça a posição de negociação 
comercial do projeto,” a companhia disse.

O projeto à carvão está previsto a começar a fornecer energia na rede 
em 2022.

Syrah continua comprometida com Balama

Os desenvolvedores da mina de grafite Balama, Syrah Resources, 
anunciaram as intenções de continuar a mineração como sempre, apesar 
das preocupações crescentes sobre o risco de ataques terroristas.

O desenvolvimento vem depois que os EUA e o Departamento de 
Relações Exteriores e Comércio da Austrália (DFAT) disseram a seus 
cidadãos para considerar o alto nível de risco em Moçambique 
recentemente. 

Os alertas vêm depois de relatos de decapitações na região por supostos 
militantes islâmicos, e enquanto Syrah aumenta a produção de grafite na 
província em Balama.

Termoeléctrica adquire parceiros para estação de 
energia

A Kibo Mining assinou um contrato de empreendimento conjunto com 
Termoeléctrica de Benga S.A. (Termoeléctrica) para construir e operar 
uma estação de energia por carvão de 150-300MW.

 A JV vai participar na avaliação e potencial de desenvolvimento do 
Projeto de Energia Independente de Benga (BIPP).

A Kibo Mining e a Termoeléctrica irão deter participação inicial 
no empreendimento conjunto não incorporado de 65% e 35% 
respectivamente.

O Benga Power JV é mais um passo no avanço da estratégia da Kibo para 
posicionar a empresa como um dos principais participantes regionais 
em energia.

Os planos da Triton de Ancuabe dão frutos

A Triton Minerals anunciou a intenção de explorar depósitos de grafite 
em Ancuabe, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.

Segundo a empresa, o projeto necessitará um investimento de US $ 
99,4 milhões. A empresa iniciou o trabalho de preparação, incluindo 
a terraplanagem para a construção de uma barragem, bem como a 
reparação de estradas que foram afetadas pela estação das chuvas para 
permitir o transporte de equipamentos e a construção do campo em si.

Peter Canterbury, o Diretor-gerente da Triton Minerals, disse que a 
produção inicial de concentrado de grafite da Ancuabe era esperada 
para o segundo semestre de 2019.

O projeto Ancuabe contém depósitos estimados de grafite de 3,04 
milhões de toneladas e o estudo definitivo de viabilidade econômica 
concluiu que a concessão poderia produzir 60.000 toneladas de 
concentrado de grafite por ano ao longo de um período de 27 anos.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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A Agência de Promoção de Exportações e Investimentos de 
Moçambique (APIEX) fez um apelo às empresas sul-africanas 
para que considerem investir no setor de mineração do país.

Lourenço Sebastião Sambo, director-geral da APIEX, disse 
que Moçambique possui importantes depósitos de carvão (carvão de 
alta qualidade e carvão térmico), rubi, grafite, minério de ferro, titânio, 
apatite, mármore, bentonite, bauxite, caulino, cobre, ouro e tântalo. 

Sambo disse que o país também possui alguns dos maiores depósitos 
de carvão inexplorado do mundo, onde a Vale do Brasil fez grandes 
investimentos em uma mina de carvão metalúrgico e outros participantes 
da Austrália e da Índia.

“Com o atual investimento em infra-estrutura no país e a expectativa 
de que os custos de mineração na África do Sul aumentem 
consideravelmente nos próximos anos, Moçambique poderá obter uma 
vantagem competitiva regional”, disse Sambo.

A APIEX também destacou que os equipamentos de mineração e 
refinaria, serviços de manutenção e maquinaria, equipamentos de 
automação e outros serviços de melhoria de eficiência serão necessários 
para melhorar a lucratividade dos atuais e futuros projetos de mineração, 
proporcionando oportunidades de investimento para empresas com tal 
perícia.

Sambo disse ainda que Moçambique é o terceiro maior detentor de gás 
natural liquefeito (LNG) da África, com reservas de cerca de 180 trilhões 
de pés cúbicos.

Ele destacou que dois consórcios principais - um liderado pela Anadarko, 

sediada no Texas, e o outro pela italiana ENI - garantirão que Moçambique 
se torne um grande exportador até 2023.

Como resultado, as oportunidades de investimento em torno do gás 
natural são abundantes em áreas como o fornecimento de equipamentos 
impulsionados pela construção de fábricas de gás.

O plano de desenvolvimento de GNL inclui dois tanques de 
armazenamento de GNL de 180.000 metros cúbicos, armazenamento 
de condensado, um cais marítimo com vários ancoradouros e utilitários 
e infraestrutura associados.

O plano de desenvolvimento da ENI prevê a perfuração e a conclusão 
de seis poços submarinos, além da construção e instalação de uma 
tecnologia avançada FLNG com uma futura instalação de liquefação em 
terra.

Outras grandes oportunidades existem no setor de petróleo e gás; por 
exemplo, a Anadarko LNG Plant prometeu US $ 20 bilhões para seu 
projeto de gás natural liquefeito (GNL).

Empresas sul-africanas do setor petrolífero também reconhecem 
oportunidades em Moçambique.

“Promover a sinergia entre Moçambique como fronteira económica e 
SA como força económica madura será vital para o desenvolvimento 
do mercado de gás em Moçambique e para garantir que estas reservas 
naturais consideráveis sejam usadas como uma oportunidade para 
estimular o comércio inter-regional e oportunidades de desenvolvimento. 
” Observa Nial Kramer, Diretor-Executivo da SAOGA (Atividades Sul-
Africanas de Petróleo e Gás).

APIEX atrai investidores da RAS 
para mineração local
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Mineral Separation Plant at Kenmare Mine in Nampula, Mozambique.
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A Triton Minerals orçou US $ 99,4 milhões para o desenvolvimento 
do seu projeto de grafite Ancuabe. A construção do projeto 
estava prevista para começar no segundo semestre de 2018, 
sujeita a aprovações finais e financiamento, com a primeira 

produção de grafite sendo visada para o segundo semestre de 2019.

