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Consultora alerta que dificuldades nas operações que 
companhias petrolíferas africanas enfrentam podem levar 
a revisão do investimento no gás em Moçambique 
 

Maputo (O Autarca) – A con-
sultora WoodMackenzie, especializada 
em questões energéticas, alertou, há dias, 
que as companhias petrolíferas enfrentam 
muitas dificuldades nas operações na Á-
frica subsaariana e apontou que pode ha-
ver grandes revisões aos projectos, in-
cluindo o investimento da Eni no gás em 
Moçambique. 

“Em todo o continente, os projec-
tos enfrentam cada vez mais dificuldades, 
das preocupações com a transição energé-
tica aos desafios do financiamento inter-
nacional, colocando vários projectos de 
exploração em risco.  2023  pode ser o ano  

 

 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 13/01/2023 

Compra Venda Moeda País 

63.24 64.51 USD EUA 

3.68 3.75 ZAR RSA 

68.98 70.36 EUR UE 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 Frase: Desligue o celular e coloque os cintos de segurança – Carlos 
Sousa, Especialista em Mobilidade Rodoviária 
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central de produção de gás vão apontar 
para o novo ambiente de custos, se o pro-
jecto retomar, tornando a exploração de 
gás no Norte do país [Moçambique] mais 
cara, para além do próprio custo de repa-
ração do local, “que deverá ser grande”. 

Nas previsões, segundo a Lusa, a 
WoodMackenzie diz também que o pro-
jecto de exploração de gás da Área 4, Ro-
vuma LNG, vai abandonar a exploração 
em terra, partilhada com a Área 1, argu-
mentando que a “eficiente e segura explo-
ração ao largo da costa Coral Floating 
LNG [numa plataforma flutuante] permi-
tiu a Moçambique  juntar-se  ao  grupo  de  

países exportadores de gás em Novem-
bro”. 

Os operadores petrolíferos em Á-
frica, concluem os analistas, “podem a-
proveitar as oportunidades para cortar as 
perdas de campos mais marginais ou com-
plicados e que neste pacote em revisão es-
tão cerca de 50 mil milhões de dólares em 
despesas de investimento”. 

Moçambique tem três projectos 
de desenvolvimento aprovados para ex-
ploração das reservas de gás natural da ba-
cia do Rovuma, classificadas entre as ma-
iores do mundo, ao largo da costa de Cabo 
Delgado.■ (Redacção/ FAL) 

Continuado da Pág. 01 
em que vemos grandes revisões aos pro-
jectos que há muito estavam na calha”, es-
crevem os analistas da WoodMackenzie, 
num relatório sobre os grandes temas de 
2023 na África subsaariana. 

“O futuro da África Oriental é in-
certo. O projecto da Área 1 de Moçambi-
que continua sob force majeure e não ve-
mos urgência do operador TotalEnergies 
em retomar”, lê-se no documento e, en-
viado aos investidores. 

A WoodMackenzie acrescenta 
que os empreiteiros encarregues de fazer 
as obras de  construção  do  estaleiro  e  da  

África subsaariana precisa de mais refinaria de petróleo 
 

- Consultora Fitch Solutions diz que muitas das refinarias da região sofreram de subinvestimento 
generalizado, nos últimos anos, o que levou a fracas taxas de utilização e problemas de manutenção 

 
“O início do funcionamento da 

refinaria Dangote no final de 2022 vai au-
mentar a capacidade de refinação da Ni-
géria em 650 mil barris por dia”, lê-se na 
análise, que avança também a aposta de 
Angola na refinação local. 

“Uma nova estratégia multianual 
do Governo de Angola melhorou o poten-
cial da capacidade de refinação no país, 
que deverá aumentar em 168 mil barris até 
2024, havendo a possibilidade de serem 
refinados mais 200 mil barris por dia”, re-
fere a Fitch Solutions.■ (Redacção/ FAL) 

 A África subsaariana precisa de 
mais refinarias para aproveitar na totalida-
de o potencial de exploração da região e 
evitar o impacto da volatilidade dos pre-
ços internacionais, considera a consultora 
Fitch Solutions. 

De acordo com uma análise da 
consultora ao sector do petróleo e gás da 
região, muitas das refinarias da região so-
freram de subinvestimento generalizado, 
nos últimos anos, o que levou a fracas ta-
xas de utilização e problemas de manuten-
ção. 

Na análise enviada aos investido-
res, citada pela Lusa, os analistas da con-
sultora detida pelos mesmos donos da a-
gência de notação financeira Fitch Ra-
tings escrevem que é preciso um investi-
mento maior nas refinarias da região, e até 
novas refinarias, para que a África subsaa-
riana consiga tirar proveito dos mais de 
125 mil milhões de barris em reservas 
comprovadas, das quais apenas pouco 
mais de um milhão é refinado internamen-
te. 

