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Este relatdrio baseia-se nas conclus8es duma miss30 de avaliacio de 
recursos energgticos que visitou Mosambique em AbrilIMaio de 1985. A 
missgo foi constitu5da pelos Sre. J. Beeant-Jones, Chefe da MissHo; ,M. Del 
Buono, Adjunto do Chefe da MissHo; A. Alberti, Trabalho e FormacHo; H. 
Chaves, Engenheiro ElectrotBcnico; N. C. Krishnamurthy, Engenheiro de 
Refinaria; J. Rochet, Geblogo; I. Rodriguez, Investigador; e A. Bellazoug 
(Consultor) Especialista em GBs; Bronkhorst (Consultor) Especialista em 
Minas de CarvHo; e a Sra. S. Carbonnier (Consultors). Especialista em 
Recursos Florestais. 0s Senhoree Besant-Jones e Del Buono foram os 
principais autoree deste.Relat6rio que beneficiou tambgm das contribui~t5es 
da Sra. D. Williameon (Economista). e doe Srs. C. Warren (Economista de 
CarvHo), K. Hornby (Consultor), E. Roumani (Consultor) e R. Williams 
(Coneultor). A minuta do Relatbrio foi discutida vsrias vezee.com as 
autoridades Mo~ambicanae, nomeadamente em Julho e Novembro de 1986. 





Mo~ambique estd relativamente bem dotado de recursos 
energ6ticos e as suas perspectivas econ6micas a longo prazo sHo boas uma 
vez que sejam restabelecidas condicdes de paz no pals. Contudo, as ma's 
condicdes dos sistemas de fornecimento de energia podem limitar a 
recupera~io econ6mica. A politica do govern0 de reabilitaczo das 
existentes instalacBes e institui~des do sector deve constituir a mhxima 
prioridade. SBo tambEm considerados prioritzrios o planeamento para 
satisfa~Po da procura energe'tica futura, a forma~Bo de recursos humanos e a 
melhoria da capa~idade operacional. A polftica do passado e a crescente 
sobrevaloriza~Bo do metical conservaram os precos da energia comercial 
bastante abaixo do custo econ6mico da satisfaciio da procura. Esta politica 
tem sido prejudicial para a viabilidade das empresas do sector e tem 
resultado em incentivos inadequados para a conservacHo da energia. A 
relacio actual entre os precos dos produtos energdticos 6 injusta, sendo 
muito mais caros os combustiveis tradicionais usados pelas familias mais 
pobres, que os combustiveis comerciais usados - quando disponiveis - pelas 
familias, com rendimentos mais elevados. Este relat6rio recomenda, que os 
precos dos combustiveis importados sejam aumentados e mantidos pel0 menos a 
nlveis de paridade da importa~io, se possfvel dentro de uma reforma 
econ6mica. que inclua salLrios, precos e taxas de csmbio. 0s investimentos 
prioritdrios recomendados neste relatdrio atingem cerca de 175 milhBes de 
delares, a precos de 1985, para os pr6ximos 5 anos. Este total exclui os 
grandes projectos orientados para a exporta~io (Cahora Bassa XI, aluminio, 
carvio), que estHo a ser estudados actualmente porque, segundo as 
informacBes de que a misslo dispBe, a sua viabilidade niio foi ainda 
adequadamente estabelecida, especialmente em termos de 1ocalizacBo de 
mercados seguros e atractivos, de rentabilidade econ6mica e dos elevados 
riscos financeiros envolvidos para Mo~ambique. Este total tamb6m exclui os 
investimentos na utilizacHo interna de gbs, jL que estes ainda nlo foram 
definidos nem avaliados com seguranca. 





ABREVIATURAS E SIGLAS 

BIRD 
CAPC 
CARBOMOC 
CCDSA 

GDC 
CIDA 
c.i.f. 
CNSP 
DAP 
DIMEL 
DNM 
DWT 
EDM 
EDP 
ELECTROMOC 
ENH 
ENIEL 
ESCOM 

f .o.b. 
f .o.r. 
FRELIMO 
GDC 
GNL 
GNC 
GOM 
HCB 
i.a.m. 
ING 
MADEMO 

MONAP 
MRM 
PETROMOC 
PPI 
u s  
RDA 
SHER 
SPP 
e.d.m. 
TIR 
UDF 
USAID 

Banco Internacional para a ReconstrucHo e Desenvolvimento 
Corpora~Io de Electricidade Centro Africana 
Companhia Nacional do Carviio de Mocambique 
Confersncia para a Coordenaciio e Desenvolvimento do 
Sul da Africa 
Gabinete de Desenvolvimento do CarvHo 
Agsncia Canadiana para o Desenvolvimento Internacional 
custo, seguro e frete 
Comissiio Nacional de Salirios e Precos 
digmetro 1 altura do peito 
Distribui~Bo de Materials El6ctricos 
DireccIo Nacional de Minas 
"Dead Weight Tonnes" (toneladas de transporte em navios) 
Electricidade de Mocambique 
Electricidade de Portugal 
Empresa de Electricidade e Electronica 
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
Empresa Nacional de Instalac6es Eldctricas 
Comissao de Fornecimento de Electricidade (Repiiblica da 
Africa do Sul) 
OrganizacHo das NacBes Unidas para a Agricultura e a 
Alimentacao 
livre a bordo 
livre sobre caminho de ferro 
Frente de Libertacao de Mocambique (Partido Oficial) 
Gabinete para o Desenvolvimento do CarvIo 
GQs Natural Lfquido 
GSs Natural Comprimido 
Governo de Mocambique 
Hidroel6ctrica de Cahora Bassa 
increment0 anual mddio 
Instituto Nacional de Geologia 
Madeira de Uocambique (Empresa Nacional de Comdrcio de 
Madeira) 
Programa de Agricultura Mocambicano - N6rdico. 
Ministdrio dos Recursos Minerais 
Empresa Nacional de Petr6leo de Uocambique 
Plano de PrevisHo Indicative 
Repiiblica da Africa do Sul 
Repfilica Democritica Aled 
Sociedade Hidroel6ctrica do Revu6 
espdcies 
extrafdo da mina, tal como sai, sem classificar 
taxa interna de rentabilidade 
Unidade de Direccao de Florestas 
Agtncia dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
International 



UNIDADES DE MEDIDA 

bbl 
B/D (bbl/d) 
BPC (Gft3) 
Btu 
CC 

GJ 
Gwh 
ha 
kcal 
km 
kV 
kVA 
kwh 
m3 
MCF (kft3) 
MJ 
MMPC (Mft3) 
MMPCD (M£t3/d) 
MT 
Mtpa (Mtja) 
MVA 
MW 
MWh 
R 
t 
t/a 
tep 
t/d 
TPC 
US S 

barril 
barril por dia 
biliiio de p6s ciibicos 
unidade tLrmica BritCnica 
corrente contfnua 
giga j oule 
gigawatthora 
hectare 
kilocaloria 
quil6metro 
kilovolt 
kilvoltampere 
kilowatthora 
metro ciibico 
milhar de p6s ciibicos 
mega j oule 
milhiio de p6s cu'bicos 
milhiio de p6s ciibicos por dia 
metical 
milhao de toneladas por ano 
megavoltampere 
megawatt 
megawatthora 
rande 
tonelada 
toneladas por ano 
tonelada equivalente de petr6leo 
toneladas por dia 
milhHo de milhBes pbs ciibicos 
d6lar dos Estados Unidos da Arndrica 



MOEDA 

43 meticals = 1 d6lar 
1 metical = 0,023 ddlares 
(Chbio de meados de 1985) 

FACTORES DE CONVERSAO DE ENERGIA 

Combust iveis 
milh6es de kilocaloria Unidade Ffsica 

por unidade por tep 

Combustfveis lfquidos 
(tone lada) 

Petrdleo bruto 
GLP 
Petro'leo 
Jet fuel 
Gasolina 
Gaso'leo 
Diesel 61eo industrial 
Fuelo'leo 

G5s Natural (MMPC) 
Electricidade (MWh) 
CarvHo (tonelada) 
Lenha (tonelada) 
CarvHo vegetal (tonelada) 

Nota: - 
1 tep = 10,2 milh6es de kcal = 40,5 milh6ee de Btu = 42,7 GJ 
1 kcal = 3,968 BtuW6 
1 kcal = 4,19 x 10 GJ 
1 MWh = 860.000 kcal = 0,248 tep para 34% de rendimento de 

produs60 tdrmica (fuelbleo) 

1 barril de petrdleo bruto (ddia) = 0,159 metros cu'bicos; 42 galBee 
E.U.A.; 35 gal6es imperiaie. 
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SUMARIO EXECUTIVO 

Situaclo Actual do Sector Energdtico 

Factores Adversos para o Sector Energgtico 

1. As tendgncias recentes no sector energgtico de Mocambique 
reflectem as condicBes dominantes em toda a economia, particularmente a 
interrupcso da actividade econ6mica por bandos armados, a acutilante 
escassez de divisas e de mio-de-obra qualificada, e deficisncias na 
capacidade de gestHo e operacional e nos resultados financeiros. 0 
contfnuo declfnio da actividade econ6mica desde 1981, como 6 indicado pelas 
estimativas do PIB, tem sido causa e efeito de uma queda do consumo 
Mocambicano das viirias formas de energia comercial (produtos petrolfferos, 
electricidade carvlo) de cerca de 40% entre 1981 e 1984. A principal causa 
deste declinio 6 atribufda pel0 Governo Bs actividades dos bandos armados. 

Interrupclo no Fornecimento de Energia 

2. Actos de sabotagem e ataques 1 populacio local por bandos armados 
tEm severamente interrompido a produciio e o fornecimento de energia, 
especialmente o transporte de electricidade desde 1981 e o transporte de 
carvlo desde 1983. Consequentemente, as duas maiores InstalacBes de 
produclo de energia em Mocambique, a central hidroeldctrica de Cahora Bassa 
e as minas de carvHo de Ploatize, estlo no momento actual praticamente fora 
de servlco. Esta interrupcHo representa um custo direct0 anual para 
Mocambique de cerca de 20 milhBes de d6lares em termos de lucros perdidos 
em energia exportada e custos adicionais em energia importada. As 
actividades dos bandos annados estlo interrompendo o fornecimento de lenha 
2s dreas urbanas corn graves consequzncias socio-econ6micas para a populacHo 
urbana. Estas actividades estHo tamb6m impedindo a exploracHo e 
desenvolvimento dos recursos de giis natural e a implementaclo de novos 
empreendimentos importantes para explorar os consideriiveis recursos 
energdticos de Mocambique. 

Combustfveis Lenhosos e Energia Dmdstica 

3. As deficitncias de fornecimento de energia aos agregados 
familiares urbanos 850 o mais sdrio problema no sector de energia. Estas 
deficiZncias ttm mais significado para a estrutura nacional socio-econ6mica 
do que consequ6ncias para a actividade econhica, resultantes das 
InterrupcBes de fornecimento de energia comerclal para os sectores 
produtivos da economia. 0 problema tem sido manifestado pela subida do 
custo dos combustfveis lenhosos, medida que a degradaciio das florestas 
naturais e da savana B volta das cidades se torna mais aguda. A evidgncia 
deste problema 6 o aumento de dez vezes registado no preco dos combustfveis 
lenhosos no Maputo desde os comecos da ddcada de 80, quando comparado corn 
urn aumento de trfs vezes no nfvel geral de precos. As perdas de 
fornecimentos ttm sido tambgm devidas Bs actividades dos bandos armados. 
Este fardo est6 causando as maiores dificuldades socio-econtimicas para as 
famflias urbanas de mais baixo rendimento e at€ para as de rendimento 



mgdio. A restaura~Ho das condicdes de paz no pafs traria urn certo alfvio a 
esta situac80, mas um impacto significative nos fornecimentos de energia 
domGstica, atrav6s do desenvolvimento dos recursos energgticos pr6prios 
(combustfveis lenhosos, electricidade, carvCo e gbs natural), levaria 
muitos anos e exigiria largas quantias de recursos financeiros e de 
milo-de-obra qualificada. A curto prazo o Governo considera, que a Gnica 
op@o tecnicamente disponfvel 6 a importacgo de petr6leo e de GLP, mas 
houve falta destes produtos durante 1985 e 1986 devido 5 escassez de 
divisas . 
Escassez de Divisas 

4. A escassez de divisas tem interrompido periodicamente o 
fornecimento de produtos petroliferos, a partir de 1983. A PETROMOC nHo 
tem podido comprar os produtos 'petroliferos aos melhores precos, devido Bs 
pequenas e imprevisiveis quantias em divisas, que eao postas B sua 
disposicHo, o que tem conduzido a um aumento do custo das compras. 0 
Governo criou um Fundo Petrolffero, operado pela PETROMOC no Banco de 
Mocambique, para canalizar divisas por forma a aumentar a eficizncia do 
process0 de aquisic6es e estabilizar o fornecimento dos produtos 
petroliferos pel0 menos para os consumidores chave. 0 consumo dos produtos 
petroliferos, em 1984 e 1985, esteve 25% abaixo do nivel verificado no 
periodo 1970-1982 devido Bs restric6es no fornecimento, coma acima 
explicado, e B baixa registada na procura devido ao declinio na actividade 
econ6mica. 

5. A falta de divisas tem contribuido para um declinio da eficizncia 
operacional, causando escassez de sobressalentes, materiais e equipamento 
necessiirios para a explora~iSo, manuten~iSo e reabilitacso do sistema. Estas 
limitac6es silo particularmente evidentes nos sistemas de distribui~60 de 
energia elgctrica e de produtos petroliferos. 0s sistemas de distribuicIo 
da Electricidade de Mo~mbique (EDM) tSm sido mantidos em servi~o graCas 
principalmente ao importante apoio dos doadores para os bens importados. 
As instalac8es de manuseamento e de distribui~60 propriedade da PETROMOC e 
de companhias petrolfferas privadas necessitam de ser reabilitadas 
urgentemente. As frotas de transporte da EDM e da PETROMOC estgo 
inadequadas para manter uma exploracBo eficiente. Nas dreas urbanas 
principais h6 frequentes interrupcaes de fornecimento de energia electrica 
e deficiente distribuic60 de produtos petroliferos, enquanto que muitas 
zonas do pais ngo recebem nenhum fornecimento de produtos petroliferos, nem 
de electricidade produzida &m geradores diesel locais. Um dos resultados d 
a perda da producHo agro-industrial e a interrupcfo de outras actividades 
produtivas. 

6. A falta de divisas ameaca atrasar o trabalho de reabilitacIo nas 
intalacBes principais de carvHo e petrbleo. Logo que as condi~6es de 
seguranca permitirem a operaego normal das minas de carvIo de Moatize, 
ser6o necessdrias divisas para a reabilitacao das minas (14 milh6es de 
dblares) e da linha f€rrea de ligac6o B rede p r m r i a  de caminho de ferro 
(10 milh6es de dblares) para permitir que se atinjam novamente os niveis de 
produe60 dximos do passado (550.000 t/a). Da mesma maneira seriam 



necessarias divisas para o recomissionamento da refinaria da Matola da 
PETROMOC, se houver justifica~Bo para o fazer. Contudo, as revisdes feitas 
pela missgo apoiam a actual polftica do Governo de importar produtos 
petrolfferos para satisfazer a procura interna, em vez de operar a 
Refinaria de Matola. E necesshrio efectuar um estudo detalhado sobre a 
oferta e distribui~lo de produtos petrofiferos antes de quaisquer 
compromissos serem assumidos sobre a refinaria. 

Escassez de Mo-de-Obra com Formaciio 

7.  A escassez de Go-de-obra com formaciio, que resultou do fxodo dos 
tdcnicos e gestores Portugueses em meados da d6cada de setenta, tem sido o 
impedimento principal para se atingir o objectivo do Governo, no que 
respeita 2 sua polftica de do-de-obra, que visa melhorar os resultados 
operacionais das intituic6es do sector e apoi;r' o desenvolvimento econ6mico 
continuado. 0 Governo viu-se confrontado na altura da Independkcla com 
uma taxa nacional de analfabetismo, de cerca de 98% e teve que dedicar 2 
educacBo uma parte substancial dos seus escassos recursos. No passado, e 
provavelmente no futuro, os nfveis de produtividade do pessoal, que recebeu 
formacIo em Mocambique slo baixos relativamente Bs necessidades da economia 
e do sector. HQ tamb6m uma escassez de professores e de material 
didhctico. Aldm disso, tem ocorrido e continua ainda a verificar-se - 

emigraclo de Go-de-obra qualificada. Consequentemente, recorre-se a 
trabalhadores estrangeiros geralmente cedidos atravds de acordos bilaterais 
para a exploraciio das instalac6es do sector energgtico. 0 Governo 
conseguiu suster a safda de pessoal qualificado decretando uma nova lei de 
trabalho em Dezembro de 1985, que autoriza as empresas a oferecer saliirios 
e incentivos para motivar e reter o referido pessoal. 

Debilidade Institucional 

8. As organizacdes do sector responshveis pela produciio e 
distribui~Ho da energia partilham problemas comuns institucionais e de 
gestBo. Muitos dos problemas resultam da inexperie^ncia destas organizacdes 
.e da falta de do-de-obra especializada. Duma maneira geral, estes 
problems situam-se nas seguintes categorias: (a) dados financeiros 
inadequados; (b) austncia de sistemas operacionais, financeiros e de 
contabilidade; (c) falta de sistemas de informaciio de gestlo; (d) 
planeamento e orcamento mfnimos; (e) austncia de auditoria interna; (f) 
pouca ou nenhuma formaciio tdcnica e de gestlo; (g) inadequado equipamento 
de infodtica; e (h) pouca coordenaclo entre empresas relacionadas. 
Actualmente a gestlo destas organizac6es estii a receber o apoio de.alguma 
assistfncia tdcnica estrangeira. 

Estabelecimento dos Precos de Energia 

9. 0 Governo tem uma polftica geral de manter a estabilidade dos 
precos e a viabilidade das empresas. 0s precos da electricidade nlo foram 
alterados desde meados da d€cada de 60 at6 Janeiro de 1986. 0s precos dos 
produtos petrolfferos nlo tfm sido mudados desde 1979. 0s custos 
econ6micos de satisfaclo da procura energetics n8o sHo geralmente 



considerados no estabelecimento dos precos da energia, pel0 que as mudancas 
nos precos de paridade de importaciio, ou os custos marginais a longo prazo 
para satisfaciio da procura, nHo sHo reflectidos em correspondentes 
altera~6es nos precos de venda ao consumidor dos produtos energ6ticos. 
Consequentemente, os consumidores destes produtos t h  vindo a ser 
subsidiados duma forma crescente. Portanto, M pouco incentivo, quer para 
melhorar a eficiSncia do consumo de energia, quer para a substituicHo entre 
combustiveis quando economicamente justificado, com a finalidade de reduzir 
custos. 

10. A politica de conservar o metical flagrantemente sobrevalorizado 
facilitou a manutencgo dos precos oficiais Cos produtos petroliferos, da 
electricidade e do carvHo a niveis artificialmente baixos. Por outro lado, 
os precos para os combustiveis lenhosos, que sHo determinados pel0 mercado, 
estHo substancialmente aumbntados por limitac6es na oferta e pela infla~Ho 
geral devida 1 excessiva expansHo monetLria. Actualmente, estes precos 
oficiais sHo apenas uma fraccHo dos da lenha e do carvHo vegetal, que sHo 
fixados pel0 mercado. Por exemplo, o carvHo vegetal 6 cerca de 500 vezes 
mais caro que o "steam coal" e 85 vezes mais caro que o fuelBleo, para a 
mesma energia bruta produzida, enquanto que a lenha 6 perto de 13 vezes 
mais cara que o petrBleo de iluminaciio. A comparacHo dos custos dos 
combustiveis para os consumidores, tomando em consideracHo os rendimentos 
de conversHo das aplicac6es energdticas mostra ainda maiores diferencas. 
Para a cozinha dom6stica, o carvHo vegetal 6 cerca de 53 vezes mais caro 
que o petr6leo e 15 vezes mais caro que a electricidade em termos de 
energia btil. Da mesma form a lenha 6 24 e 14 vezes mais cara, que o 
petrBleo e que a electricidade respectivamente. Estes enormes diferenciais 
de precos nHo se justificam nem em tennos de efici8ncia econ6mica nem de 
equidade social. 

11. 0s precos para alguns dos mais importantes produtos energ6ticos 
siio substancialmente inferiores aos dos respectivos custos de ImportacHo, 
mesmo com a sobrevalorizacHo da taxa de cSmbio oficlal. Em meados de 1985, 
quando os precos internacionais do petr6leo bruto se situavam B volta de 30 
d6lareslbb1, os precos de venda ao consumidor do petr6leo e do fuel6leo 
eram apenas cerca de 40% e 30% respectivamente dos custos de ImportacHo. 
Mesmo com os precos internacionais mrito mais baixos dos produtos 
petroliferos, verificados durante a primeira metade de 1986, os precos do 
petrBleo e do fuelBleo em Mocambique mantiveram-se abaixo dos seus custos 
de ImportacHo, sendo cerca de 50% destes. 0s precos de venda ao consumidor 
do "steam coal" eram apenas cerca de um sexto dos precos equivalentes do 
mercado international. A 

Viabilidade Financeira das Empresas de Energia 

12. A politica de precos de energia do Governo tem prejudicado a 
viabllidade das empresas fornecedoras de energia, corn consequ8ncias 
negativas para a efici6ncia da exploraclio. A EDM tem registado perdas 
crescentes a partir de 1981 e poderd, na melhor das hipbteses, equilibrar a 
situacHo em 1986, em tennos de tesouraria, depois do aumento significativo 
de tarifas, em Janeiro de 1986. A PETROMOC e a CARBOMOC tamb6m sofrem de 
escaseez 
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de recursos financeiros, mas a sua situacBo financeira nBo pode ser 
analisada antes de comecarem a apresentar contas financeiras. A 
incapacidade dos precos cobrirem os custos reais das empresas tem sido 
suprida atravLs de subsfdios do orcamento central e de crddito do sistema 
bancirio. 0 Governo decretou em 1984, que todas as empresas'devem 
apresentar as suas contas completas a partir do ano fiscal de.1986, o que 
vai requerer assistSncia t6cnica para que as agsncias de energia o possam 
fazer. 

Problemas de Polftica 

13. A preeente avaliacHo do sector energdtico em bcambique 
identificou muitoe problemas de politicae respeitantes a inveetimentos, 
presos, 60-de-obra e desenvolvimento institutional. A estratggia de 
investimento do Governo eat6 baaeada em dole princfpios, que ele considera 
serem complementarea, nomeadamente manter os activos de produ~Ho vibveie em 
opera~3o atraves de programas de reabilita~Ho e manutensHo e tambdm 
promover o desenvolvimento econdmico continuado atraves da explora~Bo de 
recursos naturals. 0 problema biisico diz respeito B prioridade entre estes 
dois principios dadas as dificuldades financeiras e econdmicas do pass a 
curto e m6dio prazo. 

Polftica de Investimento 

14. 0 Governo tem diependido noe Gltimas anos porc8es substanciais 
dos escaseos recureos financeiroe e de do-de-obra qualificada, na 
preparacao e promocBo de uma quantidade de projectos muito grandee e 
exporta~Ho de energia e de utiliza~Ao intensiva de energia. Este trabalho 
faz parte da estratdgia do Governo para colocar Mosambique numa posicHo em 
que, poderia explorar as oportunidades do mercado regional e internacional, 
se elas surgirem. As actividades, actualmente deeenvolvidas no pafs pelos 
bandos armados, limitam a poesibilidade do Governo iniciar no futuro 
pr6xim0, qualquer empreendimento importante. 0 inveetimento aeeociado a 
estes projectos (em hidroelectricidade, carvio, gbs natural, amdnia e 
aluminio) seria euperior a dole bili6es de ddlaree, a precos constantes do 
prfncipio da d6cada de 80, e representa urn campromieso macico em relacBo B 
dimensHo e 3 capacidade de absorCHo da economia mosarnbicana. 

15. 0s estudos da miaeHo neate relatdrio concluem que a estratdgia do 
aproveitamento em large escala doe recureos energdticoe conhecidos 
especificamente para sera exportadoe por Mosambique, nHo se moetrou eer 
vigvel no futuro previsfvel, com a posssvel excepcHo do projecto de ambnia, 
devido principalmente a limitac8es ou falta de competitividade,.nos. 
mercados de exportasSo. Para alterar esta conclus~o geral, eeria 
necessiiria uma importante melhoria no ambiente do projecto, incluindo uma 
melhor preparacio e um aumento subetancial e suetentado nos precos 
internacionaia dae mercadorias. A misslo apoia 08 critirios de 
aceitabilidade do Governo antes de se empenhar em grandee inveetimentos em 
projectos orientados para a exportacio, nomeadamente: 
(a) viabilidade aoe precos do mcrcado internacional com perspectivas 
seguras de mercado; e (b) beneffcios econdmicos eatiefatdrioe para 
Mocambique resultantes da exploraCHo doe eeue recureoe. A miseHo, tambh 



recomenda que a polftica de desenvolvimento gradual seguida pel0 Governo 
para reduzir os riscos para a economia mocambicana seja reforcada atraves 
do uso de capital estrangeiro, mercado, conhecimentos especializados em 
gestZio e tBcnica, e envolvimento a longo prazo de parceiros estrangeiros em 
cada um dos projectos. 

Polftica de ReabilitacHo 

16. A missgo concorda com o Governo que o principal objectivo, a 
curto e mEdio prazo, para o sector energdtico deve ser a melhoria da 
eficidncia operacional e o reforco das instituic6es do sector. As 
melhorias da eficisncia operacional cobrem um largo hbito de actividades. 
Muitas das actividades sHo relativamente pequenas quando consideradas 
individualmente, mas juntas elas constituem um programa importante. As 
actividades principais cobrem a formacHo da mi3o-de-obra, a melhoria dos 
mdtodos de gestlo, procedimentos financeiros e operacionais, reabilitaclo 
das instalac6es. melhorias na eficisncia da utilizacHo e do fornecimento de 
energia e na substitui~Ho de combustfveis. Este objectivo 6 urn componente 
vital de qualquer estratggia para a recuperacHo econ6mica em Mocambique e 
para habilitar o pals a beneficiar da sua vantagem de localizacHo para 
prover servicos de transporte, aos pafses do interior. 0 esforco de 
reabilitacHo das instalac6es de energia e de transporte absorveria 
completamente nos anos vindouros a capacidade institutional de Mocambique e 
os recursos financeiros e de do-de-obra disponfveis. De facto, serHo 
tambsm necessdrios substanciais entradas de recursos do estrangeiro, 
fazendo da assistsncia tBcnica uma componente vital desta estratggia. 
Qualquer afectacHo de recursos, para novos e grandes empreendimentos, nlo 
deve ser feita B custa do funcionamento operacional do sector. 

Polftica de Pre~os de Energia 

17. 0s objectivos essenciais da fixaclo de precos da energia em 
Mocambique devem ser a utilizacHo eficiente dos recursos econihicos, a 
viabilidade financeira das empresss do sector e a satisfaclo da procura de 
energia ao maisbaixo custo para a economia. 0s principais problemas,sHo 
as necessidades de: (a) eliminar a flagrante distorslo de precos entre os 
produtos energgticos; (b) tomar em linha de conta os factores econ6micos na 
polftica de estabelecimento de precos, especialmente para cobrir os precos 
equivalentes de importacHo e para prover incentivos para a eficiente 
utilizacHo de energia; e (c) tornar os procedimentos institucionais de 
fixacHo de precos mais responsivos a mudancas de circunstsncias econ6micas 
e financeiras, e deste modo, estabelecer um melhor equilfirio entre os 
objectivos da estabilidade de precos e os outros objectivos. 

18. A implementacHo de uma nova polftica, para o estabelecimento de 
precos de energia em Mocambique, € complicada pelas importantes e 
generalizadas distors6es em relacso aos custos econ6micos que se verificam 
relativamente B taxa de chbio da moeda nacional e aos precos e saldrios. 
Assim, a polftica de estabelecimento de precos de energia estd 
inseparavelmente ligada aos problemas de precos de toda a economia. Sem 
uma InvestigacHo substancial, d o  B possfvel estimar fiavelmente os precos 



de paridade de importa~io, com uma taxa de csmbio realista. Para 
estabelecer a base econ6mica de fixacio dos precos de energia a partir dos 
custos marginais a longo prazo para satisfacio da procura, seria tamb6m 
necessdrio preparar os programas de desenvolvimento ao mais baixo custo. 
Enquanto estes parsmetros estio a ser pesquisados e at6 que as novas 
polfticas sejam implementadas, hd uma importante justificacio econBmica 
para subir imediatamente os precos da energia importada, pel0 menos, at6 
aos nfveis de paridade de ImportacIo, corn base na actual taxa de chbio 
oficial. Este ajustamento melhoraria substancialmente a posicio financeira 
das empresas fornecedoras de energia e daria aos consumidores de energia, 
indicac8es mais apropriadas dos custos econBmicos. A missio recomenda, 
duma maneira geral, que o Governo implemente uma politica de precos para 
pel0 menos recuperar dos consumidores de energia os custos financeiros na 
totalidade, e deste mod0 manter os nfveis de paridade de importacIo para os 
produtos de energia comercializados internacionalmente. 

Polf t ica de Mo-de-Obra 

19. 0 desafio posto 2s empresas do sector energ6tic0, pela escassez 
de do-de-obra aperfeicoada, L o de desenvolver sistemas de formacIo de 
baixo custo e eficientes, que satisfacam as suas necessidades e reduzam a 
necessidade de apoio dispendioso de estrangeiros. As empresas devem-ser 
capazes de suster a emigracio de do-de-obra especializada. A 1egislacHo 
recente de trabalho autoriza as empresas a oferecer saldrios e incentives 
para motivar e segurar os trabalhadores com especializac8es essenciais. 
Contudo, hd ainda necessidade de dar B entidade patronal maior competOncia 
para admitir e dispensar trabalhadores por forma a melhorar a eficie^ncia 
operacional. Estes problemas dizem respeito a toda a economia em geral, 
mas requerem atenego urgentemente no sentido de apoiar os esforcos de 
formacIo e para serem realizados progressos continuados na situacBo da 
do-de-obra. 

Polftica Institutional 

.20. A necessidade de corrigir a debilidade institutional mencionada 
anteriormente (parzg. 8), requer uma adersncia mais forte Bs polfticas j6 
formuladas. Por exemplo, ernbora as empresas do sector sejam obrigadas a 
apresentar relat6rios financeiros, segundo normas e frequsncia definidas 
nos respectivos decretos de estabelecimento, d o  cumpriram ainda este 
requisito. As capacidades do Minist6rio da IndGstria e Energia e do 
Minist6rio dos Recursos Minerals necessitam de ser reforcadas para 
controlar e coordenar as actividades nos seus sectores e, para estabelecer 
as ligac8es com os outros minist6rios. 



21. A funclo, do previsto Conselho Nacional de Energia, sers 
importante para o desenvolvimento do sector energetic0 em funcHo das suas 
responsabilidades de recomendar politicas, estabelecer prioridades e 
garantir a adequacio do plano de investimentos para o sector. A missgo 
apoia plenamente a proposta de criacHo do Conselho. A missgo tamb€m 
considera, que a funcHo do Departamento de Energia deve ser crucial na 
formulaclo das politicas de energia, atraves das suas responsabilidades na 
coordenacBo e controle do sector energetic0 e apoio ao Conselho Nacional de 
Energia. Uma 6rea importante, que requer a perspectiva de base politica e 
a funcHo de coordenacHo do Conselho Nacional de Energia, € o planeamento de 
grandes projectos e programas multi-sectoriais, tomando em linha de conta 
explicitamente as 1igacZIes entre o sector energetic0 e os sectores 
agricola, industrial e de transportes. 

Estrategia e Prioridades 

Estratggia de Desenvolvimento 

22. A avaliacHo dos problemas e opc6es neste Relatbrio indica, que a 
ordem de prioridades para o desenvolvimento energdtico em Mocambique, a 
curto e m€dio prazo, deve ser determinada atraves da seguinte estrategia: 

Primeiro: Satisfazer as neceesidadee prbprias de energia de Mocambique 
usando em primeiro lugar as fontes internas, se for econbmico, e reabilitar 
e melhorar os activos existentes do sector. 

Segundo: Desenvolver as potencialidades de Mocambique para beneficar do 
com6rcio de trheito em produtos energiticos para paises do interior e do 
cmercio de electricidade, e para cooperar com paiees vizinhos no 
desenvolvimento de eolucZIes para problemas energetic08 comuns. 

Terceiro: Investir em energia ou em ind6etriae com elevado consumo de 
energia para exportac80, apenas se estiverem satiefeitas um niimero de 
condic6es importantes, especialmente criterioe econ6micos. financeiros e de 
mercado . 
23. A estratigia de desenvolvlmento recomendada pela missgo atribui 
uma prioridade menor aos grandes projectos orientados para a exportacHo do 
que, B reabilitacHo das inetalac6ee existentes para satisfaciio da procura 
interna de energia. Enquanto se mantiverem as 1imitacZIes de seguranw 
existentee, mesmo oe investimentoe, que eatisfizeeeem todos os criterios 
propostos, nHo eeriam viSveis. Enquanto persietirem as condic6es de 
inseguranw e de escaseez em meios humanos e financeiros , a missHo 
recomenda que o Governo focalize os recursos, na reabilitacHo e no reforco 
institutional. As recomendacZIes da miseHo, sobre prioridades sHo 
apresentadas no f i m  deste sudrio. Para al€m disto, o Governo deve 
reforcar a eua coordenac80 no planeamento de grandes projectos de energia, 
ind6stria e transportes, antes de se lancar em qualquer empreendimento. 



CooperacBo Regional 

24. 0 desenvolvimento das potencialidades de Mocambique para o 
come'rcio do transporte de produtos energ6ticos (produtos pe t ro l f fe ros  e 
carvio) e s t i  de acordo com a e s t r a t eg i a  gera l  para a cooperacio regional,  
sob os  auspfcios da CCDSA. Outras Qreas importantes 850 a s  t rocas  
comerciais de e lectr ic idade,  a utilizacBo do g i s  natural ,  a cooperaego para 
o desenvolvimento de s o l u ~ d e s  regionais para problemas comuns t a i s  como. 
p l a n t a ~ 8 e e  de f l o re s t a  para lenha, melhoria do rendimento dos fogdes de 
cozinha e produego de carvHo vegetal ,  e utilizacHo do c a n 4 0  como 
combustfvel dom6stico. A missgo apoia estes e s f o r ~ o s .  Por outro lado, no 
que respe i ta  B pol f t ica  do Governo em relacgo 2s t rocas  de energia com a 
R e p a l i c a  da Africa do Sul (RAS), exige-se urn equi l fbr io  correct0 en t re  o 
aproveit'amento das vantagens da disponibilidade de energia barata  (carvio, 
e lectr ic idade)  da RAS e a manutenego da capacidade para fornecer o s  
consumidores fundamentais, na regiKo de Maputo, no caso de interrupc80 
prolongada nas l igac8es de transporte e transmissio, en t re  a s  Sreas 
cos t e i r a s  e do in t e r io r .  

Prioridades Recomendadas para o Sector 

25 .  0s s d r i o s  das recomendacdes da missHo relativamente a po l f t i ca s  
e es t ra tdg ias  e de ass ie tgncia  tdcnica s i o  apresentados para cada um doe 
eubsectores pr incipals  no fim de cada um dos capftulos deste Relat6rio. De 
todas as recomenda~dee consideradas e m  conjunto, emergem alguns temas 
gera i s ,  que constituem as seguintes prioridades recomendadas ao Governo 
para o sec tor  energbtico: 

(a) c o r r i g i r  a escassez de produtos energetic08 e assegurar condic6es 
de fornecimento estgveis;  

(b) melhorar a f iab i l idade  das instalacdes de fornecimento de energia 
a t raves  da reabi l i tacgo das meemas; 

(c) promover o reforco in s t i t uc iona l  e a forma~Bo dos recursos 
humanos dos fornecedores de energia (EDM, PETROMOC e CARBOMOC) e 
tambdm da ENH, do Ministdrio da IndGstria e Energia e do 
Minist6rio dos Recursos Naturais; 

(d) eliminar as dis torc6es  nos precos de energia, pel0 menos atravds 
do aumento dos precos o f i c i a i s  para os nfveis  de paridade de 
importacBo B taxa de cambia o f i c i a l ;  deve ter-se em consideracBo 
a relacHo en t re  os  precos da energia e os outros precos na 
economia e a es t ru tura  dos custoa econdmicos de s a t i s f a ~ H o  da 
procura de energia; 

(e) fo r t a l ece r  a capacidade de planeamento das agsncias do sector  
energdtico para ea t i s fazer  a procura interna de energia e para 
ava l i a r  os grandee projectos energbticoe; 



(f) abordar a crise de energia dom6stica urbana com o objective de 
parar a destrui~ho das florestas naturals, 2 volta das cidades 
(especialmente Maputo, Beira e Nampula) e de melhorar as diffceis 
condic6es s6cio-econ6micos atravgs duma combina~iio de medidas 
para gerir a procura e aumentar a oferta de energia; e 

(g) continuar os esforcos de promocHo para estimular o interesse das 
companhias petrolfferas estrangeiras na pesquisa do petrbleo. 

Estas prioridades duma maneira geral reflectem as prdprias prioridades do 
Governo, e a misslo considera que o Govemo pode prosseguir com a 
implementaclo da maior parte destas recomendac6es. Algumas das medidas 
requeridas para melhorar a fiabilidade do fornecimento de energia podem d o  
ser vi5veis enquanto persistirem as actividades dos bandos armados. 

Prioridades de AssistQncia T6cnica Recomendadas 

26. As prioridades de assiste^ncia t6cnica a seguir indicadas emergem 
da presente avaliaciio do sector energgtico: 

(a) reforcar a efici6ncia de gestlo, financeira e operacional das 
agsncias principais do sector; 

(b) desenvolver os recursos humanos a todos os nfveis de 
especializac80; 

(c) melhorar a capacidade de planeamento das principais entidades 
fornecedoras e prestar assistgncia na preparacHo dos programas de 
desenvolvimento subsectorlais; 

(d) melhorar o planeamento e coordena~iio geral do sector atrav6s do 
desenvolvimento da capacidade do Departamento de Energia; 

(e) prestar assietsncia c m  estudos especfficos importantes cobrindo 
a estrutura dos precos da energia, a procura de energia 
dom€stica, inventdrios de mapas e de florestas, aquisi~Ho de 
petrbleo, utilizacHo de g6s natural, tarifas de electricidade, 
necessidades de reabilitacito das instalac6es operacionais 
existentes (petrbleo, electricidade e camlo), consemaciio de 
energia, substitui~ito de combustiveis e utilizacito de energia em 
comunidades rurais. 

Investimentos Prioritdrios Recomendados 

27. Em correspondSncia com as prioridades recomendadas para o sector, 
este relatbrio sugere um programa base de investimentos no sector de 
energia, atingindo cerca de 175 milh6es de ddlares a precos constantes de 
1985 e relativo ao periodo de cinco anos at6 1991. 0 programa encontra-se 
detalhado na Lista A no fim deste s d r i o  e apresenta-se resumido no quadro 
abaixo. Considera-se que este programa d o minimo requerido para apoiar as 
prioridades dentro da estratdgia de desenvolvimento recomendada, 



nomeadamente a reabilita~zo do activo e o desenvolvimento institucional. A 
assistfncia tgcnica recomendada para apoiar este programa de investimentos . 

estii detalhada na Lista B no fim deste sudrio, e os custos desta 
assistfncia estiio lncluidos no programa base. As componentes relativas, a 
combustfveis lenhosos e energla domgstica, fornecimento e distribuiclio 
petrolifera, electricidade e desenvolvimento institucional, podem 
prosseguir mesmo com as actuals condic6es de inseguran~a nas regides 
rurais . 

RESUMO DOS INVESTIMENTOS PRIORITmIOS 
NO SECTOR ENERGETIC0 ATE 1991 

(milh6es de dblares) - a/ 
Subsector 

Desenvolvimento Institucional e Estudos 3 , 0 
Combustfveis Lenhosos e Energia Domdstica 10,8 
Fornecimento e Distribuic50 Petrolifera 7,O 
Prospecciio e Exploraciio de 
PetrBleo e GQs 56.0 

Electricidade 70,5 
Cam50 27,O - 

Total 174,3 

a/ A precos constantes de 1985 - 
Fonte: Estimativas da misslo. - 

28. A missgo nHo apresentou quaisquer recomendac6es para um program 
de investimento para al6m de 1991 devido Bs grandee incertezas da previsHo 
da procura de energia em Mocambique. 0 programa base recomendado, nHo 
inclui os investimentos que presentemente ngo t8m uma justificaclo 
econ6mica segura, mas que as circunstOncias futuras poderiio justificar, 
tais como o recomissionamento e a alteraciio da refinaria de petrdleo e 
alguns projectos hidroel6ctricos em estudo. Em particular, podiam ser 
considerados investimentos adicionais at& 50 milhdes de do'lares para o 
aproveitamento dos recursos de gbs natural em jazigos no continente e a 
conversiio de instalacbes industriais e de transporte para utilizacHo de gbs 
se se mostrarem justificadas econ6micamente. 0s grandes projectos com 
elevado consumo de energla, tais como a fSbrica de amonlaco proposta, ngo 
estiio incluidos visto que seriam classificados como desenvolvimento do 
sector industrial. 0 aproveitamento dos grandes recursos energgticos, como 
6 o caso do carv60, nHo esth inclufdo, devido 5s actuais perspectivas 
desfavordveis do mercado internaclonal, i3 falta de justificaciio econ6mica 
baseada na informacHo de que a missgo dispde, e ainda 2 grande incerteza 
relativamente 5 disponibilidade de fundos e situacdo de seguranca. Para 
a l h  de terem que superar as dificuldades acima enumeradas, os investidores 
estrangeiros interessados teriam de se convencer da viabilidade financeira 
e tgcnica destes projectos, sob os rlgidos critgrios do sector privado. 



LISTA A: INVESTIMENTOS PRIORITARIOS RECOMENDADOS 
PARA OS SUBSECTORES ENERGETICOS ATE 1991 

(milhbee de d6lares) - a/ 

Combustiveis Lenhosos e Energia Domistica 
PreparacHo de programas de combustZveis lenhosos 
~rograma de ~eatHo da Floresta Natural para 

fornecimento de lenha 
Program de planta~6es para lenha 
Assistdncia em gestHo para as plantacdes 
Estudo sobre a Energia Domistica 
Projectos Piloto de Carvio e testes de fog6es de 
cozinha 

Programa Foglo de Cozinha 
Total do Subsector 

Fornecimento e Dietribui~Ho Petrolifera 
Reabilita~Ho das Instala~6es de Annazenagem e 
DistribuicBo 

AssistQncia ticnica para reforco instituicional 

Prospec~Ho e Explora~Ho de Petr6leo e Gbs 
PromocHo e preparacHo 
Explora~lo perfura~Hol jazigo 

Proepec~Ho de Gbs 
Jazigo de Pande 
Jazigo de Temane e outros 

ExplorasHo de Jazigos de G6s 
Jazigo de Pande- 

Projectos de Gbs 
Gasoduto de Pande-Inhassoro 
Projecto Piloto CNG 

Pessoal tgcnico para projectos de gbs 
Total do Subsector 



Electricidade 
ConclusHo de project08 em curso 
Melhoramento de subestacdes na zona de Maputo 
Reabilita~Zo de Centrals El6ctricas 
Amplia~Ho da rede Sul de 110 kV 
Reabilita~Ho dos sistemas de distribui~iio 
LIgac6es de novos consumidores de electricidade 
Inetalacbes de apoio para a EDM 
Sietema de comunica~bes para a EDM 
Assist6ncia tdcnica para reforco Institucional 
Centrais el6ctricas a diesel isoladas - novas e 
reabilitadas 

Mini-centrals hidroel€ctricas 
Total do Subsector 

Camlo 
Reabilita~Ho da mina de Moatize e estudos de pequenas 
minas a cbu aberto 

Necessidades de reabilitaciio mineira 
ConclusHo da mina piloto a cbu aberto 
Infraestrutura de superffcie e centro de formacHo 

(Moatize) 
Reabilita~Ho dos caminhos de ferro 

Subtotals 

Desenvolvimento Institucional 
Assistfncia tdcnica a nfvel de sector 

Total para o Sector Energdtlco 174.3 

a/ A precos constantes de 1985. - 
Fonte: Estimativas da mlssiio. . ,  - 



LISTA B: PRIORIDADES SUBSECTORIAIS RECOMENDADAS 
PARA A ASSISTENCIA TECNICA a/ - 

Reforcar a Efici8ncia de GestHo, Financeira e de ExploracHo 

Dar assisttncia 1 PETROMOC para desenvolver um sistema integrado de 
contabilidade e de Infonna~Ho de gestHo. 

Efectuar auditorias anuais 2s InstalacBes da PETROMOC cle reabastecimento de 
combustive1 para a avia~Ho. 

Definir as necessidades da ENH nas Qreas de gestlo, planeamento e 
administracHo, assim como na sua organizacio interna, e preparar os termos 
de refertncia necesslrios para as firmas consultoras apresentarem propostas 
para o fornecimento deste servico. 

Dar assist8ncia B EDM para empreender urn estudo sobre a tarifa da 
electricidade. 

Dar assist8ncia 1 EDM para conceber e implementar novos sistemas de 
Informa~Ho de gestHo e de controle de stocks. 

Dar assistfncia ao Departamento de Energia para formular o seu programa de 
trabalho e executar as actividades prloritirias. 

Desenvolver os Recursos Humanos 

Dar assistfncia 1 PETROMOC para detednar as necessidades de forma~Ho de 
recursos humanos e preparar propostas para um centro de forma~Ho. 

Dar assistfncia 1 EDM para preparar um programa de formacio de recursos 
humanos . 
Melhorar a Capacidade de Planeamento e Desenvolver Programas ao Mais Baixo 
Custo - 
Dar assistBncia ao Governo para definir, avaliar e comparar as opcBes para 
o aumento da oferta de lenha. 

Dar assistSncia B Direccao Nacional de Florestas para planear programas de 
combustiveis lenhosos. 

Dar assistsncia 1 Direc~Bo Nacional de Geografia e Cartografia para 
realizar levantamentos adreos. 

Dar assist8ncia B PETROMOC para estudar o mdtodo, de custo mais baixo que 
permita satisfazer a procura Mo~ambicana de produtos petroliferos, quer 
atravds da explora~Bo da Refinaria de Matola, com ou sem uma segunda 
unidade de conversHo, quer atravds da ImportacHo dos produtos. 



Dar assistfncia 2 PETROMOC para estudar e avaliar o neg6cio potencial do 
trsnsito dos produtos petroliferos para os paises do interior. 

Dar assistfncia 2 ENH com opc6es actualizadas para utiliza~io do gls em 
Mo~ambique, cobrindo transporte e mercados, estabelecendo urn project0 
piloto e avaliando programas de desenvolvimento alternatives. 

Dar assisttncia 2 EDM para estabelecer um programa de revisgo geral das 
normas dos sistemas de distribuicio. 

Dar assisttncia B EDM para avaliar a oportunidade de extensgo do 
fornecimento de electricidade no sector dom6stico urbano. 

Dar assistsncia B EDM para avaliar o mgtodo, de custo mais baixo, para 
satisfa~50 da procura de electricidade na RegiHo Sul da EDM. 

Avaliar a energia eldctrica potencialmente disponfvel da utiliza~lo 
conjugada dos aproveitamentos de Kariba e Cahora Bassa. 

Dar assisttncia il CARBOMOC a realizar urn estudo de prl-viabilidade sobre as 
necessidades de reabilita~lo das minas de carvio de Moatize. 

Dar assistfncia ao Instituto de Geologia Natural para realizar a 
investiga~lo geol6gica b8;sica e a perfuraciio explorat6ria de carvgo no sul 
de Mo~ambique . 
Dar assisttncia ao Ministgrio da IndSstria e Energia para rever as opciies 
disponfveis para Mo~ambique nos mercados internacionais para a explora~Ho 
dos recuros energgticos do pals. 

Dar assistsncia ao Minister10 da IndSstria e Energia no estudo de vdrios 
mgtodos para estabelecer os precos dos produtos energgticos em funcHo das 
distor~8es dos precos, saldrios e taxa de ciimbio existentes. 

Dar assistsncia ao Ministdrio da Indbstria e Energia na Identifica~Ho e 
implementa~io de medidas, justificadas economicamente, para a conservacio 
de energia, substitui~Ho de combustiveis e utiliza~Ho de energia em 
comunidades rurais. 

a/ 0s custos estimados para a assistsncia tecnica recomendada estlo - 
incluidos no programa de investimento base apresentado na Lista A. 
0s termos de refersncia resumidos, relativos a algumas das actividades 
de assist8ncia tgcnica, estHo apresentados nos anexos deste relat6rio 
e os objectivos de algumas das actividades estHo resumidos no texto 
principal do relat6rio. 





I. ANALISE DO SECTOR 

1.1 Mocambique 6 urn grande pafs corn cerca de 800.000 km2 de extensgo, 
que poseui vastos recursoe minerais e um aprecigvel potencial agrfcola. A 
populacHo, de cerca de 14 mllhires, cresce anualmente a um rltmo de cerca de 
2.6%. Calcula-se que o Produto Interno Bruto de Mocambique tenha 
decrescido, em termos reais, a uma taxa anual de cerca de 2% no perfodo 
compreendido entre 1973 e 1983, o que corresponde a cerca de 5% "per 
capita." Como pode verificar-se no Quadro 1.1, a uma grande baixa em 
1973-76 seguiu-ee alguma recupera~Bo em 1976-80 e novamente uma grande 
quebra em 1980-83. Hb informac8o de que a taxa de declfnio tern aumentado a 
partir de 1983. 

Quadro 1.1: M O W I Q U E  - EVOLUCAO DO PRODUTO INTERN0 BRUT0 
NO PERTODO 1973-1983 

PIB -1,9 295 -6,3 -6,3 100 
Agricultura -1,s 1,1 -9.5 -9,5 48 
Inddstria -3.4 3.2 -7.8 -7,8 14 
Divereoe -1.6 4.7 -0.7 -0,7 38 

PIB "Per capita" em 1984: 150 dblares. 

Fonte: Banco Mundial; Uosambique, An Introductory Economic Survey, - 
Washington. 6 de Junho de 1985. 

1.2 Em 1985, a economia encontrava-se ZL beira do colapso e corn poucae 
perepectivas de recuperacao ee entretanto n8o foeee euetida a ruptura da 
actividade econdmica caueada pela ac~Ho de bandos armadoe. Tem diminuldo a 
produc80 de alimentos e ae regi8ee mrais deixaram de poder abastecer oe 
centroe urbanos. Hb einais evidentee de eubnutricBo. As exportacCes.de 
mercadoriae cesearam e tem havido uma reducilo dreistica nas receitas doe 
eervicos e nas remessas dos emigrantes, o que tem conduzido a uma grave 
carencia de divieas, neceeelriae Be importac8ea de pecas eobreseelentee, 
mat6riae-primae. produtos petrolfferos e bens de capital e de coneumo. As . 
inetalac6ee fabris apenee laboram a uma pequena frac~ao da sua capacidade e 
os bens de cansumo escasseiam nos meios urbanos e sHo praticamente 
inexietentes nas zonae.ruraie. Acresce que oe traneportes dos meios rurais 
para os urbanos entram frequentemente em ruptura, quer por carzncia de 
combuetfvel ou de viaturae nas devidas condic8es, quer por for- das 



actividades dos bandos armados. Dada a escassez de bens para venda aos 
precos fixados pel0 Governo, a moeda local - o metical - tern baixado 
grandemente de valor. Uma propor~iio significativa do com6rcio interno 
faz-se, ou a precos muitas vezes superiores aos precos oficiais, ou atraves 
da troca directa. 

1.3 TCm contribufdo para o declfnio da economia factores que estio 
fora do controle do Governo. 0s factores principais sHo: o vazio na 
Go-de-obra especializada e semi-especializada resultante do Cxodo em massa 
dos residentes portugueses a meio da d6cada de 70, a ocorrzncia de virias 
calamidades naturais, a extenslo da ruptura devida Bs actividades dos 
bandos armados desde o infcio dos anos 80 e a queda das receitas 
provenientes de direitos de trsnsito de mercadorias e das remessas dos 
emigrantes da Repiiblica da Africa do Sul (RAS). Contudo, o declfnio 
econdmico tem tambgm resultado de deficidncias da polftica econ6mica e 
financeira do Governo e da debilidade das institui~des, sobretudo a grande 
falta de Go-de-obra cam fonnaclo. 

Recursos Energgticos 

1.4 Mo~ambique tem substanciais recursos energeticos, os quais tdm 
sido identificados a partir de um vasto trabalho de prospec~lo efectuado 
desde a Independsncia, para auxilio ao Governo na identifica~iio das 
oportunidades de investimento. 0 potencial hidroelectrico estd avaliado em 
cerca de 11.000 MU, dos quais apenas cerca de 2.200 MW estgo aproveitados. 
SKo abundantes os dep6sitos carboniferos e, embora as reservas comprovadas 
sejam somente de cerca de 5 mllhbes de toneladas, calculam-se as reservas 
provdveis em 82 milhaes de toneladas e as estimativas de reservas, 
possiveis excedem os 3 mil milh8es de toneladas. Foi encontrado gls 
natural no continente e as estimativas das reservas descobertas variam 
entre 0,4 TPC e l,4 TPC. Considera-se provdvel a existencia de gia em 
muitas outras breas. NKo foi descoberto petr6le0, mas bastantes companhias 
petroliferas internacionais tdm procedido a prospec~bes, principalmente ao 
largo da costa. SKo ainda substanciais as florestas existentes (19 milhdes 
de hectares), embora tenham vindo a ser dizimadas durante as duas fltimas 
dgcadas. A vantajosa 1ocaliza~Ho do pais, tendo em visto a oferta de 
servicos de trtnsito para paises interiores, representa tambgm um sdlido 
potencial de desenvolvimento. As exportac6es de carvlo e a importacKo de 
produtos petrolfferos constituem bons exemplos, no sector energbtico, onde 
esiste um forte potencial para o com6rcio do trtnsito. 

Adlise do Sector Energetic0 no Ambito da Economia 

1.5 0 desenvolvimento do sector energdtico tem sido, simulttneamente, 
a causa e o efeito de uma situacgo macroecondmica em depresslo. 0s agentes 
do sector sofrem de debilidades inatitucionais e de carfncias de 
do-de-obra aperfeicoada, que s4o endCmicas em toda a economia. As 
carsncias de produtos petroliferos tern contribuido para um abaixamento da 
produ~Ho em muitos sectores, enquanto o estado de depresslo da economia tem 
reduzido a procura de energia. 0 colapso das exporta~bes e a consequente 
falta de divisas sKo os factores responsiveis pela cardncia de produtos 



petrolfferos, mas havers uma excessiva capacidade de fornecimento de 
electricidade a nfvel nacional quando todos os centros produtores estiverem 
em funcionamento. 0 uso domdstico de fontes comerciais de energia tem 
baixado devido a dificuldades no abastecimento e vem sendo depositada uma 
crescente confian~a nos combustfveis tradicionais. A falta de divisas tem 
provocado a redu~Io nos fornecimentos de petrdleo que, em 1985 e 1986, 
foram insignificantes. As actividades dos bandos armados nas zonas rurais 
tSm provocado dificuldades nos abastecimentos de lenha, de carvho vegetal e 
at6 de electricidade, ou tSm-nos tornado menos seguros e mais onerosos. 
Consequentemente, hb inadequados abastecimentos de lenha para fazer face 2 
procura urbana. 

1.6 Num ano mddio do infcio da ddcada de 80, a energia bruta 
disponfvel em Mo~ambique, e proveniente de todas as formas de energia, 
representava cerca de 3 milh6es de toneladas de equivalente de petrdleo 
(tep) ou, de forma grosseira, 250 quilogramas de equivalente de petr6leo 
(kgep) "per capita" (dos quais cerca de 80% correspondem a combustfveis 
lenhosos). Este valor pode ser comparado com cerca de 560 kgep para o 
Malavi, 470 kgep para a Tanzsnia, 760 kgep para o Zimbabue, 350 kgep para o 
Uganda e 270 kgep para a Etidpia. 0 consumo de energia "per capita" de 
Mo~ambique estava portanto no limite inferior da m6dia da Africa Oriental, 
embora a maior parcela da oferta total correspondesse a fontes 
comerciais. 11 Dos 20% provenientes das fontes comerciais, 70 a 75% 
correspondia ao petrdleo, 15 a 20% B electricidade e 5 a 10% ao carvlo. 