De acordo com a empresa, os primeiros trabalhos na mina começaram, 
incluindo trabalhos de terraplanagem para o desenvolvimento da 
barragem de água bruta necessária para a construção e operações.

Além disso, as estradas de acesso ao local também estão sendo 
reparadas após a estação chuvosa, para fornecer acesso a equipamentos 
de construção e tanques de combustível, enquanto a construção do 
acampamento também foi iniciada.

Peter Canterbury, Director Executivo da Triton, disse que o 
desenvolvimento da Ancuabe trará benefícios substanciais para o 
governo, partes interessadas e comunidades da região.

“O trabalho substancial realizado pela Triton em 2018 confirmou a 
confiança do conselho de administração na Ancuabe e permitiu-a  que 
tomasse essa decisão de desenvolvimento apenas 18 meses após a 
descoberta do depósito da T16.”

‘Estamos vendo uma forte demanda e preços contínuos para os produtos 
de grafite de alta pureza e grandes flocos que serão produzidos na 
Ancuabe’, disse Canterbury.

Ele disse que o forte interesse demonstrado por investidores estratégicos, 
agentes da indústria e financiadores, Triton estava confiante em garantir 
capital de investimento para o projeto para permitir que a construção 
comece a tempo.

Espera-se que a Ancuabe  produzirá cerca de 60 mil t / ano de 
concentrado de grafite para gerar receitas anuais de US $ 82,6 milhões 
e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, com média 
de 53% em um período de avaliação de 27 anos.

Desenvolvimento do projeto de 
grafite de Ancuabe em perspectiva

‘Estamos vendo uma forte demanda e preços contínuos para os produtos de grafite 
de alta pureza e grandes flocos que serão produzidos na Ancuabe’,
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A Mustang Resources recebeu fortes resultados de testes 
preliminares de classificação de minério conduzidos no núcleo 
de perfuração de seu projeto Caula Graphite-Vanadium.

De acordo com a empresa, o teste demonstrou que o minério 
de Caula é altamente receptivo à triagem de minério com base em 
sensores, mostrando que uma amostra de minério sem resíduo visível 
poderia ser dividida em fluxos de alto e baixo grau.

O trabalho preliminar de teste de classificação de minério foi conduzido 
por especialistas da TOMRA, em seu Centro de Testes e Demonstração 
em Castle Hill, NSW Austrália.

Os resultados demonstram o potencial para aumentar as taxas de 
produção sem aumentar o tamanho da planta e reduzir custos 
operacionais.

 Com resultados tão fortes, TOMRA recomendou um programa de 
trabalho de teste formal de larga escala.

O Projeto Caula está localizado ao longo do projeto de classe mundial de 
grafite Balama da Syrah Resources. 

A amostra selecionada para o trabalho de teste de triagem de minério 

foi uma porção contínua do núcleo da broca de coroa diamantada 
esquartelada NQ de 58m a 88m no fundo do poço.

A amostra foi selecionada como uma representação de minério fresco 
com graus moderados de grafite e vanádio e nenhuma intersecção de 
rocha estéril visível.

A amostra central do quarto, peso total de 66 kg, foi quebrada em 
comprimentos de aproximadamente 50 mm, depois dividida em duas 
porções usando um rifle rotativo. Subsequentemente, uma destas 
porções, com um peso de cerca de 30 kg, foi enviada para o Centro de 
Testes e Demonstração da TOMRA.

Na TOMRA, a amostra foi testada em 16 mm para remover ‘finos’ antes 
dos testes de classificação. O ‘Screen Oversize’ (partículas largas)  foi 
então submetido a testes de classificação em máquinas baseadas em 
XRT e EM.

Amostras de análise foram então divididas e enviadas para análise de 
grafite, análise de XRF multi elementos e análise de minerais semi-
quantitativa XRD.

A divisão em massa e a distribuição de grafite e vanádio contidos entre 
as cinco amostras são mostradas abaixo:

Resultados divulgados do 
trabalho-teste de Caula

…demonstram potencial para aumentar taxas de produção
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A mineradora internacional de diamantes De Beers informou que 
a demanda mundial por jóias com diamantes atingiu um novo 
recorde em 2017, subindo para US $ 82 bilhões, um aumento de 
dois por cento em relação ao ano anterior.

De acordo com dados da indústria publicados pelo Grupo De Beers, os 
EUA foram os principais impulsionadores do crescimento pelo quarto 
ano consecutivo, onde a macroeconomia positiva e a forte confiança do 
consumidor viram a demanda por joias com diamantes crescer quatro 
por cento, para US $ 43 bilhões, representando mais da metade da 
demanda global total

Um aumento na compra individual de jóias com diamantes ajudou a 
impulsionar a demanda, representando 33% do total de peças de joias 
de diamantes adquiridas em 2017.

A demanda do consumidor na China Continental, o segundo maior 
mercado consumidor do mundo para joalheria de diamantes, também 
voltou ao crescimento positivo em 2017, refletindo a tendência do setor 
de bens de luxo mais ampla. Demanda aumentou 3% em moeda local 
e um por cento, em dólares dos Estados Unidos, totalizando US$ 10 
bilhões.

O crescimento foi apoiado pelo fortalecimento da macroeconomia no 
final do ano e por uma alta de 20 anos na confiança do consumidor.

Além disso, houve um ressurgimento no mercado de Hong Kong no 
segundo semestre de 2017, impulsionado tanto pela demanda local mais 

forte quanto pelo ressurgimento das compras de visitantes provenientes 
do Continente.