“Vários   projectos   de   refinação  

estão em avaliação ou já lançados, o que 
vai ajudar a reduzir a necessidade de im-
portações de petróleo refinado a médio 
prazo”, dizem os analistas, apontando os 
casos de Nigéria, Angola e Uganda como 
os únicos países em que a capacidade de 
refinação vai aumentar. 

A Nigéria, salientam, é o caso 
mais emblemático, pois sendo o maior 
produtor da região, é o que mais tem a 
ganhar ao refinar o crude no próprio país, 
evitando exportar o produto e depois ter 
de o recomprar mais caro, já refinado. 
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FONTE: INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 
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Por: Leonel Marcelino, Lisboa 

Os mundinhos e o mundo de todos 

 Sobretudo, a partir do século XVI, surge um movimento 
de ligação entre os diferentes continentes que originou que os 
homens, as coisas, as ideias, as crenças, as culturas, as maneiras 
de estar na vida, circulassem a uma escala planetária. Pensava-
se que, com o tempo, a difusão da informação, da alfabetização, 
a expansão das universidades, da ciência, enfim, do saber e da 
experiência, ajudasse a construir uma civilização cada vez mais 
globalizada, mais humanizada, mais inclusiva, mais justa, graças 
às conquistas adquiridas nos domínios da Ética, da Moral, dos 
Direitos Humanos, da Deontologia, enfim, registadas em diplo-
mas elucidativos de como é possível viver em comum, com res-
peito pelo outro, com tolerância, em paz, com amor. Infelizmente 
para todos os seres humanos, estamos a regredir e, nas próprias 
universidades, aparecem movimentos de culpabilização do colo-
nialismo de todos os males de que padecem localmente, regional-
mente, e, até, nacionalmente. 
 Pasmados no tempo, profundamente marcados por com-
plexos racistas, sexistas, classistas e outros istas, culpam os anti-
gos colonizadores de todas as suas incapacidades para se liberta-
rem e conseguirem construir um mundo de felicidade para todos. 
Creio que o que está a acontecer com o novo tipo de colonização 
que a China está implementando a nível do planeta, com relevo 
para África, é bem demonstrativo de como os males de que pade-
cem os povos, actualmente, não se devem só ao branco, tão odia-
do, pois, agora, o colonizador até é amarelo.   

Se olharmos, por exemplo, para Moçambique, não será 
difícil comprovar como as florestas, as terras com regadios asse-
gurados e, agora, até o mar, já pertencem aos chineses, sem es-
quecermos os projectos estruturais que vão desenvolvendo, em 
áreas diversas, em forma de oferta, talvez envenenada. 

 

É fácil pregar o ódio ao branco, fazer um discurso em 
que tanto se culpa o racista Ted Smith, branco, como se defende 
o racista Mugabe, negro. Ambos foram seres abjectos, na medida 
em que desrespeitaram a dignidade da pessoa humana. O racismo 
não tem cor. Um racista é sempre uma bomba prestes a rebentar 
e a espalhar o ódio, com sequelas de miséria e de sofrimento. Um 
racista, como um fundamentalista, um sexista, um classista, um 
tribalista, um nativista, um nacionalista, etc., vive cego pelo ódio 
ao outro, ao diferente. Quase sempre padecem de uma ciumeira 
doentia que não há centelha que ilumine. 

Talvez seja oportuno lembrar Martin Luther King, 
quando diz, por exemplo: 

 

 - "Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como 
os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos"; "Te-
mos de aprender a viver todos como irmãos ou morreremos todos 
como loucos"; "O perdão é um catalizador que cria a ambiência 
necessária para uma nova partida, para um reinício." E, já agora, 
lembremos outro lutador pela dignidade da pessoa humana, 
Ghandi: "O fraco nunca perdoa. O perdão é a característica do 
forte"; "A lei de ouro do comportamento humano é a tolerância 
mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que 
nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diver-
sos"; "Olho por olho e o mundo acabará cego"; "Temos de nos 
tornar na mudança que queremos ver". A terminar as citações, a-
qui deixo um provérbio macua: Okhala onokhalihaniwa - Viver 
é ajudarmo-nos uns aos outros a viver. 
 Quando, no tempo do Arcebispo Dom Manuel Vieira 
Pinto, eu e o Zé Luzia, com a ajuda de outros intervenientes, 
que também nunca esquecerei, organizámos o projecto da Rá-
dio Encontro, propus o nome "Rádio Encontro", precisamente 
porque tínhamos em mente desenvolver um trabalho que fos-
se útil a toda a comunidade, onde diariamente convivem e lu-
tam pela vida, macuas, macondes, cristãos, muçulmanos, etc., 
etc., numa diversidade de etnias, culturas e religiões habitua-
das a partilhar a vida. Sempre tivemos a preocupação de di-
vulgar uma mensagem universal, para todos, e não apenas pa-
ra os católicos. A propósito, nunca me esqueço de um episó-
dio marcante, que já tenho lembrado, noutras circunstâncias. 
Eu e o Zé, tínhamos por hábito começar as emissões do dia, 
ainda bem cedo, com uma reflexão e umas palavras envolven-
tes. Um dia, quando viemos até ao pátio, durante um breve in-
tervalo, fomos surpreendidos pela presença de um senhor de 
provecta idade, muçulmano, vestido com os seus mais belos 
trajes tradicionais, que viera, do fundo do mato, onde residia, 
de propósito para nos agradecer o prazer que as nossas pala-
vras matinais lhe proporcionavam e, de certo modo, o inspira-
vam para começar bem o seu dia. 
 Infelizmente, os bispos que se seguiram a Dom Ma-
nuel Vieira Pinto, nunca perceberam as potencialidades da 
Rádio Encontro, o poder da sua possível mensagem, a força 
que pode e deve ter para ajudar à união das pessoas, ao respei-
to pela sua dignidade, ao desenvolvimento sustentado da re-
gião.■ 
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Caso de tortura de trabalhadores em Marara por 
patronato chinês sugere exercício de justiça plena 

