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 Ano XI – Nº 2222 – Quarta-feira, 14 de Setembro de 2011 

  

Navio que embarca 35 mil toneladas de carvão térmico produzido em Moatize pela 
mineradora brasileira Vale deve deixar esta tarde o Porto da Beira com destino a Dubai 

Vale anuncia concretização da primeira 
exportação da Mina Carvão Moatize 

 

Paulo Horta, Director de Operações da Vale – Moatize, afirmou à imprensa, ontem, 
na cidade da Beira, a concretização da exportação do primeiro produto da Mina Carvão Moatize 

marca o fim da primeira fase de implantação do empreendimento e, consequentemente, 
a firma passa a ser uma influente operadora e exportadora do mercado moçambicano 

 

- E anuncia igualmente a próxima exportação está prevista para finais de Setembro ou princípios 
de Outubro e o terminal temporário de carvão que está a ser construído no Porto da Beira só 

poderá estar pronto para operar a partir de finais de Novembro do corrente ano 
   Beira (O Autarca) – A Vale 

anunciou ontem, em conferência de 
imprensa, na cidade da Beira, a concre-
tização hoje da primeira exportação da 
Mina Carvão Moatize – como o em-
preendimento é oficialmente designado 
–, na província de Tete, centro do país. 

Trata-se de 35 mil toneladas de 
carvão térmico extraído da referida mi-
na operada pela Vale que deve deixar 
esta tarde o Porto da Beira, a bordo do 
navio Orion Express, tendo como des-
tino Dubai, nos Emiratos Árabes Uni-
dos, continente asiático.  
 

Falando à imprensa, ontem, na 
cidade da Beira, o Director de Opera-
ções da Vale – Moatize, Paulo Horta, 
referiu a concretização da exportação 
do primeiro produto da Mina Carvão 
Moatize marca o fim da primeira fase 
de implantação do empreendimento e, 
consequentemente, a firma passa a ser 
uma influente operadora e exportadora 
do mercado moçambicano. 
 

 
Paulo Horta, Director de Operações da Vale 

– Moatize, falando ontem a tarde à 
imprensa, num dos hotéis da cidade da Beira 

 

  
Frase: Uma colectânea de pensamentos é uma farmácia moral onde 

se encontram remédios para todos os males – Voltaire 

Moeda País Compra Venda 
EUR UE 37,75 38,03 
USD EUA 27,02 27,22 
ZAR RSA 3,77 3,80 
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“Na República de Moçambique a educação constitui direito e dever de cada cidadão” –  
art.88/1 CRM  

 
 

Aisling Binda 241 dias recusado o direito de Educação na BIPS 
– Beira International Primary School 

 

Esta é uma mensagem de solidariedade do Jornal O Autarca e de muitas vozes colectivas e 
individuais moçambicanas e estrangeiras que repudiam essa exclusão 

 
Orion Express deve deixar esta tarde o Porto 
da Beira com destino a Dubai, nos Emiratos 

Áreabes Unidos, Índia 
 

uma operação que podia ser concluída 
a qualquer momento, mas condiciona-
va a saída da embarcação do cais na 
maré das 15:00 horas ou então na maré 
das 04:00 de amanhã.  

 

Portanto, a saída do navio do 
Porto da Beira não está taxativamente 
definido para esta tarde. 
 

Avaliação do primeiro embarque 
ainda por concluir 
 Questionado pelo nosso jornal 
sobre a avaliação que a Vale faz da pri-
meira operação de embarque do carvão 
no Porto da Beira, Paulo Horta afirmou 
ser ainda prematuro.  

 

Sabe-se, entretanto, esta pri-
meira operação do embarque do carvão 
marcou também o reinício da circula-
ção de vários comboios transportando 
o minério através da Linha-Férrea de 
Sena, acabada de ser reconstruída, nu-
ma extensão de 575 quilómetros.  

 

Há  28  anos  que  um comboio 

 
Banheira com quinze toneladas de carvão 
térmico em plena operação de embarque 

do minério no navio, ontem a tarde 
 

não cumpria essa missão na Linha de 
Sena.  

Paulo Horta reconheceu trata-
se de uma linha que carece ainda de al-
guns reparos e melhorias para que se 
possa atingir a capacidade plena, con-
siderando são dificuldades naturais nu-
ma operação que está iniciando.  

“São equipamentos novos, são 
maquinistas e operadores que estão 
ainda conhecendo a linha, estão conhe-
cendo as máquinas, ou seja, estamos 
num período de uma operação conheci-
da como curva de aprendizagem”.  