1.7 No infcio dos anos 80, a distribui~lo do consumo da energia 
comercial em Mo~ambique, numa base de "equivalente de petrbleo," foi de 
aproxhadamente 27% na indiistria, 27% nos transportes, 31% em usos 
domdsticos e institui~8es palicas, e 15% na agricultura e noutros 
sectores. 0 consumo piiblico e dom6stico das forma comercial e tradicional 
de energia representava uma media aproxlmada de 90% do consumo nacional. 
Em termos globais, Mo~ambique precisava de cerca de 1,4 tep de energia por 
milhar de ddlares do PIB, enquanto, no que toca apenas 2 energia comercial, 
a intensidade do consumo era de cerca de 280 kgep por milhar de dblares do 
PIB. Fazendo a compara~Ho com alguns pafses vizinhos, - 21 Mo~ambique 

11 Por fontes comerciais de enrgia entende-se aqui a electricidade, o - 
petrdleo, o gbs e o carvlo, apesar de aprecidveis quantidades de 
combustfveis "tradicionais" (principalmente a lenha e o carvlo 
vegetal) serem comercializados nos mercados. 0 Zimbabue consome uma 
parcela mais elevada de energia comercial, essencialmente devido 2 
importSncia da inddstria mineira e da IndGstria pesada. 

21 - os valores comparsveis para a TanzSnia 880: - - total das fontes de energia: 1,6 tep por milhar de dblares 
do PIB. - energia comercial: 126 kg ep por milhar de d6lares do PIB. 

(Footnote Continued) 



necessita de mais energia comercial (muita da qua1 d importada) 
relativamente ZI produ~fo econ6mica, o que possivelmente reflecte uma 
combina~bo de diferencas estruturais da procura e uma menor eficiQncia na 
utiliza~Io da energia. 

1.8 A energia desempenhava no comdrcio externo do pais um papel muito 
mais importante do que presentemente. As exporta~des de energia de 
aproveitamento hidroeldctrico de Cahora Bassa foram reduzidas em 1981 e 
intetrompidas em 1984 devido a sabotagem nas linhas de tranporte, o que 
representa para Mo~ambique uma perda anual da ordem dos 8,4 milhBes de 
d6lares, valor das receitas em divisas que deixa de arrecadar. A produ~bo 
de carvlo decaiu bastante em relacgo ao nivel atingido nos finals da d6cada 
de 70 devido B ruptura dos meios de transporte afectos Bs minas de carvbo, 
e o pafs estg anualmente a perder receitas provenientes da exportaMo de 
carvbo de cetca de 4 milh6es de dblares. 3/ As importa~6es de ramas t@m 
sido substituidas por importa~6es de prodctos refinados, e o volume e valor 
totais do petr6leo importado tSm decrescido substancialmente a partir de 
1981. Com o encerramento da refinaria em Maputo, os excedentes de produtos 
refinados deixaram de ser exportados durante 1984. 41 
Abastecimento e Consumo de Energia 

1.9 0s balan~os energBticos de 1981, o Gltimo ano considerado quase 
"normal," e de 1984,o que ilustra a situacHo mais recente, estlo resumidos 
no Quadro 1.2, podendo ver-se os balan~os pormenorizados no 
Anexo 1. 

(Footnote Continued) 
e para a Etibpia: - total das fontes de energia: 1,8 tep por milhar de dblares 
do PIB. - energia comercial: 116 kg ep por milhar de dblares do PIB. 

31 Em 1985 as exporta~6es totais de mercadorias atingiram em Mo~ambique o - 
valor aproximado de 70 milh6es de dblares. 

41 I2g Indica~Zies (ver capitulo 3) de que a polftica de importa~Ho de - 
produtos refinados tem-se revelado mais econ6mica do que a de 
importa~Ho de petrbleo bruto e de reexporta~Ho dos excedentes dos 
produtos refinados, pel0 menos desde 1984. 
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1.10 As evolucBes essenciais que sHo apresentadas no Quadro 1.2 
revelam o declfnio, quer das importac6es de produtos petrolfferos e de 
ramas, devido principalmente 2L carzncia de divisas, quer das exporta~8es de 
hidroelectricidade e carvio, motivado por actos de sabotagem nas linhas de 
transporte e na rede vibria. 0 consumo interno lfquido global de energia 
cresceu marginalmente, partindo do princfpio que o consumo "per capita" da 
lenha permaneceu sensivelmente constante a medida que a populacgo 
aumentava. Consequentemente, calculou-se que os combustfveis tradicionais 
representassem cerca de 80% do consumo domEstico llquido de energia em 1981 
e 90% em 1984, atribuindo-se este aumento significative principalmente ao 
decllnio no consumo dos combustfveis comerciais. 

Combustlveis Lenhosos e Energia para Usos Dome'sticos 

1.11 0s combustfveis lenhosos sOo a principal fonte de energia para 
usos domdsticos (a categoria cam o maior consumo de energia), e quase todos 
os combustfveis lenhosos provsm de florestas naturals e de savanas que 
rodeiam cidades e aldeias. Estes recursos estiio bastante degradados e nlo 
podem sustentar os nfveis actuais de consumo urbano a longo prazo. A 
desfloresta~lo 3 volta dos principals centros urbanos vai prosseguir devido 
2L procura de combustlveis lenhosos. 0s precos dos combustlveis lenhosos 
nos mercados urbanos 880 extremamente elevados relativamente aos precos 
oficiais dos sal6rios e de outras mercadorias, causando as maiores 
dificuldades econdmicas e socials. A continua~Ho da deterioracio da 
situa~Oo energdtica urbana durante os prdximos anos d inevitbvel, e o maior 
problem que o Governo enfrenta consiste na necessidade de, tgo cedo quanto 
possfvel implementar medidas para inverter esta tendzncia. 

1.12 A escala national, o consumo de lenha e de toros de pequeno 
dismetro foi calculado em 1980 como sendo sensivelmente equivalente 1 
quantidade de madeira resultante do crescimento natural, nesse ano, da 
totalidade das florestas do pals. Contudo, o balan~o entre a oferta e a 
procura variou grandemente atravds do pafs, dado que grande parte da 
popula~Ho reside em zonas cam escassez de combustlveis lenhosos. 0 Governo 
empreendeu no fim dos anos 70 urn programa de planta~aes para obten~lo de 
lenha, no qua1 investiu cerca de 31,5 mrilh6es de ddlares. 0s resultados do 
programa tsm sido fracos devido a factores naturals imprevistos, a 
planeamento, prepara~iio e gestiio inadequados e 2L ruptura provocada pelos 
bandos armados. 

PetrBleo e Gbs 

1.13 Num ano mgdio dos princfpios da ddcada de 80, o petr6leo atingia 
cerca de 75% da energia comercial utilizada em Mo~ambique. 0 consumo dos 
produtos energe'ticos do petrdleo tiveram um decrdscimo da ordem dos 21% no 
perfodo de 1978 a 1985, de 384.373 toneladas em 1979 para 303.820 toneladas 
em 1985. De qualquer maneira, a estrutura do abastecimento alterou-se 
nitidamente. At€ 1980, Mocambique procedia 2L refina~iio de apreci6veis 
quantidades de ramas importadas (600.000 a 700.000 toneladas por ano), 
exportava mais do que 200.000 toneladas por ano de produtos refinados 
(sobretudo gasolina e dleos pesados), e importava gasdleo dada a 



incompatibilidade entre a composi~Io da sua produ~go e as prefertncias da 
procura. 51 Nos anos mais recentes, contrariamente as importa~des de 
petr6leo Fruto forma drssticamente reduzidas (para 250.000 toneladas em 
1983 e 86.000 toneladas em 1984). enquanto as importa~des de derivados do 
petro'leo aumentaram substancialmente, de uma me'dia de cerca de 100.000 
toneladaa por ano, no perfodo 1978-1980, para cerca de 200.000 toneladas 
por ano no period0 1982-84 e cerca de 300.000 toneladas em 1985, d o  
obstante este aumento houve s6rias faltas de petrbleo, GLP e gasolina em 
1985 e 1986. 

1.14 Em termos financeiros, o d6fice anual no come'rcio de petrbleo e 
derivados caiu de uma me'dia de 150 milhdes de dblares no perfodo 1980-82 
para cerca de 70 milhdes de ddlares em 1983, com novo decrgscimo em 1984. 
0 custo lfquido do consumo de petr6leo (defice) atingiu uma m6dia de cerca 
de 21% do total de importa~des e de 45% do total de exporta~des no perfodo 
1980-1983. As tendsncias verificadas no subsector petrolffero estao 
resumidas no Quadro 1.3. 

51 A evolu~Ho do tipo da procura, relativamente ao gasdleo e B gasolina, - 
tern sido tamblrn em parte o. resultado da politica de manter os precos 
do gasdleo bastante inferiores aos da gasolina. 



1.15 A falta de divisas levou B ruptura na aquisicHo de ramas noe 
finais de 1984 e impediu a obten~Ho de contratos de fornecimento a longo 
prazo. 0 pale experimentou prolongadas carsncias de gasolina e gas6leo. 
Ulteriormente, a PETROMOC teve que adquirir derivadoe do petr6leo no 
mercado international de entrega imediata em pequenas quantidades dada a 
escassez de divisas. Alguns pafses (includindo Angola e a Unigo SoviBtica) 
forneceram pequenas quantidades de produtos petrolfferos em 1985 em termos 
que o Governo nao torna pfilicos. 0 Governo estabeleceu um "fundo 
petrolffero" na tentativa de melhorar as possibilidades de aquisiclo. 

1.16 0 Governo est6 a preparar uma nova fase na eua campanha de 
promocgo de dreas no mar para a proepeccao de petr6le0, e est6 preparado 
para implementar um program mais vasto de exploracgo de gis natural em 
terra corn auxflio soviitico. Jd foram deecobertae reservas de g6s, e o 
Governo procede ao exame da viabilidade da construcgo de uma f6brica para a 
produclo de amonlaco. 



Energia Eldctrica 

1.17 A Electricidade de Mo~ambique (EDM) foi criada em 1977, tendo-lhe 
sido outorgada a responsabilidade exclusiva pel0 fornecimento palico da 
electricidade, incluindo a produ~lo, o transporte e a distribui~lo. A EDM 
explora uma quantidade considerfive1 de instala~ges, incluindo uma 
capacidade produtiva disponfvel de cerca de 250 MU, 3.000 km de linhas de 
transporte em alta e mddia tenslo e trSs sistemas de rede. Acresce que a 
EDM tem 3 sua disposi~io at6 200 MW de potgncia de Cahora Bassa, como 
direito de Mo~ambique. A produ~Ho dos meios prdprios da EDM tem oscilado 
pelos 300 GWh anualmente, nos Sltimos cinco anos, enquanto o consumo anual 
(satisfeito parcialmente pela importaclo) tem variado entre os 600 e os 650 
GWh. 0s 2075 MW do aproveitamento hidroel6ctrico de Cahora Bassa e a rede 
de transporte em corrente contfnua para Pretbria, na RAS pertencem e sio 
explorados pela Hidroel6ctrica de Cahora Bassa (HCB), uma empresa pfilica 
international com capitais portugueses (82%) e do Governo de Mo~ambique 
(18%). 0 tipo de contrato entre a HCB e a "Electricity Supply Commission" 
(ESCOM) da RAS afecta grandemente o preco que a EDM paga pela energia que 
recebe da ESCOM. k/ 
1.18 Conhecem-se tr6s grandes jazidas de carvgo, todas situadas nas 
imedia~6es de Tete, na zona centro ocidental do pass, e a distsncias 
substanciais da costa e dos principais mercados internos. 0 camlo tem 
sido extrafdo desde a dEcada de 40 nas minas subterrsneas de Moatize, 
prdximo de Tete. A extracflo de carvio praticamente cessou com o corte da 
linha ferrovidria entre Moatize e a Beira, impedindo quer o com6rcio 
interno quer a exporta~o. A producio atingiu o seu auge em 1981 com cerca 
de 330.000 toneladas (cam80 passado pel0 crivo), das quais 220.000 
toneladaslano foram exportadas e 110.000 toneladas vendidas intemamente. 
Acrescente-se que Mo~ambique lmporta normalmente 120.000 toneladas da RAS a 
precos muito baixos para abastecimento da zona de Maputo. 0 consumo 
interno atingiu uma m€dia de cerca de 215.000 toneladas por ano no perfodo 
1979-1982 71 mas baixou ulteriormente devido B ruptura, por sabotagem, 
verificada Kos meios de transporte do carvHo de Moatize, e devido tambh ao 
declfnio geral da actividade econbmica. 

6/  Quando o contrato de fornecimento est6 em vigor, a EDM efectivamente - 
"reimporta" energia de Cahora Bassa atrav6s da rede da ESCOM para 
abastecer Maputo; quando o contrato nHo est6 em vigor, como quando a 
ligac&o em corrente contlnua estd interrompida devido a sabotagem, a 
EDM importa energia da ESCOM. A ligacHo tern estado fora de servi~o 
desde 1984. 

. - 7/ 0s principals utilizadoree de camio em Mo~ambique sHo os caminhos de 
ferro, as faricas de cimento, as refinarias de aciicar e a Central de 
Maputo (que utiliza camHo importado da RAS). 



1.19 0 Governo estL a estudar a possibilidade de aumentar a capacidade 
produtiva para um nivel anual da ordem dos 6 milh6es de toneladas de carvao 
vend6ve1, a atingir em duas fases de 3 milhBes de toneladas cada. A 
implementac&o destes planos depende da restauracHo das condi~bes de paz no 
pais e do progress0 conseguido na obtensgo de financiamentos muito elevados 
para investimentos em novas minas, reabilitacHo e melhoramento do caminho 
de ferro e das instalacBes portu6rias. - 81 
A Organiza~io Institutional para o Sector Energetico 91 

1.20 A economia de Mo~ambique 6 conduzida atraves de um planeamento 
central. A tomada de decis6es de Smbito econ6mic0, incluindo a afectacHo 
dos recursos B altamente centralizada. A estrutura de planeamento e de 
administracao B estritamente hierdrquica e B dominada por ligac6es 
verticais. At6 agora, o planeamento tem-se centrado na implementacgo de 
projectos de desenvolvimento considerados estratBgicos para o 
desenvolvimento do pais, estabelecendo objectivos de produego e afectando 
as necessidades correspondentes para os factores de produego. 0 Governo 
pretende modificar o sistema de gestHo econ6mica num futuro pr6ximo, de 
forma a incluir na afectacHo de recursos o uso das politicas fiscal, 
monetdria e de precos. A taxa de cgmbio oficiai sobrevaloriza 
excessivamente a moeda local e o Estado tem um controlo quase absoluto 
sobre o com6rcio externo. 

1.21 A determinados organismos centrais Q atribuida a responsabilidade 
exclusiva pela definicHo de princfpios, objectivos, normas, metodos e 
processos para a afectacHo de recursos e para a sua implementa~Ho atraves 
do controlo de planeamento, do orcamento, do credit0 e dos precos. No seio 
da organizacHo do Plano Central do Estado, estas tarefas sHo coordenadas 
pela ComissHo Nacional de Planeamento (a qua1 tem a responsabilidade formal 
de assegurar a consistGncia intersectorial dos investimentos e a 
compatibilidade dos planos de producgo das empresas com as disponibilidades 
de recursos), pel0 MinistQrio das Financas, o Banco de Mocambique e a 
Comiss&o Nacional de Saldrios e Pre~os. Cada MinistBrio do sector 6 
respons6vel pela coordenacHo e submiss80 Bqueles organismos das propostas 

81 0 custo de capital estimado, excluindo a varia~go de precos, para o - 
pleno desenvolvimento at6 6 milhees de toneladas por ano 6 de cerca de 
mil milhees de dblares. 0 financiamento para a primeira fase do. 
programa de desenvolvimento mineiro foi assegurado pela Uniao 
SoviBtica; M informaMo de que a Franca, a Itdlia e Portugal estgo 
interessados na segunda fase de 3 milhges de toneladas por ano. 

91 0s estudos referentes 3 organiza~Ho institutional e aos problemas de - 
desenvolvimento e voliticas mencionadas neste capitulo sHo baseadoe 
em: Banco Mundia1,- Mo~ambi~ue - An Introductory Economic Survey, 6 de 
Junho de 1985. 



elaboradas pelas empresas sob a sue supervisBo, tendo em vista os 
objectivos e precos da produciio, as necessidades de matbrias-primas e de 
pecas sobresselentes, e ainda pela transmissgo a essas empresas das 
decis8es dos organismos centrais sobre esses assuntos. 

Polfticas e Investimentos nos Ultimos Dez Anos 

1.22 Desde os finais dos anos 70 que tem sido dada a maior das 
prioridades b afectaclo de recursos para a implementa~lo de projectos 
contemplados no Plano Prospectivo Indicativo. 101 0 Plano Prospectivo 
Indicativo contemplava projectos para a produe% de mercadorias agrfcolas, 
texteis, ferro e aco, maquinaria, alumfnio, 866, produtos qufmicos bssicos, 
carvlo, electricidade e materiais de construcio; barragens, pontes e 
estradas; e prospec~iio petrolffera. A polftica do Governo consistiu em 
criar a desejada infra-estrutura para estimular o investimento na 
capacidade produtiva. A implementacHo de novos investimentos durante 0s 
anos que se seguiram B IndependQncia (em herdades estatais e desde os fins 
dos anos 70, em projectos de desenvolvimento principais) consumiu a maior 
parte dos recursos disponiveis-financeiros e de ~o-de-obra qualificada. A 
maior parte dos trabalhos de electrificaclo estao agora quase completados 
mas nlo se verificou o desenvolvimento que se aguardava nas actividades 
agrfcola e industrial. 0s investimentos no sector da energia (incluindo a 
lenha) atingiram, desde finais dos anos 70 (com base em dados fornecidos 
pel0 Plano Central do Estado) o montante de cerca de 335 milh8es de 
dblares, ou 20% das despesas totais de investimentos. 

1.23 A politica do Governo foi estabelecida antes de os bandos armados 
comecarem a causar a maior ruptura na economia. Contudo, tem sido 
reconhecida a existgncia de falhas na execucao desta politica, que tem 
tambh contribuido para que nlo se tenham atingido os objectivos. 111 
Alguns investimentos foram empreendidos sem uma avaliacso realista dos 
recursos ffsicos e financeiros disponfveis a curto e a m6dio prazo, ou sem 
uma adequada ponderaciio dos beneffcios e dos custos. Estes factores, 
agravados pela ruptura causada pela actividade dos bandos armados, 
contribuiram para o critic0 sub-rendimento daqueles investimentos. 

1.24 0s equipamentos e instalacaes existentes estHo deteriorados elou 
tern sido utilizados abaixo da sua capacidade, devido a uma gestiio 
deficiente e B falta de matgrias-primas, de pecas sobresselentes, de 
manutenego e de do-de-obra qualificada, e devido ainda b concentracHo de 

101 Repiiblica Popular de Mocambique, "Linhas Fundamentais do Plano - 
Prospective Indicativo para 1981-1990" (Maputo: Imprensa National, sem 
data). 

111 Estas falhas foram object0 de discussHo aberta no Quarto Congresso do - 
Partido em 1983. 



esfor~os nos novos investimentos. Em aditamento, refira-se que a 
eficisncia no uso dos recursos tem sido desencorajada, dadas as politicas 
de credit0 e de precos. 

1.25 0s precos actuais - os mais importantes dos quais sHo fixados ou 
regulamentados pel0 Conselho de Ministros e pela ComissHo Nacional de 
Sallrios e Pre~os (CNSP) - n60 reflectem nem os custos de abastecimento nem 
a escassez relativamente 1 procura. A estrutura dos precos estb altamente 
distorcida quer entre sectores, quer internamente a cada sector. At6 
agora, tem sido polftica do Governo a sobrevalorizacHo excessiva do 
metical, o que tem facilitado a mnutencHo doe precos oficiais dos produtos 
petroliferos, da electricidade e do camHo, a niveis artificialmente 
baixos. Embora a inflaciio se tenha situado a nlveis substanciais (cerca de 
30% por ano entre 1983 e 1985) os salLrios e vencimentos nominais nHo 
sofreram altera~des durante vbrios anos. Todavia, a factura dos saldrios 
tem aumentado em resultado do sobre-emprego da milo-de-obra nHo 
especializada. A queda dos salbrios reais conduziu ainda 1 desmotivacHo da 
forca de trabalho e B emigracgo dos operbrios especializados e 
semi-especializados. 0 Governo tentou deter a safda do pessoal 
especializado publicando uma nova lei do trabalho (Dezembro de 1985) que 
permite Bs empresas oferecerem salLrios e incentives de forma a motivar e 
consemar os trabalhadores qualificados. 

1.26 A ineufici6ncia dos precos na cobertura dos custos actuais das 
empresas tem sido disfarcada atraves de subsfdios do orcamento central e de 
crdditos de sistema bancbrio. Embora se diga que os subsldios s6 sHo 
concedidos a empresas mais corn interesse social do que econdmico, algumas 
empresas geradoras de prejulzos tEm obtido crbdito, mesmo quando as 
perspectivas de reembolso sHo reduzidas. As taxas de juro nHo sofreram 
alterago desde 1980 e d o  tSm papel na atribuicHo do crbdito, porque este 
6 atribuldo segundo as regras do Plano Central do Estado. 

1.27 0 impact0 negativo destas orientac6es de desenvolvimento sobre a 
economia tem sido significative. 0 impacto, sobre um sector particular da 
economia , das dif iculdades f inanceiras , f f sicas e particularmente de 
do-de-obra, nHo pode set resolvido apenas no context0 do prdprio sector. 
A gestHo do perlodo de transicHo para urn sistema econdmico que inclua na 
afecta~Ho de recursos uma polltica fiscal, monetdria e de precos, 6 a maior 
tarefa que o Governo enfrenta. Desde o Quarto Congress0 do Partido, em 
1983, que o Governo se tem preocupado em adoptar algumas medidas para 
solucionar estes problems, embora o aprofundamento da crise e as 
actividades dos bandos armados impecam o avanco da recuperacHo. Iria para 
al6m do objectivo deste Relatdrio fazer recomendacdes sobre tais questees. 
Contudo, o Relatdrio avalia o impacto destas questaes no comportamento do 
sector energetico. 

Questaes do Planeamento Energ6tico 

1.28 0 Governo sustenta que a sua estratdgia econhica b orientada por 
dois princfpios complementares: manter a viabilidade dos actuais meios de 
producHo atravbs de programas de reabilitado e de manutenciio, e promover 



um desenvolvimento econdmico sustentado atravI5s da exploracHo dos recursos 
nacionais. Do mesmo modo, os problems levantados no planeamento do sector 
energetic0 podem ser classiflcados, ou nos de curto e m6dio prazo ou 
naqueles cuja natureza 6 essencialmente de longo prazo. Esta distincIo 
separa as quest6es de eficie'ncia operacional, de desenvolvimento 
institucional e de fixaclo de precos, dae quest6es ligadas com a exploracHo 
de recursos de maior potencial. Um dilema fundamental no sector energetic0 
consiste na importtncia relative que se atribui a estas duas componentee, 
dadas as carEncias de do-de-obra experimentada e de recursos financeiros. 
0 Governo precisa de, no 3mbito da estratggia escolhida, desenvolver um 
program que seja consistente com a disponibilidade de recursos. Nestas 
circunstSncias, a questlo primordial I5 a necessidade de estabelecer 
prioridades para a utilizacBo de recursos actuais ou futuros. Do ponto de 
vista da misslo, Bs questties relacionadas com o primeiro grupo deve ser 
dada prioridade. A situacHo de inseguranca limita a possibilidade do 
Governo quanto a uma accHo imediata, especialmente na implementa~Ho dos 
project08 maiores. A implementacHo da maior parte das recomenda~6es de 
actuacHo dadas neste relatdrio pode ser empreendida independentemente da 
situaciSo de seguranca. 

Efici8ncia Operational e ConsolidacHo das InstituicBee 

1.29 As principais inatituic6es no sector energetic0 ego relativamente 
novas, tendo sido criadae depoie da Independsncia. Encontraram obstLculoa 
no seu desenvolvimento e amadurecimento devido B falta de prdtica e de 
recursos. A miseHo concorda com o Governo em que a melhoria da eficitncia 
operacional e o fortalecimetno dae instituic6es do sector deveriam ser os 
objectlvoe principais para o eector energdtico a curto e a ddio prazo. 0s 
exames feitos aos subsectores conetantee doe Capftulos 2 a 5 deste 
relatdrio identificam as maiores cartncias quanto B gestHo e B competsncia 
t6cnica e financeira, e as recomendac8es para aesietzncia tdcnica dHo 
prioridade Bquelas breae. As quest6es institucionaie encontram-se 
examinadas ao nfvel de sector no Capftulo 6. Eete objectivo d uma 
cmponente vital da estratdgia para a recuperacHo econdmica baseada no 
aperfeicoamento da utilizacHo da capacidade produtiva existente. As 
medidas para atingir este objectivo podiam tambdm ajudar urn outro, que 
consiste na obtencao do controle eobre as potencialidades de Mocambique em 
dirigir o com4rcio do trtnsito de produtos energdticos para os pafsea do 
interior. Este esfor~o absorverg completamente a capacidade institucional 
Mocambicana e os recureos em do-de-obra especializada no8 anos prbximos. 
De facto, sere necessdria uma substancial ajuda do estrangeiro para que 
este objectivo seja convenientemente atingido. Assim, qualquer deevio 
destes recursos nos prdximoe anoe para grandes investimentos na energia d 
susceptfvel de provocar um eubstancial cueto econbmico, atravgs do 
abaixamento da qualidade do abastecimento de energia. E/ 

121 Podem ser diversos taie efeitos, variando desde a perda de producao - 
(Footnote Continued) 



0s Futuros Grandes Projectos Energeticos 

1.30 0 Governo dispendeu nos dltimos anos considergveis quantidades 
dos escassos recursos financeiros e de Go-de-obra na preparacHo e promo~iio 
de alguns grandes projectos energgticos. Este trabalho faz parte da 
estrategia do Governo para colocar Mocambique numa posi~iio em que possa 
explorar as oportunidades do mercado regional e internacional, uma vez 
melhorada a actual situa~iio de inseguranca e quando os negdcios possam ser 
assegurados a precos visveis. Alguns destes projectos envolvem 
investimentos muito elevados em relaclo 3 dimenslo da economia. 
Considerando para implementacgo um investimento conjunto, constituido por 
grandes projectos com elevado consumo de energia, o seu montante eleva-se a 
cerca de 2.150 milh6es de ddlares, a precos constantes do inicio dos anos 
80. 131 Estes projectos eeriam complementares a muitos investimentos mais 
pequzos, necessSrios tendo em vista a subatitui~io, a moderniza~go e a 
extensiio de meios energgticos existentes, os quais cumulativamente 
constituirgo tamb6m uma soma aprecigvel (e que terg de ser financiada 
externamente). Este montante pode ser comparado com o de cerca de 1.540 
milh6es de d6lares para o investimento pSblico total e com o de 
aproximadamente 335 milh6es de d6lares para investimento no sector 
energgtico durante o periodo 1980-1985, 141 e ainda com a divida externa 
nacional no f im de 1985, de cerca de 2.9m milh6es de ddlares. 

1.31 Mesmo a realizacgo de apenas urn dos grandes.investimentos 
propostos nos prdximos dez anos elevaria a proporcHo do investimento total 
na energia bem aclma de 20X do total do investimento nacional (calculada a 
propor~iio actual no periodo 1980-1985). 0 ponto de vista do Governo € o de 
que os projectos vidveis deveriam ser empreendidos desde que estivessem 
disponiveis os necessLrios recursos humanos e financeiros. Todavia, tendo 

(Footnote Continued) 
industrial, quer por interrupcaes no fornecimento de energia eldctrica 
quer por ruptura nos transportes devido B carsncia de produtos 
petrolf feros, at€ B f raca produtividade laboral nas zonas rurais 
dgvido ao tempo perdido na apanha dos poucos combustiveis lenhosos 
existentes. 

131 0s maiores aproveitamentos energgticos que actualmente eat40 a ser - 
promovidos ou preparados pel0 Governo sHo a 2a. fase de Cahora Bassa 
(512 milhdes de d6larea), o carvHo de Moatize (979 milhaes de d6lares 
para a la. e 2a. fases - at6 6 milhaes de toneladas por ano e 
incluindo a respectiva infraestrutura), o g6s de Pande (20 milh6es de 
dblares), uma ffirica de amoniaco (280 milhdes de ddlares incluindo a 
respectiva infraestrutura e o desenvolvimento da comunidade) e uma 
febrica de aluminio (360 milhaes de ddlares, excluindo a respectiva 
infraestrutura), totalizando 2.151 milh6es de dblares. 

141 Plano central do Estado, corn as verbas convertidas em ddlares ao - 
chbio de 43 meticais por dblar. 



em vista a elevada escala dos investimentos sob avaliaciio, a miss50 
considera que o Governo deveria estabelecer prioridades entre os 
aproveitamentos potenciais, de acordo com os respectivos beneficios 
econ6micosS e determinar o nivel Bptimo do investimento na energia em 
relacso 3s necessidades de investimento global e disponibilidade de 
recursos. 

1.32 A estratggia de desenvolvimento em grande escala de recursos 
energdticos conhecidos, particularmente visando a exportaclo por 
Mocambique, nHo se tem revelado econ6micamente justifica'vel no presente, 
segundo informac6es fornecidas 1 missgo. Esta concluslo resulta 
principalrnente da dificuldade de actuacao ou da falta de competitividade 
nos mercados exportadores e, ainda, duma inadequada preparaciio do projecto. 
Seria necessiiria uma profunda alteraciio das circunstihcias para se inverter 
aquela conclusio geral, como por exemplo, wn aumento substancial e 
sustentado nos precos dos produtos pridrios. A justificaciio, para que 
continuem os gastos com a exploracHo de recursos e com a identificac5o de 
projectos sob as actuais desfavoriveis condicdes econ6micass financeiras e 
de seguranca, precisa de ser revista porque esta polftica desvia os 
recursos escassos das prioridades a curto e m6dio prazo. 0 caso de 
prospeccilo de petr6le0, largamente financiada corn recursos externos, 
constitui uma excepcilo. 

Grandes Projectos Industriais Com Elevado Consumo de Energia 

1.33 0 Governo est8: tambgm a estudar projectos industrials grandes 
consumidores de energia orientados para a exportaciio e tendo em vista a 
exploracHo dos recursos energdticos do Pais. Dois desses projectos sHo 
dignos de nota. Um deles refere-se 2 producHo de amonfaco a partir do giis 
natural de Pande, e o outro diz respeito ao estabelecimento de uma fundicilo 
de alumfnio aproveitando o baixo custo da electricidade de Cahora Bassa. 

1.34 0 project0 do amonSaco, analisado no Capftulo 3, proporciona, sob 
condic6es favorheis uma taxa de rentabilidade econ6micaS relativamente ao 
investimento total, de cerca de 12%. Todavia, hB: substanciais riscos 
tecnicos e de mercado que poderiam per em perigo os lucros econ6micos do 
projecto. A mlssBo apoia a polftica de Governo de tomar medidas no sentido 
de reduzir esses riscos, tais como a celebracHo de contratos a longo prazo 
ou de "cartas de inten~Bo" para a venda do amonfaco, antes de cornpromoter 
substcmciais recursos no projecto, ou ainda interessando os compradoree 
como investidores no projecto. Isto poderia ser vigvel desde que as 
caracteristicas especfficas do mercado regional na Africa Austral se 
afigurassem favoriiveis para os produtores locals de amonfaco. Por outro 
lado, as condic8es no mercado internacional para os grandes projectos 
industriais com elevado consumo de energia sBo muito menos favoriiveis. 

1.35 0 project0 do alumfnio que est6 a ser estudado seria baseado numa 
fundieso elsctrica com.capacidade para cerca de 80.000 toneladas por ano, e 
corresponderia a uma carga de cerca de 180 MW na rede elgctrica. Uma das 
localiza~bes que eat6 a ser considerada B Caia, que jg possui meios de 
transporte e de transforma~iio de energia adequados a este projecto. 



Contudo, esta localizaciio imporia substanciais custos em transportes 
(ferrovibrios) e necessitaria de um investimento elevado na recuperasgo da 
linha do caminho de ferro. A outra 1ocaliza~Ho 6 na Beira, que precisaria 
de meios de transporte de energia cujo custo atinge cerca de 50 milh6es de 
ddlares, mas que pouparia os custos do transporte ferrovi6rio. 0 Governo 
prev8 que a energia necessdria poderia ser obtida a partir da capacidade 
existente em Cahora Bassa, atraves de negociacdes com a HCB e a ESCOM, 
embora fosse necessirio um acordo para uma reducHo relativamente pequena no 
fornecimento contratado cam a ESCOM. Uma outra questHo consiste na 
necessidade de assegurar um elevado grau de fiabilidade no fornecimento de 
energia, dado que uma fundicgo elictrica nho pode tolerar interrup~8es de 
energia electrica superiores a 3 ou 4 horas; isto exigiria a InstalacHo de 
circuitos duplos na tranemissHo da energia e de outras protecs6es 
envolvendo um elevado dispQndio na longa ligacIo entre Caia e a Beira. 

1.36 0s estudos de viabilidade do project0 do alumfnio estimam em 10% 
a taxa de rentabilidade relativamente ao investimento na nova Instala~Ho 
fabril, excluindo o principal investimento com a respectiva infraestrutura, 
e supondo que o preco do8 lingotes de alumfnio no mercado international 
seja 1.750 ddlares por tonelada, a valores de 1982. Em cornparacIo, os 
precos actuais tSm estado desde 1983 abaixo doe 1.500 ddlares por tonelada, 
e a taxa de rentabilidade cai quase at€ ao zero com este precos. NHo se 
eapera que os precos ultrapassem o nfvel real verificado em 1982 at€ ao fim 
deate s€culo. 16/ Tendo em conta os investimentos exigidos nos meios de 
transporte fer~viirio e no transporte de energia elictrica, as 
dificuldades em assegurar a garantia dos abastecimentos de factores de 
produego, e as perspectivas internacionais dos presos - o projecto nHo 
parece presentemente como economicamente justificado. 

1.37 A polftica de precos de energia do Governo esti de acordo corn a 
aua polftica geral de manutencgo da estabilidade dos precos e da 
viabilidade das empresas. 0s cuatoa econ6micos da satisfac80 da procura 
n8o sHo geralmente considerados na fixa~8o dos precos da energia. Segundo 
.?sta polftica geral, o Governo visa deaenvolver as opc8es de oferta de 
-0mbuatlve1 que aejam acessfveis para a maioria da populacHo. Devido 3 
.iga~Ho existente entre a taxa de c6mbio e oa nlveis dos precos internos, a 
polftica de manter o metical grandemente sobrevalorizado tem facilitado a 
manutencHo dos precos oficiais dos produtos petrolfferos, da electricidade 
e do carvHo a nfveis artificialmente baixos. Presentemente, estes precos 
oficiais s8o apenas uma fracc8o do8 precos da lenha e do carvHo vegetal, 

1 6  Por exemplo, a ediciio doe meados de 1985 de "World Bank's Connnodity - 
Price Forecasts" refere oa seguintes precos para os lingotes de 
a l d n i o  nos mercados europeue, expreaaoa em precos constantes de 1983 
(ddlares por tonelada) : em 1984 - 1.396; em 1985 - 1.184; para 1986 
(previaao) - 1.262; para 1990 - 1.403; para 1995 - 1.560. 



que sHo produtos que nHo sio comercializados internacionalmente e cujos 
precos sHo determinados em funciio do mercado. Finalmente, as recomendacbes 
quanto aos precos da energia ter&o de ser formulados no context0 da taxa de 
chbio, dos impostos, dos saldrios e dos outros precos. Slo contudo 
necessa'rias medidas urgentes de forma a reduzirem-se as grandes distorc6es 
actualmente existentes na estrutura doe precos da energia, 17/ enquanto 
deveria ser empreendido um estudo para se detenninar uma es=tura racional 
dos precos da energia para o futuro. 2 1  

1.38 0s objectives da fixacHo dos precos de energia em Mocambique 
deveriam ser a utilizacHo eficiente dos recursos econ6mlcos, a viabilidade 
financelra das empresas do sector e a satisfa~Ho dos consumos energetic08 
cam o mfnimo custo para a economia. As actuais polfticas dos precos da 
energia MO dHo aos consumidores as indica~8es correctas para uma eficiente 
utiliza~Ho dos melos, nem os incentivam para a conservacHo de energia, para 
a melhoria de rendlmento na utilizacHo ou para a substituicio econ6mica dos 
combustfveis. Produtos substltutos semelhantes sHo vendidos a precos 
largarnente divergentes, deformando desta forma a escolha do consumidor. 
Por exemplo, o petrdleo para iluminacHo 6 vendido por metade do preco do 
petrdleo para cozinha. 0 gasdleo 6 vendido a menos de metade do preco da 
gasolina . - 

1.39 A implementa~Bo da actual polftica de precos d o  tern em conta 
outros factores econdmicos por vsrias razbes. Em primeiro lugar, acontece 
que as empresas d o  tSm a especializacHo financeira e econ6mica suficientes 
para fundamentarem uma proposta de estabelecimento de precos. Em segundo 
lugar, d o  possuem contas financeiras fidedignas e finalmente nHo estiio 
sujeitas B discipline financeira, porque as suas perdas sio usualmeate 
financiadas atraves de crBditos do sistema bancLrio. 

1.40 0 Conselho de Ministroe e a ComissHo Nacional de Saldrios e 
Precos, que t& a Gltima palavra na fixacHo dos precos mais importantes, 
incluindo os da energia, n8o respondem prontamente 3s propostas de aumentos 
de precos. Geralmente, a coneequSncia € a manutencHo de objectivo do 
Governo no se~tido da estabilidade doe precos, embora aumentos grandes nos 
precos tenham de ser eventualmente concedidos, os quais resultam muitas 
vezes numa maior ruptura econdmica do que aumentos menores e mais 
frequentes. E/ At6 que os aumentos do8 precos sejam aprovados, as 

17/ Pardgrafo 1.42. - 

19/ Por exemplo, as tarifas da electricidade pouco foram alteradas entre - 
os anos 60 e 1986, mas o aumento media no inlcio de 1986, atingiu 
cerca de 120%. 0s precos doe produtos petrolfferos mantiveram-se sem 
altera~Ho desde fins de 1979 (except0 o do JP1 que foi revisto em 
1980). 



empresas continuam a ter substanciais e ascendentes prejufzos, entrando 
assim em conflito com o objectivo do Governo de viabilidade das empresas. 
E evidente que as decisdes sobre precos, quando justificadas, deviam ser 
tomadas mais rapidamente. E necesssrio um melhor equilfbrio entre o 
objectivo da estabilidade dos precos e outros objectivos da fixa~fo dos 
precos. 

1.41 0s preCos retalhistas dos produtos energetic06 em meados de 1985 
constam do Quadro 1.4 e ilustram as distorc6es de precos que existem entre 
os combustiveis. As fontes tradicionais de energia (lenha e carvfo 
vegetal) slo muito mais caras do que outros combustfveis geralmente 
importados (e que sso subsidiados, pela sobrevalorizaclo do metical). Por 
exemplo, o carvso vegetal 6 cerca de 500 vezes mais caro que o "steam coal" 
e 85 vezes mais caro que o fueldleo numa base de energia bruta, enquanto a 
lenha 6 quase 13 vezes mais cara que o petrdleo de iluminacIo na mesma base 
de compara~lo. A compara~Ho dos custos dos combustfveis nos consumidores, 
que toma em conta os rendimentos da conversHo das aplica~6es energgticas, 
mostra ainda maiores diferen~as e 6 fornecida no Capitulo 2 e corn 
refersncia a utiliza~6es nas cozinhas. 0 carvlo vegetal 6 cerca de 53 
vezes mais caro que o petrdleo e 15 vezes mais caro que a electricidade 
numa base de energia Gtil (ieto 6, tendo em conta os rendimentos da 
converslo) e para utilizacHo em cozinhas. Do mesmo modo, a lenha 6 cerca 
de 24 e 14 vezes maiscara do que, respectivamente, o petrdleo para cozinha 
e a electricidade. Estas diferen~as de preco, excessivamente grandes, nlo 
slo justificsveis em terms de eficiEncia econbmica (subvalorizam os 
combustiveis importados) ou de equidade social (sHo altamente regressivos). 



Quadro 1.4: PRECOS DA ENERGIA EM MEADOS DE 1985 

Preso Retalhista Valor Preso Equivalente 
Produto EnergCtico Unidade em meados de Calorifico Numa Base de 

1985 Energla Bruta 

3 
(metical/ (unldades/tep) (10 meticals/ 
unidade) tep) 

Gasolina 
- super litro 25 1.290 32,3 
- normal litro 20,3 1.290 26,2 

GasBleo litro 898 1.180 10,4 

PetrBleo 
- ilumina~50 litro 5 1.220 6,1 - Cozinha litro 10 1.220 12,2 

Jet Fuel litro 9 1.245 11,2 

GLP (GBs de kg 13 
Botija) 

Electricidade a/ 
- Fornecimento 
em Baixa 
TensHo kwh 3,814,s b/ 11.860 45,1/53,4 - b/ - Fornecimento 
em adla ou 
Alta Teneio kwh 2,80 11.860 33,2 

"Steam Coal" kg 0,26 1.645 0,43 

Lenha (em Maputo) kg 25 3.050 76,3 

CarvHo Vegetal 
(em Maputo) kg 150 

a/ Novae tarifae implementadae em Janeiro de 1986. 
/ - Tarifas para usos dom€stlcoe e uma categoria geral de coneumidoree, 

regpectivamente. 
Fonte: Eetimativae da mieeHo baseadae em precos camunicados. - 



1.42 Para al6m das distorcBes de precos entre os combustfveis acontece 
que os precos para alguns dos mais importantes produtos importados estHo 
substancialmente abaixo do custo de importacio, mesmo 2 taxa de cPmbio 
oficial. Em meados de 1985, quando os precos mundiais das ramas se 
situavam 2 volta dos 30 ddlares por barril, os precos retalhistas do 
petrdleo e do fueldleo eram somente de cerca de 40% e de 30X, 
respectivamente dos custos de importacHo. M e m o  aos precos mundiais muito 
mais baixos dos produtos petrolfferos, verificados durante a primeira 
metade de 1986, os precos do petrdleo e do fuelbleo em Mocambique 
pennaneciam cerca de 50% abaixo dos seus precos de paridade de importacHo. 
0s precos retalhistas do "steam coal" eram de apenas cerca de 50% do custo 
do camlo importado da RAS, o qual, por sua vez, era apenas de cerca de um 
terco do preco que a RAS recebia da maior parte das suas exportacties de 
camgo. Assim, os precos do "steam coal" em Mocambique eram apenas de 
cerca de um sexto dos equivalentes precos no mercado mundial. 

1.43 NBo 6 fgcil conseguir-se, de momento, normas definidas e claras 
respeitantes H fixacBo de precos econ6micos em Mocambique. 0 conhecimento 
da situacao macroecondmica 6 demarcado incompleto, pel0 que B dificil de 
estabelecer uma taxa de cPmbio realista para o metical. Numa dada altura, 
oe precos de mercado terao de corresponder aos cuetos econ6micos da energia 
e serHo baseados numa taxa de csmbio realista. Reconhecendo a complexidade 
desta questao, a miss50 recomenda que o Governo implemente uma polftica de 
precos de, pel0 menos, total cobertura financeira doe custos peloe 
consumidores de energia. Quanto aoe produtos energiticoe importados oe 
precos dopetr6le0, do fuelbleo e do "eteam coal" deviam ser aumentados e 
mantidos nos seus nfveie de paridade de importacHo B taxa de chbio 
oficial. Segundo a actual taxa de chbio oficial, eases aumentos seriam 
pequenos relativamente ao ajuetamento global apropriado que seria exigido, 
mas provocariam a diminuicBo doe subsidies financeiros aos 
consumidores. 201 A auesncia de programas de desenvolvimento de custo 
minimo impede a u t i l i z a ~ ~ o  do Cueto Marginal a Longo Prazo (CMLP) como 
seria na fixacBo de precos de produtos energiticos nHo comercializados 
(electricidade, lenha) . A miesao recomenda que estas def icigncias sejam 
remediadas como assunto prioritirio. Enquanto os parhetros 
macroecondmicos requeridos e o CMLP estiverem a ser investigados, a fixa~Qo 
dos precos da energia teri de ser baeeada nos seguintes princfpios 
importantes se bem que incompletos: 

201 0 possivel efeito na procura doe combustiveis lenhosos a seguir a um - 
subetancial aumento nos precoe dos combustfveis importados deveria eer 
considerado, devido B critica situacHo dos abasteclmentos de 
combustfveis lenhosos. Contudo, eete efeito provavelmente seria 
minimo, dada a enorme diferen~a existente entre o preco doe 
combustiveis lenhosos e o doe combustiveis importadoe, numa base de 
energia utilizivel (parigrafo 1.41). 



(a) os precos retalhistas para os combustfveis importados deveriam 
ser baseados numa total recupera~so financeira do custo, cobrindo 
pel0 menos os precos de paridade de importac30 desses 
combustfveis (especialmente depois de qualquer desvalorizacIo que 
possa ter lugar); 

(b) os precos de mercado dos combustfveis tradicionais z/ e as 
quantidades de energia relativa dos produtos energEticos deveriam 
ser tidos em consideraego para se chegar a uma razoSvel relac30 
entre os precoe dos combustfveis comerciais e tradicionais; 

(c) a relacHo entre os precos dos combustfveis locals e doe 
importados em economias sirnilares B de Mocambique, que d o  
apresentem importantes distorc6es e c o n ~ c a s ,  deveria servir de 
guia para a estrutura dos precos de energia em Mo-ique; 

(d) os precos das fontes de energia tradicionais e comerciais 
(especialmente nos usos dom6sticos, onde se substituem umas pelae 
outras) d o  deveriam mostrar as exageradas diferencas existentes 
(especialmente na base da energia iitil) por motivo de . ~~ 

coneideracbes tdcnicas e de equidade;.e 
- - -- 

(e) os precos deveriam eer levados a nfveis que cobrissem as 
necessidades financeiras das empresas do sector energitico, com a 
devida considera~b pelos necessSrios melhoramentos no rendimento 
operacional e nos fundos de investimentos. 

A missiio recomenda que o Governo mande fazer um estudo cobrindo as 
diferentes formas de abordagem da fixacHo dos precoa dos produtos 
energbticos, com os objectlvos de detendnar uma estrutura racional para oa 
precos da energia e de conceber incentives econbmicos e financeiros 
apropriados para os consumidores e para as empresas do sector energ6tico. 

Conserva~Ho de Energia, Substitui~Ho de Cdustfvel e Energia Rural 

1.44 ES as maiores lacunas no conhecimento da economia e do sector 
energEtico de Mo~ambique, e as maiores incertezas acerca dae perspectivas 
econ6micas e da reepeitante evolucb futura da procura de energia, devido 
em parte 2 situacBo de inseguran- que o pafs atravessa. Por estaa raz6ee, 
a avaliacIo nIo £01 capaz de rever todas as actividades energgtlcas, 
particularmente a utilizacHo da energia nos eectores industrial e doe 

211 Deveriam ser feitos alguns ajuetamentos a eetes precos para efeitos de - 
compara~iio, especialmente uma reducBo no preco utilizado para os 
combustfveis lenhosos, no eentido de compensar os aumentos nos precos 
causados pelas actuais deficiSncias de producBo e distribuicgo e pelas 
dificuldades de ,abastecimento causadas pelos bandos armados (parggrafo 
2.7). 



transportes (eficiSncia, substituic50 de combustfveis) e a utilizac50 da 
energia nas comunidades rurais e nas comunidades urbanas isoladas e mais 
pequenas. A misslo tambdm nHo tentou preparar previsBes da procura de 
energia, except0 em projeccBes utilizadas apenas para mostrar certas 
questBes de planeamento. Estas dreas sHo importantes para a polftica 
energbtica, e a missHo considera que o Governo, e especificamente o 
Departamento de Energia, deveriam avancar na revis50 das questBes e opeties 
para obtencHo de melhorias nestas breas. A missHo recomenda que'estas 
actividades sejam consideradas uma das prioridades na assistsncia tbcnica. 

Polfticas e Estratbgias de Desenvolvimento Energbtico 

1.45 A avaliacHo neste Relatdrio das questties e opcBes indica que a 
ordem de prioridades para os investimentos energEticos em Mocarnbique a 
curto e a mbdio prazo deveria ser determinada atravds da seguinte 
estrat6gia: 

Primeiro: satisfazer as necessidades energgticas prdprias de 
Mocambique, utilizando primeiramente as fontes internas, se forem 
econbmicas, e recuperando e melhorando os meios do sector existentes. 0 
objectivo pridrio seria assegurar que as dificuldades energbticas nHo 
impedissem uma eventual recupera~Io econ6mica. 

Segundo: desenvolver as potencialidades de Mocambique em tirar 
beneffcios do comdrcio de trsnsito de produtos energbticos para pafses do 
interior e do come'rcio de electricidade, e cooperar com os pafses vizinhos 
no desenvolvimento de soluc6es para os problems energe'ticos comuns. 

Terceiro: investir na indtistria da energia ou em indiistrias 
grandes consumidoras de energia, visando a exportacHo, apenas se forem 
satisfeitas certas condicCles importantes, sobretudo critbrios econ6micos, 
financeiros e de mercado. 

1.46 A missHo apoia os crit6rios do Governo para a selecciio de 
investimentos em projectos orientados para a exportac50, nomeadamente se: 
(a) o' empreendimento for econbmico a precos mundiais, com perspectivas de 
mercado seguraa para a produe80 (por exemplo: gbs, fertilizantes, camlo, 
alumfnio, energia hidroelbctrica); e (b) a economia obtiver um ganho 
satisfat6rio da exploracio dos recursos nacionais. A miss50 recomenda 
tambbm que a polftica do Governo, que consiste em reduzir gradualmente os 
riscos para a economia mocambicana, seja fortalecida atrav6s da utilizaclo 
de capitals estrangeiros, e de conhecimentos de mercado, tbcnicos e de 
gestHo, e de compromissos a longo prazo de responsabilizacHo no project0 
com associados estrangeiros. A miss50 recomenda que o Governo empreenda 
uma revieHo das opc6es disponfveis mais prometedoras para aproveitamento 
dos recursos energ€ticos, segundo os crite'rios acima mencionados. 221 



1.47 A estratggia de desenvolvimento recomendada pela misslo d6 uma 
menor prioridade aos projectos de grande escala orientados para a 
exportacBo relativamente aos de recuperacHo dos meios existentes. Enquanto 
existirem 0s problemas de seguranca, at6 mesmo 0s investimentos que 
satisfacam todos os critiirios n3o seriio viliveis. Enquanto persistirem as 
condicBes de inseguranca e de carsncia de recursos humanos e financeiros, a 
missHo recomenda que o Governo concentre recursos na reabilitaclo e 
fortalecimento institucionais. 

1.48 0 Governo devia fortalecer a sua coordenaciio no planeamento de 
aproveitamentos de grande dimensiio nos sectores da energia, da indiistria e 
dos transportes. 0 Governo tamb6m atribui elevada prioridade B recuperacIo 
e melhoria das infraestruturas dos transportes do pafs (portos, caminhos de 
ferro, estradas), tendo em vista o desenvolvimento econ6mico em Mocambique 
e o com6rcio de trOnsito para os passes do interior. A justificacHo 
econ6mica 6 muitas vezes procurada em conjuncBo com os investimentos para 
exportacdes em larga escala de produtos energgticos; a polftica do Governo 
tem sido semelhante a esta para os novos investimentos, nomeadamente a 
reabilitacBo dos meios infraestruturais empreendida no sentido de estimular 
o desenvolvimento da capacidade produtiva. A exportaciio de servicos de 
transporte (isto 6, servindo as necessidades de palses interiores) devia 
ser explicitamente considerada na avaliacgo de propostas para reabilitaeo 
dos meios de transporte, em conjun~Ho com as perspectivas de 
desenvolvimento no sector da energia, na indiistria pesada e na agricultura. 

1.49 0 enclave de projectos orientados para a exportaciio (sobretudo 
projectos para exportacHo de energia) d o  s6 tem o atractivo de 
perspectivas de ganhos em divisas, mas tamb6m os respectivos investimentos 
podem apresentar-se como sendo menos senslveis Zs condicBes de inseguranca 
do que os investimentos noutros sectores. Al6m disso, estes investimentos 
dIo ao Estdo perspectivas de obtencIo de recursos financeiros. A polftica 
do Governo consiste em dedicar recursos 2 preparacgo de tais projectos, de 
maneira a estar numa posicHo de aproveitar oportunidades para 
empreendimentos vigveis logo que as condicBes econ6micas se tornem 
favorliveis. Na presente situacBo, de extrema cartncia de recursos humanos 
e financeiros, h5 riscos de que uma tal polftica desvie recursos 
necesshrios para prioridades mais elevadas que no entender da missgo sgo a 
reabilitacHo dos meios e fortalecimento das instituic6es do sector 
energ6tico. 

1.50 0 mercado interno de Mocambique 6 demasiado pequeno para absorver 
uma grande parte da producHo originada por grandes projectos, e os lucros 
esperados doe quatro maiores projectos orientados para a exportacgo, e 
referidos neste Relatbrio, sIo relativamente baixos nas presentes 
perspectivas do mercado international. E possfvel que as melhores opcBes 
para desenvolvimento dos recursos naturals nHo tenham sido identificadas. 
Por isso, a missio recomenda que o Governo leve a efeito a revisgo das 
opcBee de que Mocambique disp6e nos mercados internacionais, tendo em vista 
a exploraciio dos recursos energdticos do pafs. 0s objectivos da revisiio 
deviam ser: (a) identificar os mercados e os produtos baseados na energia 
que se revelem como mais prometedores, numa perspectiva de longo prazo e de 



interesse para o pass; (b) examinar vlrios nfveis de transformaclo e 
industrializaclo dos recursos energiticos do pass; 
(c) examinar as perspectivas de desenvolvimento nas tecnologias apliclveis 
e nos mercados internacionais; (d) estabelecer a pdssivel intensidade de 
competi~Ho; (e) recomendar as formas mais vi6veis de acordos contratuais de 
Mocambique com aasociados estrangeiros; e (f) recomendar uma estratigia de 
aproveitamento dos recursos energEticos, em termos de mercados, produtoa e 
necesalria rentabilidade econ6mica, doe recursos energEticoa que justifique 
a explora~Bo. Do ponto de vista da misslo, 08 objectivos dos acordos 
contratuais deviam consistir em minlmizar o Bnus doe investimentos na 
economia do pals - incluindo a carga potencial decorrente do8 riacos de 
comercializa~80, financeiros e t6cnicoa - e em gerar substanciais 
beneffcios e c o n ~ c o s  para Mocambique. A referida revisso deveria cobrir a 
energia hidroelictrica, o carvHo e o gls natural. 0 petr6leo nso precisa 
de ser incluido, 36 que os problemas de comercializa~Bo aHo relativamente 
claros . 
Prioridades Recomendadaa 

1.51 Na parte final dos capitulos seguintee deete RelatBrio, sHo 
fornecidoe, para cada um dos principais subeectoree energ€ticoe, e d r i o e  
das recomenda~8ee da missso referentee Bs politicae e eetratdgiae e 2 
assiattncia t8cnica. Tomadae em conjunto, emergem deetas recomeadac6es 
temae gerais constituindo as eeguintes prioridades recmndadaa para o 
Governo no eector energgtico: 

(a) remediar as faltae de produtoe energ6ticoe e aeaegurar condic6es 
de abastecimento eetsveis; 

(b) melhorar a garantia de abaetecimento doe produtoe energdticos 
atraves da reabilitacHo doe meios envolvidoe; 

(c) levar a efeito o fortalecimento dae inetituic8ee e a valorizacHo 
dos recursoe humanoe dos fornecedoree de energia (EDM, PETROMOC e 
CARBOMOC) e tamb€m da ENH, do Minietdrio da Indiistria e Energia e 
do Minietdrio doe Recureoe Naturals; 

(d) eliminar ae dietorc6es nos precos da energia, pel0 menos atravEs 
de aumentoa doa precoe oficiais para nfveie de paridade cam a 
importacHo 1 taxa de csmbio oficial em vigor; tamb€m se deveria 
ter em conta a relacHo entre os precoe da energia e os outroe 
precoe da economia, aselm como a estrutura doe cuetos econ6micos 
para eatisfazer a procura de energia; 

(e) fortalecer a capacidade de planeamento doe agentee do eector 
energitico para satisfazer a procura interna de energia e para 
avaliar os grandes projectoe energiticoe; 



(f) abordar a crise energetics do sector domdstico urbano, para 
suspender a destrui~io das florestas naturals junto 1s cidades 
(sobretudo Maputo, Beira e Nampula) e para minorar as 
dificuldades sbcio-econo'micas atravds de uma combina~lo de 
medidas para gerir a procura e aumentar a oferta de energia; e 

(g) prosseguir cam os esfor~os no sentido de promover e estimular o 
interesse de companhias petrolfferas estrangeiras na proepeccHo 
de petrbleo. 

Em geral, estas prioridades reflectem as pro'priae prioridades do Governo, e 
a missHo considera que o Governo podia proceder 1 implernenta~lo da maior 
parte destas recomenda~6es. Algumas das rnedidas exigidas para melhorar a 
eeguranca do abaetecimento de energia n3o podem ser viSveis enquanto 
persistirem as actividades dos bandos annados. 