‘As pessoas em todo o mundo estão gastando mais em joias com 
diamantes do que nunca e é animador ver os consumidores nos EUA, o 
maior e mais maduro mercado do mundo, liderando o caminho.’

“Enquanto os novos desenhos e os conceitos de marca desempenharam 
um papel-chave para atrair o olhar do consumidor, é a beleza natural 
eternal ,a exclusividade e o valor duradouro dos diamantes que 
continuam a ressoar com as pessoas quando procuram celebrar os 
momentos especiais da vida”, disse Bruce Cleaver, diretor executivo  do 
Grupo De Beers.

A demanda por joalheria de diamantes nos outros principais mercados 
consumidores da Índia, Japão e do Golfo registaram declínios baixos de 
um dígito em termos de dólares norte-americanos, afetados por uma 
série de fatores macroeconômicos, impactos regulatórios e cambiais.

A demanda do consumidor em outros mercados de jóias com diamantes 
globalmente aumentou em geral.

As perspectivas para o crescimento da demanda em 2018 permanecem 
positivas na maioria dos principais países consumidores de diamantes, 
com base em sólidas perspectivas econômicas mundiais, sentimento 
positivo do consumidor e investimento contínuo da indústria de 
diamantes no marketing de categoria.

Demanda do consumidor por joalheria 
de diamantes atinge nova alta

‘As pessoas em todo o mundo estão gastando mais em joias com diamantes do que nunca e é animador ver os 
consumidores nos EUA, o maior e mais maduro mercado do mundo, liderando o caminho.’
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NOTÍCIAS GERAIS

A COMTEST está atualmente promovendo Multímetros Digitais 
(DMMs) 177 e 179 da Fluke, os dois DMMs que podem ser 
encontrados em mais cinturas de instrumentos, que detectam 
mais problemas do que qualquer outro instrumento de teste 

comparável.

 Com sua precisão, confiabilidade e facilidade de uso, o 177 e o 179 são a 
solução preferida para técnicos profissionais em todo o mundo.

Cada projeto é testada ao extremo para queda, choque e umidade e são 
testados independentemente para uso seguro em ambientes CAT IV 600 
V / CAT III 1000 V.

Esses DMMs fornecem aos usuários medições precisas; desempenho 
consistente e confiável; atenção à segurança; e são apoiados por uma 
garantia vitalícia.

Eles medem duas vezes tão rápido como outros multímetros com 
todos os os recursos que os usuários precisam para investigar e reparar 
problemas de sistemas elétricos e eletrônicos, nas situações industriais 
mais adversas.

O 177 e o 179 oferecem medições de tensão e corrente True-RMS, 
resolução de 6000 contagens, variação manual e automática e fornecem 
medições de frequência, capacitância, resistência, continuidade e diodo. 
Além disso, maior precisão básica de 0,09 por cento, um ecran digital 
com gráfico de barras analógico e luz de fundo.

Ambos os modelos 177 e 179 apresentam as seguintes característica:

• Variação manual e automática 

• Amostragem de ‘Hold’ e ‘Auto Hold’  

• Medições de frequência e capacitância 

• Medições de resistência, continuidade e diodo 

• Gravação mínima e máxima da média 

• Calibração de caixa fechada através do painel frontal 

• Estojo ergonômico com coldre de proteção integrado e 

• O modelo 179 inclui medições de temperatur

DMMs para eletricistas quando o 
tempo de atividade é importante
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O recente leilão de rubis de Montepuez mostrou forte apoio ao 
mercado para a pedra semipreciosa, com cerca de US $ 71,8 
milhões em receita gerada, revelou a Pallinghurst Resources.

“A saúde da demanda do mercado por rubis moçambicanos 
extraídos pela MRM (Montepuez Ruby Mining) e comercializados pela 
Gemfields é amplamente demonstrada por estes resultados de leilão 
recordes”, disse Sean Gilbertson, director-executivo da Pallinghurst and 
Gemfields.

Ele disse que Gemfields ficará o negócio principal de Pallinghurst quando 
se concluir a mudança estratégica principal no qual as suas ações em 
Jupiter Mines e Sedibelo Platinum serão vendidas.

O desempenho ou vendas de rubis irão fornecer a Gemfields com algum 
alívio após um número de vendas decepcionantes nas suas operações 
de esmeralda em Zâmbia no mês passado. Os números fracos foram 
atribuídos a ‘... as conseqüências da fraude de Nirav Modi’ - uma 
referência a US $ 2 bilhões em transações fraudulentas no banco estatal 

da Índia, o Punjab National Bank (PNB) em Fevereiro.

O leilão, realizado em Lusaka em 15 de Maio a 18 de Maio, gerou US 
$ 10,3 milhões em receita e estabeleceu um preço recorde por quilate 
para um único leilão, mas apenas 56% dos quilates oferecidos foram 
vendidos.

Gilbertson disse que a menor quantidade de esmeraldas de qualidade 
superior foi oferecida em qualquer um dos leilões da Gemfields até o 
momento, e viu apenas um pouco mais da metade das pedras vendidas. 
31 empresas participaram no leilão.

Ele disse que o mergulho é atribuído ao fato de que a maior parte dos 
clients de esmeraldas são oriundos da Índia, onde o setor de pedras 
preciosas e joias está sofrendo o impato da fraude de Nirav Modi.

‘Dadas as consequentes perdas sofridas pelos bancos indianos, o acesso 
ao financiamento tornou-se um desafio para muitas empresas da 
indústria indiana de jóias e joalheria’, disse Gilbertson.

Demanda saudável no mercado 
para os rubis de Montepuez

NOTÍCIAS GERAIS
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Os desenvolvedores conjuntos da Moçambique LNG1, a 
Anadarko Petroleum Corporation, selaram um acordo com 
Tokyo Gas e Centrica para o fornecimento a longo prazo de 
GNL.