A fonte sublinhou todo projec-
to de grande porte desta natureza tem 
um estágio inicial, onde os equipamen-
tos e as pessoas vão se familiarizando 
simultaneamente e a produtividade vai 
crescendo na medida em que o tempo 
passa.  

Revelou, entretanto, o registo 
de descarrilamentos de pequeno porte 
na cidade da Beira. 

 

Paulo Horta referiu-se ao his-
torial da presença da Vale em Moçam-
bique, recordando desde o processo de 
selecção pelo governo moçambicano 
da multinacional brasileira para operar 
a Mina Carvão Moatize, em 2004; o 
desenvolvimento de estudos técnicos e 
económicos que começaram em 2004 
até 2007, ano em que o projecto foi a-
presentado as autoridades nacionais 
tendo sido aprovado no mesmo perío-
do, para em 2008 se iniciar a implanta-
ção física do empreendimento, orçado 
em 1.6 biliões de dólares americanos, 
voltado para a produção de carvão tér-
mico (usado para geração de energia) e 
metalúrgico (destinado a indústria si-
derúrgica).  

Horta indicou o projecto tem 
capacidade nominal de produção de 11 
milhões de toneladas dos dois tipos de 
carvão por ano quando atingir a fase 
plena de execução.  

“Este projecto foi construído 
entre 2008 e 2011 está ainda em fase 
final de conclusão, sendo que a opera-
ção de produção do carvão iniciou no 
mês passado (Agosto) ainda em carác-
ter experimental, com uma produção 
pequena, mas que já nos permite fazer 
o primeiro embarque agora” – afirmou 
visivelmente emocionado o Director de 
Operações da Vale – Moatize.  

No entanto, esta manhã O Au-
tarca apurou da última leitura do ca-
lado do porão do navio faltava ainda 
embarcar cerca de seiscentas toneladas, 
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Jornalistas, depois da conferenciarem com 
Horta, num autocarro que os transportou até 

ao cais onde decorria embarque de carvão 
 

empresas da praça, nomeadamente a 
Mocargo que agenciou a carga e a 
LBH Group Mozambique que fez o a-
genciamento do navio.  

Em relação a Cornelder de 
Moçambique não há dúvidas enquanto 
concessionária do Porto da Beira o 
contrato para o manuseamento do car-
vão da Vale está assegurado, mas o 
mesmo já não se pode afirmar em rela-
ção  a  Mocargo  e  a  LBH Gruop Mo-  

 

zambique.  
O Director de Operações da 

Vale – Moatize, Paulo Horta, referiu 
em relação a estas últimas duas empre-
sas o seu desempenho ainda será sujei-
to a avaliação para determinar se re-
novam ou não os contratos celebrados, 
nomeadamente para o agenciamento da 
carga e do navio respectivamente.  
 

Próxima exportação entre finais de 
Setembro e princípios de Outubro 
 Ainda questionado pelo nosso 
jornal, terminado o primeiro embarque 
para quando o segundo, o Director de 
Operações da Vale – Moatize anunciou 
a intenção da mineradora brasileira é 
fazer o segundo embarque a partir de 
finais de Setembro corrente ou princí-
pios do próximo mês de Outubro. Con-
tudo, acautelou que isso depende da 
nomeação do navio.  

“Quando você vende um pro-
duto como é o carvão ou o minério de 
ferro, em qualquer parte do mundo, o 
cliente contrata o navio e esse processo 
leva um intervalo de tempo. Espera-
mos que esse espaço de tempo seja 
breve para permitir o segundo embar-
que acontece nos períodos previstos”.  

A acontecer nestas datas, o se-
gundo carregamento será igualmente 
feito num cais alternativo e com recur-
so a equipamentos improvisados, o que 
torna as operações de manuseamento 
bastante demoradas. 

Esta situação suscitou o inte-
resse do nosso jornal saber quando o 
carvão começa a embarcar no cais nú-
mero oito, definido pelas autoridades 
portuárias da Beira para o manusea-
mento do minério, tendo a fonte revê-
lado, de acordo com o cronograma do 
projecto, espera-se esteja pronto para 
operar até finais de Novembro deste a-
no.  

O cais número oito é que vai 
servir  o terminal temporário de carvão 

 
 

Camião impelindo uma plataforma 
carregada de duas banheiras com 15 

toneladas de carvão cada, ontem a tarde 
 

Paralelamente, importa salien-
tar esse primeiro embarque a muito es-
perado serviu também para testar a ca-
pacidade da operadora do Porto da 
Beira, nomeadamente a Cornelder de 
Moçambique, que dirigiu toda opera-
ção de manuseamento do carvão num 
cais alternativo e usando equipamentos 
improvisados.  