Prioridades de Assisttncia Tdcnica Recornendadas para o Sector Energdtico 

1.52 As seguintes prioridades de assistfncia tdcnica emergem desta 
avaliacBo do sector energdtico: 

(a) reforcar a actua~Ho operacional, financeira e de gestHo dos 
principais agentes do sector; 

(b) desenvolver os recursos de do-de-obra a todos os nlveis de 
especializacHo; 

(c) melhorar a capacidade de planeamento dos principals agentes 
fornecedores e ajudar na prepara~iio de programas de 
desenvolvimento subsectoriais; 

(d) melhorar o planeamento e a coordenaciio de todo o sector atraves 
do desenvolvimento da capacidade do Departamento de Energia; 

(e) ajudar, atravds da identificaciio e implernentacHo de medidas 
econ6micamente justificadas, B coneervacBo de energia, a 
subatituiclo de combuetiveis e 1 utiliza~Ho da energia nas 
comunidades rurais; e 

( f )  prestar assistfncia, atravas de estudos especfficos cobrindo a 
estrutura dos precos da energia, a procura de energia para usos 
domdsticos, as cartas e 08 inventLrios floreetais, a aquisicIo do 
petrbleo, as tarifas da electricidade e as necessidades de 
recuperacio dos meios operacionaie existentes (petr6le0, 
electricidade e carvHo). 



11. COMBUSTIVEIS LENHOSOS E ENERGIA DOMESTICA 

Oferta e Procura de Combustive1 Lenhoso 

2.1 As habitac6es sHo os maiores consumidores de energia, 
representando cerca de 90% do consumo nacional de energia, e a energia que 
consomem 6 fornecida na sua maioria por combustiveis lenhosos. Tanto as 
habitacdes urbanas como as rurais enfrentam sdrias faltas de energia. 
Desde 1981, as habitac6es urbanas tZm estado a sofrer do desaparecimento 
efectivo do fornecimento de petr6leo e GLP, e do decriiscimo de fiabilidade 
do fornecimento de electricidade, ao mesmo tempo, que tZm vindo a suportar 
o impacto de grandes aumentos dos precos de lenha e do carvHo vegetal. 
Mais de metade das familias rurais vivem em Sreas onde h6 falta de lenha, e 
tgm que gastar cada vez mais tempo e esforco na apanha da lenha. Uma das 
medidas do Governo para melhorar a situa~Bo tem sido a de libertar o 
comdrcio da lenha e do carvHo vegetal do controle oficial, que tem 
resultado em aumento dos fornecimentos Is zonas urbanas. Nos finais da 
ddcada de 70, tambgm houve tentativas para iniciar programas de plantac6es 
para lenha nas zonas perifgricas urbanas, que falharam at8 agora, como 
contributo significative para o abastecimento de lenha. 

2.2 As condic6es de inseguranca que caracterizam actualmente 
Mocambique sHo uma das causas das dificuldades. SHo frequentes as 
lnterrupc6es do transporte de combustfveis lenhosos causadas por bandos 
armados, assim como a interrup~Bo do corte e apanha de lenha, e da producio 
de carvio vegetal. A inseguran~a interrompeu o comircio em grande escala 
de carvBo vegetal, causando deste modo deficisncias e custos superiores no 
abastecimento Bs zonas urbanaa. 

2.3 At6 1985 houve uma austncia de dados sistedticos com 
credibilidade que impediu a quantificacIo da oferta e da procura de 
combustfveis lenhosos e do8 efeitos da situacBo de seguranca. 0 primeiro 
levtintamento foi levado a cabo em Julho de 1985. Frequentemente, os 
pr6prios sistemas de recolha de dados tsm sido deficientes. Aldm disso, os 
dados recolhidos nHo foram guardados nem processados adequadamente. Estas 
deficiencias derivam, em parte, da grande falta de pessoal com fonna~Bo e, 
em parte, da fraca gestlo. Esta situa~Ho tem de set corrigida para obter 
nem que seja uma quantificacao minima da situa~Bo urbana de combustiveis 
lenhoaos para efeitos de planeamento. 

SituacIo doe Combustfveis Lenhosos nas Zonas Urbanas 

2.4 As zonas B volta das principais cidades tSm sido desflorestadas, 
especialmente Z volta de Maputo, Beira e Nampula, e at6 mesmo na periferia 
de centros urbanos mais pequenos. A situa~Ho em torno de Maputo, uma 
cidade com cerca de 820.000 habitantes em 1984, eats agravada pel0 fraco 
potencial florestal na regigo de savana, que praticamente desapareceu num 
raio de 50-60 h. Deste modo, a maior parte dos abastecimentos de lenha a 
Maputo provth de 50 lcms ou mais de distsncia da cidade. 0 consumo anual de 
combustfveis lenhosos em Maputo 6 equivalente ao derrube de Snores de uma 
drea florestada de 300 a 350 kms quadrados. A Beira, que eat6 situada 



perto de uma importante floresta, recebe a sua lenha de uma disttncia de 25 
a 30 kms. HQ indicac8es de que a situaclo 2 volta de Nampula E semelhante 
2 de Maputo. 0 comErclo de combustfveis lenhosos d inteiramente conduzido 
pel0 sector privado. A situa~lo deteriorar-se-6 inevitavelmente durante os 
pr6ximos dez anos, e continuard a menos que sejam tomadas medidas no 
pro'ximo ano ou nos prdxlmos dois anos, para contrarlar esta tendtncia. 

2.5 0s precos dos combustiveis lenhosos no mercado urbano nlo 650 
sistematicamente registados, mas os comerciantes e consumidores 
conhecedores da situa~lo estimam que aumentaram dez vezes no perfodo 
1981-84. 0s principais factores que contribuiram para esta rdpida sublda 
do preCo s5o o declinio do valor do metical, o esgotamento dos recursos de 
combustiveis lenhosos S volta das Qreas urbanas, e as restrl~6es que 
recaiem sobre os fornecedores de combustfveis lenhosos devldo aos bandos 
armados nas zonas rurais que ameacam os lenhadores, os produtores de carvlo 
vegetal, os condutores e seus cami8es. 

2.6 Na altura da misslo (~bril/Maio de 1985), o preco de mercado da 
lenha em Maputo era aproximadamente 25 meticalslkg para a lenha seca ao ar 
(contendo cerca de 25-302 de humidade). 0 carvlo vegetal, quando 
disponivel, custa cerca de 150 metlcaislkg. Uma aniilise das transaccbes, 
nos circuitos de diatribuicilo da lenha e do carvlo vegetal 6 apresentada no 
Anexo 2. Muitas famflias (tipicamente com cerca de 7 membros) informaram 
que gastavam cerca de 200 meticals por dia em lenha elou cam50 
vegetal. 231 

Visto que o salsrio dnimo 6 de 62,5 meticals por dia e que os vencimentos 
mensais para trabalhadores qualificados e profissionais slo geralmente na 
ordem de 2.000 a 10.000 meticals, n8o 6 de surpreender, que os combustfveis 
lenhoaos se tenham tornado a rubrica mais pesada no orcamento das famflias 
pobres, ou mesmo de rendhento m6di0, nas zonas urbanas. Houve indica~6es 
de que algumas famflias foram incapazes de suportar o custo da comida e dos 
combustiveis para a cozinha. 0 custo da lenha tem alterado as priiticas 
culinsrias em desfavor de pratos, que requerem cozimento prolongado. 

2.7 Embora nHo haja barreiras 6bvias para entrar no comgrcio de 
carvHo vegetal e da lenha, o com6rcio do carviio vegetal E realizado em 
pequena escala e B deficiente. 0 comerciante tipico de carvHo de madeira 
(a maior parte das vezes, uma mulher) apenas manuseia um, ou quando muito 
poucos sacos por dia. A inseguranca rural 6 tal, que a produ~Ho de carvHo 

Com aproximadamente 1,5 kg/capita/dia de lenha seca ao ar, o consumo 6 
aproximadamente 10kgldia para uma famflia de 7 pessoas. A 25 
meticaislkg, a despesa didria em lenha para uma familia era de 250 
meticals. Naturalmente, a esses precos, as famflias economizam 
grandemente na utilizaciio de combustiveis lenhosos e as fadlias mais 
pobres provavelmente t h  de consumir ainda menos, visto que nHo podem 
suportar uma despesa de 200 meticais/dia em lenha. 



vegetal em grande escala (que requer vsrios dias) quaee acabou e a producIo 
esta' bastante dispersa, para permitir a recolha da carga completa de um 
cam150 a partir de urn, ou poucos locals. 0s chlculos da miss50 (Anexo 2) 
indicam que h6 lugar para uma redu~Ho at6 40% nos precos retalhistas do 
carvHo vegetal em Maputo, com a introduciio de economias de escala na 
produ~Ho e transporte do carvlo vegetal. Esta estimativa indica a ordem de 
grandeza dos custos para a popula~Ho urbana da interrup~lo causada pelos 
bandos armadas e repreeenta os prLmios de risco e escassez para os 
produtores e transportadores. Em contraste, o come'rcio de lenha parece ser 
conduzido eficientemente, embora as faltas de vefculos e combustfvel, 
possam estar a restringir as quantidades totais de lenha fornecida 3s 
cidades. 

Situa~Bo dos Combustfveis Lenhosos nas Zonas Rurais 

2.8 Embora nHo haja informa~lo disponivel generalizada sobre os 
padr6es rurais de consumo de combustiveis lenhosos, va'rios levantamentos 
parciais 241 indicam a existdncia das seguintes caracterfsticas: 

(a) mais de 90% das famflias utilizam exclusivamente lenha para 
cozinhar; menos de 10% utilizam carviio vegetal (principalmente ae 
famflias que produzem cawlo vegetal como actividade principal); 

(b) a maioria das habita~aes utilizam pequenas quantidades de 
petr6leo para ilumina~ao, mas nenhuma o emprega para cozinhar 
(algumas usam petrdleo para acender o carviio vegetal, que 5s 
vezes 6 utilizado em pequenas quantidades para passar roupa a 
f erro) ; 

(c) o consumo de lenha raramente excede 70 kglecmana; 50% das 
fadlias utilizam menos de 50kg por sernana e consequentemente 
podem estar a sentir dificuldades; em zonas de grandes car8ncia8, 
cerca de 213 das famflias apeuas utilizam 30kg por semana e, 
consequentemente, sio obrigadas a limitar as actividades 
consumidoras de lenha apenas Bquelas que siio vitals para a sua 
sobreviv€ncia ; 

(d) a responsabilidade pel0 abastecimento oportuno de lenha Incumbe 
em grande parte 3s mulheres, que gastam entre 8 a 14 horas por 
semana na apanha. No caso tfpico de uma aldeia, numa zona de 
defice de lenha, estimou-se que os habitantes (na maioria 
mulheree) andam entre seis a oito quil6metros Q procura de lenha; 

24/ ~nlversidade de E, Mondlane - Departamento de Geografia e - 
Autropologla: SeminB;rlo aobre "Trabalho da Mulher ~ural" - 1980. 



(e) o petrbleo tem estado disponfvel apenas nas maiores comunidades, 
e os compradores tzm de gastar um tempo considerdvel (quatro a 
cinco horas por semana), para serem abastecidos. Nas 
circunst8ncias actuais, as restric6es da disponibilidade nHo 
permitem efectivamente, que o petro'leo seja uma opcHo para a 
energia dom6stica rural. 

Recursos de Combustfveis Lenhosos 

2.9 0 iiltimo inventdrio dos recursos florestaie em Mocambique foi um 
levantamento de identificacZo das florestas nacionais, empreendido em 
1979-80 com assistfncia da FAO, e foi baseado em imagem de satelite e 
fotografias a6reas tiradas em 1972. Segundo esse levantamento, as 
florestas de Mocambique cobriam cerca de 56,s milh6es de hectares em 1972, 
equivalentes a cerca de 71% da superffcie do Pafs. Contudo, a maior parte 
da a'rea florestada 6 composta de savana aberta, arborizada escassamente cam 
baixaa potencialidades para producHo de madeira. Florestas relativamente 
densas cam alto e mgdio potencial de produego foram reduzidas provavelmente 
a menos de 5 rnilh8es de hectares, a seguir B intensa desflorestacHo, 
resultante do abate de brvores, apanha de lenha e desbravamento para a 
agricultura. 251 Neeta tendencia global estl inclufda a destruiciio de 
cerca de 70% d= florestas de mangue do Pafs, principalmente para lenha. 0 
Anexo 3 db pormenores acerca do8 recursos florestais e doe sistemas de 
classificacHo utilizados no levantamento. 

2.10 Bb pouca informacBo disponfvel sobre a produtividade das 
florestas naturals em Mo~ambique. 0s dados preeentemente disponfveis 
provh de um estudo de reconhecimento empreendido, entre 1979 e 1983, em 
cinco provfncias bem dotadas de florestas e que, em conjunto, representam 
cerca de 65% dos recureos floreetaie do Pafe. 0 Quadro 2.1 resume os dados 
estimados a partir de amostragem referida. Estas dreas foram seleccionadas 
pela sua importhcia para operac6ee comerciais de madeira. NBo foram 
efectuados estudos sobre a produtividade florestal, em Qreas de interesse 
para operacaes de lenha, isto 6, perto dos centroa urbanos. Contudo, sBo 
precisos invent8;rios detalhados B volta das principals cidades a fim de 
avaliar as situac6es locale e de planear o reflorestamento e a proteccgo da 
vegetacHo natural, que ainda existe. Um inventdrio a nfvel nacional tem 
menor prioridade e deve estar relacionado, corn a planificacBo da 
recupera~Bo da indGetria da madeira, embora fosse Ctil obter estimativas 
razoavelmente seguras, do volume total existente e do8 rendimentos 
sustentdveis para fins de planificaciio do desenvolvimento da lenha a nfvel 
nacional . 

251 Cdlculos aproximados indicam uma taxa de deeflorestacAo de 400.000 a - 
500.000 hectarespor an0 - este c8;lculo deve ser interpretado cap 
cuidado viato que os lwantamento ern que se baseiam 880 diffceis de 
comparar e estao desactualizados. 



Quadro 2.1 : RECURSOS FLORESTAIS ESTIMADOS EM 1982 

Tipo de 
Floresta 

Area de Volume Me'dio de Volume Total de 
Floresta de Arvores em P6 Arvores em Pb 

(1.000 ha) m3/ha (milh6es de m3) 

Pot encial elevado 596 7 0 
Potencial me'dio 3.544 50 
Potencial baixo 14,906 2 0 

Total 19.046 517.0 

Fonte: Departamento de Florestas. FA0 e estimativas do Banco - 
Mundial . 

2.11 - A-superficie total da floresta (incluindo floresta de baixo 
potencial mas excluindo a savana) foi estimada em cerca de 19 rnilh6es de 
hectares em 1982, com uma avaliaclo aproximada de cerca de 500 milh6es de 
m3 de volume total de brvores em p6. Se esta floresta estivesse 
distribuida de harmonia corn a populaclo, o aumento de volume natural 
(presumido em cerca de 2,5X ao ano ou cerca de 12,5 milh8es de m3 ao an01 
equilibrar-se-ia aproximadamente corn a procura nacional total de produtos 
florestais. Contudo, a nivel regional hb grandes desiquilfbrios entre a 
procura e o rendimento sustentgvel. As florestas densas ainda existentes 
estao concentradas nas provincias de Sofala, Manica, Niassa e Cabo Delgado, 
que ttm baixas densidades populacionais e que, deste modo, ttm urn excedente 
de lenha em relaclo B procura. HQ defice de lenha nas provincias de Gaza, 
Inhambane e Nampula, e M dradtica falta de lenha nas provincias de 
Maputo, Tete e Zamb6zia. 0 Governo, com assisttncia da FAO, tem cornecado a 
gerir a floresta que ainda existe, a fim de manter a produclo de lenha e de 
madeira, e proteger o meio ambiente e os ecosistemas. Contudo, ainda nHo 
foram seleccionadas Qreas especificas para produclo de lenha e seria 
preciso um estudo detalhado para ajudar a gerir as zonas de floresta, que 
subsistem. 

2.12 0 estudo de identificaciIo mostrou tambgm, que slo muito baixas as 
potencialidades de producHo de madeira da vegetaclo que ainda existe 3 
volta das principais zonas urbanas. Algumas florestas degradadas poderiam 
eventualmente ser geridas a fim de assegurar uma producBo sustentada de 
lenha, mas a produtividade seria baixa. 0 valor econhico da terra para 
producHo agrfcola em torno das zonas urbanas 6 alto e sb as plantac6es de 
1.--ha baseadas em espacies de crescimento riipido seriam susceptiveis de 
c ?tir econbmicamente. Sendo assim, tais plantac1Ses tSm urn papel central 
n,-. dstratdgias para satisfazer a procura de energia das familias urbanas 
juncamente corn a gestHo das florestas naturais. 



Planta~des para Lenha 

2.13 Foram iniciadas vdrias planta~des para lenha perto de Maputo na 
ddcada de 60, destacadamente em Salamanga, onde 830 hectares foram 
plantados cam vlrias espbcies, entre as quais o Eucaliptos saligna e o 
grandis que foram plantados em 620 hectares. Em resposta 2s car8ncias 
crescentes de lenha e ao desflorestamento, as directrizes do Terceiro 
Congress0 da Frelimo em 1977 puseram grande tnfase no desenvolvimento 
florestal. Foram identificados tr8s projectos para a producHo de lenha em 
Maputo, Beira e Nampula, para os quais foi fomecida assistsncia pela FA0 e 
pel0 Program Agricola Mo~ambiqueIPaises NBrdicos (MONAP). At6 1984, as 
despesas destes trEs projectos totalizaram 31,s milhBes de d6lares. - 261 
Contudo, como descrito a seguir, apenas cerca de 3.000 hectares de 
planta~aes foram estabelecidos e os projectos estlo praticamente 
paralisados. Com este resultado, tem-se retirado poucos beneficios dos 
recursos substanciais gastos em planta~bes para lenha, nHo obstante a 
experigncia viilida que foi ganha para desenvolvimento de futuras 
planta~5es. Embora factores externos tenham contribuido para o mau 
resultado global, a mA fiscaliza~io da gestHo de trabalho e a fraca 
coordenaciio das componentes do projecto tEm contribuido grandemente para o 
seu fracasso. Adicionalmente, a prepara~Ho do projecto foi enfraquecida 
devido 2 falta de conhecimento de pargmetros tEcnicos chave tais como 
solos, clima, e comportamento de eshEcies arbo'reas. 

2.14 0 project0 de reflorestamento perto de Maputo foi iniciado em 
1977 com o objectivo principal de fomecer 60 a 70% das necessidades de 
lenha e carvHo vegetal ii populasHo urbana de Maputo. A miss30 estima que 
este objectivo necessitaria da colheita e renova~80 das planta~bes a uma 
taxa anual de cerca de 8.000 hectares. 271 Este objectivo era muito 
ambicioso em termos de procura de terrenz e recursos financeiros e, 
particularmente, de capacidade de gestao. Contudo, o projecto tambEm tinha 
um certo nGmero de objectivoe adicionais como a cria~Ho de emprego, o 
estabelecimento de aldeias comunais e de cooperativas de produ~iio, a 
cria~iio de centros de forma~iio e o desenvolvimento de infrastruturas 
sociais nas zonas abrangidas pel0 projecto. 

261 Fonte: Relato'rio da Missiio de Avalia~Bo do PNUD - projecto MOZl821009 - - Anexo 4 (Novembro de 1984). A despesa at6 B data inclui 
investimentos substanciais em instalacaes de infraestruturas fisicas e 
sociais. A experisncia com os projectos para Beira e Nampula 6 curta 
e estes projectos, que sHo muito mais pequenos e menos ambiciosos, tQm 
provavelmente uma melhor probabilidade de sucesso. 

271 As bases para a estiiaativa da misslo estiio apresentadas no Anexo 4, no - 
qua1 se estima que seria necessdria uma taxa de colheita de 12.000 
hectares por ano para satisfazer a procura total de combustfvel 
lenhoso da popula~Bo de Maputo. 



2.15 Contudo, os resultados ficaram muito aqugm dos objectivos em 
termos t6cnicos, econ6micos e sociais, e o projecto foi interrompido, em 
parte, devido 2s dificuldades verificadas e, em parte, por causa da falta 
de decisdes sobre os terrenos a serem utilizados para expansgo das 
plantacdes. 0 projecto tem sido sujeito a revis6es crfticas por 
consultorea da FA0 e pelos relatdrios de actividades do MONAP. Apenas 
foram plantados 1.370 hectares de eucaliptos comparativamente com o 
objectivo de cerca de 24.000 hectares para os primeiros seis anos. A taxa 
mddia de sobreviv8ncia das quatro unidades de plantaciio foi muito baixa, 
variando entre 32 e SOX, devido B baixa qualidade das sementes, 
pluviosidade anormalmente baixa e B fraca programaclo das estacdes de 
plantio. As drvores mostraram taxas de crescimento irregulares, o que 
indica a necessidade de enseiar fertilizantes. Houve perdas substanciais 
provocadas por incOndio devido Bs fracas medidas de protec~iio. 

2.16 A produtividade do trabalho nas plantacdes B volta de Maputo foi 
extremamente baixa, com um absentiemo atingindo SOX, devido B falta de 
incentives (o poder de compra dos saldrioe no mercado paralelo tornou-se 
insignificante durante o perfodo inicial do projecto). Al6m disso, muitos 
dos trabalhadores empregados eram migrantes que estavam B espera de emprego 
nas minas da Africa do Sul. Deste modo, a forsa laboral nKo estava - .  

radicada nem devotada para a iirea do projecto e as famflias, com as quais 
se contava para constituirem o ndcleo das aldeias comunais, ngo se 
identificaram com os objectivos do projecto, nem participaram na tomada de 
decisBes relativas ao projecto. 

2.17 0 project0 de reflorestamento B volta da Beira comesou em 1981, 
com objectivos semelhantes aos do projecto perto de Maputo. At6 1984, 
foram plantados cerca de 1.000 hectares; estS planeado colher e renovar a 
plantasgo a um ritmo de 2.000 hectares por ano a fim de satisfazer cerca de 
2/3 da procura de lenha e carvKo vegetal da Beira. 0 projecto parecia 
funcionar razoavelmente bem quanto aos seus objectivos at6 1983, mas, a 
partir daf, ressentiu-se da inseguransa nas zonas rurais. 

2.18 0 project0 de reflorestamento B volta de Nampula comesou em 1981 
com os objectivos de produzir lenha, carvKo vegetal e madeira para a cidade 
de Nampula, e para diminuir os cortes de floresta natural para lenha, 
tornando disponfvel mais madeira para a exportasiio. Durante os primeiros 
cinco anos do projecto, foram estabelecidos 550 hectares de planta~iio, 
principalmente com eucaliptos spp. Em 1983 e 1984, graves inc6ndios e 
bandos armados destruiram parte da plantasgo e recentes problemas de 
eeguransa paralisaram praticamente o projecto. 

2.19 Urn objectivo de todas as planta~6es era aliviar as faltas de 
combustfveis lenhosos utilizando imediatamente a madeira derrubada durante 
as opera~iSes de desbravamento para os projectos destinados a abastecer as 
tonas urbanas, particularmente sob a forma de carvlo vegetal. A produsgo 
real tem sido muito inferior B planeada e, n8o tem contribuido 
eignificativamente para a eatisfasHo da procura urbana de combustfveis 
lenhosos. As carsncias na produs80 foram devidas ao facto de os sftios 



seleccionados para as planta~6es terem pequenos volumes de pb de floresta 
natural, e de o trabalho ter sido utilizado para outras-actividades 
(constru~80 de casas e infrastrutura), em vez da produ~iio de carviio 
vegetal. 

2.20 NBo obstante os fracos resultados das planta~ces para lenha, 
estas forneceram preciosas informaedes (sobre as esp6cies de Qrvores, as 
prhticas de culturas e a produtividade do trabalho) para a concepcZo de 
planta~6es futuras. No entanto, para uma implementacbo, corn sucesso, de 
programas de planta~ees em grande escala, ainda precisam de ser 
solucionados os seguintes problemas fundamentais de polftica: 

(a) a necessidade de desenvolver uma estrate'gia para satisfazer a 
procura energe'tica do sector dombstico urbano, que defina o papel 
de todos os combustfveis disponfveis; 281 

(b) a exigsncia da fonrmlacHo de uma estratggia, para o uso da terra* 
que combine a gestHo das florestas naturais e das planta~Bes de 
lenha para fornecimento de combustfveis lenhosos Bs zonas 
urbanas, e que promova o desenvolvimento rural integrado para 
satisfacilo das necessidades rurais de combustLveis lenhosos e 
contribua para satisfazer a procura urbana. Deve ser dada 
aten~Ho ao equilfbrio entre o desbravamento de terras para 
agricultura e a proteccHo de florestas para lenha e madeira; 

(c) a necessidade de investimentos substanciais em recursos para 
sustentar os programas de plantacHo da dimenslo requerida, a fim 
de contribuir significativamente para a procura urbana de 
combustfveis lenhosos; 

(d) as grandes procuras de capacidade de gestHo, a necesssidade de 
motivar os trabalhadores das plantac6es e suas famillas, para se 
identificarem com os objectivos do projecto e os meios para 
integrar os especialistas estrangeiros, com sucesso, dentro da 
organiza~Ho do projecto; 

(e) a falta de 60-de-obra qualificada local para gestHo e explora~Io 
das plantacBes e a possibilidade de contratar companhias 
estrangeiras para empreenderem essas actividades, ate' que tenha 
sido desenvolvida uma capacidade local suficiente; 

(f) os papeis das organiza~6es paraestarais e das cooperativas locais 
na implementa~iio e gestHo do projecto e na cornercializa~ilo da 
producHo (e a competitividade com o sector privado); e 



(g) os graus de mecaniza~Bo a serem utilizados na prepara~Ho e 
manuten~Po do trabalho das planta~Bes. 

Prioridades para o Aumento da Oferta de Lenha 

2.21 A experi6ncia com planta~6es para lenha e a degrada~io da 
floresta natural indicam, que h5 uma necessidade de revisiio das principais 
op~Bes para fornecimento de lenha. As principais opc6es siio plantac6es 
para lenha do Governo, plantac6es comunais, plantac6es comerciais (sector 
privado), e programas de incentivo para pequenos proprietlrios para plantar 
irvores. 0s custos financeiros e econdmicos de produclo variam 
substancialmente entre estas opc6es. A iiltima opcHo mencionada podia ser 
competitiva e a missHo recomenda que o Governo a examine sEriamente. 0 
Governo deve tamb6m rever a possibilidade de providenciar incentivos, para 
os pequenos agricultores organizarem os seus prdprios transportes de lenha. 
As plantacees requerem os maiores investimentos. Para al6m da experisncia 
com planta~Bes hl uma falta de dados tLcnicos e econbmicos sdlidos sobre 
estas opc6es. A miss50 recomenda que o Coverno deve encomendar estudos 
para definir, avaliar e comparar as opc6es para aumentar a oferta de lenha. 

2.22 Necessita ser demonstrado o papel das plantacaes de lenha, 
econdmicamente justificSve1, quando comparado a outras 0p~6eS para o 
fornecimento de lenha ao Maputo e a outras lreas urbanas. Tendo em conta, 
o longo espaco de tempo, que vai desde o inicio do investimento at6 ii 
producgo, 6 seguro concluir, que as novas plantac6es nlo podiam ter uma 
contribuicHo significativa, antes do ano 2000. Poderia ser justificado um 
programa maior de expans30 de planta~6es~ dada a ordem de grandeza das 
necessidades a longo prazo da energia domestics urbana. Na prbtica, um 
programa com uma escala substancial seria constrangido pelas limitac6es em 
disponibilidade de recursos e capacidades de implementa~Ho. Uma estimativa 
realista da capacidade de implementacso ma'xima estaria entre 2.000 a 4.000 
halano. Mesmo um programa desta dimensgo requeriria planificacgo 
substancial para definir a unidade de planta~Ho mais econ6mica a partir da 
qual, se estabeleceria o modelo de um programa de plantac6es. Uma 
avaliacBo de programas de desenvolvimento de plantacees alternativas 6 
apresentado no Anexo 5, de acordo com a qual a opcgo de mais baixo custo 
seria um programa de 3.000 halano, corn a rotacHo de 8 anos. Um programa 
como este, 291 comecando em 1990 satisfaria apenas 26% da procura total 
projectada para combustiveis lenhosos em Maputo (Anexo 4), a volta do ano 
2010. Nesta base, a opcgo de plantac6es para lenha pode ser considerada 
apenas a longo prazo para prover uma por~Ho limitada de necessidades de 
lenha, e sHo requeridas tambLm outras op~6es de oferta e procura. 

291 Este programa de plantacso requereria uma despesa anual superior a - 
cerca de 1 milhHo de d6lares a precos de 1985, para cerca de 4 milh6es 
de d6lares .apbs 20 anos. 



2 . 2 3  As perspectivas de implementa~go de projectos de planta~des para 
lenha estCo dependentes da situa~Bo de seguranca, nlo podendo haver 
progress0 significative enquanto a paz nBo for restabelecida nas zonas 
rurais. No entanto, os problemas que surgiram durante os Gltimos anos nos 
programs para lenha existentes, conforme anotado acima, requererlo um 
tempo substancial para resolu~lo e podem ser atacados independentemente dos 
progressos na restaura~iio da paz. A miss50 recomenda que seja dada 
prioridade 2s seguintes actividades cuja implementaciio n&o seria impedida 
pelos problemas de seguranca: (a) determinar o montante da informa~Io 
disponivel e da ainda necessdria para urn levantamento das potencialidades 
de utilizaciio da terra (classificac80 dos solos, topografia, etc.); (b) 
identificar zonas apropriadas para reflorestamento nas zonas perifgricas 
urbanas; (c) examinar a viabilidade do transporte para as zonas urbanas de 
combustiveis lenhosos de zonas florestais que Cerlo desbravadas 
(provavelmente de um raio at8 150 km 2 volta da cidade de Maputo); (d) 
preparar um plano para a gestiio das florestas naturais a fim de fornecerem 
combustiveis lenhosos. No planeamento destas actividades, Mo~ambique deve 
retirar ensinamentos da experisncia e cooperar com os pafses vizinhos 
principalmente Malavi e Suazilzndia, que tambgm, se confrontam com 
semelhantes problemas. Propostas para tal cooperaego foram feitas com o 
patrocinio da CCDSA. 

2.24 0s dados do inventgrio florestal disponiveis slo inadequados para 
o planeamento de programas de gestlo florestal. Atraves do estudo de 
reconhecimento de florestas nacionais, foram identificadas trzs zonas na 
provincia de Maputo, totalizando cerca de 1 milhHo de hectares como zonas 
priorit6rias para gestlo florestal. Parte desta Qrea, que cobre 560.000 
hectares, foi estudada recentemente, mas os 440.000 hectares restantes 
requerem levantamentos agreos. E necessQrio, para estas Qreas trabalho de 
invent6rio do terreno associado. H6 ainda falta de mapas fiQveis sobre as 
infrastruturas. Para a provincia de Maputo, foi preparado em 1982 um mapa 
de infraestruturas 5 escala de 1:40.000 para a parte em redor e ao sul de 
Maputo. Contudo, as Breas ao norte de Maputo foram estudadas pela Gltima 
vez em 1958. Deste modo, siio necess6rios levantamentos aEreos da provincia 
para fazer mapas das infraestruturas e dos recursos florestais, que 
poderiam ser efectuados em conjunto para reduzir os custos dos 
levantamentos. 

2.25 SupBe-se que a Direcclo Nacional de Geografia e Cartografia 
(DINAGECA) deverl ter os especialistas e o equipamento fotogrLfico 
necess6rios para os levantamentos agrees, mas necessitard de cerca de 
130.000 delares em divisas, para adaptar um pequeno aviHo e adquirir 
equipamento de laborat6rio adicional, indispensBve1 ao trabalho do 
levantamento agreo. Este investimento equiparia a DINAGECA de modo a 
permitir-lhe efectuar estudos a nivel nacional, assim como em Maputo. Uma 
alternativa seria a de contratar uma companhia estrangeira para esse 
trabalho de levantamento a8re0, da provincia de Maputo, a um custo estimado 
em 45.000 dblares. A missgo recomenda que seja providenciada assistsncia 
t6cnica B DINAGECA e B Direc~Bo Nacional de Florestas, a fim de definir um 
program detalhado dos trabalhos ile levantamento em Maputo e determinar as 
exiggncias para programas semelhantes na Beira e em Nampula. 



Problemas Institucionais dos Combustfveis Lenhosos e da Energia Dom6stica 

2.26 A import3ncia do sector florestal foi reconhecida pel0 Terceiro 
Congresso do Partido em 1977 e pel0 Terceiro Conselho Agrdrio em 1978. 0 
principal objective do Governo para o desenvolvimento florestal 6 a 
produ~ao de madeira para os sectores da indiistria, da constru~iio e da 
exporta~iio, e foram iniciadas grandes planta~des de madeira industrial na 
parte central do Pals. Adicionalmente, plantacces de lenha foram tambgm 
iniciadas no hbito do MONAP perto de Maputo, Beira e Nampula. A missHo 
recomenda, que continue a ser dada alta prioridade 2 sivicultura da 
energia, devido ao papel fundamental dos combustlveis lenhosos no 
abastecimento de energia ao sector dom6stico. 

2.27 0 presente sistema institucional para o sector dos combustfveis 
lenhosos est6 baseado na eistrutura estabelecida pel0 Terceiro Congresso do 
Partido e pel0 Conselho Agrbrio, e consiete nas seguintes organizacties: 

(a) a Unidade de Direc~Ho de Florestas (UDF) no Ministdrio da 
Agricultura, que d responsdvel pela legisla~iio, elaboracHo de 
polfticas, producao pridria e supervisao; 

(b) MADEMO - Madeiras de Mo~ambique - para a comercializa~Ho de 
produtos de madeira a nfvel nacional e todae as exportacdes. 
Esta organizaciio est6 a ser descentralizada a nfvel provincial; 

(c) empresas de producao para indiistria florestal que dependem da UDF 
e que empreendem todas as actividades florestais nas suas zonas, 
inclufndo a assistbncialextene30 t6cnica Bs aldeiae comunaie. 
Estas empresas tambh fornecem madeira para as empresae 
transf ormadoras de madeira; - 301 

(d) aldeias comunais que sHo responsdveis pelas actividades 
florestais nas suas localidades. 

Na prbtica, a demarcacHo das responsabilidades e as linhas de comunica~Bo 
nHo sio claras e, em muitos casos, estas 1130 sHo viSveis devidos 2s d s  
comunica~6es e a falta de do-de-obra e recursos ffsicos. A estrutura 
organizativa precisa de ser simplificada de acordo cam as condic6es 
existentes. 

2.28 No actual estado de desenvolvimento inicial, M vantagens no 
sistema centralizado de gestHo tdcnica para economizar do-de-obra 

" 

qualificada, mas as actividades/problemas florestais estao altamente 

301 As duas maiores empresas sHo a IFLOMA (Indfistrias Florestais de - 
Manics), na provfncia de Manica, e a SAMOFOR (Sociedade Florestal 
Argelina-Mo~ambicana), na provfncia da Zambgzia. 



localizados e requerem idealmente um grau de autonomia para as organiza~6es 
locals. A descentraliza~lo efectiva das actividades, embora inteiramente 
desejbvel, requer mais ~o-de-obra e recursos ffsicos do que aqueles que 
provavelmente estarlo disponfveis durante muito anos. Dai, que um problem 
organizacional importante seja a extensiio e o ritmo da descentraliza~Ho. A 
estratggia para a transi~lo deveria ser de, inicialmente, descentralizar 
algumas actividades para as quais hb recursos suficientes. Tais 
actividades devem incluir: (a) recolha de informa~6es; (b) apoio t6cnico 
2s IndGstrias de madeira locals; (c) pesquisa aplicada e desenvolvimento 
(ensaios de esp6cies, observa~6es); e (d) controlar a implementa~lo da 
legisla~Ho e regulamentos. 

2.29 No presente, praticamente todos os combustfveis lenhosos slo 
cortados, apanhados, processados, transportados e comercializados por 
individuos privados. Com excep~lo da legisla~lo e dos regulamentos, poucas 
sHo as decisdes do Congress0 ou do Conselho que afectam o sistema actual de 
explora~lo florestal. Ainda nlo existem cooperativas de produclo de lenha 
ou de carviio vegetal nas aldeias comunais, assim como nHo hb nenhuma 
organiza~lo forma1,entre os pequenos agricultores que efectuam a apanha da 
lenha ou entre os-produtores de carvHo vegetal. A misslo recomenda que 
seja empreendido um estudo da produclo e comercializa~lo dos combustfveis 
lenhosos, como parte do levantamento recomendado sobre a procura para uso 
dom€stico. 311 Enquanto isso, algumas medidas simples para aumento da 
ef iciEncia da cadeia de comercializa~lo da lenha seriam identif icadas e 
implementadas, tais como, p6r ao dispor serras, para os transportadores de 
lenha aumentarem o montante de lenha, que pode ser transportada numa carga 
de vefculo. 321 - 
2.30 A principal deficiSncia institutional na energia dom6stica € a 
falta de uma focaliza~Ho institucional central para o estudo e resolucHo 
dos problemas dos vsrios combustfveis, relacionados com a procura e a 
oferta energ6tica. Incumbe ao Ministerio da IndGstria e Energia a 
responsabilidade pela formula~lo de politicas e de planifica~lo ao nivel 
sectorial. 0 departamento de energia recentemente criado neste MinistCrio, 
deve desempenhar um papel chave no preenchimento desta responsabilidade e 
recomenda~des neste sentido, entre outras, sHo dadas no capftulo 6. Deve 
ser estabelecida coordenaclo entre o Departamento de Energia e a Direcczo 
Nacional de Florestas como a liga~Ho institucional crftica entre a energia 
dom€stica e 0s combustfveis lenhosos. 

321 Um estudo sobre a densidade de empilhamento nas cargas de camiHo de - 
lenha trazidas para Maputo em meados de 1985 mostrou que o volume 
sdlido da mdeira que vem em toros direitos e bem empilhada 6 cerca de 
duas vezes o volume sdlido de toros muito tortos no mesmo volume 
empilhado. 



2.31 Actualmente, nHo hb qualquer institui~iio responsbvel por outras 
fontes novas e renovdveis de energia. Daf que se conhe~a muito pouco sobre 
a contribui~Zio potencial destas fontes. Foi relatado, que urn project0 para 
instalar moinhos de vento na provfncia de Gaza, foi empreendido com ajuda 
holandesa e que a Universidade de E. Mondlane, estd interessada num 
trabalho experimental de energia dendro-tdrmica. Embora a missgo nao tenha 
estudado sistematicamente estas fontes de energia, seria Gtil colher dados 
bdsicos (vento, sol, biomassa), se d que isto nHo estd jd a ser feito e se 
as condisdes de seguransa o pennitirem. 

2.32 H 5  uma extrema carOncia de do-de-obra qualificada a todos os 
nfveis, para o sector florestal. A sua fonnasHo foi iniciada a uma escala 
pequena, relativamente Bs necessidades nos Gltimos anos, com assistgncia do 
PNlTD e da FA0 e no Smbito do MONAP. No entanto, a safda de graduados, em 
assuntos relacionados com a sivicultura da Universidade de E. Mondlane, d 
totalmente inadequada e a polftica de atribuisao de prioridade ao sector 
florestal, ainda tem, que ser traduzida em acs6es concretas pelos 
Ministdrios do Trabalho e da Educa~Bo. 0 Ministdrio da Agricultura tem 
estado fortemente dependente de estrangeiros (nove pela FAO, 3 pel0 MONAP 
em 1985) nas especialidades de planificasiio florestal, gestao e ensino, mas 
um grande problem d a falta de pessoal hom6logo suficiente para beneficiar 
das oportunidades da formas50 no local de trabalho com esses peritos. A 
falta de do-de-obra qualificada serL um impediment0 fundamental para a 
implementasHo com sucesso de programas de plantas8es para lenha e deveria 
ser dada alta prioridade B fonnasHo de recursos humanos consoante as 
directivas do mdtodo em vigor. 

Consumo Energdtico do Sector Domdstico Urbano 

2.33 As principals caracterfsticas do mercado da energia domdstica 
urbana d a falta generalizada de todos os combustfveis e os presos altos de 
produtos energdticos (combustfveis lenhosos), que sgo apresentados no 
mercado incontrolado. 0 principal combustfvel domdstico utilizado nas 
principais cidades de Maputo, Beira e Nampula 6 a lenha, mas a utiliza~Ho 
de carvao vegetal, e electricidade tamb€m € significativa. At6 1984, o 
consumo de petr6leo foi tambh significative e t8m sido utilizadas pequenas 
quantidades de GLP. Durante os Gltimos anos, o consumo de energia foi 
limitado pelas faltas de combustfveis lenhosos e petr6le0, bem como pelas 
interrup~8es do fornecimento de electricidade, Muitas familias urbanas 
adquiriram utensflios, especialmente fog6es de cozinha, para funcionarem 
corn vdrios produtos energe'ticos e assim aumentarem a seguransa global do 
fornecimento de energia. A principal causa destas faltas tem sido a 
actividade de bandos armados, que tgm reduzido o acesso Bs fontes de lenha 
e sabotado as linhas de transporte de energia. A disponibilidade de 
petr6leo e GLP tern sido drasticamente limitada, pela falta de divisas. A 
expansgo e liga~Bo das redes de distribui~Ho eldctrica para mais casas tem 
sido limitada, pelas faltas de materiais e de equipamento. 



Consequentemente, a propor~Bo do consumo energetic0 domdstico urbano, 
tomada pelos combustiveis lenhosos tem provavelmente aumentado, durante os 
iiltimos anos. 

2.34 HS uma falta geral de dados fiiveis sobre o consumo de energia 
dombstica, mesmo em formas comerciais, tais como, o petr6leo e a 
electricidade. A rectifica~Bo desta deficicncia deve ser uma prioridade, 
especialmente nas zonas urbanas, visto estes dados serem requeridos para a 
prepara~go de uma estratCgia sobre a energia domestics. Uma tal estrat6gia 
deve atingir um niimero de objectivos, que inclua a redu~Bo da pressgo sobre 
os recursos naturais da floresta, 5 volta das princfpais cidades, a redus50 
ao mfnimo da necessidade de divisas, e a oferta de energia aos consumidores 
a custos suporthveis e em quantidades suficientes, para satisfazer, pel0 
menos as suas necessidades bisicas. Na presente situacgo de dificuldades 
econdmicas e de inseguran~a seria bastante diffcil atingir inteiramente 
esses objectivos, e o problem imediato C preparar e implementar uma 
estratdgia de energia domdstica equilibrada sob estas condi~6es. 

2.35 Uma indica~zo geral, da adequa~io do fornecimento de energia para 
satisfazer as necessidades energ6ticas mfnimas da populaciio de Maputo para 
1984, em termos de energia utilizivel, - 33/ (Anexo 6) 6 a seguinte: 

Consumo estimado de energia pel0 sector dom6stico (milh6es de MJ) 924 
Necessidades de energia mfnima estimada (milh8es de MJ) 600 
Relacgo entre o consumo actual e as necessidades minimas: 1,s 

Esta aproximaclo global encobre variafees significativas entre grupos de 
consumidores. As familias com os mais altos rendimentos consumiriam muito 
mais que as necessidades energ6ticas mfnimas. Consequentemente, 6 
possfvel, que o consumo de um grande nGmero de familias se situasse pr6ximo 
do nfvel das necessidades energeticas mfnimas. A reparticlo do consumo 
domZstico em Maputo, em 1984, por produtos energdticos est8. indicada no 
quadro 2.2. 

A energia utilizLve1 6 uma fun~Bo do rendimento da conversiio 
energgtica final de um aparelho consumidor de energia, como por 
exemplo um foglo, do valor calorffico do produto energetic0 utilizado, 
como o petrbleo, e da quantidade do produto energdtico consumido, para 
obter a energia actualmente utilizada, para um fim particular (tal 
como cozinhar). 



Quadro 2.2: CONSUMO DOMESTIC0 POR PRODUTO 
ENERGETIC0 Pi MAPUTO EM 1984 a/ 

(em X do consumo total) 

Produto Energetic0 Energia Disponivel Energia 
Bruta Utiliziivel 

PetrBleo 19 
GLP 1 
Electricidade 5 
Combustfveis Lenhosos - 7 5 

Total 100 100 

a/ 0s fornecimentos de petrdleo e GLP nHo estavam - 
disponfveis em ,1985 (pariig. 2.36). 

Fonte: Estimativas da Miss60 (Anexo 6). - 
: A contribui~Ho relativa dos produtos energeticos para al8m do8 combustfveis 
I lenhosos, 6 muito mais alta na base da energia utiliziivel (64%) que da 
I 
1 

energia disponfvel bruta (25%), devido aos mais altos rendimentos de 
conversio de energia final dos utensflios para esses produtos, comparados 

I com o rendimento de utiliza~Ho da lenha. Para al& dos combustfveis 
lenhosos, o petrdleo e a electricidade sHo tambdm importantes fontes de 
energia para o sector dom6stico em Maputo. 

2.36 0 balan~o entre a oferta e a procura da energia domdstica no 
Maputo deteriorou-se marcadamente em 1985 devido, a interrup~Ho de 
fornecimento do petrdleo e GLP. 0 fornecimento de energia (combustfveis 
lenhosos e electricidade) atingiu o equivalente a cerca de 600 milh6es de 
HJ de energia utilizgvel, que iguala as necessidades mfnimas estimadas da 
energia dom8stica. Tomando em conta as varia~aes significativas, que estHo 
dissimuladas dentro desta aproxima~iio global, parece que, houve um defice 
em necessidades de energia para o grupo de famflias de rendimento mais 
baixo, possfvelmente da ordem doe 10 a 15% de acordo com o Governo. 

I Custos Comparativos da Energia Domestics 

2.37 0s prscos do mercado dos produtos energetic08 utilizados em 
Maputo nas habita~6es para cozinhar no ano de 1985, sHo resumidos no.quadro 
2.3 para ilustrar as indica~6ee de mercado recebidas pelos consumidores. 
0s presos sHo dados com base, quer no conteGdo energetic0 bruto, quer na 
energia utilizSve1, esta Gltima tomando em conta as diferen~as do 
rendimento de conversHo para cozinhar, entre os utensflios energ8ticos. 0 
carvao esti inclufdo, visto que d um potencial combustfvel ddstico 
urbano. 0s precos de mercado utilizados na compara~lo referem-se aos 
preCos oficiais em meados de 1985 para o petrbleo, GLP, electricidade 
(novas tarifas introduzidas desde Janeiro de 1986). e carvlo, e para os 
combustfveis lenhosos, os precos do mercado livre. 



2.38 A comparacHo dos custos da energia utilizada nas habitac6es 
indica as seguintes relac6es importantes: (a) os custos, aos precos 
oficiais para o petrBleo, GLP, electricidade e carvio slo uma fraccHo 
(geralmente menos de 5%) dos custos do mercado livre de combustiveis 
lenhosos, porque 0s precos oficiais nHo foram aumentados durante mitos 
anos, enquanto os precos dos combustiveis lenhosos no mercado livre 
aumentaram de uodo a reflectir o declfnio do valor do Metical, as 
distsncias de transporte crescentes dos combustlveis lenhosos (5 medida que 
se esgotavam os recursos das Qreas de abastecimento) e os efeitos da 
inseguranca nas regides rurais; e (b) os custos do carvHo vegetal e da 
lenha siio semelhantes na base da energia utilizlvel, indicando a auszncia 
de barreiras para trocas entre estes combustfveis. 

Quadro 2.3: CUSTOS ENERGETICOS FINAIS PARA 0 SECTOR DOMESTIC0 
URBAN0 PARA COZINHAR EM MAPUTO EM 1985 

Produto Energetic0 Na Base da Energia Na Base da Energia 
Bruta Utilizsvel a/ 

(1.000 MTITEP) (1.000 MT/TEP) 

PetrBleo .- iluminacio 6.1 20 - cozinha 12.2 4 0 
GLP 13.8 7 1 
Electricidade 4 5 6 9 
Steam Coal 0.4 2 
Lenha 76 953 
CarvHo vegetal 2 14 1.068 

a/ Tendo em conta as eficizncias de converslo energetics - 
f inais . 

b/ Novas tarifas implementadas em Janeiro de 1986. - 
Fonte: Estimativas da MissHo (Anexo 7). - 

2.39 De urn mod0 geral, os precos oficiais para produtos energdticos 
importados utilizzveis nas habitac6es dom6sticas tambh eram muito 
inferiores aos custos financeiros estimados (pre~os fronteiricos) em meados 
de 1985 B taxa de chbio oficial, corn excep~Ho da electricidade. 341 A 
existzncia de distorcdes macicas de precos e custos, devida princGalmente 
B sobrevaloriza~iio do Metical e 2Ls faltas de bens, complica a estimativa 
dos custos econ6micos de energia domgstica. As diferencas entre os precos 
oficiais para a energia importada baseados na politica recomendada de 

341 0s ponnenores dos precos fronteiricos sao apresentados no Capitulo 3 - 
para os produtos petroliferos, no Capitulo 4 para a electricidade e no 
Capitulo 5 para o carviio. 



recuperacBo plena dos custos financeiros 35/ e os precos dos combustfveis 
lenhosos seriam muito menores se o custo de energia importada express0 em 
termos de moeda local, se baseasse na utilizacgo de uma taxa de ctmbio 
realista e corn correspondentes ajustamentos aos precos oficiais. Para aldm 
disso, a diferenca seria reduzida atravEs da diminuiciio nos precos dos 
combustfveis lenhosos que se seguiria ao reatamento de condic8es de paz e 
maior disponibilidade de camices e de combustfvel. 

2.40 A relaclo entre os precos do mercado livre para os combustiveis 
lenhosos e os precos oficiais para os outros produtos energdticos levanta 
um certo niimero de problemas importantes. Em primeiro lugar, a relaclo d 
contrdria ?i prioridade econ6mica de encorajar a utilizacBo de recursos 
internos (tendo em devida consideracHo as 1imitacBes de ordem ambiental) em 
vez de bens importados. Em segundo lugar, a relacgo d altamente regressiva 
em termos socioecon6micos visto que, geralmente, os sectores mais pobres da 
populacao podem apenas utilizar lenha, enquanto que os grupos com maiores 
rendimentos podem tirar vantagem dos combustfveis a custo mais baixo, que 
estiio disponfveis. Em terceiro lugar, a relaclo indica as grandes 
distor~8es do mercado energgtico que resultam de uma moeda altamente 
sobrevalorizada. 36/ A misslo recomenda que seja empreendido um estudo 
para determinar u G  estrutura racional para os precos energdticos (Capftulo 
1) como uma das principais componentes da estratdgia energe'tica sendo a 
outra componente principal os meios para aumentar a oferta de energia. x/ 
Op~6es para a Oferta de Energia Domdstica 

2.41 0s baixos custos de fornecimento de electricidade e de "steam 
coal" indicam, que a estratdgia para satisfazer a procura de energia 
dome'stica urbana, ao mais baixo custo, deve visar a utilizaclo ao dximo 
destas fontes. No entanto, hb 1imitacBes tgcnicas e sociais relativamente 
Zi extensilo com que esta estratggia pode ser implementada. No caso da 
electricidade, a 1imitacHo 6 o niimero de casas que satizfazem o mfnimo de 
requisitos necessdrios para instala~Bo de cabos e aparelhagem elEctrica. 0 
Ministdrio da IndGstria e Energia estima que ainda hB muitas casas em 
Maputo que poderiam estar, mas d o  estilo, ligadas ao sistema pfilico de 
electricidade. A missilo recomenda que seja dada prioridade 1 1igacHo 
destas casas e que seja fornecida assistsncia tdcnica 1 EDM, para melhorar 
as suas capacidades de prestaciio de servi~os ao consumidor (Capftulo 4). 

2.42 As principais 1imitacBes do carvlo como combustfvel dome'stico slo 
a aceitaclo pelos utentes da poluicHo (fumo, produtos voliiteis da combustgo 
e poeiras) e o perigo de intoxica~iio por mondxido de carbono, na aussncia 

35/ Parbg. 1.43. - 
36/ Ver a nota de p€ de pigina 20. - 
371 Parig. 2.44. - 



de ventila~lo adequada. Nos subiirbios de Maputo, este perigo 6 evitado 
pela prdtica de cozinhar com carvso fora das casas e considera-se que o uso 
de cam50 como combustivel nas habitacdes deva ser orientado para as zonas 
suburbanas. A aceitacZo tamb6m 6 limitada pelas desvantagens de utilizer 
can30 como combustivel para cozinha, especialmente em compara~Ho com o 
cam50 vegetal, visto que 6 mais dificil de acender, requer maiores 
quantidades minims para se manter aceso e tem uma combustlo mais viva, 
requerendo deste mod0 fogBes e utensilios de cozinha mais robustos e mais 
caros. 

2 . 4 3  Foram feitas virias tentativas em diversos passes de Africa para 
introduzir o carvHo como combustivel dom6stic0, a maioria dos quais sem 
sucesso, mesmo quando havia um substancial incentivo de preco. A 
introduclo do carvHo requer pesquisa e desenvolvimento, particularmente 
para um foglo apropriado. Um tal trabalho tem vindo a ser feito h5 alguns 
anos em Africa, em parte copiando a experitncia da China e da India, mas 
uma solu~iio para suplantar as .dificuldades da introduciio do carvlo em 
grande escala, como combustivel dom6stico em Africa, tem ainda que ser 
demonstrada com sucesso. 0 caminho ideal para Mo~ambique 6 o de se manter 
a par dos progressos, em vez de tentar gastar escassos recursos na 
duplicaciio de trabalho j6 feito. 0 Governo est5~a empreender trabalhos de 
avaliaclo com a ajuda sueca para avaliar a receptividade local para o 
carvlo e em relaciio a projectos de fogdes de outros paises. 0 Departamento 
de Energia 6 responsi5vel por estas tarefas. A misslo recomenda, que no 
tmbito da assistsncia t6cnica seja considerado um programa, para o 
desenvolvimento e difuslo do carvlo, como combustfvel domiSstico urbano 
seguindo a concluslo, corn sucesso, do trabalho de avaliaciio. 

Prioridades para a Energia Domgstica 

2.44 0 problem dominante para a politica de energia domsstica urbane, 
especialmente para Maputo, e em menor escala para Beira e Nampula, 6 o 
facto de ser precis0 ir a0 encontro das necessidades bdsicas de energia ao 
mais baixo custo e com consequSncias aceitsveis para o meio ambiente, tais 
como, evitando a indevida desflorestaclo. As estratiigias dbvias siio para 
aumentar a oferta de energia e melhorar a eficisncia da sua utilizacHo. 
Contudo, enquanto persistirem os ataques por bandos annados, a oportunidade 
de melhorias no fornecimento de combustiveis lenhosos 6 muito limitada. A 
expansiio do fornecimento de electricidade 2s habita~6es urbanas pode ter 
apenas uma contribui~lo limitada para diminuir a diferenca, entre a oferta 
e a procura. Tem que ser dada a devida consideracHo ao encargo em.divisas 
de um grande aumento no uso de petrdleo e GLP como importante contribui~Ho 
a longo prazo para aumentar o fornecimento de energia. Contudo, a curto 
prazo tal caminho 6 a Gnica o p ~ H o  visvel tecnicamente, e a sua 
implementacBo 6 limitada apenas pela falta de divisas. - 38/ Portanto as 

38/ 0 Governo que estima que o custo anual do restabelecimento adequado de - 
(Footnote Continued) 



principais op~6es do Governo, para aliviar a situa~Co a longo prazo, que 
nHo estlo dependentes do restabelecimento da seguranca, sHo a planificacHo 
b6sica e a preparacHo de programas futuros para aumentar o fornecimento de 
energia domestics como jti foi discutido neste capftulo sobre lenha, - 391 
electricidade 401 e cam50 
411 e sobre axestgo da procura. - 
2.45 A gestHo da procura envolve a conserva~Ho e a melhoria do 
rendimento na utilizacHo da energia. A possibilidade miixima para aumentar 
o rendimento da utiliza~Ho consiste, no aumento do rendimento da conversHo 
da madeira em carvlo e numa campanha para aumentar o rendimento dos fogties 
dom6sticos. IUi poucos dados disponfveis sobre estas actividades em 
Mo~ambique. A possibilidade, para melhorar os rendimentos dos fogties, 
aplica-se particularmente aqueles, que gastam lenha e carvHo vegetal, e 
tambh petrdleo e aos candeeiros, mas requer tambgm uma melhor 
disponibilidade de fog6es apropriadamente concebidos e fabricados, para 
todos os produtos energgticos, incluindo electricidade, a fim de substituir 
os existentes fogBes deficientes, de concepe50 e construclio inferiores 3s 
normas. 0 considerSve1 trabalho de pesquisa e desenvolvimento, 
recentemente empreendidos sobre concepcHo de fog6es para lenha, carvHo 
vegetal e petrdleo em Africa e em outros aLtios, ainda estl por produzir um 
consenso sobre a concep~iio ideal. No entanto, encontra-se agora disponfvel 
urn certo nhero de modelos, que deram provas e constituiriam uma melhoria 
fundamental dos modelos de fog6es actualmente utilizados em Mo~ambique. A 
misaiio recomenda que o Governo promova um programa de ensaios para esses 
modelos comprovados, em vez de aguardar pel0 aparecimento de modelos ainda 
melhores, e que seja dada prioridade a um programa importante para o 
fabrico e disseminaciio de fogBes melhorados. Contudo o referido programa 
requer a reabilita~iio da capacidade local de fabrico e o fornecimento de 
quantidades adequadas de factores de produ~Ho, o que levarl tempo a 
organizar. Tamb€m deve ser dada considera~Ho B importacHo de fogBes, 
inicialmente para um impact0 imediato na efici6ncia de combustfvel, 
especialmente em Maputo. Estes programas deveriam ser coordenados pel0 
Departamento de Energla do Ministdrio da Inddstria e Energia. 