A companhia disse que o acordo de co-aquisição (acordo de compra/
venda do produto) prevê o fornecimento de 2,6 milhões de toneladas 
por ano (MTPA) desde o início da produção até o início dos anos 2040.

 ‘Tokyo Gas e Centrica tem uma forte reputação global na indústria, e 
estamos muito satisfeitos que fizeram este compromisso com o projecto 
LNG de Moçambique,’ disse Mitch Ingram, vice-presidente executivo da 
Anadarko para Águas Profundas e Exploração Internacional.

Ingram disse que em 2.6 MTPA, a Proposta para o Acordo (HOA) 
representa uma porção significante do objetivo de vendas que a 
companhia estabeleceu e além disso reforça atualizações prévias 
no projeto, que afirmaram que o foco está agora na conversão de 
compromissos não obrigatórios em acordos de compra e venda 
totalmente denominados.

“É importante ressaltar que este HOA reúne o projeto LNG de 
Moçambique liderado pela Anadarko e dois clientes adicionais de 
prestígio, e está intimamente alinhado com o desejo do governo japonês 
por um fornecimento de GNL de longo prazo flexível e com preços 
competitivos para aumentar a segurança energética do país.”

“O acordo de compra/venda aproveita ao máximo a localização central 
favorável de Moçambique, que permite que GNL de Moçambique 
forneça clientes tanto nos mercados da Europa como da Ásia-Pacífico”, 
acrescentou Ingram.

Além disso, a empresa observa que o arranjo inovador de compra 
conjunta fornece flexibilidade para ajudar os dois clientes a gerenciar 
proativamente as flutuações de demanda no mercado doméstico.

O projecto de GNL de Moçambique, operado pela Anadarko, será o 
primeiro desenvolvimento de GNL onshore (em terra) de Moçambique, 
inicialmente composto por dois comboios de GNL com capacidade total 
de 12,88 MTPA para apoiar o desenvolvimento dos campos  Golfinho / 
Atum localizados inteiramente na Área 1 Offshore (ao mar).

A Anadarko Moçambique Área 1, Lda, uma subsidiária integral da 
Anadarko Petroleum Corporation, opera a Área Offshore 1 com uma 
participação de 26,5%. Co-empreendedores incluem ENH Rovuma Área 
Um, SA (15 por cento), Mitsui E&P Moçambique Area1 Ltd. (20 por cento), 
ONGC Videsh Ltd. (10 por cento), Beas Rovuma Energy Moçambique 
Limited (10 por cento), BPRL Ventures Mozambique BV ( 10 por cento) e 
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (8,5 por cento).

A missão da Anadarko Petroleum Corporation é oferecer uma taxa de 
retorno competitiva e sustentável aos acionistas, explorando, adquirindo 
e desenvolvendo recursos de petróleo e gás natural vitais para a saúde 
e o bem-estar do mundo.

Desde o fim do ano 2017, a companhia teve aproximadamente 1.44 
bilhões de equivalentes de barris de reservas comprovadas, fazendo-o 
uma das maiores companhias de produção e exploração independentes 
do mundo.

Tokyo, Centrica comprometem-se 
para o projecto LNG de Moçambique
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Em um mercado global mais magro, a eficiência operacional 
e a redução de riscos são considerações fundamentais em 
qualquer projeto. A WorleyParsons, fornecedora líder de serviços 
profissionais para os setores de recursos e energia, passou os 

últimos anos desenvolvendo sofisticadas plataformas de design de 
projetos digitais que vão além da modelagem 3D para lidar com essas 
variáveis que foram imprevisíveis no passado.

Building Information Modeling (BIM) é um processo baseado em modelo 
3D inteligente que dá aos profissionais de arquitetura, engenharia 
e construção (AEC) a visão e as ferramentas para planejar, projetar, 
construir e gerenciar com mais eficiência edifícios e infra-estrutura. O BIM 
não é um conceito novo, mas está historicamente associado a campos 
comerciais de arquitetura e infraestrutura.

O Centro Global de Excelência em Mineração e Processamento de Minerais 
da WorleyParsons na África do Sul já vem utilizando o mapeamento de 
dados 3D, 4D e 5D para projetos de mineração e processamento de 
minerais para criar plataformas de desenho integradas que incorporam 
o plano e custo e, no processo, poupa aos clientes. tempo e dinheiro. 
A empresa começou recentemente a operar no espaço 7D, permitindo 
acesso em tempo real a metadados operacionais relacionados a 
equipamentos e sistemas dentro de um projeto com um clique do rato 

(mouse) em um ambiente de realidade virtual ou aumentada para seus 
clientes.

O gerente de BIM da WorleyParsons na África do Sul, Russell Du Plessis, 
diz que cada projeto tem um ciclo de vida de ativos semelhante, 
começando com a definição e o desenho dos requisitos do usuário 
antes de passar para a manufatura, fabricação, construção, operações e 
finalmente fechamento e restauração. A diferença com o uso do BIM é 
que todo o processo é digitalizado.

“A WorleyParsons aplica há algum tempo princípios e sistemas BIM 
nos setores de mineração e processamento de minerais e os nossos 
clientes estão começando a ver o valor de como um modelo simulado 
de instalação operacional, ou um ‘digital twin’ (gêmeo digital), poderia 
melhorar a produtividade e reduzir o risco associado à construção e ao 
comissionamento, uma vez que os custos e plano excedentes são muitas 
vezes a regra nessa área ”, diz Du Plessis.