 
situações similares, se é que essa “moda 
chinesa” ainda é novidade em Moçambi-
que, o que não é na medida em que já fo-
ram reportados anteriormente vários ca-
sos semelhantes. 

 

No caso em apreço, alega-se que 
os três trabalhadores moçambicanos es-
tragaram um equipamento da empresa. In-
dependentemente de terem sido culpados 
ou não, o Estado Moçambicano possui 
normas que inibem de toda forma aquele 
tipo de tratamento. 

 

Num contexto em que o país tem 
dado passos significativos no âmbito da 
promoção dos Direitos Humanos, no âm-
bito da promoção da excelência no rela-
cionamento com países e povos, este caso 
não deve ser tolerado. Considerando que 
o caso fere de forma grave o respeito e 
dignidade humana, contraria toda norma 
estabelecida no país, a  Procuradoria Ge-
ral da República é, desde já, chamada a a-
gir com prontidão, salvaguardando a sua 
imagem e honra; antes de ser questionado 
porque o Ministério Público não agiu ime-
diatamente em relação a este caso.■ (Fa-
lume Chabane) 

 Tete (O Autarca) – Será de todo 
em vão toda manifestação ou tentativa de 
ocultação deste caso de tortura clara e evi-
dente, em que três trabalhadores moçam-
bicanos, em Marara, distrito da província 
central de Tete, os seus braços foram a-
marrados as costas, as suas nádegas foram 
chamboqueadas até ao limite, os seus cor-
pos incluindo cabeça e pescoço  foram pi-
sados, num evento – sem igual – protago-
nizado por um patronato chinês, com a 
participação de nacionais vinculados a se-
gurança da entidade promotora. 

O caso, os seus contornos já são 
de domínio público e a sua gravidade su-
gere sem contemplação o exercício de jus-
tiça efectiva, incluindo aplicação de medi-
das de coação à todos indivíduos, no míni-
mo aqueles que fisicamente participaram 
da tortura – sem prejuízo legal – para a de-
vida responsabilização, incluindo  uma in- 

vestigação a responsabilidade pública lo-
cal imediatamente promovida em protes-
to e defesa das partes afectadas. 

O caso merece justiça plena, 
fundamentalmente  para  prevenir  futuras  

Tribunal da Beira adia julgamento 
de Jornalista a pedido da defesa 

Beira (O Autarca) – A Primeira 
Secção do Tribunal Judicial da Cidade da 
Beira adiou, ontem, em princípio para a 
próxima semana, a sessão de julgamento 
em que o réu é o Jornalista Daniel Madiri-
ge, vinculado a TV Sucesso. O adiamento 
foi decidido em seguimento ao pedido da 
defesa, para clarificação de alguns ele-
mentos processuais. 

O Jornalista Daniel Madirige é a-
cusado pela empresa Lake Oil de produ-
ção e difusão de informação caluniosa e 
difamatória. 

O imbroglio decorre de uma notí-
cia veiculada na imprensa nacional, no se-
gundo semestre do  ano  passado,  mencio- 

nando a identidade empresarial Lake Oil 
como sendo uma das visadas nos pronun-
ciamentos do Presidente da República, na 
altura, associando o envolvimento de al-
gumas empresas do sector de combustí-
veis que operam na cidade da Beira ao 
financiamento do terrorismo em Cabo 
Delgado. 
 Na circunstância, a direcção da 
Lake Oil, uma empresa com sede na 
Zâmbia e com operações nos países da re-
gião, incluindo no Corredor da Beira, e-
mitiu um comunicado distanciando-se da 
sua associação criminosa, desmentindo a 
a notícia com promessa de processar o 
jornalista que produziu a informação.■ (R) 
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