2.46 Um instrumento disponfvel da gestHo da procura 6 a polftica de 
precos. A mlssHo considera que os precos oficiais para o petreleo, GLP, 
electricidade e carvHo devem ser aumentados no hbito da equidade, poupanca 

(Footnote Continued) 
fornecimento de petrdleo e GLP, 8s habita~6es custara' cerca de 2,s 
milhBes de d6lares a precos de meados de 1986. 

Parbg. 2.23. 

Parbg. 2.41. 

411 Parbg. 2.43. - 



de divisas, e solv8ncia financeira, dos fornecedores de energia em vez da 
redu~zo da procura. Aos nfveis actuais de consumo de energia dom6stica 
quaisquer tentativas para reduzir a procura de energia resultariam em 
pesadas dificuldades, para a maior parte da popula~iio. Contudo, uma das 
exigfncias bisicas da politica energbtica 6 dar indicacdes aos consumidores 
atravds do estabelecimento de precos dos custos econ6micos de satisfaclo da 
sua procura. A remo~Bo das distor~des de precos e o melhoramento dos 
fornecimentos de ambos os aparelhos, quer de combustivel, quer de energia, 
szo exigsncias importantes para a implementaclo de uma estratggia, para a 
energia domi5stica. 0 objectivo de tal estratggia deve ser assegurar 
adequados fornecimentos de energia a custo suportlvel, para satisfazer a 
procura de energia dome'stica urbana. 0s principais impedimentos I 
implementa~iio da estratbgia 6 a falta de recursos para permitir aos 
consumidores escolher entre as opcdes para satisfazer a sua procura e a 
necessidade de fixar o preco da energia, no actual context0 macro-econ6mico 
de grandes distor~Bes da taxa de cSmbio, precos e sallrios (Capstulo I). 

2.47 Um dos impedimentos principais, para a planificaciio de um 
program de custo minimo para satisfaclo da procura da energia pel0 sector 
domdstico urbano em Mo~ambique, 6 a falta de infonnaciio, sobre as 
caracteristicas da procura e sobre as opcBes da oferta. A escassez de 
dados sobre a oferta e o consumo foi mostrada neste capitulo, e as 
dificuldades consequentes para a planifica~lo siio ilustradas pel0 nhero de 
hip6teses feitas pela miss50 para as suas avalia~ies indicativas, que 
tiveram de ser baseadas no conhecimento de situacies comparlveis noutros 
sitios. A miss50 recomenda que seja empreendido um levantamento 
pormenorizado para rectificar estas deficifncias. 0 levantamento deve 
cobrir a procura de energia dom6stica, o consumo de produtos energgticos no 
sector domdstico, e o inventgrio dos recuros de lenha/floresta discutidos 
anteriormente neste Capftulo. Este trabalho d necessgrio para determinar o 
papel ideal das planta~ies para lenha, para identificar os lugares e custos 
estimados da oferta, tomando em conta as limita~6es sobre a taxa de 
plantacHo imposta pelos recursos tgcnicos, financeiros e de gestgo e pela 
do-de-obra qualificada e semi-qualificada. Este estudo deve tamb6m 
identificar o potencial de aumento do rendimento da producgo de carv5o 
vegetal a partir de planta~aes existentes para lenha e de florestas 
naturais . 
2.48 0 principal objectivo recomendado do proposto levantamento da 
energia domdstica urbana b determinar as caracterfsticas da procura, em vez 
de juntar dados hist6ricos sobre o consumo, que provavelmente nlo siio 
representativos dos padrdes futuros do mesmo. E essential uma compreensiio . 
destas caracterfsticas para conceber politicas para a gestiio da procura. 
As seguintes caracterfsticas devem ser estudadas: (a) o combustfvel de 
escolha para fins sociais, de cozinha e outros; (b) a aceitaciio de outros 
combustiveis; (c) os utensflios possufdos e em utilizaclio; (d) vontade de 
pagar a pronto e em gdneros os virios combustfveis e os utensflios 
energ6ticos; (e) padraes de utilizaciio energgtica por hora do dia e estacHo 
do ano, e em termoa de gestlo do combustfvel; ( f )  a proporcIo da deepesa 
total dom6stica paga pela energia, incluindo o valor em dinheiro 
equivalente pela madeira apanhada ou trocada; e (g) as quantidades de 



energia precisas para satisfazer a procura segundo as prhticas de 
utiliza~Ho existentes. Deste modo, este estudo seria focalizado 
intensivamente numa amostra representativa de famflias. Seriam requeridos 
esfor~os consideriiveis para a concep~lo do levantamento e a formacHo de 
entrevistadores e avaliadores. A misslo recomenda que seja fornecida 
assistSncia tEcnica para a preparac50, execu~5o e avalia~lo do estudo. 

2.49 A falta de dados fisveis sobre as quantidades de energia 
consumidas nas principais dreas urbanas j6 foi anotada pela misslo neste 
Capltulo para o caso dos combustfveis lenhosos. Uma falta de dados seguros 
sobre 0s consumos de petr6leo e de electricidade tamb6m 6 notada nos 
capftulos subsequentes sobre estes produtos, nos quais a miss50 recomenda 
assistsncia para melhorar a qualidade das estatfsticas. A recolha e 
compila~50 dos dados b da responsabilidade das agsncias ligadas a oferta de 
energia, e a miss80 recomenda que o Departamento de Energia empreenda, como 
uma das suas principais actividades, a tarefa de preparar juntamente estas 
estatfsticas e avaliar os padrdes globais de fornecimento de energia ao 
sector dom€stico urbano. 

Prioridades para Desenvolvimento 

2.50 Corn base no que precede em relacgo aos subsectores dos 
combustXveis lenhosos e da energia dombstica, as prioridades para 
investimento at6 1991, sHo consoante a lista descrita no quadro 2.4. A 
implementa~Bo destes investimentos depende em grande parte do 
restabelecimento de condi~8es de paz na regi5o rural, mas a preparasBo dos 
projectos deve prosseguir com o recomendado. 



Quadro 2.4: INVESTIMENTOS PRIORITARIOS PARA COMBUSTIVEIS LENHOSOS 
E ENERGIA DOMESTICA ATE 1991 

(milhbes de do'lares) a/ 

Prepara~Ho do programa de 
combustiveis lenhosos c/ 

Programa de Gestgo da Floresta Natural c/ 
para fornecimento de lenha 

Program de Planta~8es para lenha b/ 5 s 0 

AssistEncia de Gestlo para as Planta~des 2 s 5 

Levantamento da Energia Dom6atica c/ 0,2 

Projectos Pilotos para o carvHo e ensaios 
de fogdes de cozinha - c /  

Programa de Fogio de Cozinha 51 - 095 

Total 10,8 

a/ A precos constantes de 1985. - 
b /  Despesas iniciais e de explora~80. - 
c/ Estas actividades podem ser efectuadaa imediatamente. - 
Fonte: Estimativas da Missiio. - 



RESUMO DAS RECOMEXDACOES DA MISSAO PARA OS 
SECTORES DOS COMBUSTfVEIS LENHOSOS E DA ENERGIA DOMESTICA 

2.51 Recomenda~des Relativas a Polfticas e Estratggias 

(a) autorizar estudos para definir, avaliar e comparar opc6es para 
aumento do f ornecimento de lenha (parbg. 2.21) ; 

(b) comecar a preparar programas de combustfveis lenhosos para 
satisfazer a procura nas zonas urbanas independentemente de 
qualquer problem de seguranca, cooperando corn paises vizinhos e 
usando CCDSA (parbg. 2.23); 

(c) fazer um lavantamento da producHo e da comercializac50 de 
combustiveis lenhosos e identificar e implementar medidas simples 
para aumentar a efici6ncia da cadeia da comercializa~lo de lenha 
(parbg. 2.29), e rever a possibilidade de fornecer incentivos aos 
pequenos proprietdrios para organizarem os seus prdprioa 
transportes de lenha (parig. 2.21) ; 

(d) analisar vdrios dtodos para fixar os precos dos produtos 
energ(5ticos dom6sticoe e detednar uma estrutura racional para 
esses precos como parte de um estudo geral de fixaclo de precos 
de energia recomendados no Capftulo I (parig. 2.40) ; 

(e) atribuir prioridade elevada ii formacHo de recursos hurnanos para 
os combustfveis lenhosos de acordo com as linhas de orientacBo do 
m€todo existente (parig. 2.32) ; 

(f) o Departamento de Energia e a DireccBo Nacional devem coordenar 
as actividades doe sectores de energia dom€stica e doe 
combustfveis lenhosos (parig. 2.30) ; 

(g) dar prioridade B ligacao de mais casas ao sistema de 
electricidade e melhorar a capacidade da EDH para fornecer 
servicos ao consumidor (parig. 2.41); 

(h) empreender project08 piloto para testar a receptividade local 1 
utilizacao de carvgo nas famflias urbanas, e testar modelos de 
fogBes de outros pafses (parfig. 2.43); 

(i) incitar urn programa de ensaios para modelos cmprovados de fog6es 
a petrbleo, electricidade, lenha e carvao vegetal c m o  preparaclo 
de uma campanha para melhorar a eficiEncia dos fogBes de cozinha 
e da produego de carvgo vegetal (parig. 2.45) ; 

(j) o Departamento de Energia deve tomar a responsabilidade de 
melhorar a recolha e anltlise de estatfsticas sobre a oferta e 
procura de energia ddstica (parig. 2.47); 



Recomenda~Bes de Estudos e Assistsncia T6cnica 

(a) Ao Governo para definir, avaliar e comparar opcaes para aumentar 
o fornecimento de lenha (parbg. 2.21); 

(b) A Direcclo Nacional de Florestas, para planificacHo de programas 
de combustfveis lenhosos (parbg . 2.24) ; 

(c) 1 DireccBo Nacional de Geografia e Cartografia, para 
levantamentos a6reos e b Direcclo Nacional de Florestas, para 
inventdrios f lorestais (parlg . 2.25) ; 

(d) Ao Departamento de Energia, para efectuar um levantamento da 
procura energetics dorndstica (parbg. 2.47); para projectos piloto 
sobre a utilizacHo de carvHo em habitacaes (parlg. 2.43); 
melhoramentos dos rendimentos dos fogdes (parbg. 2.45), e 
trabalho estatfstico (parlg. 2.47). 