A operação em 4D vincula o modelo 3D ao cronograma do projeto e 
fornece maior percepção durante as revisões de construtibilidade ao 
longo do processo de design. A visualização 5D adiciona componentes 
de custo e orçamento ao modelo 4D e fornece aos projetos 
maior controle e visibilidade dos custos. O progresso é capturado 
dinamicamente, permitindo que toda a equipe do projeto visualize os 

Criação de Modelagem de Informações de 
mineração e projetos de minerais
-indo além da modelagem 3D
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worleyparsons.com wprsainfo@worleyparsons.com

WorleyParsons provides innovative solutions for each 
step of the mining value chain. We combine world-
leading, concept-to-completion expertise with design 
and major project delivery capabilities for the minerals 
and metals sector, from bulk commodities to rare earths, 
with complete mine-to-market solutions from inception 
to rehabilitation. Our Global Centre of Excellence for 
Mining and Minerals in South Africa has niche expertise 
in hard rock and precious minerals and metals, and we 
have achieved particular recognition for the delivery of 
complex processing plants and deep shaft mines. 
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objetivos do projeto como nunca antes e leva a eficiência operacional 
ainda mais longe, com o potencial de reduzir custos e cronograma de 
construção significativamente através da identificação e gerenciamento 
de embalagens de trabalho avançadas.

A expansão do “modelo de gêmeo digital” para o espaço 7D, 
agora melhora a eficiência da execução do projeto nas fases de 
comissionamento, começo e as fases operacionais do ciclo de vida do 
projeto. “O ‘gêmeo digital’ é essencialmente um modelo de realidade 
virtual ou aumentada de dados operacionais aprimorados da instalação 
projetada. Todos os metadados relativos a equipamentos ou sistemas 
em um projeto podem ser facilmente acessados de maneira amigável 
ao usuário ”, explica Du Plessis. “A visualização 7D oferece, portanto, 
a capacidade de incluir dados técnicos relacionados à operação e 
manutenção no modelo ao vivo.”

As informações técnicas relacionadas à operação da instalação 
projetada, como manuais de operações, desenhos e procedimentos 
de manutenção, listas de peças sobressalentes, esquemas, etc., são 
integradas de maneira lógica e estruturada diretamente no modelo da 
instalação. Este modelo de ‘informação virtual’ pode então ser entregue 
da equipe do projeto de integração ao proprietário ou operador da 
instalação como um único modelo digital. Isso reduz os riscos de perda 
de informações que tradicionalmente ocorriam quando uma nova 
equipe de operações assumia a ‘propriedade’ da instalação projetada e 
comissionada e fornece informações mais extensas aos proprietários de 
instalações complexas.

WorleyParsons implementou com sucesso esta tecnologia integrada para 
vários projetos onde melhorias de valor foram rapidamente identificadas 
por buscar otimização do desenho anterior usando tecnologia de 
desenho baseda em BIM.

Du Plessis diz que usando um modelo de projeto integrado, a 
WorleyParsons conseguiu concluir a  FEED (Front End Engineering e 
Design) ou Engenharia e Projeto Dianteira, resultando em um custo 
construído previsível. 
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A Namíbia Rare Earths Inc. contratou a SkyTEM Surveys ApS 
(SkyTEM) para realizar uma pesquisa eletromagnética e 
magnética aérea detalhada cobrindo todos os alvos de cobalto 
previamente identificados em seu Projeto Kunene Cobalt-

Copper no norte da Namíbia.

De acordo com a empresa, a pesquisa cobrirá mais de 600 km2 e 
compreende 3.700 quilômetros de linhas a serem voados com um 
sistema eletromagnético de domínio de tempo de helicóptero a um 
espaçamento de linha de vôo de 200 metros.

“Os objetivos da pesquisa são detectar horizontes condutores e 
acumulações de sulfeto associados à mineralização de cobalto-cobre a 
profundidades de 300 a 400 metros e auxiliar no mapeamento geológico 
e interpretações estruturais”, disse a empresa.

Além disso, o sistema está sendo mobilizado da Dinamarca e a pesquisa 
está programada para ser concluída até 30 de Junho.

‘Os dados preliminares serão entregues no local para permitir o 
acompanhamento imediato por equipes de campo que estão sendo 
desdobradas com antecedência para realizar mapeamento geológico e 
amostragem sobre as principais áreas-alvo.’

Por outro lado, o ambicioso programa de exploração da empresa em 
Kunene, está a avançar e inclui:

• Mapeamento geológico detalhado e amostragem (Abril-Junho); 

• SkyTEM pesquisa magnética e eletromagnética aérea (Maio-
Junho); 

• Interpretações geofísicas e acompanhamento terrestre para 
priorizar alvos de perfuração (Junho-Julho); e 

• programa de perfuração de 7.500 m para começar em Julho

“Estamos nos estágios iniciais de exploração do que bem pode ser 
um distrito emergente de cobalto. À medida que a atenção global 
se concentra na diversificação do fornecimento de cobalto fora da 
RDC e onde assegurar fontes de cobalto livres de conflitos, a Namíbia 
claramente oferece a oportunidade para a descoberta de depósitos de 
cobalto primários de classe mundial ”, disse Don Burton, presidente da 
Rare Earths da Namíbia.

A exploração em Kunene é impulsionada pela descoberta da 
mineralização estratificada de cobre-cobalto como exemplificado pela 
Dolostone Ore Formation (DOF).

O DOF hospeda um recurso estreante e compatível  com JORC em 
Opuwo, conforme anunciado pela Celsius Resources em 16 de Abril de 
2018.

Rare Earths mobiliza pesquisa 
aérea sobre o projeto Kunene
“Estamos nos estágios iniciais de exploração do que bem pode ser um distrito emergente de cobalto.”
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A Australia-Africa Minerals e Energy Group recebeu com agrado o estabelecimento 
da nova Comissão de Mineração Tanzaniana.

O órgão irá regulamentar a aplicação efectiva das disposições da Lei de 
Mineração, como um sinal positivo de progresso.