Ainda estiveram directamente 
envolvidos  nesta operação duas outras 
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 que está sendo construído de raiz com 
financiamentos das mineradoras brasi-
leira Vale e australiana Riversdale, am-
bas com grandes concessões para ex-
ploração de carvão mineral em Moati-
ze, na província de Tete.  

 

O activo decorrente do finan-
ciamento será transferido para a Em-
presa Pública Portos e Caminhos de 
Ferro de Moçambique (CFM-EP) e vai 
ser operado pela Cornelder.  

 

A previsão é quando a constru-
ção do terminal estiver concluído al-
cance a capacidade de manuseamento 
de cinco a seis milhões de toneladas de 
carvão a partir de 2012.  

 

Uma vez nas suas operações de 
exportação do produto da Mina Carvão 
Moatize a Vale inevitavelmente depen-
de dos operadores da Linha-Férrea de 
Sena e do Porto da Beira, respectiva-
mente as empresas CCFB e Cornelder 
de Moçambique, O Autarca questionou 
a Paulo Hortas sobre o estado da rela-
ção entre a sua empresa e as duas con-
cessionárias dos CFM, tendo afirmado 
“somos clientes da Cornelder e da 
CCFB, existem negociações normais, 
não temos nenhum problema com 
eles”. 
 

Demora do navio Orion Express 
 A demora que o navio Orion 
Express levou para atracar no cais e i-
niciar o embarque do primeiro produto 
da Mina Carvão Moatize foi outra ma-
téria abordada pelo nosso jornal na re-
ferida conferência de imprensa.  

Paulo Horta reconheceu, evi-
dentemente, não é desejável um navio 
esperar tanto tempo como foi o caso do 
Orion Express, mas observou que essa 
situação pode acontecer. Horta mencio-
nou uma série de factores para justifi-
car a demora que o Orion Express le-
vou para atracar no cais e iniciar o em-
barque do carvão.  

Entre eles, disse tem de se ter 
em conta que se tratou do primeiro  na- 
 

vio, tratou-se da primeira produção, 
também tratou-se da fase inicial de tes-
tagem da consistência da via ferroviária 
usada de Moatize até o Porto da Beira e 
ainda a própria fila de navios, tendo em 
conta que a regra de entrada confere di-
reito a quem chega primeiro.  

 

“Portanto, foi uma sequência 
de factores que obrigaram essa aparen-
te demora. Mas, tirando esses atrasos i-
niciais, uma situação de esperar na fila 
uma semana ou mais para entrar no 
porto não é uma coisa para assustar” – 
concluiu o Director de Operações da 
Vale – Moatize, Paulo Hortas.■  (Falu-  
 

 
 

Vanessa Bernardo, Assessora de Imprensa da 
Vale, quem organizou a conferência com 

jornalistas na cidade da Beira, visivelmente 
contente pelo êxito alcançado 

 

me Chabane) 
 

Beira acolhe seminário regional 
sobre comercialização agrícola   

Beira (O Autarca) – A cidade 
da Beira, a capital provincial de Sofala, 
acolhe a partir desta quarta-feira até a 
próxima sexta-feira um seminário re-
gional (centro) sobre a comercialização 
agrícola, do qual participarão todos di-
rectores distritais dos serviços de acti-
vidade económica (SDAE) das quatros 
províncias desta região, nomeadamente 
Sofala, Tete, Manica e Zambézia, além 
de quadros a diversos níveis dos minis-
térios da Agricultura e da Indústria e 
Comércio. Segundo soube O Autarca, 
o evento será aberto pelo Vice-Minis-
tro da Indústria e Comércio, Kenet Ma-
rizane, e o encerramento pelo Gover-
nador da província de Sofala, Carvalho 
Muária. Uma fonte envolvida na orga-
nização do evento revelou ao nosso 
jornal vários temas serão abordados no 

encontro, destacando como assegurar 
as de ligações de informação e Meca-
nismos de trabalho entre a direcção na-
cional de economia do Ministério da 
Indústria e Comércio (MIC) e os 
(SDAE). Serão ainda matérias de abor-
dagem o regulamento do licenciamento 
comercial, licenciamento simplificado 
e ligações dos produtores aos merca-
dos. Preços, custos e margens de co-
mercialização, o papel do Instituto de 
Cereais de Moçambique (ICM) na co-
mercialização agrícola, industrializa-
ção rural, segurança alimentar e co-
mercialização, informação de merca-
dos e preços, bolsas de produtos ali-
mentares, inspecção nacional de activi-
dades económicas, agro-negócios, pla-
nos de actividade e orçamento – são 
outros temas.■ (Redacção) 
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