111. PETROLE0 E GAS 

Petrdleo Bruto e Produtos Petrolfferos 

Produtos Petrolfferos: Oferta e Procura 

3.1 Presentemente, Mo~ambique enfredta uma escassez preocupante de 
produtos petrolfferos, devido 3 falta de moeda estrangeira para financiar 
as importa~des de petrdleo bruto e derivados. At6 agora, a aquisi~Io de 
petrdleo bruto tem sido feita mediante acordos bilaterais com pafses como a 
URSS, Angola e a ArgElia. 0s termos destes acordos nHo 650 do conhecimento 
pijblico, mas o Governo informou a miss50 de que, por vezes, estes termos 
t9m sido vantajosos comparados com as condicBes do mercado livre. Durante 
o perlodo de 1979 a 1981, o consumo interno total de produtos petrolfferos 
foi entre 405.000 e 435.000 toneladas por ano. A falta de moeda 
estrangeira para financiar a aquisi~Ho de petr6leo tern sido a razIo 
principal do decre'scirno no consumo interno de produtos petrolfferos, de 
420.000 t em 1982 para 300.000 t em 1984 e 312.000 t em 1985, como mostra 
o Quadro 3.1. Pormenores do consumo de cada produto estHo patentee no 
Anexo 8. 0s efeitos desta redu~Ho na procura, que levaram B Instaura~Ho do 
racionamento dos produtos petrolfferos, ttm sido atenuados em virtude do 
declfnio geral da actividade econ6mica iniciado em 1982. (Capftulo I). 

~~~ - 384,4 411,5 409~4 401,4 353,O 292,2 m s 8  
P r o d L a o s ~ ~ ~  al - 20,2 - 23.2 - i?Os6 - 19,2 - 16,9 - 7,6 - 8.0 
Total a, 6 434,7 430,O 42OS6 369,9 299,8 31lS8 

3.2 No perfodo de 1980 a 1984, a procura interna dos produtos foi de 
58% para o gas6le0, 11% para o fuel6leo e 10% para a gasolina para motores. 
0 baixo consumo de gasolina para motores reflecte as restric~6es ao aumento 
do niimero de autom6veis no pafs, devido 3 escassez de moeda estrangeira. A 
elevada percentagem de consumo de gaso'leo relativamente B da gasolina (numa 
media de 6 para 1 de 1980 a 1984) nHo 6 tfpico de outros pafses da Africa 
Oriental, e reflecte, provavelmente, a redu~Ho drdstica do niimero de 
vefculos a gasolina. A propor~Ho na TanzPnia, na Sodlia e na EtiBpia € de 
cerca de 2,5 para 1. A baixa percentagem na procura de fueldleo € tfpica 



de outros pafses da Africa Austral, onde o carvlo nacional oferece forte 
concorrdncia ao fuelo'leo. Esta situa~go verifica-se em Mo~ambique em menor 
escala, mas a baixa procura de fueldleo deve-se, provavelmente, ao baixo 
nlvel de actividade industrial no pafs. 

3.3 A refinaria de Matola, que se encontra fechada desde meados de 
1984, estL situada perto de Maputo (Mapa BIRD No. 19515), 6 propriedade da 
PETROMOC (Empresa Nacional de Petr6leos de Mo~ambique, E.E.), e operada 
pela mesma. Antes de 1984, quando a refinaria estava em funcionamento, 
havia um desiquilfbrio muito grande entre a procura interna e os produtos 
safdos da refinaria (tipos e quantidades). Produzindo os produtos 
requeridos pelas necessidades do mercado interno e com a refinaria a 
funcionar a uma percentagem alta da sua capacidade, mesmo assim, era 
necessLrio importar gasdleo, e, ocasionalmente, combustfvel para aviaes, a 
fim de equilibrar a oferta-e a procura destes produtos. Nestas 
circunstSncias, havia tambgm um excess0 de gasolina, parte da qua1 era 
exportada para pafses do interior, por precos prdximos dos praticados a 
nfvel international. 0 resto da gasolina e o excedente de fueldleo (que 
era tamb4m produzido), tinham que ser exportados a precos mais baixos. 
atrav4s de empresas comerciais. As tenddncias das exporta~Bes e 
importa~aes, desde 1979, estao patentes no Quadro 3.2. No Anexo 9 estlo 
patentes mais ponnenores do balan~o da procura e da oferta dos produtos 
nacionais. A distribui~ao por sectores do consumo interno de petr6le0, 
entre 1979 e 1982, est6 patente no Anexo 10. 

a/ lnclui os depdsitos - 
Falte: PEIWMX:-- 9. - 

3.4 H i  um oleoduto com 287 km de cornprimento e 10 polegadas de 
dihetro que liga o porto mo~ambicano da Beira a Feruka, no ZimbabuB. 
Actualmente, 6 utilizado para fornecer produtos petrolfferos limpos ao 
ZimbabuB. 0 oleoduto 6 propriedade da Companhia do Pipeline 
Mo~ambique-Zimbabu6 Limitada e explorado pela mesma;  esta companhia d 
propriedade do Governo de Mo~ambique (50X), de empresas inglesas e 
luxemburguesas representando os interessee portugueses (45%) e de. 
indivsduos particulates (5%). E um oleoduto em bom funcionamento e fornece 
transporte tecnicamente seguro de produtos petrolfferos para o Zimbabue. 0 



Porto da Beira estii equipado para receber navios com capacidade 86 at6 
20.000 toneladas, em virtude do assoreamento do canal de acesso. 0 custos 
de transporte seriam consideravelmente reduzidos (at6 5 d6lares/t) se o 
porto tivesse condi~aes para receber petroleiros de maiores dimensCles. 0s 
custos de dragagem s6 se justificariam caso Mo~ambique conseguisse reter as 
economias obtidas com o frete, atravds de maiores impostos portua'rios ou de 
taxas sobre a utiliza~do do oleoduto. 

A Refinaria de Matola 

3.5 A refinaria 6 do tip0 "hydroskimming", jb conta 25 anos e tem urn 
capacidade para processamento de petrdleo bruto de 17.000 B/D. Uma 
descri~do das instala~6es da refinaria figura no Anexo 11. 0 balanco da 
refinaria de 1979 a 1984 figura no Anexo 12. No ano de 1983 e at€ B 
paralisa~do da refinaria, a PETROMOC via-ee impossibilitada de obter 
petr6leo bruto regularmente, devido B falta de moeda estrangeira; por isso, 
a refinaria chegou mesmo a funcionar parcialmente e com paralisacaes 
frequentes. Neste momento, o Governo tem de tomar uma decis5o quanto ao 
futuro da refinaria. As opcBes realistas 830: reabri-la num futuro 
indeterminado para o que teri de incorrer em despesas razoiiveis de 
recomeco, recuperas30 e poseZveis modificac8ee ou encerra'-la 
pennanentemente. Um doe argumentos mais vblidos a favor da reabertura B o 
desejo do Governo em manter flexibilidade no que reepeita B aquisicHo de 
petr6leo bruto e produtos, o que lhe permitirb, principalmente, tirar 
proveito da disponibilidade do petrdleo bruto em condi~bes vantajosas. 0s 
argumentos a favor do encerramento da refinaria baseiam-se na ineficiSncia 
desta em virtude das instala~bes e tecnologia antiquadas, doe custos 
elevadoe de transporte, dadas as dificuldades de aceeso ao porto de Maputo, 
e o desequilibrio entre o rendhento da refinaria e a procura do mercado 
int erno . 
3.6 A construcHo recente de refinarias em grande escala viradas para 
a exporta~do, no Golfo Pdreico e no Mar Vermelho, prejudicou grandemente a 
viabilidade de pequenae refinariae velhas do tipo 'thydroskiraming't, como a 
de Matola, situada junto ao Oceano lndico. A nova modalidade de 
estipula~iio dos precos, deeignada "net-back", introduzida em fine de 1985, 
para o petr6leo bruto Arabe e baeeada na d d i a  ponderada dos precos 
vigentes dos produtos na Europa de Noroeste e doe custoe de traneporte da 
mercadoria a partir do Golfo Pbrsico, incentiva os produtores do Golfo a 
baixarem os precos dos produtos vendidos na regiHo do Oceano lndico para 
menos 15 d6lares/t do que os precos praticadoe no Noroeete Europeu. Eete 
incentivo do preco reflecte a diferensa no custo do transporte da RegiHo do 
Golfo para o Noroeste Europeu e para a regiHo do Oceano lndico. 

3.7 A miesHo comparou o custo de alguns produtoe eaidos da Refinaria 
de Matola com o custo de produtos importadoe. Foram analisadoe dois 
cendrioe blsicos com configura~do actual da refinaria, nomeadamente, sob o 
velho sistema de precoe fixos para o petr6leo bruto e sob o eietema baseado 
no cueto liquid0 de petr6leo bruto drabe "net-back", introduzido em fine de 
1985. Entre meadoe de 1984 e meados de 1985, quando o preco do petr6leo 
bruto era cerca de 30 d6laree o barril, o cueto euplementar anual doe 



produtos saidos da Refinaria de Matola, comparado com o custo dos produtos 
adquiridos aoe precos do mercado "spot" mundial, situava-se entre 12 
milhdes de dblares e 26 milhBes de ddlares, para utilizac8es efectivas da 
capacidade da refinaria de 40% e 80% reapectivamente (Anexo 13). Perante 
este panorama do mercado, era 6bvio que o funcionamento da refinaria d o  
trazia vantagens econdmicas, justificando-se, assim, o seu encerramento, em 
1984, por um tempo indefinido. 

3.8 Fm fins de 1985, os produtores de petrbleo Arabes passaram a 
basear o preco do petrdleo por eles produzido no valor "net-back" dos 
produtos do Noroeste Europeu. Em principios de 1986, o preco "net-back" do 
petrBleo bruto Arabe baixou para 12 dBlares e 15 ddlares o barril para a 
regiHo. A relac50 entre os precos do mercado international de petrdleo 
bruto e de produtos petrolfferos, assim como entre os prBprios produtos 
petrolfferos atenuaram-se. Estas variacGes, ocorridas entre Janeiro e 
Abril de 1986, foram analisadas pela missHo no Anexo 14; esta anilise 
baaeia-se em certos pressupostos relativos B procura, aos precos, aos 
custos de funcionamento e B utilizacHo da capacidade da refinaria. A 
miss30 examinou cuidadosamente todos os cengrios da refinaria, e chegou B 
conclusHo que, em mbdia, durante este perfodo, teria sido mais dispendioso 
refinar o petrdleo na Refinaria de Matola do que importar os produtos 
petrolfferos necess6rios para satisfazer a procura projectada do mercado 
interno. Este estudo indica, tambgm, que o tipo de petrdleo bruto 
influencia os custos para satisfazer a procura se a refinaria far utilizada 
como fonte de abastecimento. 

3.9 A PETROMOC estl a pensar instalar equipamento "thermal cracking 
vis breaking" na Refinaria de Matola, a fim de conseguir uma maior 
propore50 de gasdleo no hbito geral da producHo, e, desta maneira, 
satisfazer mais a procura do produto. A PETROMOC recebeu, em 1982, uma 
estimativa indicativa do custo de uma unidade deste tipo no montante de 8 
milhGes de ddlares. A missHo nHo coneidera isto uma base segura de 
avaliacHo, desta alternativa e, 6 de opinilo que 6 bem possfvel que o custo 
seja o dobro do indicado por esta estimativa. E necessLrio avaliar a 
diferen~a de cueto entre satiefaeer as neceseidades do mercado interno 
mediante um modelo de producHo da refinaria modificado por urn "vie-breaker" 
e a ImportacHo doe produtos. 

3.10 0s resultados do estudo da missHo, relativos aos factores 
econdmicos inerentes ao funcionamento ou paralisacBo da refinaria, nHo sHo 
auficientemente concludentes para estabelecer urns base de campromissoa a 
longo prazo. Saber se um investimento num "vis-breaker" e na reabertura da 
refinaria representaria uma reduego significativa dos custos 6 uma questHo 
que ter6 de ser estudada mais a fundo. E necess6rio obter mais estimativas 
seguras dos custos de funcionamento e de capital; a adliee tem de ser 
alargada de modo a incidir mais sobre o aproveitamento eficiente da 
capacidade da refinaria, sobre uma gama maior de tipos de petrdleo bruto e 
sobre os diferentee nfveis e configuracBes da procura do mercado interno. 
H6 tambgm outros factores a considerar na avaliafio das rae2lee econdmicas 
que justifiquem a reabertura da refinaria; 880 de salientar as propostas da 
ENR para enviar GNC para Maputo, do campo de Pande, para substituir os 



combustiveis para motores importados. s/ No entanto, parece que t€cnicas 
futuras de comercializac~o do petrbleo, a nfvel mundial, sgo o factor 
dominante, principalmente no que toca B correlaciio dos precos do petr6leo 
bruto e derivados - numa altura em que se comeca a fazer sentir a 
concorrtncia dos vlrios precos dos produtos nas novas refinarias do Golfo - 
a correlaciio entre os precos da gasolina e do gas6leo e a eventualidade de 
os produtores Arabes de petr6leo regressarem, num futuro indeterminado, 1 
modalidade de estipulacHo de precos antes do "net-back". 

3.11 Perante as conclus6es da andlise ao funcionamento da refinaria, 
feita pela missZo, esta recomenda a requisicHo, por parte da PETROMOC de 
servi~os de consultadoria, a fim de avaliar as alternativas existentes para 
reduzir ao mfnimo o custo de produego dos produtos refinados, necessdrios 
para satisfazer a rrocura do mercado interno. E principalmente necesslrio 
fazer a avaliacBo de (a) o impacto de transfonnar os vdrios tipos de 
petrdleo bruto aproveitdvel no equilfbrio procura/oferta dos produtos, e 
(b) o impacto da instala~go de unidades secunddrias de converslo de baixo 
custo, principalmente uma unidade de ttvis-breaking/tirmica de craquear", na 
politica econ6mica interna para a refinac80, A avalia~Ho dos investimentoe 
propostos para a refinaria dever6 assentar numa base de estipulacHo doe 
precos do fornecimento do petr6leo bruto mediante contratos pot dois ou 
trts anos, se possfvel, e n8o numa base de comprar aos precos em vigor, ao 
dispSr de Mocambique. A avalia~Ho deverd incluir tambim uma auditoria 
ticnica completa e examinar outras Cireas, com vista a possfveis redu~Bes 
nos custos de funcionamento e a uma melhoria deste, dados os anos, mau 
estado e tecnologia ultrapassada da refinaria. Finalmente, 6 necees6rio 
comparar a alternativa para a refinacBo menos dispendiosa com o custo de 
satisfazer totalmente a procura com produtos importados. 0s tennos de 
refersncia propostos pela missio para esta comparacHo ego dados no 
Anexo 15. 

3.12 Durante o period0 de paralisacfo da refinaria de Matola, a 
PETROMOC tem de manter o peesoal de manutencio, os operadores do process0 
outros t€cnicos especializados em lugares chave e quadros seleccionados, jd 
que, em Mocambique, hi muita falta de artffices e de t€cnicos qualificados 
e especializados e comerciantes. A paralisacHo da refinaria proporciona 
uma boa oportunidade para prover B realizacHo de cursos de aperfeicoamento 
nos dominios da InspeccHo e da manutenc80. Estas actividades sHo 
encaradas, essencialmente, como um maneira de Mo~ambique manter 
flexibilidade/independSncia na aquisicio dos produtos, atributos esses que 
poderHo set necess6rios no futuro, B medida que as condic6es de 
fornecimento e os precos variam. Calcula-se que o custo anual para 
conservar o pessoal chave e para efectuar a manutenfHo da refinaria seja 
entre 1 milhHo de d6lares e 2 milh6es. Desde que a refinaria fechou, a 



PETROMOC tem vindo a ceder os  seus  trabalhadores qual i f icados  e m  situaciio 
de sub-emprego, a o u t r a s  ins ta lac8es  i n d u s t r i a i s .  Sd se deverd d e c i d i r  do 
fu tu ro  da So-de-obra, quando forem tomadas decisees ,  a longo prazo, quanto 
ao fu tu ro  da r e f i n a r i a .  

F i x a ~ l o  dos Precos dos Produtos 

3.13 Desde 1979 que os  precos de  f6br ica  dos produtos n l o  mudam, 
except0 os  de combustfvel para aviBes, e m  1980. Esta e s t r u t u r a  de precos e 
a sua comparacHo corn os  precos de paridade de impor ta~i io  de 1986, quando o s  
precos mundiais do pe t r6 leo  b ru to  eram cerca  de 30 dd la res  o b a r r i l ,  
figuram no Anexo 16. A e s t r u t u r a  de precos baseia-se nos precos mundiais 
de pe t rd leo  b ru to  em f i n s  de 1979. 0s  ajustamentos 880 f e i t o s  mediante um 
sistema de "subsfdios cruzados", i .e .  considera-se o cus to  t o t a l  da  
p r o d u ~ f o  de  todos o s  produtos, e com o s  proventos dos vdr ios  t i p o s  de 
gasol ina ,  subsidiam-se outros  combustfveis. 0 pe t rd leo  de  uso dom6stico 
("kerosene") e o fue l6 leo  sHo al tamente subsidiados. 0 gasdleo tamblm e r a  
subsidiado a n t e s  da queda dos precos do pe t r6 leo  a n f v e l  mundial e m  f i n s  de 
1985. A p o l f t i c a  de f i x a c I o  dos precos c o n s i s t e  no seguinte:  o Governo 
considera o d i f e r e n c i a l  t o t a l  e n t r e  r e c e i t a s  e cus tos  e encaminha o s  
subsfdios  para  ca tegor ias  e specf f i cas  de consumidores. 

3.14 A ques t lo  econ6mica p r i n c i p a l  que s e  p6e quanto 1 e s t r u t u r a  de 
precos dos produtos p e t r o l f f e r o s  6 saber se s i o  todos, pel0 menos, t a o  
a l t o s  como o s  precos de paridade de  i m p o r t a ~ I o  correspondentee, aflm de que 
os  cus tos  de sat isfacHo da procura recaiam inteiramente sobre o consumidor. 
Contanto que s e  s i g a  este c r i t g r i o ,  o sistema de "subsfdios cruzados", 
p ra t i cado  no p a l s ,  € assunto do domfnio da p o l f t i c a  f i s c a l  do Governo. Em 
meados de  1986, o s  precos de  fSbr ica  para  a gasol ina  eram, B t axa  de cambia 
o f i c i a l ,  cerca  do t r i p l o  do cus to  de importacHo; no entanto ,  o s  precos de 
f f i r i c a  do pe t r6 leo  para  iluminaciio e do pe t rd leo  combustfvel eram apenas 
50% dos precos de ImportacBo dos memos. Em meados de 1985, quando o s  
precos de paridade eram mais a l t o s ,  o s  presos  do pe t rd leo  e do fue l6 leo  
eram cerca  de 40% e 30X, respectivamente, dos precos de paridade de 
lmportaclo. 3 preco do gaseleo,  em meados de 1986, era mais elevado do que 
o preco de paridade mas e r a  mais baixo do que o memo preco de paridade e m  
meados de 1985. 

3.15 A e s t r u t u r a  de precos dos produtos tem que obedecer a um c r i t L r i o  
rac iona l .  A PETROMOC submeteu propostas para  a est ipulaci io de novos 
precos, e m  p r inc fp ios  de  1986. Na mesma l i n h a  de recomendac6es g e r a i s  
r e f e r e n t e s  a p o l f t i c a  de  precos para  a energia ,  a missiio 6 do parecer que 
o s  precos dos produtos devem s e r  aumentados, de mod0 a ficarem, pel0  menos, 
equiparados aos  precos de paridade de impor ta~Po  respect ivos  (3 taxa  de 
csmbio o f i c i a l ) ,  acresc idos  dos cus tos  de t r anspor te  e de  manuseamento. 43/ - 
Tendo e m  v i s t a  que o s  precos mundiais do pe t r6 leo  tendem a s o f r e r  



altera~aes constantes e significativas, a missHo recomenda a introducHo de 
um sistema de ajustamento na estrutura de precos do combustfvel ("fuel1'), 0 

qua1 poder6 ser revisto periodicamente. Esta medida eliminaria a 
necessidade de urn novo decreto para alterar os precos, havendo assim, mais 
flexibilidade para reagir, duma maneira adequada, 3s flutua~bes do mercado 
mundial. 0 diferencial entre os precos dos produtos rdo deveri ser tio 
grande, a ponto de distorcer os padraes o'ptimos de consumo ou levar 
diminui~Io da qualidade dos produtos. A necessidade duma estrutura de 
precos para a energia, economicamente adequada, numa economia corn uma taxa 
de csmbio super-valorizada, L tratada no Capftulo I. Precos mais altos 
proporcionarian, tambgm, B PETROMOC, rendimento suficiente para cobrir aos 
custos financeiros e de explora~iio, assim como criar uma margem 
operational. 

Fornecimento, Armazenagem e DistribucHo dos Produtos 

3.16 A comercializa~Bo dos produtos, em Mo~ambique, B partilhada pela 
PETROMOC (69X), a BP (23X), a MOBIL (6X), e a Mocacor (uma empresa local de 
engarrafamento e distribui~Ho do "LPG") (2%). Ilg wn total de 242 
retalhistas espalhados por todo o pafs, os quais 880 propriedade da 
PETROMOC ( 5 8 X ) ,  da BP (29%) e da Mobil (13%). A modalidade de trasnporte 
dos produtos, por todo o pais, d o  pSde ser avaliada por falta de dados. 
Uma lista doe armazens existentes, por provincia, figura no Anexo 17. Uma 
revisBo preliminar indica que B poeeivel aproveitar eficientemente estas 
instala~bes. Hb excess0 de espaco relativamente Bs necessidades internas, 
em certos locais, nomeadamente em Maputo, e falta de instal~6es para 
mercadoria em trsnsito noutros sitios como na Beira. 44/ No entanto, e 
no que respeita a qualquer novo investhento neste camPC deverP ter-se em 
conta as perspectivas, a longo prazo, das tarifas cobradas em locais de 
trgnsito international de mercadoria. 

3.17 AB instala~bes para descarregamento, 46/ distribui~Ho e 
depdsito doe produtos, aseh como as esta~6es deyervico e de 
reabastecimento para a avia~Ho estHo em mau eetado. A causa principal 
deste estado de degrada~io L a falta de moeda estrangeira para importar 
pe~as sobresselentes e materiais. Se bem que a PETROMOC e a indCstria 
petrolffera tenham sabido utilizar todos os meios ao seu alcance para 
manterem as inetala~Bes em funcionamento, recorrendo 3s pecas existentes e 
ii improvisa~iio, as perspectivas para este estado de coisas ego extremamente 
limitadas. Algm disso, as condi~Bes tie seguranca para manuseamento dos 
produtos tgm sido seriamente afectadas. E preocupante, principalmente, o 

441 A "British Petroleum" estd, presentemente, a instalar, na Beira, seis - 
tanques novos para armazenagem de produtos em transito. 

461 0 Governo estd muito interessado em investir em instalacEies portudrias - 
para descarregamento do "GLP" em Maputo o que faz parte da estrategia 
do Governo para atenuar a falta de energia dmLstica. 



estado das instalac6es de reabastecimento para a avia~lo, visto que a 
possibilidade de contaminaclo do combustfvel afecta a seguranca agrea. A 
misslo recomenda que a PETROMOC d8 prioridade 2 recupera~lo das suas 
instalacdes para armazenagem e distribuiclo (0s termos de referfncia 
sugeridos figuram no Anexo 18) e tome medidas que assegurem a 
disponibilidade de moeda estrangeira para despesas de manutenclo das 
mesmas. A PETROMOC deverl requisitar os senri~os dum perito independente 
que proceda 1 inspeccao anual completa nlo s6 das inatalacdes de 
reabastecimento para a aviaclo, mas tambgm, das normas de exploraclo. 

3.18 Mocambique tem uma situaciio geogrlfica u'nica, para o trtnsito de 
produtos petrolfferos com destino ao Zimbabue, ao Malavi, 3 Botswana, 1 
Suazilsndia e ao Transval. Antigamente, isto constitufa uma importante 
fonte de receitas para Mo~ambique. As instalac6es de armazenamento em 
Matola, Maputo, (incluindo os tanques da refinaria), na Beira e em Nacala 
podiam senrir para produtos importados e em trsnsito, obtendo-se, assim, 
moeda estrangeira. Seria tambgm uma rota alternativa para os pafses do 
interior. Uma vez restauradas as condic6es de seguranca para os 
transportes, dum lado ao outro do pafs, serl possfvel transportar mais de 
urn milhHo de toneladas de produtos, por ano, para os pafses vizinhos, 
rendendo em moeda estrangeira entre 5 milhdes de d6lares e 10 milhBes de 
dblares. A missgo recomenda que se conceda assistzncia tgcnica 3 PETROMOC 
para avaliar e estudar este "neg6cio"'de mercadorias em trsnsito, assim 
como as infra-estruturas em Mowmbique e nos pafses vizinhos que possam 
oferecer concorrfncia nestes servicos. 0 estudo entre outras coisas deveri 
debrucar-se sobre as limitac6es portuirias, o nhero restrito de tanques, e 
os meios de transporte para os produtos em trtnsito: caminho de ferro, 
estrada, ou oleodutos. As potencialidades de lucro destas actividades 
terlo que ser determinadas a fim de se ver se valeri a pena e como iniciar 
o negbcio. Nesta base, a PETROMOC deveri preparar um program de 
investhento, a longo prazo, em instalacdes para distribuiclo e 
manuseamento. Sb se deverL dar infcio ao projecto, quando o Governo, a 
PETROMOC e empresas mo~ambicanae de transporte forem capazes de fazer uso 
das suas capacidades para prestarem servicos de confian~a. 



Fornecimento, AquisicBo e Planeamento do PetrBleo 

3.19 A PETROMOC 6 responsive1 pel0 planeamento das necessidades 
petrolfferas do pafs e pela aquisiciio da maior parte dos produtos 
necesslrios. Negoceia as condicbes de compra e, 2s vezes, tambEm negoceia 
e contrata o frete marftimo. No desempenho destas funcaes, a PETROMOC tem 
de trabalhar conjuntamento com o MinistErio da Energia e da IndGstria, o 
MinistErio das Finan~as e do Planeamento EconBmico, com o Banco de 
Mocambique e obter a aprovacBo de todos estes organismos. Presentemente, 
60% dos produtos petrolfferos necessdrios sHo fornecidos sob um contrato a 
prazo, o qua1 6 financiado mediante um empr6stimo em condicbes vantajosas 
concedido pelos pafses do Leste Europeu; o resto d adquirido "ad-hoc", 
process0 semelhante ao de comprar aos precos do mercado "spot". A moeda 
estrangeira para estas aquisicbes suplementares B posta ao disp6r da 
PETROMOC em pequenas quantidades e so' em Bpocas de escassez grave de 
produtos em Mocambique; assim, a PETROMOC nHo & capaz de comprar em 
condicbes Bptimas. 

3.20 0 Governo estabeleceu um Fundo para o Petro'leo, que 6 movimentado 
pela PETROMOC no Banco de Mo~ambique. Este fundo tem por objectivo 
conseguir melhor eficidncia nas compras e para regularizar os fornecimentos 
dos produtos petroliferos, pel0 menos aos principais consumidores. 0 fundo 
recebe pagamento, em moeda estrangeira, por services, transporte, 
manuseamento de produtos e utiliza~Ho dos depbsitos, proporcionados por 
Mocambique a outros pafses, assim como contribuicbes de apoio international 
ao pafs no que se refere aos fornecimentos de petrbleo. Este dinheiro 
recebido cobre, em parte, os custos em moeda estrangeira das importacbes de 
petrbleo. Neste momento, o resto d pago, em parte, mediante um empr&stimo 
concedido pelos pafses do Leste Europeu. Contudo, como esse financiamento 
estl vinculado, Mo~ambique nHo pode comprar nos mercados que oferecem os 
precos mais baixos. A missHo calcula que, actualmente, sejam precisos 50 
milh6es de dblares por ano para satisfazer, em pleno, a procura do mercado 
interno. Se se pudesse contar com os fundos regularmente, Mocambique era 
capaz de conseguir uma reducHo considerdvel nos custos de importacHo de 
petrbleo. No entanto, dadas as circunstancias, apresentam-se, neste 
momento, poucas alternativas B PETROMOC para melhorar, ao mhimo, as suas 
tBcnicas de compra. No entanto, a miss30 recomenda a requisicgo, por parte 
da PETROMOC, de assistdncia tdcnica, que a ajude a colher mais info1mac6es 
lcerca dos mercados internacionais de petrbleo, procurando saber como e 
quando comprar . 



A Go-de-obra da PETROMOC 

3.21 De um total de 1000 trabalhadores, a PETROMOC emprega, na 
refinaria, quadros em nihero de 360, dos quais 22 sHo engenheiros, tdcnicos 
e supervisores. 4J/ Para compensar a falta de trabalhadores 
especializados, em meados de 1985 foram contratados 16 estrangeiros para 
ocuparem lugares de manutencHo, fabrico, e administracHo. A PETROMOC 
calcula que, quando a refinaria entrar em funcionamento, sejam precisos 
quadros em niimero de 57, para executar o trabalho de engenheiros, tLcnicos, 
e supervisores; assim, serHo necessLrios rnais 35 trabalhadores para 
preencherem estas vagas. 

3.22 A PETROMOC disp6e de poucas instalac6es para realizar cursos de 
aperfeicoamento e durn nihero reduzido de trabalhadores exclusivamente ao 
seu servico. Neste momento, a empresa esti a fazer um grande esforco, no 
sentido de melhorar o nivel acaddmico dos seus empregados, frequentando 
alguns cursos noturnos aos niveis pridrio e secundirio. 0 ensino L 
ministrado por tLcnicos da PETROMOC. Dadas as circunstSncias, esta 
modalidade d pritica, se bem que a qualidade do ensino se ressinta por 
falta de apoio de professores especializados em curso de formaego 
profissional. A missHo recomenda que se preste assistzncia tdcnica 5 
PETROMOC, para determinar as carzncias nesta irea, preparar um program que 
englobe cursos de aperfeicoamento de do-de-obra, matdrias a dar, materiais 
didicticos e estdgios para professores. Esta assistgncia deveri incluir, 
tambgm, a elaboracHo dum project0 para um centro de formaciio profissional 
capaz e eficiente. 

Contabilidade da Empresa 

3.23 sete anos que a PETROMOC nHo apresenta contas financeiras. 
Computadores e profissionais de infodtica sHo praticamente inexistentes. 
A PETROMOC ja' pediu aesistZncia t6cnica para melhorar a contabilidade da 
empresa e para instalar um sistema de infodtica a nivel de gestao. A 
miss50 recomenda que se atenda este pedido. Um sudrio doe objectivos 
propostos para esta assistsncia, figura no Anexo 19. 

Programa de Investhento Indicativo 

3.24 0 Gnico investimento de capital que a missHo pode firmemente 
recomendar para os prdximos anos 6 em melhoramentos na distribuicao e 
armazenagem dos produtos (avaliado em cerca de 4 milh6es de ddlares). .Isto 
6 menos do que o capital investido durante o period0 de 1980 a 1985, devido 
B exclusHo de necessidades de reparaego e manutencHo imprevistas. De 1980 
a 1985, foram gastos na execucao destes project08 1.370 milhees de meticais 

471 A do-de-obra das outras empresas de distribuicHo de produtos - 
petroliferos, em Mocambique, segundo dados oficiais de 1985, era a 
seguinte: BP-460; CALTEX-38; MOBIL-106; MOCACOR-270. 



(31,9 milh6es de ddlares), como se v̂ e em pormenor no Anexo 20. NIo 
obstante, 6 possfvel que se justifique urn investimento adicional neste 
sub-sector. NBo foram inclufdos trabalhos de repara~ao e substitui~Ho de 
pecas na refinaria, e, urn project0 para a realizacBo dos mesmos depende dae 
conclus6es do estudo recomendado sobre o futuro da refinaria. Depois 
destes gastos, talvez se justifique a construcIo de instalacdes de 
conversio secundhrias de baixo custo (entre 15 milh6es e 20 milh6es de 
do'lares). Da mesma maneira, as recomenda~des para investir nas instala~bes 
de distribui~io e manuseamento dos produtos, com vista a um melhor 
aproveitamento destas e comErcio international de trsnsito, dependem das 
conclusbes do estudo sobre as mesmas, sugerido pela missio. 

Prospec~Ho e Explora~Ho de Petrdleo e de Gds 

Estrutura Geoldgica 

3.25 Mo~amblque possui grandes baclas sedlmenthrlas, tanto em terra 
como no mar. Estudos geo-qufmicos conduzidos, principalmente, a partir de 
p o ~ o s  em terra indicam que o componente predominante do conteiido orgtnico 
dos mesmos Q uma materia gasosa; os levantamentos sfsmico e geoldgico 
revelam a presenca de rochas com caracterfsticas de possfveis fontes de 
petrbleo, as quais vHo amentando em quantidade para Leste, para a zone 
marftima. Informa~6es pormenorizadas dcerca da eetrutura geoldgica e 
possfveis leituras desta sHo dadas no Anexo 21. 

Trabalhos Anteriores de ProspeccIo 

3.26 Antes de 1974, foram descobertos tr6s depdsitos de gds, doe quais 
sb um, a jazida de Panda, foi considerado comercifivel. Calcula-se que as 
reservas comprovadas nestas jazidas variem entre 0,4 e 1,3 de TPC em Pande, 
isto antes de urn perfodo de inactividade ("blow out") que durou 15 dias e 
cujo efeito nas reservas ainda d o  foi totalmente avaliado, 63 BPC em 
Temane e 15 BPC em Buze (mapa BIRD No. 19515). De 1948 a 1974 fizeram-se 
perfis sfemicos numa extensHo de 46.000 km (incluindo 28.000 km marftimos) 
e abriram-se 59 p o ~ o s  para prospec~Ho. 0s trabalhoe de prospec~Ho e 
explora~Ho pararam em 1974. Pormenores doe trabalhos de prospeccBo 
efectuados no passado estHo patentes no Anexo 22. 

3.27 0 interesse do Governo na proepecCgo do gSs e do petrdleo 
reavivou-se em 1981 com a realiza~lo de tr8s levantamentos sfmicos na zona 
marftima. Esfor~os de promociio, como uma nova lei dos petr6leos e o 
increment0 de um contrato de concesslo modelo, reeultaram na aesinatura de 
trds contratos para prospec~Ho (dois no mar e um em terra). 0s lotes 
destinados B concessHo e a 1ocaliza~Ho de p o ~ o s  anteriormente abertos 
figuram no Mapa BIRD 19515. Desde 1980, somas substanciais tdm sido gastae 
com a prospec~Ho de petr6leo e de gbs. Segundo estatlsticas oficiais, 
publicadas pel0 Governo, (Anexo 21), os gastos com a prospeccHo de petrdleo 
e de gds, de 1980 a 1985, foram no mantante de 2.053 milhdes de meticais 
(47,7 milhbes de ddlares); 88% desta quantia teve que ser paga em moeda 



estrangeira. A ENH contribuiu com 25 milhdes de d6lares. Calcula-se que o 
trabalho por executar no final de 1985 no Smbito deste programa e sobretudo 
referentea prospeccio de petr6le0, acarrete despesas suplementares de 
1.931.5 milhdes de meticais (44,9 milhBes de d6lares). 

3.28 A ENH (Empresa Nacional de Hidrocarbonetos), uma empresa 
paraestatal sob dependsncia do Ministdrio dos Recursos Minerais, foi 
fundada em 1981 e d respons6vel por toda a prospeccfo, exploraciio e 
producgo de hidrocarbonetos. Em 1982, a ENH assinou um programa de 
assistsncia tdcnica com os governos da Alemanha de Leete e da URSS. Eete 
programa, cujo custo se situa entre 40 e 50 milhdes de do'laree, preconiza o 
envio de cinco peritos para o departamento de Geologia da ENH, de 
assistsncia tdcnica e de equipamento para trabalhos sfsmicoe e de sondagem. 
0 objectivo deste project0 d fazer mais uma leitura doe dadoe existentes e 
fazer nova recolha dos mesmos sobre a geologia de Mocambique, em geral, e 
da provfncia onde hl o g6e em particular. A este trabalho seguir-se-b um 
outro de mais avalia~ao sfsmica, de renovaego dos poco8 de g6s existentes e 
de abertura de mais dez pocoe. Serio tambEm realizados trabalhos de 
prospeccHo nas zonas de Pande e Temane e podem incluir a abertura de pocos 
de prospeccio dentro doe actuaie limites dae jazidas de Pande e Temane. As 
normas do programa excluem especificamente qualquer actividade para 16 da 
nascente. A leitura doe dadoe 36 estb completa, 36 ee comecou a mobilizar 
o equipamento para a zona de Pande, mas oe trabalhos na jazida ainda ngo ee 
iniciaram em virtude das condie6es precsrias de aeguranca. Foram 
requieitados estudoe de viabilidade, custeados por outras fontes de 
aseist8ncia, para uma ffirica de amonfaco, o aproveitamento do gbe nacional 
e uma linha de gQs. 

Eetratdgia de PromocHo do Petr6leo 

3.29 Eoje, a tecnologia sfsmica fornece infonuac6es muito melhores do 
que aqui hB: dez anos, quando empresae estrangeirae fizeram o Gltimo 
levantamento sfsmico. Antigamente, os pocos estavam, na sua maioria, ma1 
situados, quer eo'b o ponto de vista estrutural quer sob o ponto de vista da 
producHo do petrbleo, em virtude das 1imitaeBes da tecnologia sfmica e doe 
conhecimentoe geol6gicos entHo existentes. Em 1981 e 1982, a Western 
Geophysics e a GECO procederam a levantamentoe sfemicoe, puramente 
eapeculativos, no mar, numa extensHo de 26.000 Icm, cujo custo aproximado 
foi de 14 milh8es de d6lares. Foram poucas as empresas que compraram eetes 
dadoe o que se traduziu em receitae no valor de 2 milh6ee de d6lares. 
Estes dados foram interpretados pelas empresae que fizeram o levantamento e 
por alguns consultores. Urn consultor da ENH, munido de tdcnicas modernas, 
estb em vias de completar um estudo geol6gico e geoffsico geral. A missio 
recomenda mais uma leitura destes dadoe e elaboracHo duma amostra em moldes 
adequados para fins de promocio. Contudo, memo com estes novos resultados 
sfsmicos, a prospeccHo de petr6le0, em Mocambique 96 se pode coneiderar 
como estando ainda em embriao; serHo precisos maie pocos para confirmar 
eetaa informacBes de base. 



3.30 A misslo 6 do parecer que nlo 6 precis0 alterar nem a lei do 
petrdleo nem o contrato de concesslo modelo. A assinatura recente de tr6s 
contratos de concesslo tambem contribuirs para o dxito dos esforcos de 
promo~io. A misslo recomenda que o govern0 siga a estrategia de continuar 
os seus esfor~os com vista a induzir as companhias a abrir mais p o ~ o s  
marltimos, a troco de lhes ser dada prioridade na subsequente atribui~lo de 
zonas para mais trabalhos de prospecslo, reduzindo assim os riscos que cada 
empresa possa correr. 

Trabalhos de Prospecclo Propostos e em Curso 

3.31 E pouco provivel que haja empresas petrolfferas privadas 
interessadas na prospeccio em terra, em virtude da natureza gasosa do solo 
na regilo. Por isso, a ENH delineou o seu prdprio projecto de prospecclo, 
sob os auspfcios da UniHo Sovietica. A primeira fase deste projecto 
concentra-se nas Breas onde jl foi descoberto gls. Detalhes do programa de 
prospeccio em duas fases empreendido pela ENH figuram no Anexo 23. 

3.32 A ENH jl gastou cerca de 15 milhBes de do'lares (parte do acordo 
cam a URSS) na aquisicHo de duas unidades sfsmicas, duas sondas, 
equipamento diverso e em assistdnca t6cnica. Esti em estudo a entrega duma 
terceira sonda de maiores dimensces numa data posterior. Todo o 
equipamento recebido foi armazenado e est6 parado por causa daa condicBes 
precirias de seguranca. A estrat6gia da ENH 6, primeiro, confirmar a 
existdncia de reservas de gis em Pande necessirias B ffirica de amonfaco, 
segundo ver se hl mais reservas em Pande e, terceiro, procurar gbs em 
Temane. A missgo recomenda que nHo ae compre mais equipamento at6 haver 
condic6es de seguranca assim como mercados certos e economicamente viiveis 
para o escoamento do gis das reservas em potsncia. 

3.33 0 programa da ENH inclui tamb6m as seguintes breas, em terra, 
para levantamentos sfsmicos e posos para prospecciio: 

NE da Beira - 310 km de levantamento sismico a fim de localizar 
um poco fundo para prospecc80; 

Entre os rios Save e Pungue - levantamento sismico e cartogrbfico 
ao longo de 800 km e procurar um local para outro poco. 

Vilanculos-Nhachengue - levantamento sismico numa extenslo de 655 
km (4 perfis) ; 

Regilo Sul - levantamento sismico numa extenslo de 410 km (2 
perf is). 

Nas ireas de Save e Pungue a prospeccHo 6 eb de gis, ao passo que nas 
outrae tr6s dreas a prospeccHo € de petrdleo e gis. A missHo recomenda que 
esta prospeccio suplementar se concentre no petrdleo e que se explore gss 
no eul de Mocambique, visto que eeta zona se encontra mais perto do mercado 
potencial de Maputo para o gbs natural. 



3.34 Todos os trabalhos de prospec~lo e exploraciio, a realizar pela 
ENH, deveriio ser coordenados a fim de se reduzirem ao mfnimo os riscos 
financeiros corridos pel0 Governo ao explorar os recursos petroliferos e de 
gQs, actividade B qua1 s6 se dever6 proceder na medida em que trouxer 
vantagens econ6micas. A misslo recomenda que se d8 a seguinte ordem 
priorit6ria a estas diligtncias do Governo e da ENH: 

(a) prosseguir activamente a promo~lo de prospecclo de petr6leo no 
seio de empresas petrolfferas internacionais; 

(b) restringir a participaclo directa do Governo na prospec~ho; 

(c) rever as possibilidades de utiliza~lo de g6s; 

(d) desenvolver um plano de prospec~lo e explora~ho de gQs para cada 
jazida, que estari ligado a um program destinado a desenvolver 
os mercados internos e de exporta~lo para o dito g6s. 

3.35 Em meados de 1986 a ENH tinha 162 empregados, dos quais 8 eram 
licenciados e cerca de 20 tinham cursos tgcnicos. A BlH tamb6m contava com 
a colabora~Ho de 7 peritos estrangeiros. A composi~lo actual dos quadros 
tgcnicos figura no Anexo 24. A EXH tem falta de quadros para promover a 
prospecclo do petrdleo e avaliar as possibilidades econ6micas da utiliza~lo 
do g6s. Em 1986, cerca de 20 jovens dos quadros da empresa encontravam-se 
na Unilo Sovigtica a frequentar cursos para tgcnicos de sondagem. A ENH 
tem recebido outras propostas para mandar os seus engenheiros e tbcnicos 
fazer estigios no estrangeiro, mas tem dificuldade em encontrar candidatos 
capazes, devido ao niimero reduzido de licenciados de cursos t6cnicos e 
universit6rios. Em 1985 cinco engenheiros fizeram estdgios no estrangeiro. 

3.36 A ENH calcula que nos prdximos trss anos ir6 precisar, ao todo, 
de 36 profissionais e tgcnicos para preencherem os seus quadros, a serem 
distribufdos pelas actividades seguintes: (a) prospeccio sfsmica; 
(b) continuar a operar duas dquinas de perfura~lo e comecar a abrir p o ~ o s  
em terra; (c) explora~Ho da jazida de gbs de Pande para o project0 da 
fgbrica de amonfaco; (d) continuar o trabalho de promo~Ho com vista 1 
prospec~lo do petrdleo. A gestHo de BlH tenciona alargar os quadros da 
empresa, contratando, todos os anos, mais quatro tgcnicos e trts 
economistas, cujas actividades serHo nos domfnios da prospec~lo, explora~Ho 
e produ~lo, e, espera que os estlgios, de que os seus tbcnicos precisam, 
sejam pagos mediante v6rios programas de assisttncia tbcnica, j6 em 
execuclo . 
3.37 A ENII precisa urgentemente de assistfncia tgcnica, a nfvel de 
gestlo, planeamento, e administra~Ho (contabilidade, aquisi~lo dos 
produtos, computadores, controle de "stocks", gestlo da distribui~lo e 
gestHo de pessoal). A missHo recomenda que se preste esta assistsncia ii 
ENH a fim de se definirem, com rigor, as cartncias neste campo, e de se 
prepararem os termos de refertncia, que permitam Bs v6rias concorrentes 



apresentar propostas para a dita assisttncia tEcnica; esta deverC, tambEm 
incluir estudos e recomendac8es lcerca das cartncias da do-de-obra e da 
estrutura organizativa. 

J -  

3.38 A ENH contratou al.BRASPETRO, (uma filial da empresa Brasileira 
Petrobrbs) para analisar as suas carsncias na estrutura organizativa e a 
nLvel da gestao. No relatdrio apresentado em Marco de 1985, a BRASPETRO 
incluLa uma liata extensa de tarefas, entre as quais recomendava um 
programa ambicioso que implicaria contratar 160 trabalhadores para os 
quadroe t6cnicos necessdrios nos pr6ximos 5 a 10 anoe. A pr6pria ENH eat5 
a estudar ae euas cardncias e a viabilidade de implementar as recomendac6ee 
da Braepetro. A mieeao 6 de opiniKo que sera dificil encontrar pessoal 
habilitado em niimero tKo elevado; contudo, a missgo considera tamb6m que a 
ENH terd de decidir ee quer que a BRASPETRO lhe preete assisttncia na 
reeatrutura~Ho da empreea, e, em caeo afirmativo, pedir B BRASPETRO que 
prepare uma lista de propoetae maie modesta e um programa de implementacIo 
maie gradual, que eetejam de acordo com as prioridades, relacionadas com 
melhoramentoe na organizacHo, eetabelecidae pela ENIi e recomendadas pela 
mi8880 . 
3.39 Em virtude dae incertezae actuais no que respeita Be actividades 
relacionadas com o petr6leo e o gds, 6 difLcil delinear um programa de 
forma~ilo profieeional. Por outro lado, a oferta de do-de-obra qualificada 
eaLda das univereidadee e dae eecolae tdcnicae 6 reduzida e a ENl vt-se a 
bra~oe com o problem de coneeguir que o Hinietdrio do Trabalho coloque 
eetae peeeoas em lugarea onde eHo realmente precieae. NHo hL cureos de 
eepecializa~Ho em gde, petr6leo e petroquhica em Mo~ambique. A melhor 
maneira da WH arranjar trabalhadoree eepecializados 6 aproveitar 
indivLduos com o curso da Eecola Industrial de Matola, e proporcionar-lhes 
eetdgioe no local de trabalho. No que respeita a engenheiros e outros 
eepecialietae tbcnicoe, a ENH devers recorrer a cursos de forma~ao no 
eetrangeiro . 
3.40 0s eetatutos da WH define-na como eendo uma empresa paraeetatal 
autbnoma. Contudo, a maior parte dae actividades eKo cuateadae 
eeparadamente (pro jecto-por-pro jecto) , e f azem parte do plano para cinco 
anoe do Hinietdrio dos Recureoe Mineraie (MRM), o qua1 6 aprovado pel0 
Comit6 Nacional para o Plano. A ENE recebe "bonus de aesinatura" 
provenientee de contratoe de explora~Ho, ueufrui de um rendimento do memo 
tip0 para eeu ueo pr6prio e ae euae deepesae eHo pagae pel0 MRM. A ENl 
ainda nHo apreeentou contae financeirae, mas goetaria de desenvolver a sua 
capacidade contabilLetica integrada no eeu programa de reorganizacao. 481 
A missHo apoia eete objectivo. 



3.41 Dadas as responsabilidades actuais da ENH, 6 possivel que surja 
um conflito de interesses, causado pela sua posicHo directiva e situaclo de 
co-proprietlria dos projectos para o aproveitamento do gls, como a farica 
de amoniaco e 0s 61eodutos que servem os consumidores. A ENH tem 
possibilidades de se tornar uma empresa "holdingt', com vlrios ramos, como a 
extracciio do petr6le0, a direccHo de uma flbrica de amoniaco e transporte 
de gls. Para a E m  desempenhar estas fun~6es devidamente, deverl manter 
uma relaclo em p6 de igualdade com o MRM, o qual, por sua vez, deverl 
reforcar a sua capacidade para estabelecer directrizes, de relacionamento 
com organiza~bes fora do Smbito da sua compet8ncia e para regular 
organiza~6es da sua responsabilidade. A participaclo da ENH em projectos 
que precisam de gls e de linhas de gds serd necess6ria para seguir a 
polftica do Governo quanto ZL participa~iio do estado em projectos de 
desenvolvimento. 

Procura e UtilizacHo de Gls 

Utiliza~iio da Jazida de Pande 

3.42 Quase todo o programa para a prospec~lo e explora~lo de gds 
concentra-se nas jazidas de Pande e Temane, prestando-se alguma atenclo a 
uma pequena jazida em Buzi. As potencialidades de produ~lo das jazidas de 
gis conhecidas at6 ao momento siio cerca de 70 MMPCD em Pande e 3,5 MMCFD em 
Buzi. As taxas de produ~Ho viiveis na jazida de:Temane ainda nlo sao 
conhecidas, mas, como parece que aqui os reservatbrios apresentam 
caracterfsticas semelhantes aoe de Pande, L natural que as taxas de 
produ~Ho sejam ae mesmas. 

3.43 As potenciaie instala~bes que consomem gds actualmente a serem 
consideradas pela ENH campreendem uma fgbrica de amonfaco para exporta~lo, 
em Inhassoro, algumas indbetrias, a produ~Ho de energia e os transportes 
(GNC). Uma vez confirmada uma utiliza~Ho rentdvel do gis, a missiio 
considera essential que o Governo reduza ao minimo os riscos financeiros 
para Mo~ambique inerentes B explora~Ho de gBs em grande escala. 
Investimentos unilaterais d o  sHo de aconselhar (i.e., explora~Ho da jazida 
de gis) antes de se fazerem contratos "off-take" corn os compradores em 
pot8ncia que garantam aquisi~aes futuras numa certa quantidade e a certos 
precos. E tamb€m de aconselhar atrair investimentos dos compradores a fim 
de os incentivar na execu~ao do projecto. Estas recomendac6es baseiam-se 
no princfpio de que o Governo sb tomari campromissos quando puder garantir 
condi~Bes de seguranca para os trabalhos de explora~Ho. 

3.44 Maputo 6 o maior centro consumidor de energia em Mo~ambique, mas 
situa-ee a cerca de 750 km da jazida de Pande. A NORCONSULT estudou a 
procura interna em pot8ncia do gis, na Qrea de Maputo, sem ter em conta os 
factores econ6micos da utiliza~Ho do mesmo. 0 s d r i o  dum cllculo 
aproximado destae potencialidades figura no Anexo 25, juntamente com os 
comentdrioe da missao dcerca destas estimativas. A miss50 6 de opiniHo que 
a procura economicamente justificivel 6 bastante mais baixa do que a 
procura potencial previeta, e a procura minima projectada nlo € suficiente 
para justificar um gasoduto at6 Maputo. Por isso, as razbes para um 



investimento deste tipo dependeriam, principalmente, da rentabilidade 
econdrnica da fdbrica de amonZaco e da existSncia de meios de transporte 
alternativos para fazer chegar o g6s a Maputo, como por exernplo, por barcos 
ao longo da costa, para enviar o gbs sob a forma de GNL. 

. . I -' 

0 Pro-jecto da Fdbrica de AmonZaco 

3 .45  Jd que um grande quinhlo da produ~lo do amoniaco seria exportado 
por mar, a fa%rica teria que ficar situada perto da costa. Foram 
analisados dois locais, nos estudos preliminares de viabilidade do 
proj ecto. 

(a) Maputo, para haver a possibilidade de se abastecerem mais 
consumidores de gds, e para se evitar a necessidade de 
instala~des comunitlrias para os trabalhadores e possivelmente, 
outras instala~aes auxiliares para a f6brica. No entanto, esta 
alternativa implica um gasoduto de 7 5 0  km a um custo aproximado 
de 128 milhbes de d6lares. 

(b) Inhassoro (situada a apenas 5 4  km da jaqida de Pande), aqui as 
instala~bes comunitlrias a construir custariam menos do que o 
investimento num gasoduto para Maputo. 

0s custos previstos, o plano e ae taxae de produ~lo que ee esperam 
conseguir da explora~Po da jazida de Pande para abaetecer de gls uma 
ffirica de amonfaco sHo na ordem doe 20 milhbes de d61ares (Anexo 26). A 
ENH estC a coneiderar, neete momento, a explora~30 de uma ffirica de 
amonfaco s6 em Inhaeeoro. 

3 .46  A "Fluor" preparou um eetudo de viabilidade para determinar ae 
dimensbes e 1ocaliza~Bo da ffirica de amonfaco propoeta. Recomendaram uma 
ffirica de amonfaco B eecala mundial (1.100 t/d), localizada em Inhaesoro. 
Uma revislo e comentlrios por parte da missHo Bcerca doe principais 
pressupostos utilizadoe pela "Fluor" figuram no Anexo 28. As queet6es 
principaie tSm a ver com o valor econ6mico do g6s utilizado para a ffirica 
de amoniaco, as perepectivae futurae do mercado mundial para a exportaclo 
de amonfaco, os precos projectados para a exportac30 do produto, as 
dimeneBes apropriadae da fkbrica, o cronograma para a implementa~Ho da 
mesma, assim como oe cuetos de capital para realiza~30 de tal projecto. 

3.47  NHo 6 provsvel que o valor econ6mico dae reeervas de g6e 
destinadas B ffirica de amoniaco, seja uma quest30 importante. Em 
principio este valor corresponde ao cueto maie elevado da extrac~Ho e do 
valor da melhor alternativa anterior para a utiliza~30 de gse. Em 
Mo~ambique, ainda d o  foram definidae alternativae economicamente vilveie 
para a utiliza~30 do gis e ee, isso vier a acontecer, 6 muito provbvel que 
haja mais reeervas de g&e nae jazidae de Pande e de Temane para 
eatiefazerem eeeas neceeeidadee. Assim, a mi8830 considera que o cueto de 
extracc30 do gbs, o qua1 a mieeHo calcula eer cerca de 0,5 dBlareelMPC, 4 
uma baee adequada para calcular o valor econ6mico do g8s para uma fkbrica 
de amoniaco em Mo~ambique. 



3.48 A indGstria mundial de adubos tem sofrido grave recess60 nos 
Gltimos anos. Esta situa~6o 6 capaz de se manter por mais uns dois anos, 
mas, mesmo com um aumento relativamente modesto de 3% ao ano na procura 
mundial de adubos azotados, prevf-se que s6 pqr volta de 1990 se verificarh 
urn equilfbrio entre a oferta e a procura. A taxa de aumento da produ~Ho de 
amoniaco tem baixado bastante, em virtude do excesso de amoniaco, 
actualmente; assim, a partir de 1990, um novo arranque substancial na 
produ~lo de amoniaco, teri de ser planeado de mod0 a ir ao encontro do 
aumento da procura e a substituir ffiricas construidas nos anos 60, que jh 
estHo gastas. Contudo, uma ffirica nova em Mo~ambique teria que enfrentar 
a s6ria concorrfncia das novas ffiricas que estlo a ser construidas e 
planeadas no Golfo Pgrsico e que serlo abastecidas com o ghs natural, 
proveniente daquela regilo, a precos baixos e em enormes quantidades. 
Neste momento, o Banco Mundial calcula que em meados da d6cada de 90 a 
precos de 1985, os precos do amoniaco nas Qreas do Oceano Indico chegarlo 
aos 200 dblareslt, a precos de 1985, comparados corn os precos de fins de 
1985 que eram cerca de 150 dblareslt. Esta previslo parte do principio que 
a perspectiva de precos mais altos do que os actuais incentivari a 
constru~lo de novas ffiricas para a produ~lo de amoniaco na regiiio. 

3.49 A incerteza quanto aos precos energgticos no futuro, 
particularmente em relaclo ao petrdleo bruto e produtos petroliferos, 
influencia grandemente a avalia~so da concorrfncia, no futuro, de novas 
ffiricae, de amoniaco que utilizam gls em paises em vias de 
desenvolvimento, como Mo~ambique. A localiza~iio ideal para estas faricas 
deveri ser baseada na diferen~a entre os pre~oa do ghs nos mercados 
principais das economias desenvolvidas, particularmente nos E.U.A. e da 
Europa Ocidental, e os custos mais elevados de constru~lo das mesmas, e de 
transporte do produto doe paises em vias de desenvolvimento para estes 
mercados. 0s precos de ghs nos E.U.A. e na Europa tfm a ver com os precos 
do petrbleo; por isso, precos baixos de petrbleo, no futuro, (cerca de 15 
dblareslbbl de petrdleo bruto) favoreceriam a produ~lo de amoniaco em 
paises com economiae desenvolvidas e reservas de ghs. Pre~os de petrdleo 
altos (cerca de 30 ddlares/bbl) favoreceriam a constru~Ho de novas ffiricas . 
perto de fontes de gis barato e evitariam a montagem das mesmas ffiricas em 
paises com economias avan~adas. Segundo a previslo actual, a longo prazo, 
do Banco Mundial para os precos do petrdleo bruto de cerca de 20 
ddlares/bbl, a precos de 1985, € provlvel que se continue a verificar a 
tendfncia, deste momento, para construir f6bricas viradas para a exporta~lo 
onde o gbs 6 barato. Contudo, esta previsso esth sujeita 2s incertezas 
quanto 2s varia~Bes futuras nos precos do petrbleo. 



3.50 As incertezas do mercado, delineadas acima, acentuam a 
necessidade de Mo~ambique reduzir ao mfnimo os riscos financeiros que possa 
eventualmente correr, ao investir em grande escala numa fibrica de 
amoniaco. Uma maneira de reduzir os riscos financeiros, d dividir o 
investimento total, construindo duas unidades de produclo com capacidades 
individuais de cerca de metada da capacidade duma sb fibrica. A penalidade 
do custo associada a unidades mais pequenas implica nao s6 um custo mais 
alto em termos de capital, por capacidade de cada unidade, mas tamb6m a 
necessidade de investir tudo, numa fase inicial, em infraestrutura e 
instala~6es auxiliares da fgbrica. No entanto, as economias em termos de 
investimento atrasado - enquanto os mercados crescem e a capacidade 
operacional se desenvolve - podem exceder a penalidade de custo, 
especialmente se as condi~6es de mercado forem menos favordveis do que o 
inicialmente previsto. A misslo recomenda que a ENH examine esta 
alternativa antes de tomar compromissos de relevo. 

3.51 A missio considera que os custos de capital, previstos pela 
"Fluor" para a fibrica de amonfaco e para o gasoduto at6 Maputo, slo 
baixos, cerca de 20% mais baixos do que os custos reais, e, por isso, 
deverlo ser revistos. A misslo calcula que os custos de capital, para uma 
farica de amoniaco em Maputo, andam B volta de 240 milh6es de dblares a 
preCos de 1985. Para o gasoduto de Pande at6 Maputo, o custo previsto 6 de 
128 milh6es (Anexo 27). Estas previs6es dos custos de capital abrangem 
apenas custos bdsicos e contingsncias ffsicas, nHo incluindo encargos 
financeiros, tais como, juros a pagar durante o perfodo de constru~io, 
provis6es para a inf1a~Ho;'assim como quaisquer bdnus e encargos. Terlo 
que se ter em conta estes custos virios, quando se proceder B andlise 
financeira e Be diligsncias para o financiamento do projecto. Assim, a 
quantia total necessdria para financiar o projecto 4, normalmente, muito 
maior do que a inicialmente prevista para os custos bPsicos de capital e 
utilizados numa avalia~Ho econ6mica. 

3.52 A missHo empreendeu urns avalia~lo econdmica indicativa da fibrica 
de amonfaco, em Maputo, a qua1 seria abastecida de gis mediante um gasoduto 
proveniente de Pande, tendo em conta as potenciais vantagens econhicas de 
pSr o gis ao disp6r de outros utentes. De acordo com as suposi~6es da 
misslo (patentes no Anexo 28), a rentabilidade econ6mica prevista para um 
gasoduto e uma fgbrica de amoniaco em Maputo, 4 ineignificante comparada 
com um custo de oportunidade do capital de 12%. Um sudrio da 
rentabilidade econ6mica prevista figura no Quadro 3.3. 



Quadro 3.3: RENTABILIDADES ECONOMICAS 
DO GASODUTO/FABRICA DE AMONTACO EM MAPUTO 

II Valor Lfquido 
TRE - a/ Actual @ 12% 

a. Caso Base: IndGstria, Energia, Transporte 
Consumidores, Gasoduto, FSbrica de 
Amonfaco com uma utilizacgo de 90% 
da sua capacidade - 12,2 - 3.3 

b. 0 mesmo que (a) mas investhento 10% menor 
para o gasoduto e fgbrica de amonfaco 13.5 26.7 

c. 0 mesmo que (a) mas com uma utilizacHo de 
80% da sua capacidade 10.8 -21,5 

a/ TRE - Taxa de rentabilidade econ6mica. - - 
Fonte: Estimativas da mieeHo - Anexo 28. 

3.53 As previsges da missPo no que respeita B rentabilidade da f8brica 
se esta for montada em Inhassoro. figuram no Quadro 3.4. Pormenores dos 
pressupostos utilizados para esta avaliacHo figuram no Anexo 28. A 
avalia~Po tem em conta o investhento anticipado substancial de capital. 
necessirio para a construcHo de infraestruturas e instalacces camuaitdrias; 
a miss30 prevt que o custo de tudo isto serd cerca de 40 milhbes de ddlares 
acima do custo d m  complexo do gdnero situado em Maputo. A avaliacHo feita 
pela missPo dos custoe e beneffcios econbmicoa directos de uma fkSbrica de 
amonfaco em Inhassoro, revela que os rendimentoa econdmicos serlam 
marginais; no entanto, uma fgbrica deste tipo em Inhassoro traria tamb€m 
beneffcios sociais aprecidveis decorrentes d m  investimento adicional em 
instalac6es comunitdrias. 



Quadro 3.4: RENTABILIDADES ECONdMICAS DO GASODUTO/FABRICA DE AMONlACO EM 
INHASSORO 

Valor Lfquido 
TRE a/ Actual a 12% 

a. Combina~Bo de Linha de GQs, FBbrica de 
Amonfaco - Num investimento, previsto pela 
"Fluor", de 200 milhaes de d6lares para 
ffirica de amonfaco e 10 milhBes de ddlares 
para a linha de gSs aproveitada a 90% 18,l 

b. Caso Base: 0 mesmo que (a) mas aumentando o 
investimento na Fa'brica de Amonfaco para 
280 milhBes de ddlares - 13,2 17,4 - 

c. 0 mesmo que (b) excepto a utiliza~Ho da 
capacidade reduzida para 80% 11,5 -7,l 

d. 0 mesmo que (b) excepto decr6scimo no 
investimento de 10% (252 milh6es de 
d6lares) 14,7 35,O 

a/ TRE - Taxa de rentabilidade econbmica. - 
Fonte: Estimativas da mieslo - Anexo 28. 

3.54 Segundo as estimativas, alibs pouco seguras, feitas pela missiio, 
dos custos de capital e das vantagens adicionais de outras utilizacdes do 
gQs, em Maputo, nHo hb grande diferenca em termos de rentabilidade 
econ6mica, onde quer que a fBbrica venha a ser construfda. A miss50 
recomenda que se obtenha uma avalia~Ho aproximada segura, dos custos de 
capital da f6brica de amonfaco e do gasoduto em Inhassoro, que se faca um 
estudo rigoroso do project0 proposto, que inclua a viabilidade e 
justificacIo de outras utiliza~6es do gbs natural dentro do pafs, antes de 
o Govern0 tomar compromissos. Tendo em vista o crescimento rQpido do 
mercado e o progress0 tecnol6gic0, no que respeita B utilizaclo de g6s 
natural, a missHo considera que os resultados desta avaliacHo justificam a 
concessgo de assistsncia tecnica B Em. 

UtilizacIo Interna do Gbs Natural 

3.55 A ENE estb a estudar a possibilidade de transportar o gbs de 
Pande em forma de GNL e GNC, ao longo da costa, para norte e para sul. 
Como a tecnologia e os custos de transporte do gbs natural estHo 
constantemente a mudar, a missgo concorda com a ENH que esta alternativa 
terb de ser estudada mais a fundo. No caso de se justificar, esta 



alternativa refor~aria o custo econbmico que justificaria a localiza~lo da 
falbrica de amonfaco em Inhassoro. Uma das alternativas que ENH estb a 
estudar neste momento 6 o transporte de GNC de Pande em camiaes para 
cidades servidas por estradas transitlveis, este GNC destinar-se-ia, 
principalmente, a substituir a gasolina e o gasbleo importados (combustfvel 
para transportes) elpara gerar electricidade em centros de carga isolados. 
A ENH j L  conduziu uni estudo, 2 priori, relativo ao fornecimento de GNC a 
Inhambane que fica a 360 km (de estrada) a sul de Pande, o qual indica que 
esta alternativa para o aproveitamento do gls 6 capaz de ser economicamente 
vilvel . 
3.56 A ENH estl, tambgm, a pensar na possibilidade de transportar ga's 
em forma de GNL por barco/barca~a de Pande e Temane at6 1 Beira, no norte, 
e at6 Maputo, no sul; contudo, a possibilidade e os factores econdmicos de 
transporte para sftios longfnquos ainda tSm que ser estudados. A ENH 
deverl obter o parecer de peritos actualizados neste campo, e a misslo 
recomenda que estes facam parte da assistsncia tgcnica sugerida para o 
aproveitamento do gbs. Al6m disso, a ENH deverl coordenar, com a PETROMOC, 
os seus trabalhos de planeamento para o transporte de gbs para Maputo. 
Este projecto, se se vier a concretizar, irl afectar as condi~aes 
econbmicas do fornecimento do petrbleo, e, principalmente, o funcionamento 
da refinaria de Matola, em virtude da consequente redu~lo no consumo de 
gasolina e de gasbleo. A ENH deverl, tambgm, coordenar com a EDM os seus 
trabalhos de planeamento, jb que o gbs podia ser aproveitado para abastecer 
de combustfvel as turbinas a gbs de reserva na Central de Energia de Maputo 
e na Beira esta Gltima tem que assegurar o fornecimento regular de energia 
ao porto e Bs outras instala~6es, utilizadas para o movimento de 
transportes internacionais. 

Aproveitamento do Gbs da Jazida de Buzi 

3.57 Nos ramos da indGstria e dos transportes, h6 consumidores do GNC, 
em potsncia e em niimero suficiente na Beira, apenas a 20 km da jazida de 
Buzi para utilizarem os 3,s MMPCD da produ~lo prevista. A missgo fez uma 
avalia~ao econ6mica indicativa da constru~Ho de um gasoduto e dos custos 
duma eventual reconverslo para vender gbs sob a forma de GNC para a fbbrica 
de cimento na Beira, se bem que existam outros utentes industriais em 
potQncia, como as planta~aes de acucar. Um sudrio dos resultados figura 
no Quadro 3.5, os quais mostram uma rentabilidade potencial razobvel. No 
entanto, a ENH podia abastecer o mercado da Beira cam o gls de Pande, o 
qual constituiria uma fonte alternativa no caso de se confirmar a 
viabilidade econ6mica do transporte do GNL de Pande. 491 A misslo 
recomenda que o estudo relativo 1 utiliza~ao do gbs d r ~ u z i  f a ~ a  parte da 
assistsncia tgcnica proposta para o aproveitamento do gSs. 0s resultados 
deste estudo determinarao, tambgm, a 1ocaliza~Bo de um centro piloto de 
GNC, que a ENH estl a pensar em fundar para fins de forma~lo profissional, 



na Beira, em Inhambane, ou, possivelmente, noutro sftio qualquer. 0s 
fluxos de custos e beneffcios para o caso-base desta avaliacHo estgo 
patentes no Anexo 29. 

Quadro 3.5: RENTABILIDADES ECONOMICAS DO GASODUTO DE BUZI/UTILIZACAO 
DE GAS NA BEIRA 

Valor LLquido 
TRE a/ Actual @ 12% - 

Caso Base: ProducHo de 3.5 MMF'CD 
Vendas para a f6brica de cimento 
a 1,53 d6lareslMPC e GNC vendido 