‘Sabemos em primeira mão o papel significativo que indústrias como a mineração podem 
ter no crescimento econômico sustentável, ganhos generalizados de desenvolvimento e 
aumento da prosperidade para as comunidades’, disse William Witham, diretor executivo 
da AAMEG.

O desenvolvimento vem depois que mineradores australianos com interesses no país 
foram lançados em um longo período de incerteza, depois do presidente John Magulfuli 
aprovar novas leis de mineração, dando ao governo uma participação mínima de 16% em 
todos os projetos de mineração.

‘ Na Tanzânia hoje, existem muitas empresas australianas em vários estágios de exploração 
e desenvolvimento, com uma capitalização de mercado avaliado em US$ 447 milhões; A 
AAMEG estima que o valor substancial e direto desses projetos, se eles progredirem para 
as minas, seria equivalente a cerca de US $ 3,2 bilhões.

“A mineração pode proporcionar as mesmas oportunidades para o povo da Tanzânia, 
assim como para o povo da Austrália. As empresas australianas querem genuinamente ver 
a Tanzânia construir um setor de mineração forte e sustentável ”.

Desde a revisão do ambiente fiscal e regulador da Tanzânia, que governa recursos 
minerais, a AAMEG procurou trabalhar colaborativamente com o Governo Tanzaniano 
para minimizar os impactos da incerteza para os projetos de mineração australianos e 
futuros investimentos em mineração no país.

Seguindo-se à crise, AAMEG estabeleceu um Grupo de Trabalho Tanzaniano que se 
compõe de mais de 20 partes afetadas que continuaram a agregar, agrupar e e disseminar 
informações à medida que vêem à luz.

Ao trabalhar em conjunto e envolver membros e não membros impactados com 
representantes do Governo em ambos os continentes, bem como interessados influentes 
como o Banco Mundial e assessores de grandes mineradoras, esperamos apoiar o 
desenvolvimento de uma estrutura regulatória sustentável e estável na Tanzânia.

Australianos saúdam 
a nova Comissão de 

Mineração de Tanzânia

executionexcellence in execution
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O novo Fluxômetro Indutivo Magnético MIM da Kobold, com 
corpo totalmente em aço inoxidável e visor TFT rotativo, 
oferece orientações de montagem flexíveis.

A unidade oferece não apenas duas saídas arbitrariamente 
configuráveis, mas também totalizadores reajustáveis e grandes, 
tornando o MIM ideal para tarefas de medição e monitoramento precisas 
e confiáveis.

Segundo a companhia, o novo fluxômetro MIM foi desenvolvido para 
medir e monitorar o fluxo de líquidos condutivos de pequeno e médio 
porte em tubulações e opera de acordo com o princípio de medição 
eletromagnética.

 A lei de Faraday da indução magnética afirma que uma voltagem é 
induzida em um condutor que se move através de um campo magnético.

O agente de medição eletricamente condutivo atua como o condutor 
movido. Além disso, a tensão induzida no agente de medição é 
proporcional à velocidade do fluxo e é, portanto, um valor para o fluxo 
volumétrico.

 Enquanto isso, a mídia de fluxo deve ter uma condutividade mínima e 
a tensão induzida é captada por dois eletrodos- sensores que estão em 
contato com o agente de medição e enviados para o amplificador de 
medição.

O caudal (taxa de fluxo) é calculado com base na área da secção 
transversal do tubo, enquanto a medição não depende do líquido do 
processo e das propriedades do material, como densidade, viscosidade 
e temperatura. Duas saídas podem ser configuradas para interruptor, 
análogo ou  frequência.

Uma função de dosagem também pode ser selecionada, onde a Saída 1 
é selecionada como interruptor NPN / PNP / PP e a Saída 2 é selecionada 
como entrada de controle.

Visão Geral Das Características Significantes Do Eps:
• Construção em aço inoxidável 
• Medição de vazão e temperatura 
• Função de monitoramento, dosagem e transmissor 
• Tela TFT colorida, configurável em múltiplos parâmetros, 

giratória em passos de 90 ° 
• Medição bidirecional 
• Menu de configuração intuitivo através de 4 teclas de toque 

ópticas 
• 2 saídas configuráveis (saída de pulso / frequência / alarme e 

análogo) 
• Totalizador grande e reajustável

Fluxômetro magnético todo metálico 
- um novo milagre do espaço

CONTRACTORS’ TOOLS

DISTRIBUTION 
PARTNERS 
REQUIRED!

EMAIL US FOR MORE 
INFORMATION!

SALES@PADLEY-VENABLES.COM (QUOTING AF17) TEL: +44 (0) 1246 299 100

WWW.PADLEY-VENABLES.COM

DEMOLITION TOOLS

ROCK DRILLING TOOLS
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www.invalve.co.za
If it's not INVAL®, it's not Invincible

 TEL: +27 (0) 11 822 1777  |  FAX: +27 (0) 11 822 3666   |  EMAIL: enquiries@invalve.co.za

Valve Sales, Reconditioning & Rubber Lining

Escondido em um edifício não descritível na área técnica do 
Aeroporto OR Tambo, situa-se provavelmente um dos laboratórios 
de teste de calibração mais precisos e com maior classificação na 
África, se não em todo o mundo. 

O laboratório de calibração da South African Airways (SAA) foi criado 
em 1981, com o advento da tecnologia ‘fly-by-wire’ (navegação por 
instrumentos) e o consequente requisito para testar e calibrar as 
inúmeras ferramentas de teste necessárias para manter uma frota de 
aeronaves testada e mantida ao nível rigoroso que as autoridades de 
aviação exigem.

Com um assistente, três  técnicos e pessoal de administração, Dewald 
Vermeulen, chefe do laboratório de Avionics (equipamento de teste), 
administra esse laboratório 24/7/365, com uma impressionante taxa de 
precisão de 90 dias.

A norma para laboratórios é uma especificação anual de precisão. O 
Laboratório é mantido a uma temperatura constante de 23 ° C e 50% 
de umidade, condições ótimas para operar o equipamento altamente 

preciso e sensível que o laboratório abriga.

A maioria nunca foi e nunca será desligada para proteger sua precisão.

Em seus equipamentos, o laboratório possui calibradores 5522A e 
5720A, multímetro da Fluke, multímetro de referência 8508A da Fluke 
e 4950 Multi Function Transfer Standard da Fluke, verifica e calibra 
todos os equipamentos de teste - cerca de 16.000 unidades por ano, 
que são usadas pela equipe técnica para manter e verificar vários 
sistemas elétricos na aeronave, tais como aquecimento, iluminação, ar 
condicionado, aviônicos, navegação, radar e muitas outras aplicações.

O laboratório também testa a pressão, a hidráulica, GPS, a altitude, a 
temperatura, e sempre à especificação mais alta, como as tolerâncias ou 
as variações do avião são compreensivelmente muito pequenas. Todas 
as medições feitas aqui são rastreáveis de volta até o laboratório.

O laboratório é credenciado pelo Sistema Nacional de Acreditação 
(SANAS) sul africano e do NLA (Associação Nacional de laboratórios) 
MetCert.

O equipamento da Fluke aciona o 
laboratório de calibração da SAA
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Bombas melhoram a eficiência 
e reduzem custos

WWW.SGS.COM©
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Leveraging our global network 
and extensive expertise 
SGS Mozambique provides 
comprehensive services and 
cost effective solutions that 
can help you operate in a more 
sustainable manner by improving 
quality and productivity, reducing 
risk, verifying compliance and 
increasing speed to market.

MINERAL 
SERVICES

INSPECTION

• Hold Cleanliness Inspection
• Pre-shipment inspections
• Load port / Discharge port 

inspections
• Visual inspections
• Draft survey
• Damaged Hulls inspections

SAMPLING

• Standard representative sampling 
(manual) & sample preparation.

• Design, Operation & Bias testing 
of mechanical / Automated 
mechanical sampling systems.

VERIFICATION

• Physical bulk stock verification / 
Stockpile survey.

• Market survey for quality & 
storage conditions verification.

CERTIFICATES

•  Certificate of Quality
•  Certificate of Quantity
•  Certificate of Draft survey

TESTING

• Chemical composition (for requested 
parameters including all heavy metals)

• Particle size analysis
• Moisture analysis
• Tensile strength
• Hardness of steel
• Yield strength
• Elongation
• Bend test
• Re-bend test
• Coating thickness (galvanized coating 

or layer thickness of packaging)
• Dimension checking
• Toxic Characteristic Leaching 

Procedure analysis (TCLP analysis)
• Restriction of Hazardous Substances 

analysis (RoHS)
• Toxic Packaging Clearing House 

analysis (TPCH)
• Weathering test of paints (e.g. QUV)
• SVHC testing (Substances of Very High 

Concern)
• Testing of PBBs (Polybrominated 

biphenyls)
• Testing of PBDEs (Polybrominated 

diphenyl ethers)
• Measuring camber & twist

COMMODITIES

• Alloys and Metals
• Bitumen
• Bottom ash
• Calcite
• Cement
• Clinker
• Coal
• Coir fiber
• Concrete admixture
• Dolomite
• Feldspar
• Fertilizer (Chemical and Organic)
• Finished products
• Fly ash
• Glass sand
• Graphite
• Gypsum
• Iron Ore
• Lead Ore
• Mineral sand (Ilmenite, Rutile, 

Zircon,
• Nonmagnetic sand & Spiral fine
• concentrate)
• Quartz
• Rice Husk pellet / Wood pellets
• Salt

• Sand (construction raw material)
• Soil
• Stone
• Transformer oil
• Water

WHY SGS?

• Global network and local capabilities
• Independence and integrity
• One-stop shop solutions
• Rapid turnaround
• Customized service

Kátia Massarongo 
New Business Development, 
Sales & Marketing Coordinator
Mobile: +258 84 313 586 8
E-mail: katia.massarongo@sgs.com
Skype: katia.massarongo

Paulo Formigal
Mineral Services Business Manager
E-mail: paulo.formigal@sgs.com

SGS MOÇAMBIQUE LIMITADA  

Avenida da União Africana, n. 7666  
Cidade da Matola - Matola Lingamo
Website: www.sgs.co.mz

SGS is the world’s leading inspection, 
verification, testing and certification 
company. SGS is recognized as the 
global benchmark for quality and 
integrity. With more than 95,000 
employees, SGS operates a network 
of over 2,400 offices and laboratories 
around the world. 
In Mozambique SGS is operating 
since 1962 within a wide spectrum 
of industries, with 3 regional offices 
in Maputo, Beira and Nacala, OGC 
laboratory (ISO 17025 accreditation), 
Sample Prep facility for Minerals and 
Field Testing Units from where we 
can service our clients throughout the 
country.

Por ROGER WILLIS*

O Esquema de Drenagem de Águas Ácidas de Minas é um 
projecto para desidratar minas de ouro abandonadas na Área 
de Joanesburgo. 

Desde meados do século XIX, as minas começaram a se 
mover e seguiram a veia do ouro. Muitos dos poços de minas originais 
perto de Grootvlei foram abandonados e, ao longo dos anos, foram 
cheios de água ácida de minas.

A chuva persistente e a elevação das águas subterrâneas causaram o 
aumento constante dos níveis de água nos túneis e poços.

 Isso tem sérias implicações, porque a água contém metais pesados e 
enxofre dissolvidos.

Em uma fase anterior do esquema, bombas peristálticas foram instaladas 
para dosagem de pasta de calcário que é usada para neutralizar a água 
ácida. No entanto, estas bombas eram caras de manter e tinham um alto 
consumo de energia.