a 4.50 dBlareslMPC 

Sensibilidade: Vendas de 3,l MMPCD 2 32,8 2.8 
f6brica de cimento apenas a 
1.53 d6lares/MPC 

a/ TRE - Taxa de rentabilidade econbmica. - 
Fonte: Estimativas da missHo - Anexo 29. 

Potencialidades no Mercado de Exporta~lo do Gbs Natural 

3.58 S6 se poderg estabelecer um mercado, factor determinante na 
exploracgo independente da jazida de Temane, desde que haja um utente 
importante para o gbs, quer sob a forma da exportacgo do mesmo, quer sob a 
forma de um projecto industrial B base de gbs, virado para a exportacgo. 
No Anexo 30 figuram algumas possibilidades importantes de consumo de gbs, 
para o caso de se deecobrirem grandes reservas em Temane. Outra 
alternativa para explorar as reservas de gbs em Temane seria montar um 
gasoduto de Temane a Pande para complementar, assim, as reservas 
disponfveis na jazida de Pande e utilizadas aqui para fins diversos. A 
justifica~Ho dum investimento deste tipo depende da quantidade de gbs que 
se venha, eventualmente, a confirmar em Pande, em relacgo B procura. 

Programa Prioritbrio de Investimento 

3.59 Baseados na revisgo anterior do subsector do petrdleo e do gas, 
os investimentos priorit6rios para urn perfodo de cinco anos (at€ 1991) 
seriam como mostra o Quadro 3.6. Estas estimativas partem do princfpio que 
o projecto da f6brica de amoniaco serb implementado em Inhassoro e que a 
viabilidade econ6mica dum programa GNCIGNL sers confirmada. Como o custo 
da f6brica de amonfaco 6 tido como um investimento industrial e n8o como um 
investimento no sector da energia d o  estll inclusdo no programa. 



Quadro 3.6: INVESTIMENTOS PRIORITARIOS NA PROSPECCAO 
E EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS ATB 1991 

(em milheea de dblarea) - a/ 

Proepec~Ho de Petrdleo 
Promo~Ho e preparacao 
Sondagemlexplora~io da j azida b/ 

Proepec~ao de Gba 
Jazida de Pande c /  
Jazida de ~ e m a n e e  outroa 

Exploracao de Jazida de Gbs 
Jazida de Pande - c/ 
Projectoa para o Gbe 
Gaeoduto de Pande a Inhaeeoro c/ - PA jecto-Pilot0 de GNC 
Aproveitamento do GNL/GNC para a indiietria e traneportee - d/ 
AseietSncia e Cureoa de Forma~Ho Profieeional B ENE 
GeetAo e Adminietra~&o 
Quadroe Tdcnicoe para oe project08 de gde 

Total 

a/ Pre~oe conetantee de 1985. 
K/ - Partindo do prfncipio que a eondagem do petrdleo ee venha a 

concretizar, o Governo contribui com 10% a 15% (3 milh8ee de dblaree) 
do cueto - o reeto vird de empreeae petrolfferae internacionaie. 

c/ Partindo do princfpio que o project0 da f6brica de amonfaco € - 
economicamente vidvel e Inhaeeoro d o eftio ideal para a conetru~Ho da 
meema . 

d/ Fgbrica de GNL - 15 milh6ee de dblaree; convereHo da mesma para - 
fornecer gde aoe utentee induetriaie - 7 milhdea de dblaree; aoa 
utentea no ramo doe traneportee - 19 milh6ee de dblaree (Anexo 25); 
gera~&o de energia - convereAo de geradoree - 4 milh6ee de dblares; 
dietribuisHo de gde e inetala~8ee para o armazenamento do meew - 5 
milh6ee de dblaree. 

Fonte: Eetimativaa da mieeAo. - 



RESUMO DAS RECOMENDACOES DA MISSAO PARA 0 SECTOR DO 
FORNECZMENTO DO PETROLEO 

Recomenda~des Relativas a Polfticas e Estratggias 

(a) A Refinaria da Matola deve permanecer fechada at6 que sejam 
estudadas as economias a longo prazo, avaliando a situa~lo econ6mica do 
funcionamento da refinaria com vbrios tipos de petrdleo bruto, examinando 
especificamente a situa~lo econdmica das instala~des de converslo 
secundbrias de baixo custo ("thermal cracker/visbreakerl') e de possfveis 
reducdes nos custos de funcionamento (parbg. 3.11). 

(b At6 se decidir do futuro da Refinaria de Matola, a PETROMOC 
deverb manter o pessoal chave (secclo de manuten~lo, operadores de 
processo, certos empregados no laborat6rio e quadros) e continuar com a 
manuten~iio das instala~ees da refinaria (parbg. 3.12). 

(c) A PETROMOC deverb dar prioridade B recupera~lo das suas 
instala~aes de reabastecimento de combustfvel para a avia~lo, de 
armazenamento em tanques e distribuic80 (parsg. 3.17) e preparar um 
programa de investimento a longo prazo (parbg. 3.18). 

(dl Dever6 proceder-se a um aumento de precos 3 safda da refinaria 
dos produtos petrolfferos at6 ficarem, pel0 menos, equiparados aos nfveis 
de paridade de importa~lo e ainda a nfveis que possam assegurar lucros 
suficientes para cobrirem os custos dos produtos importados, os custos de 
funcionamento da PETROMOC, assim como a margem de lucro requerida (parbg. 
3.15). 

(e) A estrutura de pre~os dos produtos petrolfferos deverb ser 
racionalizada (parbg. 3.15). 

(a) Estudar a via mais barata de satisfazer a procura, em Mo~ambique, 
de produtos petrolfferos; quer pondo a funcionar a Refinaria de Matola (com 
ou sem uma unidade secunddria de conversHo) quer importando 08 produtos 
(parbg. 3.12). 

(b) Fazer um levantamento e uma avalia~Ho da possibilidade do 
"com6rcio de trsnsito de produtos" para pafses do interior (parbg. 3.18). 

(c) Melhorar a capacidade da PETROMOC para recolher informac6es sobre 
o mercado (parbg . 3.20). 
(dl Proceder a auditorias anuais das instala~aes da PETROMOC de 
reabastecimento de combustfvel para a aviaciio (parbg. 3.17). 

(el Determinar as carsncias no domfnio da forma~iio de pessoal e 
apresentar propostas para urn centro de forma~Ho profissional (parbg. 3.22). 



(f Estabelecer uma contabilidade da empresa e urn sistema de 
informa~lo de gestlo para a PETROMOC (parbg. 3.23). 

SUMARIO DAS RECOMENDACOES DA MISSAO QUANTO A 
PROSPECCAO E EXPLORACAO DE GAS E DE PETROLEO 

3.62 Recomenda~6es Relativas a Politicas e EstratEgias 

(a) Rever os dados existentes, referentes B prospeccgo do petrtileo, 
como uma base de laneamento de novos esfor~os de promo~lo para atrair 
investidores no sector privado (parbg 3.29). 

(b Continuar os esforcos para induzir as empresas a abrir mais pocos 
no mar (parbg. 3.30). 

(c) Conduzir tamb6m trabalhos de prospecciio de petr6leo em terra, e 
proceder B prospecclo de gbs nas breas do sul de Mocambique (parbg. 3.33). 

(dl Seguir o conjunto de directrizes recomendadas para a prospec~lo e 
exploraci30, dadas no parbg. 3.34. 

(el NHo adquirir nenhum equipamento adicional de prospecego de gbs 
at6 que se reestabeleca seguranca e a exploraciio da produelo do gbs seja 
economicamente justificada (parbg. 3.32). 

(f Permitir o progress0 da autonomia financeira da ENH (parbg. 
3.41). 

Fortalecer a capacidade do Ministgrio dos Recursos Minerais para 
estabelecer polfticas, ligac8es e regulamentos (parbg. 3.41). 

(h) Minimizar por parte do Governo os riscos financeiros para 
Mocambique no que se refere 2 exploraci30 de gbs em grande escala (parbg. 
3.43). 

(i) Recalcular o custo de capital para a fSbrica de amonfaco, 
procurando determinar as necessidades referentes B instalaci30 de uma 
comunidade numa regiHo remota (Inhassoro). Serb preciso tamb6m determinar, 
se, no caso de a fSbrica de amonfaco ser construida em Maputo, se poderb 
eliminar, do investimento geral, quaisquer instalac6es auxiliares. Serb 
preciso tambh fazer estimativas mais precisas dos custos de capital para o 
gasoduto (de Pande a Maputo) (parbg. 3.51). 

(3 ) Coordenar o plano de trabalho da ENH para o GNC/GNL com a 
PETROMOC e a EDM (parbg. 3.56). 

(a) Definir as cartncias da ENH nos domfnios da gestlo, do 
planeamento e da administrasilo, assim como da organizaclo interna da 
empresa e preparar os termos de refertncia que permitam 2s empresas de 
consultoria apresentar propostas para estes servicos (parbg. 3.37). 



(b ) Auxiliar a ENH a descobrir alternativas para o aproveitamento do 
gSs em Mocambique, abrangendo transporte e mercados, e estabelecer um 
projecto-piloto e avaliar programae alternativos de explora~Ho (parbge. 
3.54, 3.56, e 3.57). 



I V .  ENERGIA ELECTRICA 

Organiza~io do Sector Elsctr ico 

4 . 1  Incumbe ao Ministgrio da IndGstria e Energia (MIE) a 
responsabilidade global pel0 subsector da energia e lgc t r ica .  A 
Electricidade de Mo~ambique (EDM), que depende do MIE, f o i  criada em 1977 e 
foi-lhe atr ibuida a responsabilidade exclusiva no Pais pel0 abastecimento 
piiblico de electr ic idade,  incluindo a produ~Ho, transporte e d i s t r i b u i ~ H o  
de energia e lgc t r ica .  Durante os  anos seguintes, a EDM tomou a seu cargo a 
explora~Ho de numerosos empreendimentos regionais e municipais, que 
forneciam electr ic idade e bgua. Subsequentemente, a EDM p8s de par te  a 
maioria da explora~Ho do abastecimento de Qgua. A Empresa Nacional de 
I n s t a l a ~ a e s  Elgctricas (ENIEL) d responsQve1 pela construsHo das pr incipais  
obras piiblicas e depende do Ministgrio da Constru~Ho e das w a s .  A 
ELECTROMOC 6 responsQve1 pela constru~Ho de outras obras e depende do 
Ministgrio da IndGstria e da Energia. As i n t a l a ~ 6 e s  e ldc t r icas  das casas 
sHo efectuadas por organiza~aes  do sector  privado que estHo aprovadas pela 
EDM. 

4 .2  Ao longo doe anos, a EDM t e m  t ido  dificuldades em fazer  uma 
exp lo ra~ao  integrada, devido Bs  f a l t a s  de do-de-obra qualificada,  B grande 
dispersHo dos centros e i n s t a l a ~ e e s  locais ,  e a uma f a l t a  de normaliza~Ho 
ent re  a s  cent ra i s  e ldc t r i ca s  herdadas, tensaes de d i s t r i b u i ~ H o  e sistemas 
contabi l fs t icos  e t a r i f a s .  AB principais  componentes organicas da EDM 
servem a s  regibes do s u l  (Maputo), centro (Beira) e norte  (Nampula), 
estando e s t a s  subdivididas em 42 d i s t r i t o s .  

4 .3  A EDM enfrenta a t a r e fa  de completar a i n t e g r a ~ a o  das suas 
unidades operacionais herdadas e de estabelecer um equi l fbr io  en t re  
cent ra l iza~Ho e regionaliza~Ho na sua organiza~Ho. Estas t a r e fa s  requerem 
recursos de pessoal e materiais muito maiores.do que aqueles que estHo 
presentemente disponfveie para a EDM. De facto,  a EDM t e r i a  grandes 
dificuldades em fornecer um nfvel  de e e r v i ~ o  razosvel sem a ass i s tanc ia  
tdcnica e f inanceira  aubstancial que lhe  € fornecida no W i t o  dos 
programas de ajuda da Noruega, Subcia-e Eolanda. A EDM teve de manter o 
seu nfvel  de actividade nos Gltimoe anos para responder a uma procura 
e s t l v e l  de electr ic idade,  m e m o  num perfodo de dificuldades econdmicas 
gerais ,  de sabotagem das euas i n s t a l a ~ b e s  e de f a l t a  de manuten~Ho, devido 
a r e s t r i cees  de aceseo aos loca i s  das i n t a l a ~ 6 e s  e ldc t r icas  causadas pelas 
actividades de bandos armados. 

4 . 4  E x i s t e m  problemae fundamentais para a explora~Ho regional da EDM. 
Para a l h  da eua sede em Maputo, poseui e sc r i td r ios  nas suas regibes su l ,  
centro e norte,  situadoe reepectivamente e m  Maputo, Beira e Nampula. A EDM 
planeia descentral izar  para ee tes  e sc r i td r ios  algumae f u n ~ b e s ,  incluindo 
condu~Ho, manuten~Ho e obras de conetruciio. No entanto, devido B s  
r e s t r i ~ b e s  no aceeso aos locaie  e B f a l t a  de peseoal qualificado, a EDM nHo 
6 capaz. de impor pleno controle e reeponsabilidade eobre a s  organiza~bee 
afaetadas nem de prover pessoal qualificado euficiente.  



4.5 A EDM ainda tem de consolidar inteiramente as opera~6es da 
Sociedade Hidroeldctrica do RevuE (SHER), organiza~Bo local que serve a 
regiHo da Beira. A SHER 6 tamb6m tratada pela EDM como uma terceira parte 
para efeito da contabiliza~Ho das transac~6es. 0s limitados recursos de 
gestHo da EDM estBo inteiramente ocupados em tratar os assuntos do dia a 
dia, e nHo sHo capazes de dar a aten~lo requerida 3 gestlo, planifica~lo e 
implementa~Ho de uma nova estrutura orgsnica. Apesar disso a EDM tenciona 
completar a integra~lo das organiza~ces que a constituem. 

Instala~Bes Fisicas 

4.6 0 complexo hidroel6ctrico de Cahora Bassa no rio Zambeze tem uma 
capacidade instalada de 2075 MW (5 grupos turbo-alternadores com uma 
potgncia unitdria de 415 MW, instalados na margem sul) e d presentemente o 
maior da Africa. Com esta capacidade, a energia garantida disponivel na 
central 8 de cerca de 14.000 GWh/ano. 0 complexo estd ligado 3 Repalica 
da Africa do Sul (RAS) por urn sistema de transporte a corrente continua, 
que funciona a 533 KV. Trata-se de uma das maiores liga~8es do mundo em 
corrente continua. Estas intala~6es pertencem e sHo exploradas pela 
HidroelEctrica de Cahora Bassa (HCB), uma companhia que em grande parte 
pertence e E controlada por interesses Portugueses (82%) e com uma parte 
minoritQria (18%) detida por interesses Mo~ambicanos. A potdncia instalada 
do complexo pode ser ampliada com a constru~Ho de uma nova central 
ele'ctrica na margem norte do rio, para a qua1 jQ foi construida a parte em 
betHo mergulhada da ensecadeira em frente das futuras tomadas de Qgua da 
margem direita. Esta Central eldctrica adicional far5 aumentar a energia 
garant Ida disponivel do complexo para 18.500 GWh/ano. 

4.7 A potdncia global de cerca de 1.920 MW da liga~lo em corrente 
continua 6 presentemente determinada pe1.a potsncia das duas instala~6es 
conversoras terminals, enquanto que a potdncia conjunta das duas linhas de 
corrente continua estd estimada em 3.200 MW. Por isso, a pottncia da 
liga~lo pode ser aumentada com um custo relativamente baixo ampliando as 
instala~8es de converslo. Tem havido problemas em manter a disponibilidade 
de liga~Io em corrente continua. Durante os primeiros anos de 
funcionamento, esteve sujeita a um grande nihero de avarias na linha. 
Desde 1980, as linhas tdm sido sabotadas, pondo a 1igacBo fora de servi~o 
durante longos periodos, principalmente em 1984 e dai em diante. Para 
repor as linhas em servi~o d necessdrio um trabalho de substitui~lo 
Importante. 

4 . 8  No Smbito de disposi~8es paralelas ao contrato de abastecimento 
de Cahora Bassa, Mosambique importa electricidade da RAS para abastecer a 
zona de Maputo. Outras zonas de Mo~ambique sBo fornecidas directamente por 
Cahora Bassa e por centrals hidroel8ctricas e t8rmicas locals. Existe urn 
n h r o  de pequenos produtores privados de electricidade no Pals, sendo os 
maiores as ffiricas de acucar de cana. A pottncia total instalada de 
produ~lo sob o controle da EDM d de aproximadamente 350 MW, excluindo 
Cahora Bassa, mas a pottncia disponivel nHo ultrapassa 250 MW. Mo~arnbique 
eat6 tambgm autorizado a consumir energia de Cahora Bassa at8 um dximo de 
200 MW. A linha de transporte entre o sistema da EDM no sul de Mo~ambique 



e o sistema da ESCOM (RAS) pode ser utilizada para transportar at6 120 MW 
de energia de Cahora Bassa para a zona de Maputo ou para fornecer 
electricidade proveniente do sistema da ESCOM, quando a liga~iio entre 
Cahora Bassa e RAS estiver fora de eervi~o. 0 eistema da EDM tamb6m cont6m 
cerca de 3.000 kms de linhas de transporte de alta e m6dia tensiio e cerca 
de 1.300 subesta~des. As principais instalacdes de fornecimento de 
electricidade de Mo~ambique estiio reeumidas no Quadro 4.1 e s5o indicadas 
no mapa BIRD 19471. No Anexo 31 6 apresentada uma descri~iio das 
instala~des de produ~iio, traneporte e distribui~Ho de Mo~ambique. 



Quadro 4.1: PRINCIPAIS INSTALACOES DE FORNECIMENTO DE 
ELECTRICIDADE DO SISTEMA DA EDM 

PotEncia 
RegiHo LocalizacHo Tipo Disponfvel 

(MW) 

Sul RAS /Maputo Linha de tranaporte 
para electricidade 
impor tada 

Sul Maputo 

Centro Chicamba 

Centro Havuzi 

Centro Mavuzi-Beira Duas linhas de 
Transporte de 110 KV 

Centro-Norte Cahora Baeea 9 Produ~Ho HidrSulica 200 

Centro-Norte Cahora Baeaa-Tete Linha de Traneporte 400 at8 Caia 
-Nacala de 220 KV/110 KV 200 at€ Nampula 

50 at8 Nacala 

Centro-Sul Cahora Baeea-Tete Linha de Transporte 
-Chimoio de 110 KV 

Norte Nacala/Nampula ProducHo Tgrmica 
(diesel) 

a/ Potfncia dieponfvel em Maputo preeentemente limitada a 80 MW pela - 
potfncia de traneformacio dae subesta~8es. 

b/ Actualmente apenae 21 EIW estHo dieponfveie devido a limita~6es t€cnicas. - 
c/ Parte reeervada a Mocambique da producao de Cahora Bassa. - 



4.9 Corn a conclusHo da Linha Centro-Norte, programada para 1986, a 
EDM aproximou-se do final do seu programa de desenvolvirnento estratggico do 
transporte de electricidade, custando cerca de 120 milhdes de d6lares, para 
ligar os centros de carga das regiaes Centro e Norte corn Cahora Bassa. 0s 
sistemas Centro-Norte e Centro estHo previstos ser interligados em 
1988/1989 pela entrada em servico de uma nova subesta~Ho em Chirnoio, que 
ligari a linha de 220 KV Centro-Sul (Cabora Bassa/Tete at6 Chimoio) com o 
sistema da SHER. 0 programa para a Linha Centro-Notte foi iniciado em 1980 
para satisfazer as novas procuras previstas de electricidade dos 
substanciais ernpreendimentos agrfcolas e agro-industriais, que n5o foram 
realizados e para os quais d o  hi actualmente nenhum programa finne, devido 
1 interrupciio da actividade econ6mica causada pelos bandos armados desde o 
infcio da d6cada de 1980. 

4.10 Presentemente, estHo a ser executadas estruturas secunddrias de 
transporte de energia para interligar centros de carga nas bacias dos rios 
Limpopo e Incomati corn Maputo, mediante uma rede de transporte de 110 KV. 
EstHo planeadas derivacaes a 110 KV provenientes do sistema principal de 
transporte Centro-Norte para servir consideriveis centros de carga, tais 
como Marromeu, Luabo e Guru6 no Centro-Norte, e Pemba, Cuamba, Angoche e 
Montepuez, no Norte. Estao tamb6m planeadas ampliac6es das redes de 
distribuicHo ao longo da linha de transporte do norte. 0 Anexo 32 contgrn 
um cronograma dos projectos executados no perfodo 1980-85. 0 seu custo 
total foi de cerca de 10 mil milh6es de MT (250 milhaes de d6lares), dos 
quais 83% em divisas. 

4.11 0s principais problemas que se deparam 1 EDM sHo as quantidades 
acumuladas de trabalhos de manutencHo das instalacaes electricas e as 
dificuldades de efectuar a exploracHo eficientemente. As exportac6es de 
Cahora Bassa para a RAS, mediante reparac6es das linhas de transporte 
sabotadas, sHo da responsabilidade da ECB. Apenas tern sido efectuado o 
trabalho de manutencHo urgente no sistema da EDM corn assisttncia da 
Noruega, Itilia e da Eolanda para fornecimento de materiais importados. A 
EDM esti actualmente a instalar um sistema de telecontrole das instalacaes' 
em Maputo, com assitzncia sueca, que 6 necesssrio para discriminar entre os 
cabos de distribuicao e assim favorecer os utilizadores chave para a 
econornia. A missao considera que deve tamb€m ser dada prioridade ao 
fornecimento de um sistema equivalente para a Beira, especialmente se as 
interrupcaes nHo planeadas do fornecimento de energia eldctrica forem 
susceptfveis de continuar. 

4.12 A EDM tem insuficiente equipamento de manutencPo e de transporte 
o que prejudica a eficicia da exploracHo do sistema. Um estudo das 
necessidades de transporte da EDM na zona de Maputo foi efectuado com 
assisttncia norueguesa. A missHo apoia a estratggia de dar prioridade 1 
reabilitacHo do sistema da EDM, incluindo trabalho de manutencHo nalguns 
doe grupos da central elgctrica de Maputo, para a qua1 foi preparado um 
relat6rio de inspeccao em 1985, no ambit0 da assistzncia da USAID (Anexo 
33). Outras altas prioridades sao inspeccionar e reforcar as linhas de 
transporte da RAS para Maputo e das centrais hidroel6ctricas do centro para 



a Beira, melhorar o equipamento de transporte e a capacidade de 
transformaciio das subestacdes em Maputo e efectuar a manutenego dos 
sistemas de distribuiciio. Tambgm siio requeridos equipamentos de manuten~iio 
e transporte, juntamente com a formaciio do pessoal da EDM, para melhorar a 
eficizncia da exploraciio. A EDM jS comecou a tratar deste problem com 
assistgncia tgcnica de v6rias fontes, e a missHo recomenda que um programa 
a longo prazo para a revisHo das normas do sistema de distribuicIo seja 
preparado a fim de racionalizar as reparac8es, as substitui~des e o 
desenvolvimento do sistema. Deve ser fornecida 2 EDM assistzncia tgcnica 
para os seguintes Qmbitos da engenharia da distribuicdo: critbrios do 
projecto, normas de construcdo, especificacdes tbcnicas, gestdo de armazzns 
e servicos do consumidor incluindo contadores. 

4.13 As faltas de equipamento e de material t8m limitado severamente a 
taxa 2 qua1 as casas t8m sido ligadas ao sistema piiblico de electricidade e 
a EDM tem em carteira uma quantidade substancial de pedidos de ligacHo. 
Estas faltas t8m corn consequsncia custos elevados para a economia 
national, visto que a electricidade d uma fonte de energia barata para o 
sector residential (Capitulo 2). A missgo recomenda que a EDM, com 
assistsncia tdcnica, avalie a.oportunidade de ampliar o fornecimento de 
electricidade no sector dombstico urbano. A HIM organiza as suas prdprias 
importa~des que t2m sido limitadas pela falta de divisas. 

4.14 0s empreiteiros do sector privado obtsm abastecimentos 
principalmente atravbs do mercado paralelo, que 6 financiado parcialmente 
pelas remessas dos trabalhadores emigrantes na RAS. Consequentemente, h6 
uma falta de normalizaclo de materiais e de pecas. No entanto, os 
materiais disponiveis sHo insuficientes para satisfazer a procura, do que 
resulta uma substancial inactividade dos comerciantes privados. A 
eliminacHo das faltas de materiais e de equipamento deve constituir uma 
prioridade para a implementacdo da politica recomendada de ampliacgo do us0 
da electricidade no sector dom6stico. 0 sistema actual de afectar os bens 
importados B InterelLctrica tem em vista dirigir os fornecimentos para a ,  
ENIEL, ELECTROMOC, e DINEL, mas nHo tem funcionado eficientemente. A 
missgo recomenda que seja estabelecido urn mecanismo de coordenaclo, para 
melhorar o fornecimento de materiaie, para agrupar as encomendas e para 
normalizar as especificac6es dos materiais e pecas. Uma possibilidade 
poderia ser a EDM gerir um programa de electrificacHo das habitac6es, 
autorizando os empreiteiros a concorrerem aos materiais que a EDM tem 
conseguido. 

4.15 Nos meadoe de 1985, a EDM empregava 3.809 trabalhadores, dos 
quais 1.036 eram semi-qualificados (principalmente electricistas e 
mectnicos), 610 ocupavam posi~6es de secretaria e 2.110 eram nlo 
qualificados, para a l h  dos 90 trabalhadores qualificados e dos 30 
empregados superiores com graus de engenharia, profissionais de gestzo e 
t8cnicos. Cerca de 1.370 outros trabalhadores eram empregados em project08 
de construcgo. A EDM estima que necessitars mais 159 trabalhadores 
qualificados durante oe prdximos 3 anos para manter as suas opera~8es: 43 



empregados profissionais e de gestlo, 55 t6cnicos, 26 contabilistas e 35 
trabalhadores qualificados. Esta quantidade de pessoal formado n5o se 
encontra disponivel em Mo~ambique. 0 programa de formac&o da EDM nHo pode 
atingir este resultado e, al6m disso, a EDM irh perder algum pessoal por 
causa do baixo nivel dos salhrios. Deste modo, ser6 necessdria assistsncia 
externa durante algum tempo. No entanto, a misslo recomenda que o Governo 
permita 1 EDM oferecer melhores incentives para conservar o pessoal 
qualificado e, deste modo, minimizar a despesa considerlvel de empregar 
estrangeiros. 

4.16 A falta de do-de-obra qualificada da EDM tem sido parcialmente 
compensada por um nSmero substancial de pessoal estrangeiro. Em meados de 
1985 havia cerca de 80 estrangeiros (23 engenheiros e 57 tdcnicos) 
principalmente de Portugal, mas com alguns da Noruega, Sugcia e da Itblia. 
0 complemento total do pessoal superior 6 baixo para a escala de 
actividades da EDM. Al6m disso, o niimero de t6cnicos estrangeiros tem 
vindo a diminuir sem ser compensado por um aumento de t6cnicos locals 
comparavelmente qualificados e experientes, devido 2 falta de homo'logos 
apropriados. A iinica soluciio vi6vel a longo prazo para a falta de 
do-de-obra qualificada d desenvolver um importante esforco de formac8o que 
requererh uma substancial ajuda externa. 

4.17 A EDM desenvolveu u m  boa base para efectuar a formaclo e para a 
qua1 esth a receber substancial apoio da Itllia, Noruega e Su6cia. A 
assistsncia italiana 6 um programa de dois anos corn um orcamento de 662.000 
d6lares para formar trabalhadores na InstalacIo e manutencIo de linhas de 
transporte e distribuicHo e de transformadores, e para fornecer pessoal 
para oficinas de manutenclo, laborat6rios e sistemas de telecontrole para 
as subesta~Bes. A assistSncia norueguesa forneceu equipamento num valor de 
cerca de 1 milhHo de d6lares ao centro de formaclo da EDM e financiou 
cursos e material didLctico que foram subcontratados 3 Electricidade de 
Portugal (EDP) por 200.000 dblares. A Suecia ofereceu assistgncia num 
valor de cerca de 1 milhHo de ddlares para formacHo, cedendo engenheiros 
para o funcionamento do novo sistema de transporte Centro-Norte, apoiando 
os engenheiros da EDM no sistema Sul e estudando a viabilidade de um centro 
de controle do sistema para a Crea de Maputo. Em termos de curto e m6dio 
prazo, a EDM continuar6 a precisar de assistgncia externa para o 
funcionamento do seu centro de formacHo. 

4.18 0 Centro de Forma~Ho Profissional da EDM est6 situado em Maputo e 
encontra-se equipado para ministrar formacHo bLsica. A EDM tamb€m fez um 
esforco consider6vel no sentido de melhorar os padr6es de educaclo geral 
dos seus trabalhadores. De 1981 a 1984, o centro de formaclo promoveu 
v6rios cursos para a educacHo geral e t6cnica dos jovens safdos da escola 
no intuit0 de os preparar para carreiras na indiistria de electricidade. 
Cerca de 120 electricistas foram formadoe at6 1985. 

4.19 0 centro de formacHo estL presentemente subdimensionado em 
pessoal para levar a cab0 um programa para reduzir a falta de do-de-obra 
qualificada da EDM. 0 futuro papel do centro dever6 ser determinado no 



contexto de um programa geral da forma~Ho de recursos humanos para a EDM. 
Urn estudo sobre as prgticas de gestlo de pessoal da EDM £01 iniciado em 
1985 corn a assistPncia da EDP e estd a ser financiado no Prnbito da ajuda 
norueguesa. A misslo recomenda que seja preparado um programa de forma~lo 
de recursos humanos, para definir o futuro papel do centro de forma~lo e 
apresentar estimativas de custos. Embora nlo estejam disponfveis 
estimativas de custos, 6 Bbvio que serlo precis08 importantes fundos para 
fornecer pessoal do exterior para a explora~lo, para apoiar o presente 
nfvel de forma~lo de Go-de-obra, e para ampliar as instala~8es e 
actividades de forma~Io a fim de satisfazer as necessidades de do-de-obra 
do sistema el6ctrico. Contudo, s6 se dard conta doa beneffcios plenos 
resultantes de um importante esfor~o de forma~lo com a Introdu~Ho de uma 
polftica sdlida para reter o pessoal qualificado mediante condi~6es de 
emprego satisfat6rias. Neste contexto, a missHo apoia a recente 1egisla~Bo 
do Governo que permite as empresas implementar as polfticas necessdrias. 

HistBrico da 0ferta e da Procura 

4.20 A oferta de electricidade em Mo~ambique, excluindo as exporta~8es 
de Cahora Bassa, aumentou de 586 GWh em 1978 para 645 GWh em 1983 e 
posteriormente desceu para 545 GWh em 1985. Bouve duas altera~Bes 
fundamentais no comportamento da oferta. Em primeiro lugar, houve a 
chegada da electricidade importada de Cahora Bassa. Em aegundo lugar, as 
actividades de band08 armados t h  interrompido os fornecimentos de 
electricidade e contido o aumento do consumo de electricidade, 
particularmente no sector industrial, tendo at€ resultado uma redu~Bo do 
consumo, principalmente na zona da Beira. Durante o perfodo de 1978183, a 
taxa anual media de crescimento do consumo do sistema sul da H I M  era de 
cerca de 4X, enquanto o consumo no sistema SEER em 1985 era apenae cerca de 
metade do nfvel anterior a 1982. 0 consumo no sistema Sul tambem diminuiu 
de 1983 para 1985 devido Be interrupc6es de fornecimento. 0 coneumo de 
electricidade na regiHo Norte aumentou em cerca de 50% entre 1979 e 1985 
corn a chegada de electricidade de Cahora Bassa e a constru~lo da linha 
Centro-Norte. No Anexo 34 slo apresentadas as estimativas da produ~lo e do 
consumo e pormenores para o period0 de 1978184. As estatisticas mostram 
tambgm as grandes interrup~6es dae exporta~6es para a RAS, desde 1981, 
devido 2 sabotagem das linhas de transporte de Cahora Bassa. A produ~Ho e 
o consumo de electricidade durante os anos recentes slo resumidos no Quadro 
4.2. 0 consumo por sectores econ6micos € mais ou menos o seguinte: 
indiistria e minera~ao 40%, agricultura e agro-indbstrias lo%, Governo e 
com6rcio 20%, residtncias 30%. 
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4.21 A EDM estima que a ponta dxima na zona de Maputo € de cerca de 
70 MW; na zona da Beira, cerca de 14 MU; e no reeto do eietema SEER, cerca 
de 11 MW. Na zona de Maputo, a ponta dxima anual tem variado entre 55 a 
70 MW desde 1975. As pontas dximae anuaie nAo t€m variado tanto camo a 
energia fornecida anualmente, embora tenha havido alguma eupreee80, que tem 
interrompido os fornecimentos a instala~6es industriais. 

SituacHo Actual da Oferta/Procura 

4.22 A EDM tem fontes de electricidade baratae para oe eeue principaie 
sistemas, gracas Bs suas prdprias inetala~8ee hidroeldctricae e aoe tenwe 
corn que pode Importar electricidade da HCB e da ESCOM, e cam80 da BAS. A 
capacidade instalada disponfvel da EDM nos eeue principaie eietemae excede 
largamente a ponta actual dos centros de coneumo. Em 1985, a capacidade 
total disponfvel da EDM era cerca de 526 MU (Anexo 35) para eervir uma 
ponta total no pafs de cerca de 120 MU (Anexo 37). Duma forma semelhante, 
a energia total dieponfvel era cerca de 3.600 CWhlano comparada com a 
procura de energia de cerca de 493 GWh/ano nos eietemae intarligadoe. 
vez que o fornecimento de Cahora Baeea ngo estava dieponfvel para ae 



regides do sul, o excedente relativo era muito maior nas regides Centro e 
Norte do que na regilo Sul. No Anexo 35 slo dados pormenores das 
capacidades da oferta e dos custos econo'micos marginais para a 
electricidade das existentes instalac6es produtoras. A maior parte do 
excedente da capacidade produtora podia ser utilizado, se a EDM conclufsse 
acordos para exportar quantidades substanciais de electricidade para o 
Zimbabwe e Malawi. A principal incerteza deste cen6rio tranquilizador 6 a 
vulnerabilidade das linhas de transporte a uma continua~lo de actos de 
sabotagem. E assim que a central de Maputo 6 importante para a seguranca 
de fornecimento B drea de Maputo. 

4.23 0 fornecimento de electricidade de Cahora Bassa B RAS e a 
Mocambique est6 coberto por trss contratos interligados entre a HCB, a 
ESCOM e a EDM, que foram assinados durante 1984 e que substituiram os 
contratos de fornecimento originals. No bbito daqueles contratos, a HCB 
pode fornecer B EDM at6 200 MW em dois sftios, nomeadamente em Komatipoort 
na fronteira com a RAS para fornecer o sistema Sul da EDM (Maputo) atrav6s 
do sistema da ESCOM, e directamente de Cahora Bassa para o sistema 
Centro-Norte da EDM. Na segunda metade de 1985, a EDM contratou o 
fornecimento com um ponta dxima de 86 MW (69 MW em Komatipoort, 17 MW 
directamente de Cahora Bassa) . 
4.24 Quando os fornecimentos de Cahora Bassa slo garantidos e pro'ximos 
da ponta udxima contratual (1450 MU), o custo mi5dio para a ESCOM 6 
equivalente a cerca de 1 csntimo de rande por KWh. Este custo 6 compar6vel 
aos custos vari6veis de producHo das grandes centrals t6rmicas a carvHo da 
ESCOM, que beneficiam de custos de ~ 8 ~ 8 0  muito baixos. Com a taxa de 
chbio que existia na altura da aeeinatura doe contratos, esta tarifa era 
equivalente a cerca de 0,8 ctntimos de dBlareslKWh o que 6 baixo em relacgo 
aos padr6es internacionais. Com a subsequente desvaloriza~lo do rande a 
tarifa baixou para cerca de 0,4 c6ntimos de d6lareslKWh em meados de 1986. 
Esta descida nlo se reflectiu em pagamentos jd que nHo tem havido troca de 
energia entre Cahora Bassa e a ESCOM em 1985 e 1986. Contudo, hS 
disposicHo para a revisHo da tarifa reeultante da flutuacHo do valor do 
rande. Assim 6 possfvel que a meema eeja renegociada para reflectir a taxa 
original em tennos de d6lares uma vez que o fornecimento seja recomecado a 
partir de Cahora Baesa. 

4.25 Mocambique sofre uma perda eignificativa de divisas quando o 
fornecimento' de Cahora Bassa B RAS nHo eats garantido (por exemplo, quando 
as linhas de transporte entre Cahora Bassa e Apollo (RAS) d o  estlo em 
funcionamento). A maior perda para Mo~ambique 6 a de que a EDM tem que 
pagar ii ESCOM em divieas a electricidade fornecida a Maputo, e a uma tarifa 
mais alta do que a que resulta quando o fornecimento de Cahora Bassa ests 
garantido. Para o fornecimento B zona de Maputo, em 1985, B tarifa da 
ESCOM para aquele ano, a EDM pagaria anualmente cerca de 12 milh6es de 
randes. Se o fornecimento de Cahora Bassa tivesse estado garantido oe 
pagamentos teriam sido 0,8 milh6es de randes em divisas, mais o equivalente 
em meticals a 3 mllhaes de randes. Micionalmente, Mocambique tem uma 
parte do prhio de fiabilidade pagavel pela ESCOH B RCB, quando o 
fornecimento de Cahora Basea eetd garantido, o que representa cerca de 10 



milhdes de randes para Mocambique se o fornecimento garantido estiver no 
dximo. Deste modo, Mo~ambique perdeu em 1985 o equivalente a cerca de 22 
milhBes de randes (10,5 milh6es de d6lares) em divisas no come'rcio de 
electricidade, porque as instala~Bes de transporte de Cahora Bassa para a 
RAS nlo estiveram operacionais. 

4.26 0 nivel das tarifas da ESCOM para os fornecimentos por groaao, 
que a EDM paga quando a ESCOM nHo estl a receber um fornecimento firme de 
Cahora Bassa, 6 baixo, segundo os padrBes mundiais, mas mesmo assim 6 
substancialmente mais elevado que a taxa total que a EDM paga 2 HCB e 5 
ESCOM quando o fornecimento de Cahora Bassa est6 garantido (cerca de 1,25 
randes/KWh). 0 encargo da energia na tarifa por grosso era de 1,625 
csntimos de randes (0,8 cdntimos de dblar) por KWh em 1985 e o encargo de 
ponta dxima era de 8,38 randes (4,2 d61ares) por KVA de ponta dxima por 
mSs. Com esta estrutura tariflria, o custo ddio da electricidade aumenta 
quando o factor de carga diminui, o que tem implicac2Zes para a EDM. Sob 
condicdes de fornecimento nHo interrompido do sistema da ESCOM para Maputo, 
o factor de carga da EDM no fornecimento por grosso 6 cerca de 65% e o 
custo me'dio 6 cerca de 4 cdntimos de rande por KWh. No entanto, quando a 
linha de transporte para Maputo estl fora de servico, o factor de carga 
mensal diminui tipicamente para cerca de 35% e o custo me'dio de 
fornecimento aumenta para cerca de 6 csntimos de rande por Kwh. Uma 
preocupacHo para Mocambique 6 se o aumento substancial e sustentado das 
tarifas da ESCOM, que duplicaram entre 1981 e 1986 em termos de rande, tem 
probabilidades de continuar. 

4.27 A presente estrate'gia operacional da EDM para satisfazer os 
consumos de Maputo 6 ditada pelos actuais problemas de seguranca, pelas d s  
condicdes dos grupos~a carvHo da central ele'ctrica de Maputo e pela 
limitada potdncia de subtransporte na zona de Maputo. A EDM tem de manter 
alguns dos grupos a carvlo em reserpa girante, satiafazer os excessos de 
procura acima do que € fornecido pela RAS, fazendo funcionar os grupos a 
carviio e as turbinas a gss, e reduzir ao mfnimo os riscos de avarias nos 
grupos da central eldctrica de Maputo no seu estado actual. Para 
satisfazer a procura de Maputo, quando o fornecimento de Cahora Bassa 2 RAS 
nlo estl garantido, a forma mais barata de adquirir electricidade consiste 
em utilizar o fornecimento por grosso da ESCOM ao factor de carga mais alto 
possfvel e utilizar os grupos de carvHo para reduzir ao mfnimo a infludncia 
dos encargos de ponta da ESCOM sobre o custo m€dio do fornecimento. Esta 
situacHo nHo se aplica, naturalmente, quando a EDM beneficia do seu direito 
reservado B electricidade de Cahora Bassa. 

4.28 0 carvHo para a central electrica de Maputo L importado da RAS, 
visto que tem sido muito mais barato que o carvlo fornecido pelas minas de 
Mocambique em Moatize. Para al6m disto, os fornecimentos de Moatize 2 
Beira e daf para Maputo tdm sido reduzidos desde 1983 por sabotagem e 
deteriora~Ho do caminho de ferro. Em meados de 1985, a EDM pagava 17 
randes por tonelada de carvlo B safda da mina na RAS pagevel em divisa 
forte. No entanto, a EDM paga em meticais o custo de transporte de caminho 
de ferro, equivalente a 15 randes por tonelada e os custos de imobilizaclo 
e de armazenagem a uma taxa media de 5 randes por tonelada. Na 



electricidade produzida a partir de grupos a camgo, o custo do combuetfvel 
d equivalente a cerca de 1,5 c6ntimos de d6lar por KWh. Mo~arnbique tem 
beneficiado de uma descida substancial dos custos da electricidade e do 
carvio importados da RAS, devido 2 deprecia~io do rande em 1984 e 1985. 
Reciprocamente, os custos da electricidade de Mo~ambique tamb€m 880 
vulnersveis B possibilidade de uma valoriza~io do rande relativamente ao 
metical, assim como aos aumentoe doe preCoe 1 safda da mina. 

Tarifas da EDM 

4.29 As tarifae que a EDM herdou daa entidades municipais ligadas ao 
fornecimento electric0 n8o foram modificadas deade os mead08 doe anos de 
1960, e eetavam antiquadae e complexas. Em 1981, a EDH eubmeteu uma 
propoeta para um aumento da tarifa que nlo foi aprovada pel0 Governo. No 
entanto, sob as actuais tarifae, deeenvolveram-ee grandee e crescentee 
distor~6ee doe cuetos e os deficee financeiros continuaram a creecer. 
Adicionalmente, tiveram lugar altera~ces substanciaie nas diepoei~6es de 
fornecimento da EDM em consequfncia de grandes inveetimentos em instala~6ee 
de traneporte. Deete modo, a EDM eubmeteu outra propoeta no final de 1984 
para uma reestrutura~80 e um aumento significativos dae tarifae, que foi 
aprovada em fins de 1985 e entrou em vigor em Janeiro de 1986. Segundo a 
EDM, ae novas tarifas aumentam a receita media em cerca de 120% para cerca 
de 3.7 MT/KWh em compara~80 com a tarifa anterior. Aesim, a tarifa d d i a  6 
equivalente a 11 cfntimos de d6lar por KWh, o que nHo 6 baixo em compara~80 
com os nfveis de outroe pafeea com recureoa energBticos elmilarea, mas eete 
nfvel eats calculado com a taxa de chbio grandemente eobrevalorizada. 

4.30 lG trfe grandee queetBee a coneiderar para o eetabelecimento da 
tarifa, nomeadamente: a) a medida em que a eatrutura tarif6ria d6 ae 
indica~6ee correctas aoe coneumidoree de electricidade sobre oe cuetoe doe 
eeus padr8ee de procura; b) a neceeeidade de eetabelecer nfveie tariflrioe 
que permitam B EDM eatiefazer oe eeue objectivoe financeiroe; e c) a 
neceeeidade de um mecaniemo, que permita, que a8 tarifas eejam ajuetadae em 
fun~lo de mudan~as imprevietae ma8 importantee no8 cuetoe doe 
fornecimentoe, particularmente noe cuetoe do combuetfvel e electricidade 
importadoe, tal como eeria aseegurado por uma clSueula especial na tarifa. 
A questHo de relacionar os precoe de energia cam custos econ6micoe numa 
economia com grandee distor~Bee devidae a uma taxa de c W i o  altamente 
sobrevalorizada, como em Mo~ambique, € discutida no Capftulo 1. Daf que a 
diecuesHo nos parsgrafos seguintes deva eer entendida como eendo em termoe 
de preCos relativos, viato que os nfveis abeolutoe destes ou das tarifas 
dependem em parte da escolha de uma taxa de csmbio. 

4.31 A eetrutura da tarifa da EDM reflecte razoavelmente os cuetos 
econ6micos da eatisfa~Ho da procure, incorporando um encargo de ponta aesim 
corn urn encargo de energia, definindo as principals categoriae tarifeiriae 
segundo o nfvel da tensHo de abastecimento do coneumidor e incluindo urn 
encargo para a energia reactiva. Contudo, ae tarifas diferem doe custoe de 
satisfa~Ho da procura aobre os sietemae da EDM num certo niimero de questaee 



que sHo detalhadas no Anexo 36. A mieeiJo recomenda que estas diferen~as 
eejam reduzidas ou eliminadae logo que a EDM melhore oe eeue sistemae de 
factura~Ho e cobran~a. 501 As caracterieticae principaie dae tarifas estHo 
resumidas no Quadro 4.37 

Quadro 4.3: TARIFAS DA EDM 

----------- Categoria TarifLria ------------- 
DomBst ica Geral Mdia Alta 

TeneHo TeneHo 

TensHo de acima de 
Fornecimento 220 V/380V 220 VI380V 500 V-66 kV 66 kV 
Encargo de Energia 

(EITlKWh) 3.8 4,s 2,8 2,8 
Encargo de ponta 

(MT/KW/miie) 30 a/ 30-50 - a/ 80 7 0 

a/ A tarifa € graduada coneoante a poei~Ho do limitador de carga e o - - 
encargo de ponta m€dio varia cam a posi~Ho. 

Fonte: EDM. 

4.32 Uma comparacHo entre ae tarifae da EDM para o fornecimento a alta 
teneHo com a tarifa em groeeo da ESCOM de 1985 e a tarifa da HCB para a 
parte reeervada de Ho~ambique B electricidade de Cahora Baeea moetra 
diferencae subetanciaie, como ee apreeenta no Quadro 4.4. 

Parbg. 4.40. 



Quadro 4.4: COMPARACAO DA TARIFA DA EDM COM 
AS TARIFAS DE FORNECIMENTO EM GROSS0 

EDM ESCOM a/ - HCB - b/ 

Encargo de Energia (MT/KWh) 2 , 8 0,33 0,05 
Encargo de Ponta (MT/KW/&s) 70 200 96 

a/ Tarifas de 1986 convertidas a 16 MTIrande - Anexo 35 
/ Anexo 35 - 

A maioria do fornecimento B regilo de Maputo - o principal centro de 
consumo (60% do consumo national) - 6 presentemente feito B tarifa por 
grosso da ESCOM e a regiio seria actualmente fornecida 1 tarifa da HCB, se 
as linhas de corrente continua para a RAS vindas de Cahora Bassa estivessem 
em funcionamento. Deste modo, a tarifa da EDM deve reflectir em parte a 
estrutura e o nivel das tarifas da ESCOM e da HCB. 511 Para as regi6es 
Centro e Centro-Norte da EDM, e para a regilo de Mapuc, quando for 
reiniciado um fornecimento firme de Cahora Bassa para a RAS, a estrutura 
tarif6ria correspondente teria um encargo de energia relativo muito mais 
baixo do que na tarifa da EDM. 0 encargo de pottncia da EDM estd em 
correspondtncia com o encargo da HCB e portanto ficar6 a um nivel 
apropriado logo que o fornecimento firme de Cahora Bassa esteja 
restabelecido. Contudo, o encargo de pottncia da EDM 6 apenas cerca de 30% 
do encargo na tarifa por grosso da ESCOM e portanto a extenslo do atraso no 
restabelecimento do fornecimento pela HCB 6 uma questlo a ter em conta para 
o estabelecimento da tarifa. 

4.33 A EDM realiza a maioria das suas necessidades financeiras a 
partir do encargo energgtico, que se situa entre 2,8 e 4,s MC/KWh nos 
sistemas fornecidos com hidroelectricidade ou pela ESCOM, nos quais os 
custos energgticos para a empresa slo nulos ou extremamente baixos. Esta 
situa~io permite 1 EDM providenciar subsidios aos consumidores nos sistemas 
isolados, cujos custos energetic08 slo da ordem de 5 a 8 MC/KWh. A misslo 
pensa que o Governo e a EDM devem considerar uma transi~lo para encargos de 
energia mais altos nos sistemas isolados. 

5 11 - A tarifa tambgm deve incluir uma sobrecarga para os perfodos de 
ponta como anotado nos comentsrios da misslo (Anexo 36). 



4.34 A misslo recomenda que a EDM encomende um estudo das suas tarifas 
no qua1 se examinem tanto os custos da satisfaciio da procura como as 
necessidades financeiras da EDM. As recomendac6es do estudo devem tomar em 
conta o alcance da reduego dos custos de exploraclo e da melhoria da 
capacidade operacional da EDM, mormente os seus sistemas de contabilidade, 
informaciio de gestiio, leitura e manutenciio dos contadores, facturaclo e 
cobranca. 0 estudo deve estimar o custo de implementaclo de um novo 
sistema de tarifas, particularmente para 0s novos contadores e formaciio de 
operadores, e avaliar especificamente o nfvel de encargos de ligaclo que 
sejam apropriados para uma polftica de ampliaclo da utilizaclo da 
electricidade aos domicflios. 0 estudo das tarifas deve ser efectuado em 
conjunto com o estudo das operacdes do sistema, recomendado pela missio, 
visto que este 6 necess6rio para fornecer estimativas dos custos de 
satisfaclo da procura. 

4.35 A situaclo financeira da EDM tem vindo a deteriorar-se desde 1980 
e encontra-se presentemente em estado crftico. Uma das causas principais 
da deterioraclo 6 a polftica do Governo, que d o  aumentou as tarifas 
eldctricas antes de 1986. Outros problemas fundamentais slo o grande 
montante de facturas por pagar e o atraso de seis meses na facturaciio. Em 
1985, as receitas de caixa cobriram apenas cerca de 70% das despesas a 
dinheiro e cerca de 50% dos custos totais de exploraclo (incluindo a 
amortizacHo). A depreciaclo do rande em 1984 e 1985 reduziu o custo em 
meticais da electricidade da ESCOM e do carvlo da RAS para produelo 
tgrmica, mas estas reduc8es foram compensadas subsequentemente por subidas 
de precos. 521 A EDM teve de fazer levantamentos consider6veis da sua 
conta no ~ a n G  de Mocambique e, no final de 1984, a conta da EDM 
apresentava um d6fice de cerca de 260 milhdes de MT (6,O milhdes de 
d6lares), equivalente a cerca de tr8s meses de receitas, sendo a facturaciio 
anual de cerca de 1.000 milhdes de MT (23,3 milhdes de d6lares) 1s tarifas 
de 1984. A EDM estima que as sues perdas anuais excluindo amortiza~lo 
terlo sido 1,25 milh6es de MT (0,3 milhdes de d6lares) em 1984 e 1,45 
milhdes de MT (0,34 milhdes de dblares) em 1985. Com o aumento da tarifa 
implementado em Janeiro de 1986, e em condicdes de exploraclo normais, a 
EDM prevs que terL uma pequena perda em 1986 de cerca de 0,l milhdes de 
meticais. Com a inclusHo da depreciacilo, a EDM estava funcionando corn uma 
perda anual em 1985 de cerca de 2.500 milh8es de MT (57 milh8es de 
d6lares) . 
4.36 0s pagamentos de electricidade e combustfvel importados que em 
1985 atingiram cerca de 900 milh8es de MT (22 milhdes de dblares) 
constituem a maior rubrica das despesas a pronto das operacdes da EDM e 

521 - Estes precos quando expressos em moeda Mocambicana, sHo j S  
artificialmente baixos devido 1 sobrevalorizacilo do metical. 



representam cerca de 60% das despesas totais em dinheiro. Deste modo, a 
posi~5o de tesouraria da EDM d altamente sensfvel 2s altera~8es dos precos 
da electricidade e do carvHo importados (da RAS) e dos combustfveis 
derivados do petr6leo e a qualquer movimento das taxas de csmbio. E 
necessgrio um mecanismo para rever as tarifas em resposta a altera~8es nos 
custos de produ~io. A EDM recebe doa~6es anuais da Noruega e da Holanda 
(cerca do equivalente a 1,7 milh6es de d6lares) para a importa~io de 
materiais e equipamento para a explora~io. As doa~8es representam a 
maioria das compras estrangeiras da EDM destas rubricas e sHo um apoio 
vital. 

4.37 0s problemas de tesouraria da EDM sHo agravados pelas 
dificuldades com a cobran~a. A EDM informatizou a produ~Ho de extractos 
mensais das contas dos consumidores, mas as dfvidas pendentes tSm vindo a 
aumentar continuamente de 530 milh8es de MT no final de 1980 para 850 
milh8es de MT (20 milhees de d6lares) no final de 1984, o que € equivalente 
a cerca de 10 meses de factura~Ho em 1984. Cerca de 60% do total das 
dfvidas sHo da responsabilidade do Governo e de organismos piiblicos, e o 
Governo estd apoiando a EDM nas cobran~as. Estes dados subestimam a 
verdadeira taxa de crescimento, visto que a EDM segue a politica de anular 
por escrito as dividas dos consumidores domgsticos ap6s trSs anos. A EDM 
estima que a cobran~a em algumas dreas de Mo~ambique se processa a menos de 
50% da factura~go, enquanto esta apresenta por sua vez um atraso de seis 
meses. 

4.38 Por seu lado, as dividas da EDM aos seus credores aumentaram de 
269 milh8es de MT no final de 1980 para 1.460 milh8es de MT (34 milh6es de 
d6lares) no final de 1984. A maioria do mntante em divida para os 
credores era, em fins de 1984, devida ao Governo e a organisms piiblicos. 
Um doe principais crdores era a PETROMOC (por combustfveis petroliferos). 
A SHER 6 tambh um credor visto ser ainda tratada como uma terceira parte 
nas contas da EDM, devido ao atraso de consolida~Ho das contas da EDM e da 
SHW. 

4.39 A EDM d o  tem sido capaz de implementar um sistema s6lido para 
recolher e registar os seus dados financeiros por falta de pessoal 
qualificado e diversidade dos sistemas contabilisticos que herdou. 
Consequentemente, s6 tem produzido contas provis6rias que nHo foram 
preparadas segundo padr8es internacianais. A EDM d o  tem sido capaz de 
produzir balan~os consolidados, porque o Minist€rio das Finan~as ainda nHo 
aprovou a valoriza~Ho doe activos tomadas em conta pela EDM. A miss50 
recomenda que a EDM seja dotada de um estatuto legal e de uma estrutura de 
capital que lhe permitam implementar e operar os principais novos 
investimentos. 

4.40 No final de 1985, a EDM recebeu um computador IBM 36, financiado 
pela Noruega, para substituir o seu computador velho. A EDM estd 
presentemente a procurar resolver o atraso no trabalho de prepara6o de 
contas consolidadas e fi6veis a partir de 1980. A chegada do n w o  
computador prwidencia tanto a necessidade c m o  a oportunidade de instituir 
uma grande revisHo dos sistemas contabilZsticos da EDM e um programa de 



formacHo de pessoal. Tambgm deve ser aproveitada a oportunidade para 
introduzir um sistema de informaclo de gestHo moderno a fim de melhorar a 
eficisncia do funcionamento da companhia. Tambgm 6 necessirio eetabelecer 
um sistema moderno para controlar ae exist6nciae em annazdm, porque o 
eistema actual nHo 6 satisfat6rio. A mieeHo recomenda que, para estes 
fine, a EDM obtenha aeeietsncia tscnica prioritiria. 

Recureoe de Energia Eldctrica 

4.41 Mocambique esti extremamente bem dotado com recursos naturais 
para a produ~lo de electricidade, particularmente com potencial 
hidroeldctrico e tambdm com cam30 e gis natural. No entanto, actualmente, 
hi limita~aes subetanciais ao desenvolvimento em grande escala destes 
recursos, em particular a pequenez e dispersHo do mercado interno para 
electricidade, o limitado potencial dos mercados dos paiees vizinhos para 
exporta~lo de electricidade e o afastamento dos recursos dos principais 
centros de carga. 

4.42 A produ~Ho de electricidade a partir da combustlo do camlo nHo d 
susceptive1 de ser competitiva com os recursos hidroeldctricos. Uma nova 
central elgctrica situada perto dos dep6sitos de camHo de Moatize poderia 
fornecer electricidade 3 rede de transporte existente, a um custo mddio 
estimado de cerca de 6,s cfntimos de d6lar por Kwh, 53/ comparativamente 
com um custo de cerca de 1,s ctntimos de d6lar por l@ii para a electricidade 
do proposto project0 da segunda fase de Cahora Bassa. - 54/ 

4.43 As turbinas a gbs situadas nos campos de gbs natural em Pande e, 
futuramente, em Temane para a produclo de electricidade conduziriam a um 
valor negativo lfquido na origem para o gbs nesta utilizaclo, depois de 
deduzidos os investimentos principais requeridos e valorizando a 
electricidade produzida na base da alternativa mais barata, nomeadamente a 
hidroelectricidade. 0 transporte de gbs por gasoduto para Maputo, para 
produclo de electricidade (como uma das vbrias utilizac6es do gss), nlo 
parece ser economicamente justif icada (Capftulo 3). Contudo, a ENH estL a 
considerar o uso do gbs de Temane, transportado por mar, para reserva de 
abastecimento de combustfvel dos geradores na Beira. 

4.44 0 recurso electric0 do Pafs que oferece melhores condic6es 
econ6micas para desenvolvimento € o potencial hidroel€ctrico, tanto em 
sftios com grandes potencialidades, tais como Cahora Bassa, como em 
numerosos sftios com relativamente pequenas potencialidades. 0 potencial 
hidroeldctrico de Mocambique foi estudado durante as trfs Gltimas ddcadas, 
existindo agora informacHo disponfvel substancial em termos de sitios, 
dados sobre os caudais dos rios e possfveis configurac6es de projectos. 



Muitos projectos potenciais foram preparados ao nfvel da pr6-viabilidade e 
alguns encontram-se ao nfvel da viabilidade. Grande parte do trabalho de 
estudo foi efectuado por trss agsncias, durante as dgcadas de 60 e 70 - a 
Hidrotgcnica Portuguesa, a Direc~iio dos Servi~os HidrCulicos e, durante os 
anos de 1980, a Norconsult, no Embito do program de ajuda norueguesa. 
Foram identificados mais de uma centena de sftios que, atravgs do Pais, tsm 
potencialidades hidroelgctricas, alguns dos quais perto dos centros de 
carga existentes ou potenciais. A capacidade instalada hidroelgctrica 
total no Pafs foi aproximadamente estimada em 12.500 MW com um cllculo 
indicative de produ~iio anual total de.60.000 GWh. Devido ii perspectiva de 
excedentes de capacidade disponfvel, ao extenso trabalho de levantamento j6 
realizado e 2s fracas perspectivas de desenvolvimento de importantes novos 
mercados de exporta~iio ou de grandes instala~ces industriais em Mo~ambique, 
a missgo recomenda um nitido abrandamento dos estudos hidroel6ctricos. 

4.45 0 potencial hidroeldctrico pode ser classificado para finalidades 
de planifica~iio segundo quatro zonas que estHo definidas pelos principais 
rios que atravessam o Pais no sentido oeste-leste para a costa: 

(a) a zona ao sul do rio Save, que tem um potencial relativamente 
baixo de cerca de 230 MW, mas que estd tambCm perto da principal 
zona de actividade econ6mica do Pais, nomeadamente a regiHo de 
Maputo e a regiHo agricola do vale do Limpopo; 

(b) a zona entre as bacias dos rios Save e Zambeze, incluindo os rios 
Pungoe, RevuC (nos quais estHo instaladas as duas centrais 
hidroeldctricas da SHER) e Buzi, cujo potencial 6 de cerca de 
1.150 MU; 

(c) a bacia do rio Zambeze que tem um potencial de cerca de 10.000 
MWl45.000 GWh por ano doe quais 213 estHo no pr6prio rio Zambeze. 
6.500 MU deste potencial estd em quatro sitios de barragens - 55/ 
num trecho do rio de apenas 230 lans; e 

(d) a zona que fica a norte da bacia do Zambeze corn um potencial de 
cerca de 1.100 MU. Alguns dos sftios mais promissores 
encontram-se nas bacias dos rios Lugio e Lugenda. 0s caudais dos 
rios em muitos sitios sHo fortemente sazonais, pel0 que teria de 
ser investigada capacidade tdrmica complementar com vista 2 
necessidade de potzncia garantida. 

55 / - Cahora Bassa - 3.600 MU; Mepanda Unca - 1.800 MU; Boroma - 450 
MW; Lupata - 650 MU. 



Desenvolvimentos de Cahora Bassa 

4.46 A EDM tem vindo a promover o desenvolvimento do project0 da 
segunda fase de Cahora Bassa desde 1982, assistida pelos seus consultores 
SWECO e SWEDPOWER, principalmente para exporta~lo, visto as perspectivas de 
procura em Mo~ambique serem demasiadamente pequenas para justificar o 
projecto pel0 menos para os pr6ximos 10 anos. 0 trabalho de concep~lo 
preliminar foi empreendido para uma nova central elgctrica subterrtnea 
situada na margem norte do rio Zambeze em Cahora Bassa, mesmo sem ter sido 
encontrado mercado para a produ~iio. As propostas instala~Bes 
turbo-geradoras seriam de 6 grupos, cada um com 200 MW de potzncia, 
totalizando 1.200 MW. As capacidades do complexo estlo resumidas no Quadro 
4.5. 

. 
Quadro 4.5: CARACTERZSTICAS DO COMPLEX0 DE CAHORA BASSA 

- -  - 

Pot Znc ia 
Electrica 

Energia 
garant ida 

Instala~Ho da la Fase 
Instala~iio da 2a Fase 

Total: 3.275 

a/ Energia incremental acima da capacidade da la. fase. 
F/ - 16.400 GWh/ano se as duas instala~bes funcionarem independentemente; 

19.550 GWh/ano aproximadamente se as explora~Bes das instalacBes forem 
coordenadas, permitindo deste modo que a electricidade do quinto grupo 
da instala~iio da la Fase seja considerada como garantida. 

Fonte: EDM e SWECO: "Segunda fase de Cahora Bassa: Relat6rio de - 
Prb-investimento" (1982). 

A SWECO estimou que o custo do projecto proposto para a segunda fase seria 
de 512 milh6es de d6lares a precos de 1982, excluindo os juros durante a 
constru~Ho e os custos de transporte associados. Deste modo o projecto, 
seria capaz de fornecer uma grande quantidade de electricidade a urn cueto 
muito barato de cerca de 1,5 cfntimos de d6lar por KWh de energia garantida 
em utiliza~Ho plena. 561 Segundo a SWECO, o perfodo de constru~iio para o 

561 - 0 custo econ6mico d d i o  seria de 1,5 ctntimos de d6lar por KWh de 
energia garantida se computado a partir de uma vida econ6mica 

(Footnote Continued) 



projecto da segunda fase seria aproximadamente sete anos desde a 
adjudica~io do contrato at6 2 entrada em serviso do Gltimo grupo a ser 
instalado. Antecipadamente serS necesslrio tempo adicional para garantir 
mercados para a produ~iio, arranjar o financiamento e preparar os projectos 
de engenharia. 

4.47 0 project0 da Fase 2 comesou a ser investigado na base da sua 
plenitude em vez de urn desenvolvimento por fases, para o qua1 a RAS seria o 
Gnico mercado apropriado. No entanto, os crit€rios da ESCOM de fiabilidade 
do sistema parecem excluir a possibilidade de receber electricidade 
adicional de Cahora Bassa pel0 menos at€ meados da dgcada de 1990. 0 
programa de desen~olvimento eldctrico a mais baixo custo do Zimbabwe est6 
para ser actualizado nos princfpios de 1987 e pode incluir uma nova fonte 
de energia importante entre 1993 e 1995. 0s mercados de electricidade no 
Malawi e na SuazilSndia sHo demasiado pequenos, mesmo para uma primeira 
parte da segunda fase de Cahora Bassa. A viabilidade de instalar uma 
deriva~go das linhas actuais de corrente continua para a RAS, ou a 
construcHo de uma linha separada de alta tenego do sistema do Zimbabwe para 
transferir electricidade de Cahora Bassa para o sul de Mo~ambique tem ainda 
que ser avaliada em relacHo a outras op~6es disponfveis para satisfazer a 
procura da-regigo sul. A procura interna e pequenas exporta~Bes podem 
provavelmente ser fornecidas de mod0 e c o n ~ c o  at€ meados da dgcada de 90 
sem investimentoe em importantes instala~aes produtoras. - 571 

4.48 A EDM e os seus consultores enfrentam deste modo a necessidade de 
reavaliar a estratdgia para o desenvolvimento do projecto da segunda fase, 
que depende crucialmente da descoberta de urn mercado para a sua produ~lo. 
Tem estado a ser estudada desde 1983 uma solu~Ho por fases para se adaptar 
B taxa de desenvolvimento doe mercados em perspectiva. 0 Quadro 4.6 
ilustra uma poseibilidade. 

(Footnote Continued) 
para o projecto de trinta anoe e um custo de oportunidade do 
capital de 12% (deete modo urn factor de reposi~io do capital de 
0,124), um cuato de capital de 512 milhaes de d6lares a presos 
constantes e ocorrido durante os sete anos antes da entrada em 
service do projecto, energia garantida de 5.800 GWhIano, e 100% 
de utilizacHo. 



Quadro 4.6: POSSfVEL DESENVOLVIMENTO ESCALONADO DE 
CAHORA BASSA - FASE 2 

- - 

Capacidade de produclo Instalada Custo Estimado a/ 

(milhges de d6lares) 
Desenvolvimento pleno: 6 x 200 MW 512 
Desenvolvimento escalonado: la Fase - 3 x 100 MW 210 

2a Fase - 3 x 300 MW 430 - 640 

A penalidade de um aumento de 25% dos custos de capital a precos constantes 
para o desenvolvimento por fases poderia ser mais que compensado pelas 
poupancas da extensgo do investimento sobre um period0 mais longo. Se 
houvesse perspectivas realistas para um novo grande projecto industrial em 
Mocambique, tal como a proposta ffirica de aluminlo, antes dos meados da 
dQcada de 90, o desenvolvimento de uma primeira parte para a segunda fase 
de Cahora Bassa poderia ser especificamente relacionado com o calenddrio 
ilesse projecto. No entanto, tais perspectivas sHo presentemente remotas. 

4. 49 As perspectivas de mercado tSm que mudar e podem progredir no 
sentido do desenvolvimento da 2a fase de Cahora Bassa. A recomenda~Ho da 
miss30 para a Fase 2 Q de evitar a predeterminacHo da configuracHo do 
projecto e desenvolver solu~6es alternativas (pottncias dos grupos, ntimero 
de grupos, escalonamento do projecto) em resposta Is perspectivas de 
evolu~Ho do mercado. A EDM deve garantir que as empresas de electricidade 
nos potenciais mercados para exportaCHo estejam a par das caracteristicas 
da opcHo, incluindo a flexibilidade potencial da configura~Ho do projecto. 
A estrutura da CCDSA fornece um forum dtil para este esforco cooperativo. 
Entretanto a mlssHo apoia oe eeforcos da EDM para promover exportac6es a 
partir das inetalac6ee exietentes. 

4.50 A EDM, juntamento com oe eeue consultoree da SWECO, tamb6m 
estudou as poeeibilidades para aumentar a electricidade com a utilizacHo 
conjugada doe complexoe de Kariba e Cahora Bassa, no rio Zambeze. Para 
obter este aumento, o lago Kariba eeria utilizado como um regulador para 
manter o nivel da albufeira no lago de Cahora Baeea, visto que pode ser 
produzida mais electricidade a partir de um volume dado de dgua em Cahora 
Baeea do que em Kariba. 0 aumento potencial da energia garantida total doe 
dole complexoe com a utilizacHo conjugada da Lgua armazenada d estimado em 
600 GWh por ano. A EDM coneidera o principal eietema do Zimbabwe como um 
doe mercados potenciais para esta produc50, e eeta opcHo eetL programada 
para eer considerada no trabalho de actualizacHo do programa de 



desenvolvimento el6ctrico do Zimbabwe. Como no caso do project0 da segunda 
fase de Cahora Bassa, a miss50 recomenda que esta op~Ho seja avaliada no 
context0 de um program de desenvolvimento para a sub-regiHo 
(multi-paises) . 
Procura Futura de Electricidade 

4.51 Actualmente nHo existem bases para empreender uma previsiio da 
procura em Mo~ambique com urn grau substancial de confian~a. 0s principais 
factores que militam contra a aplica~Ho de t6cnicas cldssicas de previsHo 
para a procura de electricidade sHo o grau excepcionalmente elevado de 
incerteza sobre a actividade econ6mica futura, a ausQncia de tendgncias 
histdricas baseadas em condi~6es econ6micas estsveis e a inadequa~lo dos 
registos passados sobre os resultados do sistema elgctrico. Fazer 
previs6es tamb6m requer uma hip6tese explicita sobre o calenddrio de uma 
eventual recupera~Ho a longo prazo da economia, que depende da restaura~Ho 

- da paz nas regides rurais. A capacidade de Mocambique para atrair recursos 
de investimento tamb6m 6 incerta e isto introduz uma outra inc6gnita na 
previsHo da procura de electricidade. 

4.52 A EDM enfrenta um n h r o  de problemas de planifica~Ho para a -~ 

explora~Ho e o desenvolvimento dos seus sistemas, que requerem alguma 
indica~Ho sobre a procura futura de electricidade. Nesta situa~Ho, 6 Gtil 
construir cendrios para a evolu~Ho da procura que, nHo sendo previsees, sHo 
no entanto utilizados para testar as polfticas de fornecimento aos centros 
de carga, as tarifas, a promo~Ho das exporta~6es e os investimentos, 
especialmente nas instalacdes de transporte e de subtransporte e nas 
pequenas e m6dias centrais hidroelgctricas. 0 principal objectivo serd 
satisfazer a procura de electricidade em Mocambique ao mais baixo custo. 

4.53 A EDM e os seus consultores delinearam dois censrios possfveis 
para a evolucHo da procura interna de electricidade sobre os principais 
sistemas da EDM para 1990, que a missHo prolongou at6 1995 (Anexo 37). 0 
cedrio A pressup6e uma continua~Ho das dificuldades econ6micas actuais mas 
com a cessa~Ho dos actos de sabotagem. A expansHo consistirii 
principalmente em extensees dos sistemas de distribuicgo e sub-transporte. 
0 cendrio B reflecte uma recupera~Ho, no crescimento econdmico baseada nas 
directivas do Quarto Congresso do Partido em 1983, que p6e Qnfase na 
reabilita~Ho e no aumento da utiliza~Ho da capacidade produtiva existente 
com algum novo desenvolvimento essencial, mas s6 o necessdrio para eliminar 
estrangulamentos. 

Exporta~des de Electricidade 

4.54 Para al€m de favorecer uma estrat6gia de desenvolvimento baseada 
em projectos industriais com elevado consumo de energia e orientados para a 
exporta~Ho, tais como ffiricas de alumfnio, ferrola~o e amonfaco, o Governo 
estS tamb6m procurando desenvolver exporta~6es de energia a partir dos 
grandes e baratos recureoe energiticos do Pais. 0 Governo estd interessado 
em concluir acordos para exporta~6e8, fornecidas a partir da parte 
presentemente reservada a Mo~ambique de electricidade de Cahora Bassa e das 



centrais hidroel6ctricas da SHER, visto estas intalac6es estarem 
substancialmetne sub-utilizadas. A avaliacHo da misslo, das perspectivas 
para exportar electricidade E dada no Anexo 38. At6 aos meados da dEcada 
de 90, hh perspectivas razoCveis para exportar para o Malawi, para o 
Zimbabwe Oriental e, possivelmente, para a Suazilsndia. 

4.55 A miss30 projectou o balanco ofertalprocura do sistema da HIM at6 
1995 (Anexo 39), para avaliar a disponibilidade futura de excedentes 
exportgveis de electricidade barata a partir das instala~aes existentes. 
Na base duma anslise indicativa, parece que a EDM seria capaz de fornecer 
as exportac8es actualmente previstas para o Zimbabwe, Malawi e Suazilsndia 
dos excedentes, ou da potsncia elgctrica barata at6, ao inicio da dEcada de 
90, sem ter de depender do fornecimento da ESCOM para compensar a potsncia 
exportada na satisfacBo da procura interna. Contudo, a miss50 recomenda 
que a EDM explore com o Zimbabwe e a HCB a possibilidade de obter 
electricidade adicional das instalacaes existentes em Cahora Bassa 
resultando de uma utiliza~Bo conjugada dos complexos de Kariba e Cahora 
Bassa,58/ como parte de uma estratggia mais alargada para desenvolver as 
importGtes trocas comerciais de electricidade a longo prazo, 
particularmente corn o Zimbabwe. 0 project0 hidrol6gico do Zambeze proposto 
sob o patrocinio da CCDSA seria um Gtil forum para conseguir a cooperacBo 
entre os estados ribeirinhos do Zambeze. 

4.56 As ligac6es operacionais que existem ou podiam existir entre os 
tr$s sistemas da EDM devem ser explicitamente tomadas em linha de conta na 
2dentificacQo de opcdes viLveis para abastecer novas cargas importantes, e 
para avaliar o custo econdmico do fornecimento de uma grande carga 
elgctrica caracteristica, ou de urn cornpromisso de exportacIo, como uma base 
para o estabelecimento de tarifas e avaliaclo doe investimentos propostos. 
Por exemplo, o custo econdmico da exporta~Ho de electricidade (proveniente 
da capacidade hidroel6ctrica a baixo custo, presentemente sub-utilizada) 6 
determinado pela necessidade de usar fontes de electricidade de custo mais 
elevado (grupos t6rmicos existentes, novas instalac6es hidroeltictricas), 
para satisfazer aumentos de procura no sistema, uma vez que a capacidade em 
excess0 esteja comprometida. 0 custo econdmico do abastecimento de novas 
cargas a partir dos sistemas principais 6 necessirio como termo de 
compara~Bo para a avaliacHo do desenvolvimento de pequenas opcdes 
hidroel6ctricas, como alternativas B ampliacHo do sistema de transporte 
principal. 

Fornecimento de Electricidade ao Sul de Mocambique 

4.57 0s meios ao mais baixo custo para satisfazer a procura de 
electricidade da regilo Sul da EDM precisam de set avaliados para resolver 
um certo nhero de problemas. 0s principais 850: (a) estabelecer regras e 
procedimentos operacionais claros para a utiliza~Ho de diferentes fontes de 



energia elgctrica para satisfacgo da procura ao custo econdmico dnimo para 
Mo~ambique, e estimar o custo financeiro para a EDM para satisfazer esta 
procura; (b) estabelecer a oportunidade da expansgo do servico eldctrico Zs 
famillas urbanas; %/ (c) determinar o futuro papel e as necessidades 
justificadas de reabilita~ao dos grupos da central eldctrica de Maputo; (d) 
avaliar a melhoria requerida do equipamento dos sietemas de transporte 
RASjMaputo e o sistema de subtransporte de Maputo; (e) avaliar os projectos 
hidroele'ctricos propostos pela EDM relativamente P seguranw do 
fornecimento 60/ e P electricidade importada, tomando em linha de conta os 
aumentos em pzspectiva dos custos da energia eldctrica da ESCOM e a 
disponibilidade prevista da energia eldctrica de Cahora Bassa; e (f) 
quantificar os custos econ6micos para Mocambique da exporta~go para a 
SuazilOndia. 

4.58 A seguranca do fornecimento 6 tembdm um problem importante que 
determina se a EDM deve continuar a depender de uma linha de tranporte com 
um Gnico circuito para a maioria do fornecimento a Maputo, ou se deve 
construir um segundo circuito para a linha ou uma nova linha por urn caminho 
diferente que passe perto de locals com potencialidades hidroelbctricas. A 
EDM tambh necessita de considerar a questHo estrategica de ser capaz de 
manter o fornecimento de energia eldctrica aos consumidores chave do ponto 
de vista econ6mico na Regigo Sul, na eventualidade de uma prolongada 
interrupao do fornecimento das fontes exteriores. A missZo recomenda que 
seja dada prioridade pela EDM a este estudo. A preparacHo deste estudo 
deve utilizar os estudos completados, ou em curao, da Norconsult sobre os 
esquemas hidroeldctricoe da regiao, a anilise das necessidades de 
reabilitacao da central elfctrica de Maputo financiada pela USAID (Anexo 
33) e o estudo financiado pela CIDA sobre as opc6es para interligar o 
Sistema Sul de Mocambique com o aistema el6ctrico da SuazilSndia. 

4.59 As perspectivae de retomar o fornecimento eldctrico firme de 
Cahora Bassa ii RAS € uma questgo fundamental para a planificacHo eldctrica 
na Regiao Sul. Com a retomada doa fornecimentos, a EDM ficaria com um 
substancial excedente de electricidade disponfvel relativamente 3 presente 
procura, a um cueto muito mais baixo do que qualquer outra fonte de 
electricidade, exietente ou em perspectiva, ria regiao. Na aussncia de um 
fornecimento firme de Cahora Basea B RAS, o problema econdmico fundamental 
para o fornecimento de electricidade B Regiiio Sul d a medida em que o 
potencial hidroeldctrico local pode substituir de modo justificsvel a 
electricidade importada da ESCOM, ou combustfveie pridrios importados para 
a produ~go de electricidade (carviio da RAS, diesel e combustllvel para 
jacto) na satisfa~Bo da procura de electricidade na Regilo Sul. Embora uma 
reducHo na dependsncia da RAS para o fornecimento de electricidade (tanto 
da ESCOM como do carvIo para produe80 de electricidade) seja um objectivo 

Capftulo 2. 



do Governo, a coopera~Ho com a RAS 6, mesmo asaim, uma componente chave da 
estratggia de Mo~ambique para tirar o dximo de benefic10 da sua parte 
reservada B electricidade barata de Cahora Bassa, visto que esta estratdgia 
requer a utilizaclo das instalacees de transporte da ESCOM para o 
transporte de electricidade indirectamente da Cahora Bassa para Maputo. 

4.60 A EDM identificou um nGmero de project08 hidroel6ctricos na 
RegiZo Sul como op~6es, para satisfazer oe aumentos da procura, para 
exportar para a Suaziltndia, ou como parte de uma estratdgia nacional para 
reduzir a dependtncia de Hosambique das fontes do exterior (Anexo 40). 0 
projecto que se encontra mais avan~ado na sua prepara~Ho, que esti a ser 
financiado pela CCDSA como urn projecto de energia regional e para o qua1 o 
caderno de encargos foi preparado pela Norconsult, d um esquema 
hidroel6ctrico em Corumana, no rio Save. 0 projecto proposto teria uma 
potancia instalada de 14.5 MW e uma energia garantida de 31 GWh por ano. 
Foi jG construida uma barragem para irrigasHo e para controlar o rio. 

4.61 A avalia~ao do project0 de Corumana deve ser feita no context0 
das quest6es levantadas nos parsgrafos 4.57 e 4.58. 0 projecto foi 
avaliado pelos consultores da EDM como uma fonte regular de energia 
elgctrica em oposi~Bo a outras fontes alternativas de fornecimento, que d o  
envolvam a utilizacHo das instala~8es da ESCOM. Esta avalia~Ho concluiu 
que o projecto nHo serL economicamente justificivel quando a electricidade 
de Cahora Bassa ficar disponivel para a RegiHo Sul, mas que o custo da 
electricidade produzida em Corumana seria similar ao custo correspondente B 
tarifa por grosso da ESCOM em 1986. 

4.62 A avaliaflo indicativa feita pela miss50 sobre o project0 de 
Corumana em termos estritamente econ6micosr com taxas de c-lo de meados 
de 1985 (Anexo 40). baseada nos dados relatados pelos consultores da EDM, 
conclui que nHo haveria juetifica~Ho econ6mica para o projecto quando a 
electricidade barata de Cahora Baesa se tornar nwamente dieponfvel B 
RegiHo Sul. A avaliasHo da missao tambh conclui que, memo no caso de uma 
ausancia prolongada de fornecimento de Cahora Basea, a justificaflo 
econ6mica para o projecto depende da disponibilidade e do cueto da 
electricidade do sistema da ESCOM. Corn oe cedrios consideradoe pela 
missHo, concluiu-se que, B taxa de chbio de meados de 1985, o projecto de 
Corumana seria uma fonte de energia elgctrica de cueto mais elwado do que 
o fornecimento por groseo feito pela ESCOM. A avaliasHo da miseHo sobre o 
papel de Corumana para eervir as cargas de ponta do sistema, moetra que, a 
capacidade instalada em Corumana tem que eer euficiente, para deslocar u m  
quantidade substancial de energia, que de outra forum teria que eer 



produzida por turbinas a gds. A missHo considera que a capacidade de 
produ~iio de energia de Corumana necessita de ser recalculada e atendendo 2 
avaliaclo da EDM sobre o projecto, 61/ a miss50 recomenda, que o papel do 
projecto de Corumana seja avaliado dentro do estudo recomendado para a 
Regilo Sul. - 62/ 

4.63 A EDM considera, que o project0 de Corumana se justifica como 
parte de uma estrat6gia nacional, para reduzir a dependsncia de Mocambique, 
de fontes exteriores e para assegurar os fornecimentos de energia ele'ctrica 
aos consumidores vitals, da Regilo Sul, no caso de uma Interrup~Ho 
prolongada do fornecimento de electricidade proveniente da RAS (juntamente 
com a reabilita~Ho da Central Ele'ctrica de Maputo e com medidas para a 
gestlo da procura). A EDM avalia as vantagens de Corumana, na perspectiva 
de ser uma fonte fisvel de electricidade, que nHo estd dependente de 
combustfvel importado e portanto em termos de disponibilidade de divisas. 
A EDM tambem considera, que um dos factores, que favorece o projecto de 
Corumana 6 o facto dos fundos, para os custos de capital estarem a ficar 
disponfveis, gracas ao patrocfnio da CCDSA, em termos de um projecto de 
energia el6ctrica regional, em parte porque Corumana pode tamb6m servir, 
como uma fonte de electricidade de reserva para a Suaziltndia. Tais fundos 
sb est3o disponfveis para project08 regionais da CCDSA. 

4.64 0s consultores da EDM estudaram um pequeno project0 nos Pequenos 
Libombos (4 MU) no rio Umbeluzi, que foi planeado em primeiro lugar para o 
fornecimento de electricidade de apoio 3s instala~6es de fornecimento de 
dgua a Maputo. A Norconsult conclulu, que este projecto nHo representa o 
mgtodo mais barato para providenciar seguranca. 0 projecto, que oferece a 
melhor oportunidade para o desenvolvimento e c o n ~ c o ,  situa-se em Massinga 
e estS actualmente a ser avaliado. Esta avaliac&o deve ser incorporada na 
prepara~Ho de urn program de desenvolvimento ao mais baixo custo. 

Fornecimento de Electricidade ao Centro e Norte de Mo~ambique 

4.65 0s consultores da EDM, Norconsult, indicaram numerosos sftios 
com potencialidades hidroelBctricas nas regi6es Centro-Norte de Mo~ambique, 
que seriam Gteis na planifica~Bo de empreendlmentos industrials e 
agrfcolas. A quest30 fundamental 8 o equilfbrio entre o desenvolvimento de 
centrals hidroele'ctricas isoladas e as extens6es do sistema de transporte 
pridrio para os novos centros de carga. Uma quest30 associada B a medida 
em que o custo de fornecimento de electricidade 6 um factor significative 
na 1ocaliza~Ho de novas feibricas Industrials e agro-industriais. Corn 
sistema de transporte principal praticamente instalado e muitos dos sftios 
hidroel6ctricos isolados com falta de potsncia garantida eignificativa, em 
geral a estratggia preferfvel parece ser a extenslo do sistema principal. 



Al6m disso, a viabilidade econbmica e o calendlrio de substanciais 
projectos industriais e agrfcolas na regiHo sHo altamente incertos. Dai, 
que a misslo recomende que o trabalho futuro de levantamento do potencial 
hidroelgctrico seja conduzido apenas para novas cargas com perspectivas 
razoavelmente firmes de implementa~lo. 

Investimentos PrioritSrios 

4.66 Com base na anllise anterior do subsector da electricidade, as 
prioridades de investimento da EDM at6 1991 estariam em consontncia corn o 
cronograma constante do Quadro 4.7, no qua1 a misslo encara urn program de 
investimento, que custa cerca de 70 milh6es de ddlares a precos constantes 
de 1985. Este cronograma d o  inclui nenhum investimento nov0.e importante 
em potsncia geradora, mas dL prioridade ii reabilitaclo das instala~6es 
existentes, as melhorias da eficidncia da explora~Ho e 5 extensgo do 
fornecimento Bs habitac8es urbanas. 0 nfvel m6dio anual (14 milh6es de 
dblareslano) I consideravelmente mais baixo do que o nfvel actual do 
investimento no subsector para 1980/85 (50 milh6es de dblares/ano) devido 
aos pesados investimentos nas instalac6es de transporte entre 1980 e 1985. 

Quadro 4.7: INVESTIMENTOS PRIORITARIOS EM ENERGIA ELECTRICA ATE 1991 
(milh6ea de dblares) - a/ - b/ 

Conclusgo dos projectos em curso 
Melhoramento das subestac6es da zona de Maputo 
ReabilitacHo de Centrais Electricas 
Extenslo da rede 110 KV do Sul 
Reabilitacgo dos sistemas de distribuiclo c/ 
LigacHo dos novos consumidores de electricidade 
Instalac6es de apoio para a EDM dl 
Sistema de comunicac6es para a EDM 
Assistsncia tecnica =/ 
Centrais diesel-electricas isoladas, novas e reabilitadas 
Mini centrais hidroel6ctricas 

Total 70,5 

a/ Exclui os investimentos requeridos para possfveis novos contratos - 
de exportacgo de electricidade. 

b/ A precos constantes de 1985. - 
c/ hfase nos sistemas de Maputo, Beira e Nampula. 

/ - Inclufndo vefculos , f erramentas, equipamento de oficina, annazins. 
el Inclui 1,s milh6es de d6lares para trabalho de planificaclo, sendo - 

o restante para contabilidade, estudo das tarifas, fonnacgo da 
do-de-obra e exploracHo e gestHo do sistema. 

Fonte: Estimativas da missao. 



RESUMO DAS RECOMENDACOES DA MISSAO PARA 0 SECTOR DA ELECTRICIDADE 

4.67 Recomenda~des Relativas a Polfticas e Estratdgias 

(a) Dar prioridade B reabilita~Ho das instala~des da EDM (parbgrafo 
4.12) e ao fornecimento de instala~des de controle do sistema 
(parigraf o 4.10) ; 

(b) Dar prioridade ao fornecimento de materiais e de equipamento, 
para ligar as habita~des urbanas ao sietema eldctrico, e 
estabelecer um mecaniemo de coordenacHo para a aquisi~Ho e 
utiliza~Io doe materiaie e uteneflios eldctricos (parsgrafo 
4.14); 

(c) Preparar um programa de forma~Ho de recureoe humanoe (parbgrafo 
4.19) e permitir B EDM oferecer oe incentivoe neceeebrioe para 
reter o peesoal qualificado (parbgrafo 4.15); 

(d) Eetabelecer a eetrutura financeira do capital da EDM (pariigrafo 
4.39) ; 

(e) Estudar as potencialidades de hidroelectricidade, em primeiro 
lugar para novas cargae especff icae (parbgraf o 4.65) ; 

(f) Manter aberta a formula~Ho do project0 da Segunda Faee de Cahora 
Baeea com configura~dee alternativae e escalonamentoe at6 eer 
identificado um mercado firme para a producao; a EDM deveri 
garantir que outrae agtncias eldctricas eetejam a par da 
f lexibilidade na f ormula~Bo (parbgrafo 4.49) ; 

(g) Determinar oe empreendimentoe priorit6rios para fornecer 
electricidade B RegiHo Sul (parbgrafo 4.57); 

Recomenda~des de Eetudoe e AeeietSncia Tbcnica B EDM 

(a) Eetabelecer um programa para a revisHo geral dae normae doe 
sistemas de dietribui~Bo (parbgrafo 4.12); 

(b) Avaliar a oportunidade da ampliaCgo do fornecimento de 
electricidade Be habita~dee urbanae (parbgrafo 4.13); 

(c) Avaliar o mdtodo ao mais baixo cueto para eatiefazer a procura de 
electriciade na RegiBo Sul da EDM (parbgrafo 4.57); 

(d) Avaliar a aplica~Bo da electricidade potencialmente dieponivel da 
exploracHo conjugada doe camplexoe de Kariba e Cahora Basea. 
(parbgrafoe 4.49 e 4.55) ; 

(e) Preparar um programa de deeenvolvimento e formaCHo de do-de-obra 
(parbf rafo 4.19) ; 



(f) Empreender um estudo da tarif a (parsgraf o 4.34) ; 

(g) Conceber e irnplementar novos sistemas de informac60 de gest6o e 
de controle das existSncias em armaz6m (parggrafo 4.40); 

(h) Assiet6ncia de estrangeiros para a exploracHo da EDM (parsgrafo 
4.16). 



5.1 A s  p r i n c i p a i s  c a r a c t e r f s t i c a s  do subsector  carvHo, e s t l o  na 
presente cessa~Ho da p r o d u ~ l o  devida a d e t e r i o r a ~ H o  e a c t o s  de sabotagem 
dos t r anspor tes  f e r r o v i l r i o s ,  e n t r e  a s  minas e os  p r i n c i p a i s  mercados e o 
elevado investimento n e c e s s l r i o  para a c r i a ~ i o  de i n f r a e s t r u t u r a s  corn v i s t a  
a uma extensa expanslo da capacidade de p r o d u ~ l o .  Es tes  obs t l cu los  impedem 
presentemente o carvHo de ter um importante papel como recurso energgt ico  
in te rno  e prejudicam a poss ib i l idade  de v i r  a s e r  uma f o n t e  importante de 
obten~Ho de moeda es t range i ra .  0s precos in te rnos  sHo muito mais baixos,  
do que o s  cus tos  de producio, ou do que os precos de paridade de 
i m p o r t a ~ i o .  0 carvHo mo~ambicano, para uso in te rno ,  en f ren ta  a competi~iio 
do carvHo da Africa do Sul ,  a baixo preco, enquanto o preCo a c t u a l  e 
prospectivo do carvlo  no mercado mundial nHo parecer  ser adequado para 
produzir  uma ren tab i l idade  econ6mica de investimentos para expandir a s  
e x p o r t a ~ 6 e s  de carvio  mo~ambicano. 

Recursos de Carvio 

5.2 SHo trBs o s  p r i n c i p a i s  dep6sitos de ca rv lo  conhecidos, todos 
local izados  na p a r t e  centro-oeste do pafs ,  a d i s t s n c i a s  a p r e c i l v e i s  dos 
p r i n c i p a i s  mercados in te rnos  e da costa.  As minas subterrsneas  de ca rv lo  
sLtuadas p e r t o  de Tete, estilo loca l i zadas  num d e s t e s  dep6si tos ,  Moatize, e 
a s  quantidades a c t u a i s  das reservas  de carvHo do p a l s  cobrem apenas e s t a  
jaz ida .  Sabe-se que e x i s t e  urn c e r t o  n h e r o  de ocor r tnc iae  de carvHo 
secundlr ias  que estHo espalhados em v d r i a s  zonas do pa fs ,  mas nenhuma 
explora~Ho sistemStica tem s i d o  f e i t a .  0 anexo 41 descreve as ocor r tnc ias  
mais conhecidas e o mapa BIRD 19515 mostra a sua loca l i zac io ,  bem como dos 
tr8s maiores dep6si tos  o s  quais  sHo d e s c r i t o s  e m  baixo. 

(a)  Moatize-Minjova: A d rea  mais conhecida, na provfncia de Tete, 
comecou a ser escavada e m  1920. U seis f i l 6 e s  p r i n c i p a i s  de 
ca rv lo  na zona de Moatize o s  quais  cobrem cerca  de 250-km2, e a s  
reservas  estHo estimadas actualmente e m  8 7 , l  milh6es de toneladas 
comprovadas, 736,5 milh6es de toneladas provdveis e 1.144,6 
milh6es de toneladas possfveis  (anexo 42). Pormenorizadas 
ac t iv idades  de prospec~Ho t t m  vindo a ser rea l i zadas  desde 1979, 
primeiro com a a s s i s t t n c i a  da Repf i l i ca  Democr6tica AlemH e 
depois da UniHo Sovie'tica. Foram preparados planos de p r o s p e c ~ l o  
em grande e s c a l a  d e s t a s  reservas.  

631 Deve-se n o t a r  que a a n d l i s e  e a s  conclus6es d e s t e  Capftulo, d o  sHo - 
a c e i t e s  na sua in tegr idade pel0  Governo. 



(b) Senangoe (Estima): Este jazigo de carvto esth localizado a 100 
km a oeste de Moatize, a sudoeste da barragem de Cahora Bassa e 
cobre uma Crea de 550-km2. Ainda que tenham sido f eitas 
perfura~6es de prospec~to durante 1970-1975, pouco 6 conhecido 
lcerca da qualidade e quantidade do carvto do jazigo, mas 
sup8e-se que a hrea esteja coberta por fil8es de canto. Em 1985 
a Direc~Ho Nacional das Minas convidou fornecedores a 
apresentarem propostas para a exploracIo de 35.000 ha deste 
jazigo e subsequentemente tem estado em discussHo um contrato de 
prospec~to com a British Petroleum. Um concorrente do sector 
privado a quem venha a ser entregue a explora~iio deste jazigo, 
seria responshvel por fazer todos os investimentos em 
infraestruturas e o Governo providenciaria garantias contra 
nacionaliza~6es, e direito ao operador para repatriar os lucros. 

(c) Mucanha-Vuzi: Mucanha-Vuzi 6 uma Crea de 96 km2, 300 km a Oeste 
de Moatize na costa-norte do lago de Cahora Bassa onde carvto 
aparece em mais de 150 km.   or am perfurados setenta buracos, 
tendo sido descobertos seis fil6es de carvto, dos quais 0s quatro 
interm6dios tSm potencial interesse econdmico. 0 potencial de 
carvHo desta Crea 6 considerhvel e as estimativas indicativas de 
reservas sHo da ordem de 3 milhares de milh8es de toneladas. A 
explora~Ho .destas reservas requereria a constru~to de 250 km duma 
linha de caminho de ferro ligando esta Crea ao caminho de ferro 
MoatizeIBelra. 0 Governo esth a dar menos prioridade a esta 
Crea, face Bs outras devido ao elevado custo das infraestruturas 
adicionais. 

5.3 0s estratos de produ~Ho potencial do carvHo estendem-se ao longo 
da fronteira de Mo~ambique com a Africa do Sul e existe informa~to de uma 
mina, perto da fronteira na Africa do Sul. 0 carvHo descoberto nesta Qrea 
estava relativamente perto do principal mercado interno, Maputo, e das 
instala~8es de transporte. A missto recomenda, que o Governo realize 
trabalho geoldgico adicional na regito da fronteira do sul, antes de 
assumir compromissos em investimentos de grande escala em Moatize. 0 
Governo deve tambem desenvolver uma estrategia a m6dio prazo (cinco a dez 
anos) para a prospec~to do carvlo. Pode-se pensar na assist8ncia de 
agsncias bilaterais para a realizacHo deste program. 

Oferta e Procura 

5.4 0 carvHo representa um papel relativamente pequeno no balan~o 
energetic0 de Mo~ambique. A producHo de carvlo, importacto e consumo 
durante o perfodo de 1978 a 1984 sto apresentados no anexo 43 e resumidos 
no quadro 5.1. 

5.5 Mo~ambique tem um fornecedor interno de carvto, as minas 
subterrsneas de Moatize perto de Tete, as quais estHo a funcionar desde a 
decada de 40. E apresentada uma descricHo da exploracao da mina de Moatize 
no anexo 44. A Companhia Carbonffera de Mo~ambique (chamada CARBOMOC 
depois da nacionaliza~Ho) comecou a trabalhar B escala industrial nos anos 



50, e no fim da dgcada eetava a produzir maie de 250.000 t / a .  A producIo 
de carvHo teve um &imo de 575.000 toneladae extrafdae da mina (e.d.m.) em 
1975, baixando para 553.000 toneladae e.d.m. em 1976, e 288.000 toneladas 
em 1977 (devido a exploe6ee de gie  e de poeirae de carvio). A diminuicHo 
de produciio deede 1981 € devida Be deficiSnciae de fornecimentoe e 3 
interrupciio da l inha f e r rov i i r i a  para a Beira devido a actoe de sabotagem. 
Durante o perfodo 1978-84, 55% de produego coneietia em carviio de coque. 
As exporta~dee erarn cerca de 56% da producHo t o t a l ,  das quais uin-quinto e ra  
traneportado por t e r r a ,  de comboio e estrada para o Malavi, e o ree to  
eeguia para v i r ioe  pafeee atravde do porto da Beira. NHo houve nenhumae 
exportacBee por mar a t rav ie  da Beira deede 1982. Ae exportac6ee para o 
Malavi coneietem em cerca de 60% de carvgo de coque e 40% de "steam coal", 
os quais s i o  ueadoe na indiietria de cimento. 

Quadro 5.1: PRODUCAO, IHPORTACAO E CONSUMO DE CARVAO, 1978-84 
(mil toneladae) 

Fornecimento Interno 
Produego de carvgo t r iado  

carviio coque 
"steam coal" 

Total  149 198 207 330 201 58 40 
menoe: Exportac6ee - 108 138 220 109 20 15 53 - - - - - -  
ProducHo lfquida 9 6 90 69 110 92 38 25 
maie: ImportacBee - n.d. 127 - 132 - 103 128 n.d. n.d. - --- 
Fornecimento Interno 
Total  n.d. 216 202 213 220 n.d. n.d. 

Uso Interno 
Produ~ao de Energia 
Caminhoe de f e r ro  
FSbricas de cimento 

. Fgbricae de acucar 

Outros 
Uso Interno Total  

Exceeeo (d i f ice)  de 
Fornecimento 

n.d. - nHo dieponfvel. 
Fonte: CARBOMOC. Alguns t o t a l s  podem d o  confar i r  devido a 
arredondamentoe. 



5.6 . Hb pouca informacHo disponivel sobre os custos de producHo e a 
situacgo financeira das minas de Moatize. 0s custos totais por tonelada 
extraida da mina durante o periodo 1979-81 sHo apresentados no Quadro 5.2 e 
cobrem tanto os custos normais de producHo como os pagamentos a pronto de 
despesas de capital. Deve-se contudo notar que estes valores refletem os 
custos durante o periodo em que se estava a restabelecer a producHo no 
seguimento das duas explosdes em 76-77. 

Quadro 5.2: CUSTOS DE PRODUCAO DO CARVAO EM MOATIZE, 1979-81 
(por tonelada extrafda da mina) 

a/ - Aos cbbios existentes nos anos respectivos. 
Fonte: CARBOMOC. 

A CARBOMOC calcula que 90% doe custos de operacHo das minas sHo em moeda 
local e 10% em moeda estrangeira. A proporcHo dos custos em moeda 
estrangeira parece muito baixa dadas as limitac6es do fabrico interno e da 
capacidade de fornecimento. Nos anos seguintes a 81, quando a producHo 
caiu acentuadamente, os custos globais de producHo subiram a mais de 
5.000 m / t  (125 d6lareslt) camo resultado da proporcHo elevada dos custos 
fixos. 0s custos de triagem em 1981 rondaram 30 m / t  (0,85 dblareslt) e os 
custos de transporte para a Beira cerca de 350 MT/t (10 dblares/t), para um 
custo total f .o.b., na Beira de 1.006 m / t  (28.5 dblareslt) . As vendas das 
exportac6es tiveram uma alta em 1981 quando os precos do carvHo para a 
indiistria metaliirgica sul-africana andaram B volta dos 54 dblareslt e os 
precos do "steam coal" vindo por barco de Maputo (com 15% de cinzas) 
rondavam 44 d6lareslt. Era de prever, que os precos unitsrios descessem 
devido ao aumento de producHo, uma vez que a instalacHo de triagem tem uma 
capacidade de urn milMo t/a camparada cam os 0,5 milh6es de t/a processadas 
em 81. Contudo, b provdvel que os custos de financiamento (juros doe 
emprbstimos) d o  tenham sido incluidos nos custos indicados acima e que a 
provisHo para deprecia~Ho tenha sido inadequada. 

5.7 As importacdes de carvHo por via fbrrea da Africa do Sul tQm-se 
verificado corn estabilidade rondando as 123 mil toneladas anualmente em 
1979-82, e sHo usadas principalmente na produ~Ho de energia elbctrica, 
trac~Ho ferrovidria e na produ~Ho de cimento (anexo 43). 0 uso do carvHo 
na producao de energia.elbctrica restringe-se actualmente aos grupos de 
queima de carvHo existentes em Maputo. 0s caminhos de ferro do centro e 



norte usam uma mistura de carvHo importado e interno. A f5brica de cimento 
perto de Maputo (Matola) consome principalmente carvlo importado, enquanto 
as fsbricas mais para o norte usam principalmente carvlo interno bem como 
as refinarias de acucar. 

5.8 Parte do carvlo e.d.m. em Moatize 6 triado, por tarnanho, em 
quatro categorias, da qua1 a mais pequena 6 carvao de coque e o resto 
"steam coal". 0s precos em Abril de 1985 slo apresentados no anexo 45 e 
resumidos no Quadro 5.3. 

Quadro 5.3: PRECOS DO CARVAO EM 1985 

Tipo de carvlo: 
DimensHo do carvlo: 

toque ---------- steam coal------- misturado nHo 
0-11 mm. 11-25 mm. 25-80 mm. +80 mm. escolhido 

Preco no pais: MT/t (na mina) 1.800 220-300 210-300 220-300 1.030 
Us$/t a/ 41,9 5,l-7,O 4,9-7,O 5,l-7,O 24,O 

Exportac6es para Malavi: 
f.0.b. comboio na fronteira 

(Us$t) 48 

f.0.b. camiao na mina (USSt) 40 

Preco de venda do carvHo RSA 
no sul de Mocambique (MT/t) 

a / - Convertido ao cSmbio oficial de Maio de 1985, 43 MT/us$ 
Fonte: CARBOMOC. 

5.9 A estrutura dos precos internos tem sido imposta M alguns anos. 
0s precos do "steam coal" estHo substancialmente abaixo dos custos de 
producHo em Mocambique, os quais no periodo de 1979-81 eram cerca de 
700 MT/t (17-22 dblareslt). 641 Sb o carvHo de coque, o carvHo nHo 
seleccionado e.d.m. (que conGm 60% de carvHo coque) , e o carvHo exportado 
para o Malavi, apresentam uma margem financeira para a CARBOMOC. Das 



e x p o r t a ~ 6 e s  de carvHo para o Malavi, a CARBOMOC recebe precos f i x o s  de 
1.700 MT/t (carvHo de coque) e 1.300 MT/t (11125 mm de digmetro) do 
Governo, o qual  f i c a  com o s  luc ros  de d i v i s a s  e suporta os  cus tos  de 
t r anspor te .  0 carvHo importado da Africa do Sul 6 tabelado ao preco de 25 
a 30 randes l t  (420 a 500 MTIt; 10 a 12  US$/^), do qual  cerca de 14 r a n d e s l t  
(5,60 US$/t) representam os  cus tos  de produ~Ho do carviio e o r e s t a n t e  6 o 
cus to  do t r anspor te  dos caminhos de f e r r o  para Maputo, o qual ,  pe los  
con t ra tos  e x i s t e n t e s  com a Africa do Sul  pode s e r  pago em meticals .  0 
preco pra t icado pel0 Governo da Africa do Sul  na f r o n t e i r a  6 idi2ntico ao 
pra t icado nas vendas i n t e r n a s  e assim sendo est i  substancialmente abaixo 
dos cus tos  de oportunidade do carviio no mercado in ternacional .  

5.10 A p o l i t i c a  a c t u a l  do Governo 6 a de f i x a r  o preco i n t e r n o  do 
"steam coal" a um n i v e l  comparivel ao do carviio importado da Africa do Sul. 
0s  u t i l i z a d o r e s  de "steam coal" recebem entiio um subsidio  equivalente  2 
d i f e r e n ~ a  e n t r e  o s  cus tos  de oportunidade ao carvHo (relat ivamente aos 
precos in te rnac iona i s )  e o preco por eles pago. Grande p a r t e  des te  
subsidio  v a i  para a EDM uma vez que 6 o maior consumidor de carviio na drea  
de Maputo. 0 preco f.0.b. do "steam coal" da Afr ica  do Sul  em meados de 
1985 no mercado "spot" e embarcado v i a  Maputo, 6 cerca  de 33 d b l a r e s l t ,  65/ 
implicando um subsidio  de cerca  de 21 do ' lares l t  do "steam coal" i m p o r t a d r  
assumindo um preco de venda cerca  de 500 MT/t ou 12 do'lares). 661 0s 
rendimentos precedentes, nas importac6es de carviio, t o t a l i z a r a F p a r a  o 
Governo cerca de 2,6 milhdes de dd la res  por ano com base no volume de 
vendas de 1982. 

5.11 A p o l i t i c a  de precos do Governo impede a CARBOMOC de ter fundos 
necessdr ios  para a recuperaego da capacidade de produciio e expansiio das 
minas de carvHo de Moatize. A missiio recomenda que a e j a  adoptada uma 
p o l i t i c a  de precos baseada e m  consideracdes de cus tos  de oportunidade, e m  
todas  a s  vendas i n t e r n a s  de carvHo aos  consumidores f i n a l s .  0 s  cus tos  de 
oportunidade B boca do poco do carviio de exportacHo 6 o seu v a l o r  para  
exportac60 f.0.b. Beira, menos o s  cus tos  de t r a n s p o r t e  de  Moatize para  a 
Beira,  uma vez que o carvHo consumido internamente pode e m  a l t e r n a t i v a  ser 
exportado. Para o carvHo d o  expor tavel  (com elevado t e o r  de c inzas)  o 
cus to  de oportunidade sera detenninado com base  no cus to  de combustiveis 
a l t e r n a t i v o s .  A CARBOMOC deve receber um preco B boca da mina que r e f l i t a  
e s t e  cus to  de oportunidade, menos o s  cus tos  de t r anspor te  e n t r e  a boca da 
mina e a Beira. 0 problema da re lacgo e n t r e  o s  precos energ6t icos  e os  
cus tos  econbmicos numa economia com grandes d ia torcdes ,  devidas ao  a l t o  
v a l o r  do cSmbio, como e m  Mocambique, 6 d i scu t ido  no cap i tu lo  I. 

651 EspecificacHo do carvso: 10.600 Btu/lb,  18% cinzas ,  1% enxofre. - 
661 Equivalente a um subs id io  de aproximadamente 1.0 c8ntimoslkWh da - 

e l e c t r i c i d a d e  produzida pelos  geradores de c a l d e i r a  a carvHo na 
c e n t r a l  t6rmica de Maputo. 



5.12 0 sector do carvlo consiste em cinco organiza~8es, todas elas 
dependentes do Ministirio de Recursos Minerais (MRM) que foi constituido em 
1984. As entidades principais do sector slo descritas resumidamente em 
baixo : 

(a) A Direc~lo Nacional das Minas (Dm) 6 o orglo que traca a 
politics, que cobre todas as actividades mineiras no pais 671 com 
excep~Ho da explora~go do carvHo em Moatize. As suas princGais 
funcbes sHo as de definir a organizacgo legal para a prospeccBo 
dos recursos mineiros, coordenar e planear a prospecflo das minas 
existentes e negociar os contratos corn as companhias mineiras. 
Entre o seu pessoal h6 tr6s mocambicanos corn educaclo 
universitiria e oito tdcnicos assistentes estrangeiros. A 
direccHo completou uma nova lei mineira que permitirg a 
participacHo estrangeira na prospeccHo e producHo de minerais, 
incluindo o carvHo. Todas as companhias mineiras existentes no 
pais dependem directamente do MRM. 

(b) CARBOMOC d a companhia mineira nacional de carvBo que explora as 
minas de carvHo existentes na provincia de Tete. A CARBOMOC 
tamb€m mantdm contactos administrativos com o Gabinete para o 
Desenvolvimento do CarvHo. 

(c) 0 Gabinete para o Deaenvolvimento do Carvlo (GDC) foi constituido 
em 1984 para coordenar a futura prospec~Ho do jazigo de carvlo em 
Moatize. - As auas principais funcbes- sHo as de- interessar 
governos estrangeiros elou companhias no program de prospeccBo 
de Moatize, e de coordenar todos os aspectos tdcnicos de 
desenvolvimento das m i m a  e infraestruturas associadas at6 que a 
producHo comece. Em meadoa de 1985, o pessoal t6cnico deste 
Gabinete consistia em seis especialistas mo~ambicanos e seis 
engenheiros swiiticos. At€ B data, atralr interesses 
estrangeiros absorveu quase todo o tempo deste Gabinete, deixando 
pouco tempo disponivel da parte do pessoal mocambicano para a 
apreciacao de aspectos tbcnicos. 

671 Alh do carvHo, um .grande leque de mingrio met6lico e pedras € - 
explorado em Mocambique . 



(d) Instituto GeolBgico Nacional (IGN) foi criado em 1984 e 6 
responslvel pelos levantamentos geoldgicos blsicos. A meio de 
1985, o ~nstituto tinha nove ge6logos mo~ambicanos, entre 20 a 30 
especialistas estrangeiros, 120 perfuradores e 250 ajudantes de 
campo. Em contrapartida, 70 pessoas do grupo estZIo a estudar no 
estrangeiro em cursos geoldgicos, desde a escola secunddria at6 
grau universitgrio. A polftica actual do Governo para a 
prospec~lo e producHo 6 a de atrair o capital de risco 
estrangeiro e o Instituto estg agora a preparar um dossier sobre 
o potencial mineral do pafs, o qua1 serg publicado. 

(e) DireccHo das Financas: este gabinete exerce controle financeiro 
sobre os departamentos sob a jurisdiclo do MRM. 

5.13 A divisHo de responsabilidades existente entre as entidades do 
sector e as linhas de dependtncia podem ser o resultado da escassez de 
pessoal qualificado, mas a situacHo pode ser melhorada. 0 IGN e o DNM slo 
capazes de assegurar os objectivos propostos corn a assisttncia externa 
presentemente disponfvel. 0 GDC est6 com pessoal a menos para execucHo das 
suas responsabilidades, e precisa de assistfncia.tbcnica especialmente se 
as actividades de exploracHo de carvHo planeadas vierem a realizar-se. Uma 
das mais importantes responsabilidades da GDC 6 a coordenacIo das ligacBes 
intersectoriais principalmente entre a producHo de carvHo e o seu 
transporte. A influtncia do HRH no sector de carvHo 6 efectuada atravQs do 
controle na DNM e IGN. As claras divis6es de responsabilidade slo 
estabelecidas para estudo e prospecclo preliminar (IGN), o desenvolvimento 
de polfticas e a atraccao de participacHo estrangeira DNM, e a exploraclo 
das minas (CARBOMOC e qualquer outra nova companhia criada). 

5.14 A CARBOMOC depara com falta de pessoal especializado nas minas de 
Moatize, e baseia-se, para o desempenho das suas func6es actuais, num 
contingente considergvel de pessoal tQcnico e profissional da RepGblica 
Democrgtica Aled (RDA). Detalhes sobre a situacHo da do-de-obra em 
Moatize slo apresentados no anexo 44. Actualmente cerca de 70 Mocambicanos 
estlo a receber formacHo a longo prazo em assuntos relacionados com carvlo 
em Portugal e na RDA. 0 primeiro grupo regressarg em 1987 e tem-se em 
vista que gradualmente substituam os tQcnicos e engenheiros da RDA. As 
opc6es a longo prazo consideradas pel0 Governo de modo a compensar a falta 
de pessoal tgcnico e profissional especializado sHo a construclo duma 
escola secundgria em Matundo, a cria~Ho em Tete de um institute para formar 
ge6logos assistentee e t6cnicos de minas e a reabertura da secclo de minas 
na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. A missgo recomenda que estas 



op~Bes sejam analisadas em fun~Ho das suas conclusBes sobre a falta de 
viabilidade em perspectiva dos planos principais de expansiio para 
Moatize. 681 - 
Pers~ectivas do Mercado Interno 

5.15 Quando a situa~Ho regressar ao normal, a procura no centro e 
norte do pais pode atingir cerca de 160.000 t a 180.000 t anualmente. 
Moatize nHo pode fornecer carvHo para Maputo mais barato que a Africa do 
Sul. 691 Assim sendo a missHo apoia a actual polftica de tirar vantagem 
dos c&os baixos do carvlo sul-africano. Contudo, Mo~arnbique nHo tern 
contratos de longo prazo para o fornecimento de carviio a custo baixo da 
RAS. E necesslrio urn plano de conting6ncias para assegurar o fornecimento 
de energia a consumidores importantes em Maputo, bem como estabelecer uma 
pilha de reserva estratdgica de carvHo na central tErmica de Maputo, e 
ainda a constru~Ho de instalasdes de manuseamento de carvao no porto de 
Maputo. 

5.16 Uma possibilidade para o uso do carvlo de Moatize seria outras 
vezes produzir electricidade numa central 1 boca,da mina. Uma estimativa 
por alto do custo da electricidade produzida por uma central de 60 MW, 
requerendo apenas 160.000 t/ano de carvHo (com "steam coal" a 18,s 
d6lares/t), 701 sera cerca de 6,5 ctntimos de d6larIkWh (anexo 46). 
Obviamente a~lectricidade desta fonte nlo 6 competitiva com a da central 
hidroelectrica de Cahora Bassa. - 711 

5.17 Em Mosambique o carvHo tem pouco uso como combustfvel dom6stico. 
Na vizinhan~a imediata de Moatize existem em funcionamento alguns fornos de 
carvlo, mas isto n8o se espalha Bs cidades principais. A produslo de 
carvlo briquete de pouco fumo obtida a partir das fracs8es da lavagem de 
classe inferior - se uma instalasHo de lavagem fosse construfda - poderia 
aumentar a procura de carvHo como combustfvel dombstico, mas nHo se estHo a 
efectuar testes de.briquetes com carvHo de Mosambique. 0s pafses vizinhos 
de Mosambique (Zhbia, Zlmbabue e Botsuana) estHo a efectuar esses testes e 
valeria a pena o GDC acompanhar os seus progressos e avaliar a sua 

691 0 preso do camso da RAS em Maputo eitua-se entre 420 e 500 MT/t (10 a - 
12 d6lareslt) - parig. 5.9, enquanto sb o custo de produ~Ho do carvHo 
de Moatize 6 de 17 d6lareslt - parlg. 5.6, ao qua1 deve ser adicionado 
o custo do transporte ferroviirio para a Beira, os custos de navegasHo 
costeira e o investimento nas instala~des de recepsHo de carvHo no 
porto de Maputo. 

711 Capftulo IV. - 



aplica~Ho no cam30 de Moatize. Se os problemas tdcnicos e sociais sobre o 
uso dom6stico do carvio forem resolvidos pode haver uma conjuntura 
econdmica importante para o seu uso em dreas urbanas. - 721 

Reabilita~Ho das Minas Existentes em Moatize 

5.18 0s custos de reabilita~Ho das minas existentes em Moatize sHo 
estimados em cerca de 10 milh6es de ddlares repartidos em quatro anos, 
excluindo as taxas alfandegsrios (15%) e transporte interno do equipamento 
importado (15% dos custos de equipamento). Pode-se considerar que os 
custos de opera~Ho das minas reabilitadas sejam identicos aos do perfodo de 
1979 e 1981 de 700 Mtltonelada extrafda da mina (17 d6laresIt) incluindo 
triagem, embora ainda haja despesas financeiras adicionais relacionadas com 
os novos investimentos. 0 custo total do cam50 2 boca do poco sers cerca 
de 19 d6lareslt 731 o qua1 ests abaixo do preco actualmente recebido a 
boca do poco das exporta~6es para Malavi, 741 indicando que o funcionamento 
contfnuo das cinco minas existentes, a suaTapacidade potencial de 0,8 
Mtlano poderd ser economicamente vihvel, at€ que as suas reservas se 
esgotem em cerca de 15 anos. A missHo recomenda que o Governo f a ~ a  um 
estudo prdvio sobre a viabilidade de reabilita~zo de cada uma das minas 
existentes. 0 estudo deve incluir identifica~Ho de mercados garantidos do 
carvHo a produzir e um exame sobre o problem do transporte do mesmo. 

Desenvolvimento Planeado do Carvlo 

5.19 Uma das prioridades do Governo 6 o foment0 das exporta~6es do 
carvHo para atrair moeda estrangeira. Para tal, a investigacgo dos 
dep6sitos de camHo melhor conhecidos tem sido contratada a entidades 
estrangeiras. A hrea de Moatize foi estudada primeiro por engenheiros da 
R.D.A. e mais tarde por engenheiros sovi6ticos. A Qrea de Mucanha-Vuzi foi 
estudada por adjudicatLrios brasileiros (CPRM - Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais), e a 6rea de Minjova foi estudada por uma companhia 
mlneira-sueca, L.K.A.B. 

5.20 Dos jazigos de carvHo estudados, os planos para Moatize sHo os 
mais avan~ados. 0 objectivo ulterior visa produzir seis Mt/ano em duas 
fases de 3 ~t/ano cada. Setenta e quatro milhees de toneladas de resemas 
provsveis e possfveis serHo exploradas na fase I, e duzentas e sete milh8es 
de toneladas na fase 11. 0s estudos para a primeira fase foram completados 

721 Capftulo 11. - 
731 Consistindo num custo de capital de 1,8 d6lareslt (10 milh6es de - 

d61ares distribufdos em m€dia por 0,8 Mtlano durante 15 anos com 
custos de oportunidade de capital de 12% para a reabilitacso da mina) 
e um custo de operacHo de 17 d6lareslt. 

741 Quadro 5.3. - 



principalmente com a aesisttncia sovibtica. A U.R.R.S. possibilitou um 
empr6stimo suave do qual mais de 170 mllh6es de d6lares devem ser usados 
para a constru~lo das minas da fase I de Moatize. A fase I1 esti tambbm em 
estudo . 
5.21 Pelo menos existem dois planos para o desenvolvimento da primeira 
fase, um desenvolvido por engenheiros sovibticos e outro pela C.P.R.M., com 
produ~6es de 2,7 Mt/ano e 3,2 Mt/ano de carvlo 1-0 respectivamente. 
Ambos os planos slo simllares nos seus objectivos: (a) aumentar a produclo 
das mlnas subterrtneas existentes; (b) construe30 de dois novos pocos 
abertos de mlna; (c) construcHo de virias minas subterrtneas novas usando o 
tipo de sala e coluna correntemente usadas pela Carbomoc; (d) construelo de 
uma InstalacHo de lavagem. A produclo das mlnas subterrtneas seria triada 
e vendida com base no carvlo em bruto. 0 rendimento do carvlo triado que 
sera de 93% 6 uniformemente dividido em carvHo t€rmico e carvHo de coque. 
0 carvlo 2 saida do poco aberto seria lavado antevendo-se um rendimento de 
carvlo lavado de 35% dividido na proporcHo de 74:26 entre carvHo de coque e 
carvlo tbrmico. Com base nos dados da produclo anterior e testes de 
laboratdrio prevsem-se que as caracterfsticas do produto sejam as 
apresentadas no Quadro 5.4. 

Quadro 3.4: CARACTERISTICAS DO PROJECT0 DA EXPANSAO DE CARVAO DE MOATIZE 

%todo de Tipo de Teor Valor 
Mlneraclo Carv Ho de cinzas Caldrico 

Sub terrtneo Coque 
Tbrmico 

Poco aberto Coque menor que 10 7.000 
Tdrmico menor que 20 6.500 

- -.. 

~ & t e  : Gabinete de Desenvolvlmento do CarvBo / Partex. 

5.22 As equipas sovibticas e brasileiras desenvolveram tamb€m planos 
para a segunda fase do desenvolvimento de Moatize no qual uma capacidade de 
tr8s Mt/ano seria adicionada B primeira fase. A segunda fase envolve o 
desenvolvimento de dois pocos abertos de mina adicionais e possivelmente 
algumas pequenas mlnas subterrgneas. As necessidades de investimento sHo 
estlmadas entre 160 mllh6es de ddlares e 180 mllhaes de dblares. 0s 
investimentos necessirios para as infraestruturas da mina e os meios de 
transporte sergo consideravelmente inferiores aos da expanslo da primeira 
fase, uma vez que as instalac6es bisicas ji existem. 0 Gabinete de 
desenvolvimento de carvlo esti a tentar interessar a Itslia a formar um 
consdrcio com Portugal e Francs para levar a cab0 esta segunda parte de 
expansHo e para comercializar o c a d 0  produzido. Foi assinado um acordo 



nos princfpios de 1985 para a realiza~Ho dum estudo sobre a viabilidade 
deste project0 pel0 grupo italiano Ansaldo. Uma vez que a primeira fase da 
expanslo de Moatize ainda nlo se realizou, este estudo 6 provavelmente 
prematuro. 

Instalacdes do Transporte de Carvlo 

5.23 0 transporte de carvao de Moatize depende largamente da linha de 
caminho de ferro para o porto da Beira via Dona Ana, Inhamitanga e Dondo 
com 560 km (mapa BIRD No. 19515). A linha eats actualmente em mau estado 
de conserva~iio devido B sabotagem e aos anos de pouca manuten~lo. 0 Anexo 
47 descreve os trabalhos de reabilita~go e expansHo da capacidade para trSs 
nfveis de transporte de carvlo, 1 Mt lano, 3 Mtlano e 10 Mt lano, como se 
estima para o plano de expansgo da produ~Ho em Moatize. A primeira parte 
deste trabalho consiste em repara~6es doe primeiros 180 km de linha entre 
Dondo e Inhamitanga, dos quais os primeiros 30 km j6 foram completados por 
Mo~ambique sob urn program de assistSncia com a Itglia custando cerca de 40 
rnilh6es de d6lares os quais incluem a constru~lo de uma f6brica para fazer 
domentes para os caminhos de ferro. A expansao da capacidade para 3 
Mtlano requer repara~6es e subida da capacidade no troCo entre Dona Ana e 
Moatize e entre a Beira e Dondo, e a aquisi~lo de material circulante. 

5.24 A reabilita~lo do terminal de carvao da Beira com asaistSncia 
holandesa foi escalada para terminar no fim de 1985. 0 terminal eerl capaz 
de guardar barcos com mais de 25.000 D.W.T., e a sua capacidade de manobra 
sera aumentado de 0.5 Mt/ano para 1.2 Mtlano. Eventualmente serHo 
atingidas 1.5 Mt/ano corn boa gestlo. Para ee manobrar triifego de carvHo 
corn mais de 1.5 ~t/ano, ter6 de ser construfdo um novo terminal de carvHo 
(por fases) no extremo Norte do porto. 0s planos actuais tSm em vista uma 
capacidade plena de 10 Mtlano com a possibilidade de expansao final para 20 
Mtlano. A primeira fase de expansHo para 3 Mt lano (barcoe de 70.000 
D.W.T.) envolverii a reclama~Ho de terrenos ao mar e trabalhoe de, protecHo 
constru~lo de ediflcios terminais, cais de desembarque, pontes, armaz€ns, 
estradas de acesso, liga~6es de caminho de ferro e dragagem do canal duma 
profundidade adicional de 4 metroe. 0s seguintes aumentos de capacidade 
requererao apenas dragagem adicional e equipamento de carregar navios. A 
prirneira fase da expansHo estima-ee que cuete 116 milh6es de d6lares com 
custos anuais de operacBo de 16.1 milh6es de d6lares. equivalentes a 5.4 
do'lareslt para uma utiliza~Ho plena da capacidade (Anexo 48). 0s encargos 
portugrios e ferrovi6rios serHo por volta de 20 d6lareslt. 

5.25 Uma traject6ria alternativa para o transporte do carvHo de 
Moatize para a costa seria o caminho de ferro do norte de 615 km de Malavi 
para Nacala (mapa BIRD No. 19515). Nacala tem a vantagem de possuir um 
porto natural de gguas profundas o que requererg investimentos dnimoe 
adicionais em trabalhos portulrios e permite que navios carvoeiros grandee 
transportem o carvao de Moatize a custoe unitlrios mais baixos do que 6 
possfvel na Beira. 0 porto actualmente movimenta cerca de 0,s Mtlano de 
mercadorias um pouco mais de metade do que por ele passavam antes da 
Independsncia. Contudo, eeria requerida uma ligacao de caminho de ferro 
entre Moatize e Malavi, ou uma linha de vlrias centenae de quilhetroe B 



volta de Malavi. Com base nos dois estudos desta op~Ho, o Governo concluiu 
que para nfveis de trdfego abaixo de 10 Mt/ano, a Beira seria o caminho 
mais barato. A possibilidade de transportar carvHo pel0 rio Zambeze 
abaixo, nHo foi considerada em detalhe uma vez que requereria investimentos 
maiores em trabalhos de navega~Ho. 

Viabilidade dos Investimentos para as Exportasties de CarvHo 

5.26 0s custos de investimento de minagem totals (incluindo po~os 
abertos e minas subterrsneas, lavagens e infrastruturas) e investimentos 
relacionados com caminhos de ferro e o porto da Beira para as trss fases do 
desenvolvimento planeado em Moatize slo apresentados no Quadro 5.5, de 
acordo corn a informa~Ho posta B disposi~Ho da missiio. Em adi~Ho slo dados 
custos indicatives para um pequeno project0 alternativo duma mina aberta o 
qua1 produziria 0,5 Mt/ano de carvlo de coque e de "steam coal" de 1,5 
Mt/ano extrafdos da mina. Estas estimativas tfm um grau de precisgo a 
nXvel de estudo de pre-viabilidade. Um estudo completo da viabilidade 
requereria conhecimentos mais detalhados em diversas dreas importantes, 
incluindo: (a) a maior delimita~Ho das reservas de carvHo para o 
desenvolvimento planeado das minas; (b) adlise dos factores t6cnicos e 
econ6micos relacionados com a escolha entre o metodo da sala e coluna a 
adoptar e outros m6todos de mineraslo que permitiriam uma recolha superior 
de carvlo; (c) a revislo detalhada da viabilidade de explora~Ho com posos 
mineiros abertos em Moatize; e (d) testes B escala industrial de amostras 
de carvHo antes da Instala~Ho de lavagem ser concebida e construida. 
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5.27 De acordo corn informa~lo contida nos estudos brasileiros e 
sovi6ticos a misslo prevS urn custo m€dio, do carvlo capaz de ser vendido no 
programa da primeira fase de Moatize at6 3,O Mtlano, de cerca de 18,s 
dblareslt na mina f.0.b. e cerca de 45 dblareelt na Beira f.0.b. (Anexo 
48). Dos custos na Beira f.o.b., s6 40% sHo cuetos de capital sendo o 
reeto cuetoe de opera~lo. Oe cuetoe m6dioe incrementaie do carvlo na 
eegunda faee do programa, no qua1 a produ~Ho eeri aumentada de 3 Mt/ano 
para 6 Mtlano, eerlo eimilaree aoe cuetos m6dioe da primeira faee. Oe 



custos m6dios de capital para urn iinico poco mineiro aberto em pequena 
escala produzindo 0,5 Mt/ano de carviio lavado (118 d6lareslano) siio 
inferiores 2s opcBes de capacidades mais elevadas (cerca de 135 d6laresIt 
ano) uma vez que os investimentos adicionais requeridos nos meios de 
transporte siio minimos. Adicionando os custos de operaciio estimadoa, da 
mina, caminho de ferro e porto aos custos de capital da mina resulta urn 
custo m6di0 na Beira f .o.b. de cerca de 44 dblaresl t, para o carviio da 
solu~iio do poco pequeno (Anexo 49). Estas estimativas dos custos m6dios 
totals siio os custos unitdrios mais baixos alcancQveis uma vez que slo 
calculados com base numa produciio 1 plena carga e d o  entram em conta com o 
tempo requerido para se atingir a plena produciio. 

5.28 Com base em informaciio posta 1 disposicHo da missiio, nenhum dos 
projectos propostos serl visvel face aos precos de mercado mundial do 
carviio previsiveis. 0 "steam coal" a ser produzido, com teor de cinzas de 
20% - 25%, niio seriio de qualidade fQcil de comercializar nos mercados 
internacionais. 0s carv6es comercializados internacionalmente t8m 
tipicamente teor de cinzas entre 10% a 15% e valores cal6ricos de mais de 
6.500 kcallkg. A menos que o teor de cinzas possa ser baixado, o principal 
mercado potencial, especialmente para o carvHo com teor de cinzas de 25%, 
serd a produciio de energia electrica e indiistrias internas, possivelmente 
em pequenas quantidades indo para Malavi, mas a dimensiio deste mercado sers 
relativamente pequena. 

5.29 0s carv6es de coque (especialmente o produto com menos cinza) 
provenientes de novas expans6es de Moatize, sera0 mais facilmente 
comercializados internacionalmente, mas presentemente o custo econ6mico 
estimado na Beira f.0.b. (cerca de 45 d6larea/t) 6 elevado relativamente 
aos precos mundiais. Estes carv6es estarlo em concorr8ncia directa com os 
exportadores da Africa do Sul e outros produtores de custo baixo. 

5.30 Para ilustrar os possiveis fluxos de caixa 6 tornado como exemplo 
um conjunto dos produtos que estariio disponiveis do project0 proposto de 
3.0 Mtlano. 0s diversos produtos desta opcao serHo: 

Produto A 0,75 MT/a can40 de coque (15% de cinzas) 
Produto B 1,12 MT/a carvHo de coque (menor que 10% de cinzas) 
Produto C 0,75 MT/a carvHo t6rmico (menor que 20% de cinzas) 
Produto D 0,38 MT/a cando t6rmico (25% de cinzas) 

Segundo o ponto de vista da missiio, o produto A ser6 dificil de vender 
devido ao elevado teor de cinzas, e normalmente d o  6 comercializado 
internacionalmente podendo talvez ser vendido para misturar com carv6es com 
pouca cinza dependente de qualquer outra propriedade, fisica especial que 
posea possuir, por exemplo, fluidez. Urn preco arbitrLrio de 35 dblares/t 
na Beira f.0.b. pode ser considerado optimists. Dos produtos B e C pode-ee 
esperar que provavelmente 50 d6lares/t e 35 d6lares/t na Beira f.0.b. 
respectivamente. Do produto D d o  se pode eeperar que seja comercializado 
internacionalmente mas poderg ter talvez urn valor econ6mico no mercado 
mocambicano de 30 dblares/t. 0s precoe futuros do carvao poderao subir, 



mas os usados neste cenPrio ilustrativo ego um pouco male altos que oe 
actualmente obtidos peloe produtores de carvao. As receitas anuais seriam 
as eeguintes: 

Produto A 0,75 Ht @ 35 d6lares/t 26,25 
Produto B 1,12 Ht @ 50 d6laree/t 56,OO 
Produto C 0,75 Ht @ 35 d6laree/t 26,25 
Produto D 0,38 Ht @ 30 d6lares/t 11,40 

Total 119,90 

5.31 0 cueto econdmico anual total para enviar eete carvHo para o 
mercado 6 eetimado em cerca de 135 milh6ee de d6laree, como apreeentado no 
Anexo 48. Mnda que muitas coneidera~bee tenham eido feitae neete cenLrio 
iluetrativo tem-ee de qualquer maneira um exceeeo eignificativo doe cuetoe 
econdmicoe sobre ae receitae (pelo menos 15 milh8ee de d6laree anualmente) 
ainda que a plena produc80 eeja alcan~ada. Talvez o produto D d o  foeee 
embarcado na Beira mas vendido na provfncia de Tete, Malavi e outrae 
regi6ee interioree o que permitiria alguma contribuicBo para oe cuetoe de 
capital da mina, mas por outro lado ter-se-ia que oe encargoe de capital 
por tonelada, para o caminho de ferro e inetalacbee portusriae eeriam maie 
elevados para oe outroe produtoe. A reabilita~go doe caminhoe de ferro 
permitira, que outrae mercadoriae que d o  eejam carv80, eejam 
traneportadae, com beneffcioe econdmicoe, para k~ambique, mas nHo exietem 
actualmente indicacbee eegurae da eecala e calenddrio deste trafico 
potencial. Eetee beneffcioe eeriam tratadoe cow, rendimentoe anuaie oe 
quaie iriam aumentar a rentabilidade econdmica da reabilitado doe caminhoe 
de ferro. A avaliac8o econdmica detalhada doe inveetimentoe combinadoe no 
deeenvolvimento da mina de carvao e nae inetalacbee ferrovisriae e 
portuPriae deve eer baeeada numa indicacao firme da taxa poeefvel de 
deeenvolvimento gradual at€ B plena produe80 de carv8o. A adliee doe 
aepectoe econdmicoe doe deeenvolvimentoe acima propoetoe, indica que oe 
deeenvolvimentoe podem eer econdcamente juetificdveie ee o preco 
international do carvHo aumentar para nfveie cerca de 20% maie altoe, em 
termoe de ddlaree de 1984, do que oe precoe indicadoe no parsg. 5.30. Eetae 
conclueaee dependem da exactidHo dae previebee doe cuetoe de capital e 
opera~80, oe quaie 880 dotadoe de alguma incerteza. 

5.32 Dada a evidente natureza antiecondmica do deeenvolvimento em 
grande eecala dae minae de cam80 de katize nae condic8es do mercado 
actual, a miee8o recomenda, que o Governo ee abetenha de aeeumir maie 
comprdesoe para eete projecto, at€ que a viabilidade econdmica e 
financeira poeea eer claramente eetabelecida. Pm conjuncb com o eetudo 
recornendado doe requesitoe para a reabilitacao dae mime exietentee em 
katize, a miss80 recomenda, que o Governo fa- o eetudo de pr€-viabilidade 
duma mina pequena emMoatize, que minimize ae neceeeidadee de inveetimentoe 



adicionais no caminho de ferro e porto. Entretanto, sHo requeridas 
investiga~bes e avalia~bes adicionais sobre as opcbes do desenvolvimento do 
cam30 em grande escala, para determinar se um desenvolvimento visvel 
existe e se assim fdr, a que escala e quando. 

Investimentos Passados e Projectados no Sector do Carviio 

5.33 0s investimentos subsectoriais totais no period0 1980-85 foram 
planeados em 867 milhbes de MT (20 milh8es de dblares), destinados ao 
desenvolvimento de um lanco piloto de mina aberta, e estudos e prospec~go 
geolbgica para os projectos de Moatize I e I1 (Anexo 50). Sb 17% 
(equivalente a 3,5 milhbes de d6lares) foram destinados 2 manutenego das 
minas existentes. 

5.34 Com base na revisgo anterior as prioridades de investimentos no 
sector do carvio at6 1991 seriam as apresentadas no Quadro 5.6 em baixo. 
As necessidades de investimento total para o periodo de 5 anos slo 
estimadas em 27 milhbes de ddlares a preCos constantes de 1985. 

Quadro 5.6: INVESTIMENTOS PRIORITARIOS PARA 0 CARVAO ATE 1991 
(Milh8es de dblares) - a/ 

Estudos de Reabilitaclo da mina de Moatize 
e de pequenos pocos abertos 1 

Condi~bes necessgrias para a reabilitaclo 
da mina 13 

Conclusgo da abertura do poco piloto da mina 1 
Infraestrutura de superficie e centro de 

f ormacBo (Moatize) 2 
Reabilitaclo doe caminhos de ferro - 10 

Totais 27 

a/ A precos constantes de 1985. - 
Fonte: Estimativas da misslo. 



RESUMO DAS RECOMENDAGOES DA MISSAO PARA 0 SECTOR DO CARVAO 

5.35 Politicas e Estrat6gias para o Sector do Carvlo 

(a) ProspeccHo: Antes de assumir compromissos em investimentos em 
grande escala em Moatize, levar a cab0 mais trabalho geol6gico na 
regilo fronteiri~a do sul e desenvolver uma estrat6gia a m6dio 
prazo (5 a 10 anos) para a prospecclo do carvlo (parag. 5.3). 

(b) Precos do carvlo: Adoptar uma politica de precos baseada em 
considerac6es de custos de oportunidade para todas as vendas 
internas de carvHo aos consumidores finais (parag. 5.11). 

(c) Formaclo: A luz das avaliac6es da misslo sobre o potencial 
econ6mico para os desenvolvimentos de carvlo em grande escala em 
Moatize rever as necessidades de formaciio no sector (parag. 
5.14). 

(d) Reabilita~lo de Moatize: Levar a efeito um estudo de 
prb-viabilidade sobre a possibilidade de reabilitaclo das minas 
existentes da Carbomoc em Moatize (parag 5.18). 

(e) Expanslo de Moatize: Abster-se de dedicar recursos adicionais 
ao project0 de expanslo de Moatize at6 que seja estabelecida a 
viabilidade econdmica e financeira. Em conjunclo com o estudo de - - 

reabilitaclo recornendado levar a efeito urn estudo de 
prb-viabilidade sobre o desenvolvimento de pequenas minas o qua1 
hinimizaria as necessidades de investimentos no transporte 

- 

(parag. 5.32). 

5.36 Estudos e AssistGncia Tbcnica 

(a) Reabilitaclo de Moatize e Expanslo em Pequena Escala: Levar a 
efeito um estudo de prb-viabilidade sobre as necessidades de 
reabilitacao das mlnas de Moatize, baseado numa avaliaclo 
realista dos mercados interno e do Malavi para o carvlo de 
Moatize (incluindo o seu uso potencial como combustfvel dombstico 
e transformacdes em briquetes), mas excluindo os mercados de 