Para uma nova fase do projeto, a NETZSCH ofereceu um pacote de 
bombas que envolvia o uso de diferentes tipos de bombas para várias 
aplicações. Bombas de cavidades progressivas NEMO® para dosagem 

de polímero e descarte da pasta de calcário.

Além disso, os engenheiros da NETZSCH propuseram uma bomba de 
lóbulo rotativo TORNADO® para a dosagem da pasta de calcário. O 
TORNADO® é bem adequado para a lama de calcário devido ao seu 
desenho robusto.

Os lóbulos rotativos de aço endurecido com um fino revestimento de 
borracha funcionam em um encaixe de elastômero.

Isso ajuda a reduzir significativamente o desgaste. Intervalos de 
manutenção são subseqüentemente aumentados, em alguns casos por 
um fator de quarto e quando a manutenção está sendo realizada, o 
embutimento do encaixe de borracha pode ser rápidamente e facilmente 
substituído e a um preço muito mais razoável do que placas de desgaste 
ou um encaixe completo.

Desde então, tornou-se claro que o desenho revolucionário da bomba 
de lóbulo rotativo TORNADO® aumentou tanto a produtividade do 
sistema como a duração dos intervalos de manutenção. Economias 
de custo significativas para o operador devido ao evitar o tempo de 
inatividade é um aspecto particularmente positivo disso.

* Roger Willis, é Gerente de Campo de Negócios, Químicos, na Pulp 
& Paper
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Leveraging our global network 
and extensive expertise 
SGS Mozambique provides 
comprehensive services and 
cost effective solutions that 
can help you operate in a more 
sustainable manner by improving 
quality and productivity, reducing 
risk, verifying compliance and 
increasing speed to market.

MINERAL 
SERVICES

INSPECTION

• Hold Cleanliness Inspection
• Pre-shipment inspections
• Load port / Discharge port 

inspections
• Visual inspections
• Draft survey
• Damaged Hulls inspections

SAMPLING

• Standard representative sampling 
(manual) & sample preparation.

• Design, Operation & Bias testing 
of mechanical / Automated 
mechanical sampling systems.

VERIFICATION

• Physical bulk stock verification / 
Stockpile survey.

• Market survey for quality & 
storage conditions verification.

CERTIFICATES

•  Certificate of Quality
•  Certificate of Quantity
•  Certificate of Draft survey

TESTING

• Chemical composition (for requested 
parameters including all heavy metals)

• Particle size analysis
• Moisture analysis
• Tensile strength
• Hardness of steel
• Yield strength
• Elongation
• Bend test
• Re-bend test
• Coating thickness (galvanized coating 

or layer thickness of packaging)
• Dimension checking
• Toxic Characteristic Leaching 

Procedure analysis (TCLP analysis)
• Restriction of Hazardous Substances 

analysis (RoHS)
• Toxic Packaging Clearing House 

analysis (TPCH)
• Weathering test of paints (e.g. QUV)
• SVHC testing (Substances of Very High 

Concern)
• Testing of PBBs (Polybrominated 

biphenyls)
• Testing of PBDEs (Polybrominated 

diphenyl ethers)
• Measuring camber & twist

COMMODITIES

• Alloys and Metals
• Bitumen
• Bottom ash
• Calcite
• Cement
• Clinker
• Coal
• Coir fiber
• Concrete admixture
• Dolomite
• Feldspar
• Fertilizer (Chemical and Organic)
• Finished products
• Fly ash
• Glass sand
• Graphite
• Gypsum
• Iron Ore
• Lead Ore
• Mineral sand (Ilmenite, Rutile, 

Zircon,
• Nonmagnetic sand & Spiral fine
• concentrate)
• Quartz
• Rice Husk pellet / Wood pellets
• Salt

• Sand (construction raw material)
• Soil
• Stone
• Transformer oil
• Water

WHY SGS?

• Global network and local capabilities
• Independence and integrity
• One-stop shop solutions
• Rapid turnaround
• Customized service

Kátia Massarongo 
New Business Development, 
Sales & Marketing Coordinator
Mobile: +258 84 313 586 8
E-mail: katia.massarongo@sgs.com
Skype: katia.massarongo

Paulo Formigal
Mineral Services Business Manager
E-mail: paulo.formigal@sgs.com

SGS MOÇAMBIQUE LIMITADA  

Avenida da União Africana, n. 7666  
Cidade da Matola - Matola Lingamo
Website: www.sgs.co.mz

SGS is the world’s leading inspection, 
verification, testing and certification 
company. SGS is recognized as the 
global benchmark for quality and 
integrity. With more than 95,000 
employees, SGS operates a network 
of over 2,400 offices and laboratories 
around the world. 
In Mozambique SGS is operating 
since 1962 within a wide spectrum 
of industries, with 3 regional offices 
in Maputo, Beira and Nacala, OGC 
laboratory (ISO 17025 accreditation), 
Sample Prep facility for Minerals and 
Field Testing Units from where we 
can service our clients throughout the 
country.



With over 24 years experience in the mining and engineering industry, we are able to supply only the best 
high quality, durable products to meet any of your production needs. The following products, amongst others, 
are supplied:
Ÿ Bellows 
Ÿ Conveyor Belts
Ÿ Hoses for all applications
Ÿ Idlers 
Ÿ Impact solutions
Ÿ Rubber Mouldings
Ÿ Scrapers
Ÿ Welding Products etc.

Conveyor & Hose Network
 Head Office

P. O. Box 720, Schoemansville
Hartbeespoort, 0216

Tel: +27 (012) 252 1848
Mobile: +27 (083) 226 8407

Email: info@chn.co.za 
Website: www.chn.co.za

The difference 
is Quality
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