exporta~Bo albm-mar. 0 estudo deve-se concentrar em medidas que 
podem ser adoptadas para minimizar os custos de produclo, e deve 
examinar as necessidades de formaclo e assisttncia tbcnica 
associadas. Complementarmente levar a efeito um estudo de 
prb-viabilidade duma expanslo da produclo de Moatize em pequena 
escala e ao custo mais baixo, com Gnfase nas necessidades de 
transporte de carvHo (parag. 5.18 e 5.32) 



(b) Prospec~Ho: Levar a efeito investiga~8es geolbgicas bdsicas e 
perfura~8es de explora~io na drea perto da fronteira corn a Africa 
do Sul, e desenvolver urn program de prospec~iio de carvio de 5 a 
10 anos (parag. 5.3). 
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VI. PROBLEMAS INSTITUCIONAIS 

Organiza~Bo e Institui~Bes do Sector 

6.1 0 Ministgrio da IndGstria e Energia (MIE) tern a responsabilidade 
global pela implementa~Ho das politicas energ6ticas em Mo~ambique e 6 
responsdvel pelas duas principais organiza~6es operacionais nos subsectores 
da oferta de electricidade e petr6le0, nomeadamente a EDM e a PETROMOC. 0 
Ministgrio dos Recursos Minerais (MRM) tamb6m 6 proeminente no sector 
energ6tico atravgs das suas responsabilidades na prospec~Ho, explora~lo e 
producBo de petrbleo, gis e carv8o. As principais organizacees 
operacionais que dependem do MRM slo a ENH (para petr6leo e gds) e a 
CARBOMOC (produ~Bo de carvHo). 0 Minist6rio da Agricultura estd envolvido 
no sector energ6tico nos assuntos de combustiveis lenhosos atravgs da 
Direc~Ho de Florestas. 0 MinistBrio da Constm~lo e das Aguas 6 
responssvel pelas organizacees de C O ~ S ~ N C ~ O  nacional, que estBo envolvidas 
em obras piiblicas tais como barragens. A Secretaria de Estado para a 
Indiistria Ligeira e o Abastecimento tem a responsabilidade do fabric0 de 
fog6es. Nos Capftulos 2, 3, 4 e 5 sBo dadas as descric6es das principais 
organiza~6es operacionais no sector energ6tico. 

6.2 Para al€m dos dois Ministgrios, MIE e MRM, que sHo responsdveis 
pela oferta de energia, e do Ministgrio da Agricultura, o funcionamento do 
sector energgtico 6 influenciado por uma s6rie de organizac6es 
governamentais atraves das suas responsabilidades pela implementacHo de 
politicas econbmicas nacionais. Muitas decis6es de politica que afectam o 
sector energgtico sHo tomadas pel0 Banco de Mocambique atraves do controle 
sobre as divisas e o credit0 interno, e pel0 Ministgrio das Financas 
atravgs das suas responsabilidades pelas dotacaes orcamentais, politicas 
fiscais e de fixacao de precos. 0 MinistBrio do Plano tem a 
responsabilidade formal de considerar a energia dentro do context0 das 
prioridades inter-sectoriais e das necessidades de recursos. 0 Ministdrio 
do Trabalho e a ComissHo Nacional de Salirios e Precos tambgm t h  uma 
responsabilidade importante no sector energgtico. No Capitulo 1 6 dada uma 
descricHo da polftica nacional, estrutura de planeamento e regulamentar 
para o sector energgtico. 

6.3 A presente organizacHo do sector energgtico em Mocambique estd 
fragmentada e B dificil de coordenar. A nivel nacional, o process0 de 
tomada de decis6es raramente considera o impacto das politicas na 
eficitncia e desenvolvimento do sector. Um exemplo disto, B a falta de 
resposta Bs solicitaci5es para aumento de precos, como ilustrado nos casos 
dos produtos petrolifero e da electricidade, que tem redundado em 
detriment0 da eficicia do funcionamento da PETROMOC e da EDM. Outro 
exemplo 6 a politica nacional de manter os salsrios baixos, o que tem 
resultado numa perda da pouca do-de-obra qualificada para outros pafses, e 
do controle da afectacHo da miio de obra e rnobilidade de emprego. 

6.4 A nfvel sectorial, falta ao MIE o pessoal requerido para exercer 
qualquer controle regulamentar eignificativo eobre os eubsectores da 
energia com excepcHo dos da ofer.ta de electricidade e de petrbleo, sendo 
nestes casos, a funcHo exercida indirectamente atraves da EDM e da 
PETROMOC. As operac8ee do Ministgrio sHo reduzidas ao mfnimo porque a eua 
dota~so orcamental pouco mais pode financiar do que os salirios e 



vencimentos. Existe uma situa~lo semelhante no MRM. 0s secretariados 
departamentais nestes MinistiSrios encontram-se desesperadamente com falta 
de pessoal e dependem em grande parte de assessores estrangeiros, cedidos 
no Pmbito de programas de assist6ncia tiScnica, para os seus recursos em 
pessoal te'cnico. 0 recrutamento de pessoal Mo~ambicano qualificado 
encontra-se extremamente dificultado pela sua falta e pel0 baixo nfvel dos 
salhrios da fun~lo palica. 

6.5 As organiza~6es do sector energdtico foram criadas apo's o colapso 
geral das institui~6es, que ocorreu em meados da decada de 70 a seguir ao 
6xodo dos portugueses, e t9m sofrido das dificuldades econdmicas que se 
seguiram a IndependSncia. 0s dois indicadores notlveis destas dificuldades 
slo a falta de do-de-obra qualificada e a deteriora~lo das instala~6es 
ffsicas, sendo ambos temas comuns no exame que 6 feito a cada um dos 
principals subsectores energdticos nos Capftulos 2 a 5. 0s rarfssimos 
recursos de gestlo encontram-se inteiramente ocupados a tratar de assuntos 
de rotina, muitas vezes na base de crises de gestlo, e t6m poucas 
oportunidades de tratar dos problemas fundamentais. Consequentemente, as 
organiza~6es tsm encontrado os maiores obstdculos para se desenvolverem e 
amadurecerem, desde o seu comeco. Estes problems, que dizem respeito a 
toda a economia, d o  podem ser resolvidos apenas no context0 do sector 
energetico. Qualquer solu~Ho duradoura para quebrar o cfrculo vicioso das 
restri~6es de do-de-obra e or~amentais, da de'bil administra~lo e fraco 
resultado econ6mic0, requererd reciprocamente melhorias de refor~o em todas 
as lreas. Uma melhoria sustentada nos resultados econo'micos tambdm requer 
o retomar de condi~6es de paz na reg130 rural. Inevitavelmente, para se 
atingir uma solu~lo duradoura serl provlvelmente necessdrio um process0 de 
longo prazo. Seria sair do hbito deste relatdrio formular recomenda~Bes 
sobre problemas tlo gerais como o nfvel dos saldrios e a afectaclo da 
So-de-obra e das despesas or~amentais entre os sectores. No entanto, hl 
duas observa~Bes relevantes. Em primeiro lugar, o sector energe'tico tem um 
papel crftico a desempenhar no restabelecimento da economia. Em segundo 
lugar, as restri~Bes de do-de-obra e or~amentais permanecerlo um facto da 
vida do sector energetic0 durante o futuro pr6ximo e quaisquer propostas de 
refonna~institucional deverlo ter em conta este facto. 

6.6  Um obstlculo fundamental que se apresenta para a coordena~Io do 
sector 6 a falta de dados fiiveis sobre a produclo, os factores de produ~Ho 
e os resultados financeiros do sector. Esta falta tambgm constitui urn.. 
obstlculo para o diagndstico dos problemas e para a melhoria do planeamento 
no sentido de uma utiliza~Ho eficaz dos recursos e da expanslo da 
capacidade de produ~Ho do sector. Este problem 6 comum a todos os 
subsectores energbticos, estendendo-se desde a aus8ncia de dados fiiveis 
sobre o fluxo de combustfveis lenhosos para as zonas urbanas at6 B falta de 
Informa~Ho detalhada sobre o consumo de produtos energbticos. Sob a 
pressHo intensiva de manter as Instala~Bes em funcionamento com recursos 
inadequados, a recolha de dados pode parecer de ImportSncia secundsria. No 
entanto, a missHo recomenda que o Governo requeira Bs organiza~0es que 
mantenham registos fiiveis e que apresentem relat6rios com qualidade e 



frequgncia adequadas. Da parte do Governo 6 necessdria uma orienta~Ho 
firme sobre esta matdria para incentivar especialmente a apresenta~Ho de 
relat6rios financeiros. Estes requisitos estio geralmente inclufdos na 
1egisla~Bo decretada sobre o estabelecimento dessas organiza~8es. A miss50 
tambEm recomenda que a EDM, a PETROMOC e a ENH sejam apoiadas com 
assistgncia tEcnica para se dotarem com a capacidade necessgria, como 
descrito nos Capftulos 3 e 4. Esta polftica recomendada deve ser decretada 
sem demora, visto que as mudan~as fundamentais nas atitudes administrativas 
podem levar muito tempo a serem implementadas. 

6.7. E tambdm necesslrio melhorar a coordena~Bo entre o sector 
energbtico e as outros sectores. 0 relat6rio jd levantou esta questgo 
relativamente a alguns investimentos avultados (Capitulo I). Outros 
exemplos que se podem apontar, 850 a constru~io de barragens para irriga~go 
no Sul de Mo~ambique, sem quaisquer componentes para a produ~go de 
electricidade, a prepara~go e promo~go de grandes projectos industriais com 
elevado consumo de energia - sem ter em conta o pleno impacto dos custos 
que implica satisfazer a sua procura de energia - a concep~Bo de esquemas 
rurais de combustiveis lenhosos, independentemente das actividades 
agricolas e a elabora~go de investimentos na refinaria de petr6leo sem 
tomar em linha de conta a possibilidade de fornecimento de g5s natural 
desde Pande at6 Maputo. Adicionalmente, foram negligenciadas medidas 
pequenas mas altamente vantajosas, tais como a atribui~ao de prioridade 1 
producgo de f6sforos para reduzir os desperdicios de combustiveis lenhosos, 
disponibilidade dos fog6es de cozinha, especialmente elbctricos, para 
melhorar a eficizncia energe'tica e o aperfei~oamento da capacidade de 
camionagem para transporte de lenha. U m  diflculdade que se depara ao ME 
para a implernenta~ao de tais pequenas medidas b que os outros Ministe'rios 
envolvidos tambbm nBo disp6em de recursos suficientes para tais medidas. 

Conselho Nacional de Energia 

6.8 0 Governo reconheceu ser necesssria urna coordena~Ho a alto nivel 
para as politicase programs energetic06 e actualmente estg a rever uma 
minuta de proposta para a cria~ao de um Conselho Nacional de Energia. As 
atribui~aes principais propostas para o Conselho de Energia, que dependeria 
do Conselho Nacional de Ministros sao: (a) formular e aprovar a politica 
energbtica nacional; (b) recomendar politicas para garantir que os assuntos 
energbticos recebam aten~ao apropriada e pontual, aquando da formulacao das 
politicas e projectos nos outros sectores; (c) recomendar politicas para o 
desenvolvimento e utiliza~ao Bptimos dos recursos energe'ticos nacionais; e 
(d) fixar prioridades de investimento no sector energbtico dentro da 
estrutura do desenvolvimento para toda a economia. 0 Conselho seria 
compost0 pelos Ministros e pelos respons6veis das organiza~6es do sector 
energbtico e dos sectores que com ele tSm intimas liga~6es (inddstria, 
agricultura e transporte). Deste modo, o Conselho seria um forum 
apropriado para estabelecer as politicas para o sector energbtico. 0 
Ministro da Inddstria e.Energia seria o Presidente do Conselho, o que 



ajudaria o MIE a cumprir a sua responoabilidade global para corn o eector 
energstico. Contudo, o MIE neceesitar6 de peeeoal e recursos materials 
euficientee para aesumir a posi~Ko de chefia. 0 aeu Departamento de 
Energia desempenharia deete modo um importante papel. 

0 Departamento de Energia 

6.9 Foi eetabelecido um Departamento de Energia no MIE em 1985 para 
providenciar apoio tdcnico e actuar como secretariado do Conselho Nacional 
de Energia. Oe objectivos gerais das actividadee do Departamento sHo 
definidos pel0 Coneelho de Energia. No entanto, devido Bs actuais 
1imita~Bee or~amentais e de peeeoal, o Departamento concentrar-se-a' de 
infcio nas seguintee dreas prioritiriae: (a) coneerva~&o e eubetitui~&o de 
energia; (b) energia no deeenvolvimento rural e plantac6ee de combustfvel 
lenhoeo; (c) promo~go de novae tecnologiae para fontee de energia novas e 
renov6veis; e (d) formula~Ho de padr6ee para a avalia~Ho de projectoe 
energdticoe, que abranjam o deeenvolvimento de novas instala~6ee de 
produ~Ho de energia, utiliza~Ho de energia em projectoe de deeenvolvimento 
e fixa~&o doe precos da energia. 0 Departamento analisars propostas de 
investimentos que tiverem origem noe organismos operacionais do sector 
energdtico e aconeelhari o Coneelho de Energia acerca da sua viabilidade. - - - 
0 Departamento analisard propostae de instimentoe que tiverem origem nos 
organiemos operacionais do sector energdtico e aconselhar6 o Coneelho de 
Energia acerca da sua viabilidade. 0 Departamento far6 a reviego das 
propoetas de aumentoe de precos no context0 de considera~6es sobre o eector 
energdtico global colno por exemplo a consietgncia com as politicas do 
sector e o impact0 sobre oe consumidoree de energia - posteriormente 
acordari com as organizac6es fornecedoras de energia quaisquer modificacBes 
necessdrias e, finalmente, submeterd uma propoeta ao Conselho de Energia. 

6.10 0 Departamento de Energia d a organiza~Ho ldgica para assumir a 
responsabilidade da coordena~Ho e controle do sector energbtico. Para al6m 
das dreas prioritdriae 38 identificadae, em princfpio o Departamento deve 
tambh aeeumir as eeguintes importantes responsabilidadee: (a) normalizar, 
recolher e analiear oe dadoe do sector energbtico; (b) aesegurar que os 
pontoe de vista dos utilizadorea de energia sejam tidos em devida conta 
controlando a qualidade do servi~o preetado pelos fornecedoree de energia; 
(c) coordenar os factores de produ~Ho mlti-sectoriais para a planifica~Ho 
dos investimentos no eector energdtico; (d) integrar os esquemas de 
deeenvolvimento eubsectoriais num programa coerente para o sector 
energdtico; (e) aseegurar que coneidera~6es energdticae relevantes e 
oportunae eejam tomadae em considera~Ho aquando da planifica~Ko doe 
investimentoe nos outroe aectores; (f) preparar a apreeenta~go de propostas 
em nome do sector energdtico para fine de planeamento national; e (g) 
controlar a aeeistSncia tbcnica e financeira externa para o eector 
energdtico. 

6.11 Uma funCHo importante do Departamento deve ser iniciar e gerir a 
pesquiea no eector energdtico, que tenha uma inclina~Ho econ6mica ou 
social. As outrae organiza~6ee estHo interessadas em dedicar-ee 3 pesquisa 



tgcnica, mas raramente descem 1 investiga~Ho de aspectos nHo t6cnicos. Por 
exemplo, h6 uma notdvel falta de estudos sobre os padrBes de consumo de 
energia com referEncia particular 1 periodicidade sazonal da procura de 
combustlveis, 2s tendgncias do consumo "per capita", 2s elasticidades da 
procura, aos custos energgticos na indGstria e nos transportes, e aos 
deteminantes da substitui~Ho entre combustiveis. Todos estes aspectos 
fornecem elementos essenciais para a planifica~lo e andlise de politicas 
baseadas nas condi~Bes locais. 

6.12 Actualmente, o Departamento tem muito pouco pessoal, a maior 
parte do qua1 tem relativamente pouca experidncia. 0 Departamento nlo tem 
os recursos suficientes para assumir todas estas responsabilidades, 
existindo fortes raz6es para lhe ser fornecida assistdncia tgcnica por 
forma a ajud6-lo nalgumas destas responsabilidades e tamb6m a desenvolver a 
sua capacidade. No entanto, mesmo que venha a ser fornecida assistsncia 
t6cnica substancial, devem ser estabelecidas prioridades para as fun~6es do 
Departamento. Este deve concentrar-se inicialmente na coordenaclo e 
controle, e nos problemas energeticos do sector dom6stico. Uma prioridade 
para o Departamento deve ser um levantamento do consumo de energia do 
sector domgstico. Deve ser providenciada assistEncia tgcnica para ajudar a 
formular o program e as prioridades de trabalho do Departamento e estimar 
as necessidades de assistzncia tgcnica e de formaclo. 

Aperfeicoamento da FuncHo de GestHo 

6.13 As organizacBes do sector energetic0 responsLveis pela producfo 
de energia partilham problemas institucionais e de gestlo comuns. 
Geralmente estes problemas situam-se dentro das seguintes categorias: 
(a) dados financeiros inadequados; (b) auszncia d.e sistemas de exploraclo, 
financeiros e de contabilidade; (c) falta de sistemas de informaclo de 
gestlo; (d) planeamento e orcamento mfnimos; (e) ausdncia de auditoria 
interna; (f) pouca ou nenhuma formacHo t6cnica e de gestlo; (g) 
equipamentos de infodtica inadequados; e (h) pouca coordenacBo com 
empresas relacionadas. 

6.14 Actualmente a geetHo deetas organizacces 6 apoiada por alguma 
assist8ncia prestada por estrangeiros. Urn dos principais problemas que se 
deparam a estas organizac6es 6 como encontrar e desenvolver trabalhadores 
qualificados e semi-qualificados, que pudessem reduzir as necessidades e as 
despesas com trabalhadores estrangeiros. A resoluclo deste problem 6 
tambgm essencial para o estabelecimento da base para o desenvolvimento 
institutional a longo prazo. Portanto, a concepclo e implementaclo dos 
programas de assistzncia tecnica devem incluir fortes programas de 
formaclo, preferencialmente do tipo de formacHo no local de trabalho, o que 
requereria Bs organizac6ee do sector comprometer algum do seu pessoal como 
hom6logos para os programas. 

6.15 Muitos doe problemas inetitucionaie e de gestHo siio atribuiveis B 
falta de quadros e de recursos aos nfveis de gestso medias e mais baixos 
das organiza~Bes do sector. Com os recursos disponfveis de pessoal 



reduzidos ao minimo, apenas as fun~des essenciais slo realizadas. NHo 
obstante existir uma grande falta de candidatos adequados, a escassez de 
recursos financeiros para o recrutamento, formacIo e emprego de 
trabalhadores apropriados impediriam a expansgo do pessoal a estes niveis. 
As organizac6es tsm apontado os seus limitados recursos de formaego para as 
Qreas te'cnicas vitais negligenciando inevitavelmente a forrna~Io em gestlo e 
administrativa. Apesar disso a missgo considera que e' essential que os 
esforcos de forma~lo sejam alargados, corn o apoio de assistsncia tgcnica, 
para incluirem o aperfeicoamento da funego de gestlo. 

6.16 A estratggia de assistfncia tgcnica, nas organiza~des do sector 
para aperfeicoamento da funego de gestgo, deve ser baseado em trss 
componentes: (a) a assistsncia a curto prazo requerida para sustentar as 
operac6es diirias e apoiar o desenvolvimento a longo prazo; (b) um program 
a longo prazo para desenvolver especializa~des e sistemas de gestgo em cada 
uma das organizacdes; e (c) programas integrados cobrindo mais do que uma 
organizacio visando Qreas probledticas comuns. A misslo recomenda que 
seja providenciada assistfncia te'cnica para desenvolver op~des para a 
implementa~go de programas de aperfeicoamento da funego de gestgo e dar 
assistsncia 2s organizacdes do sector na seleccgo de uma opego e na 
preparacgo de programas detalhados. 

Forma~Bo de Recursos Humanos 

6.17 Uma das principais limitacdes do desenvolvimento do sector 
energgtico em Mocambique 6 a falta de So-de-obra qualificada na maioria 
dos niveis de conhecimentos especializados. 0s uiveis de produtividade no 
passado e provavelmente no futuro do pessoal formado em Mocambique sgo 
baixos em comparacgo com as necessidades da economia. Tambsm hQ falta de 
professores, equipamento e livros. Adicionalmente, a imigracgo de 
So-de-obra qualificada tem estado e ainda estQ a ocorrer. 
Consequentemente, hd uma pesada dependsncia dos trabalhadores estrangeiros 
para o funcionamento das instalas6es do sector energbtico. As institui~des 
do sector energgtico reconheceram a necessidade de desenvolver os seus 
prdprios sistemas de formaego. Nos Sltimos anos, elas tiveram de se 
concentrar no aumento do nfvel geral de educa~Ho dos recrutados antes de os 
formar em tarefas especificas. No futuro prbximo, o desafio para estas 
instituic6es 6 de desenvolver sistemas baratos e eficazes de formaego que 
satisfacam as suas necessidades. 

6.18 JQ foram tomadas algumas iniciativas no sector energgtico. A EDM 
tem urn pequeno centro de formacio, mas que € demasiado pequeno para as 
necessidades da EDM em todo o Pais. A PETROMOC tem um pequeno sistema de 
formaclo informal que precisa de ser substancialmente melhorado, mesmo se a 
refinaria permanecer fechada. A CARBOMOC ccmecou a desenvolver urn centro 
de formacBo nacional em Moatize, em antecipacio de uma grande expanslo da 
capacidade de produego de carvio. Deste rnodo, est6 a ser providenciada 
forma~lo, mas que € insuficiente para as necessidades do sector. Urn grande 
esfor~o tem sido e est8: a ser feito para melhorar o nivel geral de 
alfabetizacgo da forca laboral. A missgo recomendou que fosse dada 
assistfncia t6cnica 2s instituicdes do sector para a formacHo de recursos 



humanos. Contudo, deve ser anotado que 6 diffcil conceber programas de 
forma~io na ausfncia de programas de desenvolvimento firmes e realistas 
para o sector/subsector. 

Assistfncia Te'cnica 

6.19 As institui~Bes no sector energEtico tfm dificuldade em absorver 
a assistfncia tgcnica por causa da carfncia de pessoal hom6logo apropriado 
para trabalhar com os estrangeiros. Estas instituicbes tambgm tfm . 
problemas em gerir as logisticas e os programas de trabalho dos 
estrangeiros com os seus poucos recursos de gestlo. A implementaciio de um 
grande program de assistfncia tdcnica requqrerh considera~Bes cuidadosas 
sobre a forma que esta assistfncia deve assumir. Nalguns casos, tais como 
o preenchimento de posicBes chaves qualificadas, a forma mais apropriada de 
assistfncia te'cnica 6 a de estrangeiros recrutados especificamente para o 
efeito. Noutros casos, a assistfncia tgcnica apropriada consiste em 
desenvolver especificamente uma determinada capacidade institucional, em 
vez de efectuar tarefas operacionais, tais como gestlo, contabilidade e 
planificaclo. No entanto, quando a procura de apoio excede largamente a 
capacidade de absor~lo e de gestlo, a forma mais apropriada seria a de 
designar uma organiza~lo estrangeira para fornecer um pacote de assistSncia 
e para tomar conta das necessidades logfsticas do seu pessoal. A misslo 
recomenda que este mEtodo seja considerado para muitas das exigfncias de 
assistfncia tdcnica, incluindo os casos da ENH, EDM e das plantacbes de 
combustiveis lenhosos. 

6.20 De acordo com a experisncia geral de Mocambique desde a 
Independfncia, parte da assistfncia tecnica no sector energstico nlo tem 
produzido beneffcios proporcionais aos custos ou 5s expectativas. 0 custo 
total de toda a assistfncia tgcnica, prestada ao sector energgtico desde a 
Independfncia, totaliza muitos milhbes de d6lares. 0 maior sucesso tem 
sido na manuten~Ho das instalacBes em funcionamento e na construelo de 
novas instalacBes. Particularmente, os esforcos de assistfncia tEcnica 
relacionados com o desenvolvimento institucional nHo tfm tido, duma maneira 
geral, o sucesso que se esperava. Um dos factores principals, que tem 
reduzido a contribuicHo dada pela assistfncia no 3mbito da formaclo dos 
recursos humanos, tem sido a falta de pessoal hom6logo apropriado. A 
carfncia de informacHo sobre prioridades e as dificuldades em supe~isionar 
o pessoal de campo, tambEm podem ter contribuido para os modestos 
resultados obtidos com a assistfncia tgcnica, enquanto que a concepclo 
deficiente doe programas de assistfncia tgcnica e a SupeNiSH0 inadequada 
dos consultores estrangeiros podem tambh ter concorrido para a falta de 
progresso. A misslo indicou nos Capitulos 2 a 5 um certo nhero de estudos 
de planificacHo e de engenharia, actuais ou propostos, que n60 slo da 
&xima prioridade. 0s seus custos para as agfncias financiadoras e as suas 
exigfncias em temos de recursos de gestlo nmcambicanos slo considerLveis. 
0s gestores mo~ambicanos e das agfncias doadoras devem assegurar no futuro 
que os estudos empreendidos sejam consistentes com as prioridades do sector 
energgtico. As recomendacBes da missgo no sentido de que o Departamento de 
Energia coordene a assistfncia tgcnica e tambgm para que sejam utilizadas 



firmas, sempre que for vantajoso, deve ajudar a melhorar a relev8ncia da 
assistSncia tgcnica e a reduzir ao minimo a procura de gestores 
mo~ambicanos . 
Desenvolvimentos Multi-sectoriais 

6.21 0 m6todo institutional existente para planificar grandes 
projectos multi-sectoriais consiste em estabelecer um gabinete de 
desenvolvimento para um projecto especifico e de o dotar de representantes 
dos principais Ministe'rios dos sectores envolvidos, como B actualmente o 
caso para os projectos de carvlo e de aludnio. No entanto, este me'todo 
nHo permite que a planifica~lo do desenvolvimento infraestructural seja 
coordenada com um certo niimero de projectos. 0s investimentos associados 
com as instalacbes de transporte 880 um grande encargo para muitos 
projectos potenciais de grande dimenslo na energia e na indbstria pesada em 
Mo~ambique, particularmente os investimentos no sistema ferrovisrio que 
conduz B Beira. Provavelmente d o  serQ possivel justificar economicamente 
qualquer projecto se ele tiver de suportar os custos de reabilitaclo de uma 
grande parte do sistema ferrovibrio. Considerac6es semelhantes aplicam-se 
em menor escala a novas e grandes instalacdes de transporte de 
electricidade e tambe'm ao caso de urn grande gasoduto. A resoluclo destes 
problemas requer um mBtodo integrado e multi-sectorial para a planifica~&o 
e avaliacHo dos grandee investimentos nos transportes ou nas instalac6es de 
transmisslo, associados aos novos desenvolvimentos na agricultura, 
agro-indiistria, indiistria e mineracio. Este dtodo tambBm melhoraria a 
base de planificaclo para a seleccgo de locais de novas necessidades de 
instala~bes infraestruturais. 

6.22 Em Mocambique, a regilo do vale do Zambeze 8 um excelente exemplo 
de uma Qrea que requer um mgtodo integrado de planifica~go dos grandes 
projectos, tais como a segunda fase de Cahora Bassa, as minas de carvlo de 
Moatize e o projecto do alumSnio, assim como a agricultura irrigada e as 
agro-indbstrias associadas. Poderla ser transportado gis por gasoduto para 
a regilo se vierem a ser deecobertae grandee reeervae ao eul da regilo. 0s 
sistemas ferrovidrioe e fluviais fornecem a espinha dorsal doe traneportee 
para a regilo, mas slo requeridoe grandes investhentoe para reabilitar e 
melhorar os caminhos de ferro e oe portos, e para tornar o Zambeze uma via 
fluvial navegsvel. Mesmo a realiza~io de uma pequena parte do potencial 
econ6mico da regilo apenae pode ser uma proposta a loago prazo, devido 1s 
perspectivas econdmicas actualmente d e ,  quanto B magnitude do inveetimento 
envolvido, 1 presente falta de conhecimentoe eobre o potencial doe recursos 
e dos mercados e b falta de peaeoal de geetlo e profieeional. 

6.23 As disposic6es institucionais para a planificaclo e 
desenvolvimento da regilo do Zambeze devem eer reviatas por causa da 
necessidade de uma perspective global e para a utiliza~go efectiva de 
nGo-de-obra qualificada e de aesiet~ncia t8cnica. Eeta anglise (que deverL 
receber assiet8ncia tgcnica) complementaria a recomendada an6lise 
estrat6gica das oportunidades do mercado international e, conjuntamente, 
elas forneceriam a base para a planificacHo do deeenvolvimento a longo 
prazo da regilo do Zambeze. 



RESUMO DAS RECOMENDACOES DA MISSAO ACERCA DAS INSTITUICOES 

6.24 (a) 0 Conselho Nacional de Energia deve ser criado como uma entidade 
efectiva de elabora~Ho de polfticas (parbg. 6.8). 

(b) Deve ser dada assist8ncia tdcnica ao Departarnento de Energia, 
para formular o seu programa de trabalho e executar as 
actividades prioritSrias (parbg. 6.12). 

(c) As principais empresas do sector (PETROMOC, CARBOMOC, EDM, ENH) 
devem ser obrigadas a apresentar relatdrios de actividades e 
financeiros para permitir a coordenacHo bbsica dentro do sector 
(parbg. 6.7). 

(d) As principais empresas do sector deve ser dada assist8ncia 
tgcnica para desenvolver uma estratdgia e preparar programas 
detalhados de aperfei~oarnento da funcHo de gestHo (parsg. 6.16). 

(e) Deve ser dada a devida atencHo B forma de assistcncia tdcnica a 
qua1 terb de ser concebida de acordo corn as circunstSncias 
especfficas (parsg. 6.19) 

(f) A planifica~Ho de grandes investimentos deve envolver urn mdtodo 
integrado multi-sectorial (parsg. 6.21), considerando 
especialmente o desenvolvimento da regiHo do Vale do Zambeze 
(parCg . 6.24). 
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CUSTOS E PRECOS DOS COMBUSTIVEIS LENHOSOS EM MAPUTO NO AN0 DE 1985 

Precos, Margens de Lucro e Custos da Lenha e Carvao Vegetal 

1. Nos meados de 1985 o preco retalhista de lenha com um conteiido de 
humidade de 20% a 30% na cidade de Maputo foi cerca de MT 25/kg. 0 preco 
grossista foi aproxlmadamente MT 15/kg quando comprado por carga de camiHo 
de cerca de 4 toneladas. A margem de lucro do preco retalhista 6 portanto 
aproxlmadamente 67% (o preco retalhista de uma carga de camiHo f de 100.000 
MT enquanto o custo grossista 6 cerca de 60.000 MT) mas deve cobrir custos 
de rachar a lenha e venda (comissBes, guardas, vendedores) de modo que a 
margern de lucro lfquida 6 de cerca de 40%. A remuneracao mensal de urn 
comerciante m6dio (vendendo 5 a 6 cargas de camiHo por mzs) seria portanto 
cerca de 150.000 MT. Esta elevada margem de lucro reflecte em parte os 
riscos inerentes neste comfrcio, devido B possibilidade de ataques de 
grupos armados e provavelmente tamb6m inclui alguma receita, que reflecte a 
eacassez de vefculoe e de combustfveis para motores. Em termos absolutos, 
esta remuneracao 6 cerca de 10 vezes o vencimento mensal de urn funcion6rio 
piiblico de alto nfvel. 

2. 0 pre~o retalhieta do carvao vegetal em Maputo nos meados de 1985 
foi cerca de 150 MT/kg, mas memo a um preco tao elevado, a procura 
claramente excedeu a oferta. Ae vantagens do carvHo vegetal em comparacHo 
com a lenha nas dreas urbanas pareciam ser subestimadas pel0 mercado, 
porque a energia Gtil proveniente do carvio vegetal tinha quase o mesmo 
cueto que a energia gerada com lenha (presumindo eficiancias de conversHo 
de 8% para lenha e de 20% para carvHo vegetal). A explicacao pode ter 
eido, que o preco da lenha chegou ao nfvel mais alto que o mercado era 
capaz de suportar (cerca de O,lO MT/kcal de energia Gtil); neste nfvel, os 
produtoree acharam mais lucrative fornecer lenha no lugar do carvao 
vegetal, vindo das ireas de oferta de combustlveis lenhosos. 

3. Uma andlise break-down tentativa dos custos do comfrcio de carvao 
vegetal em Maputo eugere que a margem de lucro do preco retalhista 6 cerca 
de 100%. No entanto, como o com6rcio de carvHo vegetal 9 feito em escala 
muito pequena, esta margem aparentemente alta pode ser o resultado dos 
elevados riacos e dos custoe fixos altos de actividades em pequena escala 
na producao e nos transportee. Cami6es cheios corn carvHo vegetal, d o  
foram vistos em Maputo durante bastante tempo e o comerciante tlpico 
negoceia apenas um ou poucos sacos por dia. 1/ Ae receitas totals de um 
comerciante de carvao vegetal nao eao muito gltas, portanto, o com9rcio f 
muitas vezes conduzido como uma actividade secundiria (pot exemplo, por 
trabalhadores que faltam aos seus empregos ou durante fins de semana, e pot 
mulheres que tam que se deslocar at9 Bs suas hortas ou Bs suas granjas). 

1/ A literatura oficial refere-ee a sacos de 40 kg de carvHo vegetal. - 
Isto provavelmente refere-se a sacos utilizados em projectos 
governamentais cuja produ~Ho 6 inaignificante e geralmente d o  6 
vendida no mercado livre. Oe eacos maiores que a miesHo viu (e pesou) 
mediram aproximadamente 0.16 m3 (6 pis ctibicos) e continham cerca de 

(Footnote Continued) 
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MT/ saco 

1.500 

Carvgo Vegetal: Estrutura dos custos 

P r e ~ o  de compra nas zonas rurais 
(para um saco de 23 kg) 
Transporte 
na zona rural 130 MT 
barco de travessia 2 6 
na zona urbana 100 - 

256 MT 11 - 256 

Custos Totais 75 1.756 

P r e ~ o  retalhista 143 3.266 
Margem de lucro bruta 7 2 1.510 

A margem de lucro bruta estimada exclui o pagamento do trabalho da pessoa, 
que negoceia. Nonnalmente dispende-se um dia inteiro para completar um 
ciclo de recolher e vender um ou poucos sacos. A estimativa tambh exclui 
os riscos pessoais corridos pel0 comerciante. A margem de lucro bruta 
equivale a cerca de 10 vezes o salsrio dnimo urbano disrio. 

4. A possibilidade de uma reducHo do preco retalhista do carvHo 
vegetal, se o com€rcio deste carvHo fosse feito em escala maior e em 
condic8es seguras, 6 demonstrada pot uma eetrutura de custos esbo~ada com a 
tabela seguinte: 

(Footnote Continued) 
55 libras (23 kgs) de carvao vegetal. Urn sac0 de 40 kgs eeria grande 
e pesado demais para ser carregado por pessoae em longas distlncias. 
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ComGrcio de carvlo vegetal numa escala maior (por carga de camilo): 

Aluguer de camilo 15.000 MTIdia 
80 sacos de carvlo vegetal 

(suponhamos 2.000 kgs) 
pel0 preco ao produtor (na zona rural) 

@ 65 MTIkg 130.000 
145.000 

Margem de lucro (suponhamos 40%, a mesma, 
que estd sendo usada para a lenha) 58.000 

Custos totais de uma carga de camilo 
CIF Maputo 203.000 MT 

Custos CIF mais margem comercial em Maputo 100 MT/kg 
(mais algumas despesas de venda, digamos 
10 MT/kg) 110 MTIkg 

enquanto o preCo retalhista actual G de 150 MTIkg 

No entanto, conforme um levantamento sobre combustfveis lenhosos que 
d8o entrada no Maputo, feito pel0 Ministdrio da IndGstria e Energia, em 
meados de 1985 o custo c.1.f. mais a margem de lucro para o comerciante em 
Maputo, em condi~6es de inseguran~a, foi cerca de 150 MT/kg. Estas 
conclusbes d8o peso B afinna~iio que uma parte substancial da alta margem 
bruta de 100% representa o pr€mio de risco e de escassez para produtores e 
transportadores. E impossfvel comercializar-se por carga de camilo porque 
a recolha de uma tal quantidade num ou vsrios locais afigura-se actualmente 
pouco visvel dada a falta de seguranca nas zonas rurais, o que impede a 
concentra~iio de fabrico de carv8o vegetal. 

- 
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RECURSOS F'LORESTAIS EM MOCAMBIQUE - 1/ 

1. 0s recursos  f l o r e s t a i s  de Mo~ambique consistem de f l o r e s t a s  
n a t u r a l s  com fo lhas  l a r g a s  e de plantac6es com espdcies de euca l ip to  
principalmente. As f l o r e s t a s  n a t u r a l s  incluem t a n t o  a s  f l o r e s t a s  densas e 
hiimidas como a s  f o r m a ~ b e s  de savana a b e r t a  que constituem mais de 99% dos 
recursos  f l o r e s t a i s  e x i s t e n t e s ,  sendo a p a r t e  r e s t a n t e  cons t i tu fda  por 
mangues . 
T i ~ o s  de f l o r e s t a s  

2. A c lass i f icacHo seguinte  de t i p o s  de f l o r e s t a s  f o i  u t i l i z a d a  para 
o inventdr io  mais completo, que f o i  f e i t o  a t 6  agora em Mo~ambique. 
F lo res tas  de grande po tenc ia l  incluem f l o r e s t a s  htimidas e secas  com 
e s t r a c t o  super ior  formado por drvores com uma a l t u r a  m6dia de mais de 20 
metros. Estas f l o r e s t a s  estAo loca l i zadas  em Sofala e noutras  provfncias 
do Norte e e l a s  sAo as melhores f o n t e s  de madeira com v a l o r  comercial. 
Elas requerem proteccAo contra  usurpacHo e fogo a t rav6s  de um plano de 
ges tao  bem f e i t o ,  porque e l a s  t t m  um papel  importante na proteccAo de 
v d r i a s  bac ias  hidrogr8ficas.  As f l o r e s t a s  de produtividade media t t m  o 
e s t r a c t o  super io r  formado por 8 ~ 0 r e 6  com uma a l t u r a  d x i m a  de 12 metros, o 
e s t r a c t o  intermedidrio com drvores de 5 a 7 metros de a l t u r a  e vegetacao 
densa baixa de ervas  e arbustos  p e r t o  do n f v e l  do chAo. Este t i p o  de 
f l o r e s t a  f o i  formado como resu l t ado  do excess0 de exp lo ra~Ao de f l o r e s t a s  
de a l t a  produtividade,  e tamb€m por estarem expostas constantemente a 
fogos, que tSm interrompido o processo de regenera~Ho. E encontrado em 
t e r r a e  com so los  arenosos pobres. Este t i p o  encontra-se principalmente nas 
reg ibes  c e n t r a l s  e do nor te ,  F l o r e s t a s  de-producio baixa- sHo - 

carac te r i zadas  por drvores relat ivamente baixas  no e s t r a t o  super io r  com 
cerca  de 10 metros de a l t u r a ,  formando uma camada clmeira com menos de 50% 
de cobertura.  0 e s t r a t o  mid10 6 fonnado por drvores de 6 metros de a l t u r a  
e a cober tura  do s o l o  com ervas € relat ivamente grande. A s  f l o r e s t a s  de 
crescimento secundir io  ou f l o r e s t a s  degradadas, conhecidas localmente por 
hmatagais a l tos" ,  sAo inc lu idos  n e s t a  ca tegor ia ,  TZm a apar tnc ia  de uma 
f l o r e s t a  mas a sua composi~Ho d bas tan te  d i f e r e n t e ,  compoeta de e s p i c i e s  
com espinhos e r e s i s t e n t e e  a secas ( x e r b f i t a s ) ,  bem adaptadas a c o n d i ~ b e e  
de c l i h  seco. A cober tura  com drvores  i cerca de 30% da d rea  t o t a l ,  

Savana com e sem drvores  

3. Uma gama de vege ta~Oo complexa f o i  agrupada n e s t a  ca tegor ia  mas 
sua c a r a c t e r f s t i c a  p r i n c i p a l  6 a predominancia de um e s t r a t o  de ervas, Be 
vezes, com uma esparsa  cober tura  com drvores. E t a m b h  chamada "zona do 
cajG" devido B presenCa da e s p i c i e  Anacardium occ iden ta l i s ,  As forma~tres 
sc.?urbanas a o  redor  de Maputo e Beira  pertencem a esta categor ia .  Es te  6 o 
t i p o  de vegetacao predominante em v a s t a s  dreae  do pafs,  

1/ Es te  Anexo fundamenta-se tamb€m e m  grande p a r t e  no t r aba lho  do Sr. A. - 
K i r  e ou t ros  da equipe FAO/PNUD na Di rec~Ao de F lo res tas ,  M i n i s t i r i o  
da  Agriculture,  Maputo, 
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Mangue 

4. Trata-se de associacbes homogdneas de Rhizofora sp (muito 
apreciado como lenha), Avicennia sp e Sonneratia alba. 0s mangues estHo 
concentrados nas imediacbes doe estuLrios e ao longo do litoral. Por causa 
do corte excessive para lenha e carvio vegetal, a floresta de mangue na 
Baia de Maputo quase desapareceu e os Gnicos mangues restantes encontram-se 
nas Breas coeteiras das provincias de Sofala, Nampula e Zambbzia. Estas 
florestas diminuiram muito rapidamente, de 1,s milhbee de ha em 1963 para 
850.000 ha em 1976 e 455.000 ha em 1980. 

VegetacHo dae Dunae 

5. Eeta vegetacHo 6 fonnada por espiciee perenes nae Breae hGmidae 
das dunae de areia eendo conetituida por eepdciee de drvoree pequenae com 
eepinhoe taie como Sophora tomentoea ,- ~iseus quandrangularie , Veprie 
Lanceolata, etc. Eeta vegetacio tamb€m eetB a desaparecer devido B 
explora~Ho demasiada para lenha. Ae plantacbee de casuarinae, que foram 
feitae com grande esfor~o para estabilizar as dunae de areia, estio a eer 
cortadae para combuetivel. 

Floreetas Naturais 

6. Ae imagene de eatdlite (LANDSAT, ERTS 11) obtidae em 1972, 
juntamente com fotografiae adreas tiradas anteriormente formam a base da 
informacHo exietente eobre a exteneio da-cobertura do pais com vegetacgo 
florestal. 0 mapa florestal actual desenhado na base da interpretacao 
visual dae fotografiae e completado por amostragem no chHo e obeervacbee de 
fotografiae a6reae anterioree apreeenta a floreeta, como foi no comeco doe 
anoe de 1970. Regiaee naquele tempo deecritae como terrae com floreeta e 
com floreeta potencial totalizam 56,6 milhdee de hectares, conetituindo 71% 
da drea terreetre do paie de 71,7 milhaee de hectares. A dietribuicHo dos 
tipoe de floreeta por drea € reeumida no Quadro 1. 
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Quadro 1: POTENCIAL FLORESTAL DE MOCAMBIQUE EM 1972 
(em 1.000 ha) 

Tipo 

f l o r e s t a  produtiva 19.100 
altarnente produtiva 600 
razoavelmente produtiva 4.000 
pouco produtiva 14.500 

arbustos  corn pontencial  f l o r e s t a l  ou agro- f lo res ta l  20.000 
savana corn potencia l  agro-florestal-pecubrio 17.000 
t o t a l  da Brea corn potencia l  f l o r e s t a l  56.100 

drea f l o r e s t a l  t o t a l  19.100 
Brea corn potencia l  f l o r e s t a l  ou agro- f lo res ta l  37.000 

Breas corn potencia l  para caca e pecuLria 15.000 
out ras  Breas (mangues e dunas) 

t o t a l  da Brea t e r r e s t r e  

Fonte: Jorge Malleux, "Evaluation de 10s recursos f o r e s t a l e s  
de l a  Republica Popular de Mozambique", Roma, 1981. 

7. As concentra~t ies  p r i nc ipa i s  de f l o r e s t a s  sHo nas provincias 
c e n t r a l s  e do noroeste. A distr ibuicAo das f l o r e s t a s  por provincia,  
segundo as fo tog ra f i a s  de 1972, 6 moetrada no Quadro 2. 
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QUADRO 2: AREA FLORESTAL DE MOCAMBIQUE POR PROVINCIA EM 1972 
(em 1.000 ha) 

Categoria de Produtividade Area 
Provfncia Alta Mddia Baixa Total 

RegiHo Sul 
Maputo 
Gaz a 
Inhambane 

Regigo Central 
Sof ala 
Manica 
Zambgzia 
Tete 

RegiHo Norte 
Nampula 
Niaisa 5,O 897,5 2.010,O 2.912,5 
Cabo Delgado 

Total 596 ,O 4.024,O 14.506,O 19.126,O 

Fonte: A mesma do Ouadro 1. 

Apesar de se conhecer que existiu alguma degradaao e diminuicao a 
partir de 1972 devido a uma exploracHo do-controlada, a fogos e ocupacgo 
para agricultura, nHo foram feitos nenhuns estudos comparativos dando 
avaliac8es quantitativas sobre estas tendsncias. 

8. Com a excepcHo duma parte da provlncia do Niassa (1,4 milhees de 
ha) e Cabo Delgado (0,6 milh8es de ha), hb falta de informaciio substancial 
sobre a floresta actual em crescimento. 0s dados, que estHo disponlveis 
actualmente sobre as florestas em crescimento, sHo baseados nas conclusBes 
de uma amostragem pridria, feita em 1979 em 5 provlncias ricas em 
florestas, e que constituem 65% das dreas florestais do Pals, cobrindo 25 
esp€cies com valor comercial. A amostragem revela que os volumes mgdios 
das brvores corn DAP 21 de 25 cm e mais sHo de 35,l &/ha, 29,9 &/ha e 
13,2 m3/ha para floreitas de potencial alto, m€dio e baixo. 0 volume total 
de drvores existentee (independentemente do dihetro) 6 estimado em 70 
m3/ha, 50 m3/ha e 20 m3/ha, respectivamente. Estas estimativas sHo 

21 DAP = dihetro do tronco da drvore B altura do peito do agrimensor. - 
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coneideradae cauteloeas vieto que o estudo nHo cobriu todas as eepsciee de 
B ~ 0 r e e  nae floreetae. Por outro lado, os volumee m6dios por hectare para 
drvoree com DAP de 40 cm e mais, BHO de 20,8 m3/ha, nae florestas de 
potencial alto, 16,7 m3/ha nae de potencial m6dio e de 6rl m3/ha nas de 
potencial baixo. Aplicando ae meemas ddias ao reeto do pais, o volume 
total eetimado de floreetae em creecimento no Pale 6 de 517 milh8es de m3. 

9. Ae plantac6ee de floreetae foram iniciadae em Mocambique nos anoe 
de 1920. As plantac6ee de Caeuarina equieetifolia foram feitas 
inicialmente para fixacao dae dunas de areia. A drea plantada com 
Carmarina chegou a cerca de 2.800 hectares no ano de 1950. No entanto, 
as plantac6es para a producHo de lenha eAo muito male recentee. Oe passoe 
iniciaie foram dadoe no comeco doe anoe de 1950, mae a execucHo em eecala 
eignificativa eb foi l m a d a - e m  1979. Pinue aep. e ~ u c a l ~ ~ u t e  esp. foram 
as principais eepeciee utilizadae nestas plantac6ee. A concentracao 
principal-foi encontrada na provlncia de knica, onde ae plantacaee 
estabelecidae para a producAo de madeira comercial conetituem mais de 50% 
da drea floreetal. 

10. Oe desenvolvimcntoe recentee na polltica de refloreetamento dAo 
alta prioridade ao estabelecimento de plantac6ee para fornecimento de 
combuetfveie lenhoeoe aoe maioree centroe urbanoe. Como reeultado, 46% do 
programa de plantacAo actual 6 para a producAo de lenha e eetae plantac6ee 
estAo localizadae ao redor de trte dae maioree cidadee: Maputo, Beira e 
Nampula. Um reeumo da InformacHo sobre ae plantac6ee exietentee 6 dado no 
Quadro 3. 

Quadro 3: MOCAMBIQUE - PLANTACOES EXISTWTES EM FINS DE 1983 
Distrlbui~Ao por Idade (anoe) 

Local Eep6cie 0-5 6-10 11-15 15+ Total 

Maput 0 Pinho 
Eucalip to 

Sof ala Eucalipto 
Manica Pinho 

Eucalipto 
Zamb6zia Eucalipt o 
Nampula Eucalipto 
Niaeea Pinho 

Eucalipto 
Outroa Eucalipto 

Outrae 
Total 

Fonte: DireccHo Nacional de Floreetae. - 



Anexo 4 
PQgina 1 de 5 

NECESSIDADES ESTIMADAS DE PLANTACOES PARA PRODUCAO DE COMBUSTIVEIS 
LENHOSOS PARA FORNECER OS LARES URBANOS DE MAPUTO 

Procura de combuetfvel lenhoeoe 

1. A procura anual de combuetfvel lenhoso na regiHo de Maputo no8 
meadoe doe anoe de 80 E eetimada em cerca de 437.000 m3 de lenha e6lida 
seca ao ar equivalente, calculada nae eeguintes bases: 

Popula~Ho da drea urbana de Maputo (em 1984): 820.000 

Procura bruta media de energia dieponfvel - equivalente em lenha: 500kg/capita/ano 
(equivalente a 1 m3 de lenha empilhadal 
capitalano, lenha eeca ao ar) I/ 

Procura total urbana: 410.000 tlano 
547.000 m3 lenha 

edlidalano - da qua1 a percentagem a eer 
fornecida a partir de combuetfveie lenhoeoe: 80% 

Procura de combuetfveie lenhoeoe 
na drea urbana de Maputo (meadoe de 1984): 328.000 tlano 

- montante de lenha equivalente 
eeca ao ar: 

Com uma taxa de creecimento projectada da populasHo de Maputo de 5% ao ano, 
a procura para lenha em Maputo aumentaria aoe nfveie eeguintee: 

1 I - Foram ueadae neete eetudo ae eeguintee deneidadee de lenha . 
produzida em planta~6ee: 500 kgIm3 de madeira eeca ao ar 
empilhada (25% de conteddo de humidade); 750 kgIm3 de madeira 
edlida eeca ao ar (25% de conteddo de humidade); factor de 
empilhamento de lenha proveniente de plantasaee: 0.67. 0 factor 
de empilhamento para madeira proveniente de floreetae naturals e 
dreae floreetadae eeria male baixo - cerca de 0.50 - devido B 
irregularidade do talhe (forma) da madeira deetae provenifnciae. 
0 conteddo de humidade da madeira de corte recente (madeira 
verde) seria cerca de 50% e preeumiu-ee que a madeira para 
conetru~Ho eeria eeca ao ar na planta~Ho at6 atingir um contefido 
de 25% de humidade antes de eer traneportada para Maputo. 
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(m3 lenha sblidalano) 

Rendimento Anual da Lenha das Plantacbes 

2. As principais especies utilizadas nas plantacbes propostas para 
producBo de lenha seriam ~Lcali~tus camaldulensis, seleccionadas na base da 
experitncia com vgrias espgcies executada durante o comeco dos anos 80. 0 
aumento anual m6dio (i.a.m.) projectado, sob as condicbes climiticas e com 
as caracterfsticas de solo na regiio de Maputo d 12 m3 de madeira sblidalha 
(9tIha) para a primeira rotacio, com um perfodo de rotacio de 10 anos. 
EstB previsto, que trSs rotacbes seriam colhidas e, que o i.a.m. 
decresceria de 10% com cada rotacio. 0 rendimento de lenha seria cerca de 
85% do i.a.m., cerca de 100 m3/ha de madeira sdlida para uma rotacHo de 10 
anos, apes desconto da biomassa d o  utiliz6vel. A possibilidade, de 
reduzir o perfodo de rotacio a 8 anos, foi tamb€m considerada, dada a 
escassez crftica no abastecimento de lenha a Maputo. 

Necessidade de Plantacbes Dara ProducHo de Lenha 

3. 0 sistema para avaliar a necessidade de plantacbes para a 
producHo de lenha destinadas ao abastecimento da Brea urbana de Maputo deve 
incluir os fornecimentos vindos dae florestas naturais da regiio, com 
potencialidades para a producio dr lenha proveniente do corte de 6rvores e 
do desbravamento de terras para produ~io agrfcola. A procura de lenha pela 
populacHo rural, que mora nas Breas ao redor de Maputo, deve tambgm ser 
tomada em considera~io. NHo estHo disponfveis dados para fazer uma 
avaliacHo firme da situacio global mas pode ser feita uma avaliacHo 
preliminar na base de um estudo doe recursos florestais executado, em 1980 
no M i t o  de urn project0 de FAO. 21 Naquele estudo foi estimado, que o 
rendimento em lenha, que se pode knter anualmente, proveniente das 
florestas naturais localizadas dentro de um raio de 60 km B volta de 
Maputo, seria cerca de 200.000 m3 de madeira selida colhida. Esta 
capacidade deve ter sido diminufda com o deflorestamento e d prov6ve1, que 
esta diminui~Bo continue. A avaliacio das tendtncias de biomassas em p€ e 
doe rendimentos capazes de serem mantidos € um doe principais objectivos do 
trabalho de inventBrio floreetal proposto (capftulo 2). 

21 - "AvaliacHo doe Recursos Florestaie de Mo~ambique" por Jorge 
Malleux, Maputo, Junho de 1980 (Project0 da FA0 MOM/76/007). 
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4. As necessidades de lenha da popula~Bo rural, que mora dentro de 
urn raio de 60 km de Maputo, estimada em cerca de 350.000 pessoas em 1980 e 
com uma taxa de crescimento anual entre 2% e 2,5%, sHo avaliadas 
actualmente em cerca de 350.000 m3 de madeira sblida/ano. Algumas dessas 
necessidades estHo sendo satisfeltas a partir de terras locais tipo eavana, 
mas o rendimento, que se pode manter das florestas naturais locais, eeria 
capaz de satisfazer apenas cerca de metade das necessidades da populaclo 
rural local. Portanto, para fins de planeamento, seria indicado 
considerar, que a maior parte do rendimento, que se pode manter proveniente 
de florestas naturals dentro de urn raio de 60 km de Maputo d requerida para 
satisfazer a procura de lenha da populacHo rural. No estado de depresslo 
no qua1 se encontra actualmente a inddstria de serraclo, a quantidade de 
desperdfcio de madeira das serracbes poderia dar apenas uma contribui~lo 
marginal ao suprimento de lenha 3s dreas urbanas. A escala futura doe 
programas de desbravamento de terras para a agricultura € actualmente mera 
conjectura. Uma primeira aproxima~lo a uma estimativa das necessidades de 
plantac6es para a produ~Ao de lenha 6 portanto a procura projectada de 
combustfveis lenhosos na drea urbana de Maputo. Esta estimativa nlo inclui 
o fornecimento de combustfveis lenhosos, especialmente de carvlo vegetal 
transportados de dreas de producAo al€m do raio de 60 km ao redor de 
Maputo. 

Magnitude das Necessidadee de Plantacbes 

5 .  A procura de cambustfveis lenhosos em Maputo projectada no 
pardgrafo 1 requereria a colheita nas dreas de plantacbes seguintes: 

Com uma rotacHo de dez anos para o corte de madeira, a drea de plantacbee 
para a producAo de lenha deveria eer dez vezes o tamanho dessas dreas acima 
projectadas. Uma contribui~lo pequena para essa exigsncia deveria ser 
prestada pelas plantac8es jd existentes na provfncia de Maputo, as quais 
foram estabelecidas a partir doe Gltimos anoe da d6cada de 1970. Da drea 
total plantada de 1.270 ha, a taxa m€dia de sobrevivsncia at€ agora foi de 
43%, uma drea efectiva cultivada de cerca de 600 ha. Estas Breas estar7lo 
prontas para a colheita a partir doe primeiros anos da ddcada 1990, mas a 
produ~Bo satisfard apenas uma pequena porcBo da procura total. 0 plantio 
adicional estd planeado nos programas originais para estas plantac6es, mas 
o seu progress0 dependerd da restauraclo da paz nas dreas rurais e da 
disponibilidade de recursos. 

6. A conclusHo principal desta avalia~Ao 6 que, sera neceesdrio um 
vasto programa para estabelecer planta~8es para produ~Ho de lenha para 
satisfazer a procura futura de cambustfveis lenhoeos na drea urbana de 
Maputo, ee eeta vier a ser a ihica opclio adoptada. Urn programa ilustrativo 
para satisfazer esea procura € moetrado no Quadro 1 deete Anexo baeeado em 
unidades de plantacAo de 3.000 ha e numa rota~lo de 10 anos. A maior parte 
da procura urbana de lenha poderia eer satisfeita a partir do ano 2002, 
aproxlmadamente, cam um programa de plantacHo de cerca de 12.000 
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halano. Esta estimativa i n c l u i  um e s f o r ~ o  para i n t ens i f i ca r  a capacidade 
de execu~i30 do estabelecimento de plantac6es e para a p repa ra~ao  necess i r ia  
dos trabalhos antes do in fc io  do programa. A magnitude do e s f o r ~ o  
requerido € demonstrado pel0 valor  acumulado da Brea t o t a l  plantada neste 
programa, comecando em 1990 e atingindo 133.000 ha e m  2000, 181.000 ha em 
2005 e B 229.000 ha em 2010. 0 coroldrio desta conclusio f que exis t i r iam 
def ices  importantes na s a t i s f a ~ H o  da procura a t €  cerca do ano 2002, a d o  
se r ,  que fossem adoptadas outras  o p ~ b e s  de medidas de ges t lo  da o fe r t a  e 
procura de combustSveis lenhosos e ,  que i s s o  r e su l t a r i a  em deflorestamentos 
maiores adicionais na Regilo. A necessidade de outras  medidas f evidente, 
especialmente para a gestHo da procura como f o i  discutido no Capftulo 2. 

7. Um maior esforso s e r i a  exigido para rnobilizar 08 fundos 
financeiros,  incluindo a s  d iv i sas  3/ , os recursos de ges t io  e de do -de  
obra para a execu~ao  de um progrG desta magnitude para Maputo, em 
conjunto com programas aemelhantes numa esca la  menor, para s a t i s f aze r  a 
procura de lenha nas dreas urbanas da Beira e de Nampula. 

3 / - Baseado nas estlmativas fornecidas pela  D i r e c ~ i o  de Florestas  e 
os seus Conselheiroe da FAO, uma unidade de p l a n t a ~ i o  de 3.000 ha 
deveria ex ig i r  um investimento em d q u i n a s ,  equipamento e 
i n s t a l a~ i5es  da ordem de 1 milhao de ddlares a precos de 1985. 
Uma grande p o r ~ i o  deete  iwestimento deveria s e r  repet ida de ee t e  
em s e t e  anos durante a vida da p lan ta~Bo para a repos i~Bo de 
d q u i n a s  e equipamentoe desgaetados. 



Quadro 1: FORMACAO DE PLANTACOES PARA PRODUW DE LENEA 
EXIGIDA PARA SATISFAZER A MAIOR PARTE DA PROCURA 

PROJECTADA DE LENHA NA AREA URBANA DE MAPUTO 

Produ~Ho de lenha c /  Produ~Bo 
Procura em r e l a ~ B o  

urbana de Area Area Primeira Segunda Terceira a procura 
Ano lenha - a /  anual - b/  Total  Rota~Bo Rota~Ho Rota~Bo urbana 

a/ Eatima-se que a procura urbana de lenha aumenta paralelamante com o - 
creecimento projectado da popula~Ho de Maputo - 5% ao ano - com uopa procura 
"per capita" de 1 .m3 de madeira empilhada/ano. 

b/ Projectada com uma taxa que € requerida para s a t i e f aze r  cerca de 100% da - 
procura urbana de lenha apde t e r  em conta uma in tens i f ica~lho  inicial da tuu 

c /  Oe rendhentoe da produ~Ho de lenha presumidos eHo (m3 de mndeira e b l i d a l b  - 
colhido) : 1' r o t a ~ H o  - 100, 2' r o t a ~ H o  - 90, 3' r o t a ~ H o  - 80. 

Fonte: Eetimativae da mieeHo. - 
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AVALIACAO DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS PARA ESTABELECER PLANTACOES 
PARA PRODUCAO DE LENHA NA REGIAO DE MAPUTO 1/ - 

1. Neste capitulo faz-se a avaliacHo de um certo nhero de programas 
para fornecer lenha a Maputo. A escala destes programs C substancialmente 
menor que a ordem de grandeza estimada como necessBria para satisfazer a 
procura total (Anexo 4 ) .  0s programs de produclo de lenha avaliados 
consistem em taxas anuais de planta~lo entre 2.000 e 4.000 ha ao longo de 
20 anos com uma Brea total para a cultura de 40.000 ha para trOs 
alternativas e de 60.000 ha para seis alternativas. No caso do perfodo do 
programa comecar em 1990, o plantio seria executado entre 1990 e 2010, e a 
lenha seria produzida entre 2000 e 2040. Uma taxa media anual de plantaclo 
de 3.000 ha C cerca de 25% da taxa madla do programa requerido para 
satisfazer a maior parte da procura urbana de lenha em Maputo a partir do 
ano 2002 (Anexo 4). 

2 .  0s custos directos dos programas de planta~lo foram obtidos nas 
bases seguintes: 

- 

- custos de dquinas, equipamentos e materiais slo baseados nos 
precos mundiais CIF Maputo; 

- do-de-obra local qualificada € custeada com base nos saldrios 
pagos ; 

- do-de-obra local nHo qualificada € custeada com base no valor do 
cabaz de compraa mensal, que € necessgrio para viver e de acordo 
com o equivalente aos precos mundiais; - 2/ 

- assistQncia tscnica estrangeira € custeada na base de um 
contrato de gestHo com uma firma cujos pagamentos slo feitos em 
moeda estrangeira; 

- as terras utilizadas para ae planta~bes de produclo de lenha slo 
valorizadas mediante um c6lculo do custo de oportunidade em 
termos da producHo anterior de aliment08 de subsisttncia; 

1 / - Esta avaliaclo 8 baseada no trabalho de planeamento feito por 
funcion6rios da DireccHo das Florestas do Ministdrio da 
Agricultura e pelos Conselheiros da FA0 trabalhando com aquela 
DireccBo. 

2 / - 0 custo da do-de-obra nlo qualificada valorizado com este m€todo 
6 cerca de 10% doe eal6rios pagos a eetes trabalhadores com a 
taxa de cbbio de 43 MT/US ddlares segundo a comparacBo doe 
custos entre este estudo e um estudo semelhante feito a precos de 
mercado pela DireccBo de florestas (refertncia: "Reflorestamento 
para ProducBo de Lenha e CarvBo para a Cidade.de Maputo - Ideia 
de Projecto", Marco de 1985) .  
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Estas estimativas de custos nlo incluem os custos indirectos do 
estabelecimento de planta~6es para produ~lo de lenha, especialmente a 
infraestrutura de apoio dada pel0 Governo. Estes custos 630 capazes de ser 
substanciais. 

3.  0s seguintes nove programas de plantaclo alternatives foram 
avaliados para testar a sensibilidade das economias de produ~lo com 
respeito Bs escalas de actividade e B dura~lo dos perZodos de rota~lo. 

Perfodo Total da 
Programa de de drea 

Programa planta~lo Programa rota~lo plant ada 
Niimero (halano) (anos) (anos) (ha) 

20 
2 0 
14 (primeiro) 
6 (subsequente) 
2 0 
2 0 
20 (primeiro) 
10 (subsequente) 
10 (primeiro) 
10 (subsequente) 
10 (primeiro) 
10 (subsequente) 
10 (primeiro) 
10 (subsequente) 

0s rendimentos projectados de lenha slo baseados num valor para o 
incremento anual m6dio (1.a.m.) (MAI) de 9 toneladaslhalano assumindo que 
15% da biomassa total nlo seria utilizdvel como combustfvel lenhoso. Cada 
planta~lo funciona trzs rota~Bes e estima-se que o 1.a.m. diminui 10% em 
cada rotaclo. 

4. 0s custos unitdrios para o estabelecimento e a manuten~30 de uma 
planta~Ho para produ~Ho de lenha na RegiHo de Maputo sHo fornecidos no 
Quadro 1 neste Anexo. Estas estimativas foram elaboradas pela Direc~3o de 
Florestas e pelos Conselheiros da FA0 que trabalham para a Direc~Ho. 0s 
custos estHo traduzidos em custos anuais para cada alternativa de program 
de planta~Ho que estkl avaliada, junto com as correspondentes quantidades 
anuais de lenha a produzir. 0 custo m6dio de producAo 6 computado mediante 
a f6rmula seguinte: 
(Valor Presente Descontado dos Custos Anuais durante a Vida do Programa) 
dividido pel0 (Valor Presente Descontado das Quantidades Anuais de Lenha 
Produzidas). 
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As vantagens desta f6rmula sHo que ela toma em conta o valor actualizado 
doe recursoe de inveetlmento e a irregularldade dae estructurae doe custoe 
anuals de producao. Oe fluxoe anuais doe cuetoe e da producHo para o 
program 5 (parligrafo 3) sBo moetradoe no Quadro 2 deste Anexo. 0 custo 
mgdio, a uma taxa de actualizacBo de 12%. para eete programa 6 eetimado 
eer 17.07 dblaree/tonelada, equivalendo a 734 MT/tonelada de lenha colhida. 
As eetimativae doe cuetoe midioe para cada urn doe nove programas de 
planta~Bo Be taxas de actualizacBo de 10%. 12% e 15% 680 dadoe no Quadro 3 
deete Anexo. 



a/ ~ l N m t 8 x a ~ d e p l a c e C b d e 3 . 0 0 0 h a .  - 
b/ a ~ & e o l o c n u e d a p l c m t a C l b € f e i t a c a m d q u f m s ;  aplcraylb,etc,€feitammuelmante; a& - €feitamntracCBoanld.. 
c/ 5.4 b-dltdha para 2.000 ha/-, 3,4 k a m d b b  pam 4.000 ha/-. 
a - 105 fslmm¶/ha para 2.000 ha/-; % t35lamsbpara 4.000 ha/-. 
Rmte: MracClbflaorsteleQmdhdm3daFM. - 
Woes: O(Irrrtodirectototalpar*(82o~b)prwnrrlmeate - 

~oamtototalreqectivo. ~ ~ ~ ~ ~ p a r a o  
~ d a ~ , ~ o e e e a k l c d m a r t o d a k b r c l e e n r h n a & ~  LI 

~ ~ t & a n t e 0 8 p P r l P r i m e 5 ~ .  O e c u e b e n b r l . l r u r , ~ e s t C g ~ s m u t r u 3 M l a #  
. e t b ~ m f d m r &  1.000dQuresal .XXI~/tm. EetaeeatimtivaedeQIltae~everkm 
--• 
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Quadro 2: CUSTOS E PRODUCAO ANUAIS DE PLANTACAO 
PARA PRODUCAO DE LENHA PARA 0 PROGRAMA 5 

3000 ha/ANO PLANTADOS DURANTE 20 ANOS COM ROTACAO DE 8 ANOS 

Ano Custo Anual - a/ Produ~Ho Anual Ano Custo Anual - a/ Produ~Ho Anual 

(ton. x 1000) 

Valor Presente Deecontado a ( X ) :  

(ton. x 1000) 

Fluxo de Cueto Anual (US$ x 1000) 22.039,4 17.739,O 13.953,4 
F l w o  de Produ~Ho Anual (ton. x 1000) 1.408,2 1.039,l 686,O 

Custo M€dio (US$/tonelada 
MTItonelada) - a/ 

a/ A uma taxa de chbio de 43 MT/US$. - 
Fonte: Direc~Ho de Floreetae e Aseeeeoree da FAO. - 
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Quadro 3: CUSTOS MEDIOS DA LENHA PRODUZIDA EM PLANTACOES 
NA REGIAO DE MAPUTO 

(MT/t) a/ 

Programa 
Alternativo - b/ 

Taxa de Desconto ( X )  
taxa de actualiza~iio 
10 12 15 

a/ A uma taxa de csmbio de 43 MT/US$ - 
b/ As alternativas foram definidas no parigrafo 3 deste Anexo. - 
Fonte: Direc~Bo de Florestas e Conselheiros da FAO. 

5 .  As estimativas dos custos miSdios revelam que o programa 
alternativo 5 di os custos mais baixos dos programas avaliados. No 
entanto, a faixa das estimativas dos custos nHo 6 grande. As estimativas 
de custos para programas com rota~aes de 8 anos elou programas baseados 
numa taxa de plantacHo de 3.000 halano s8o as mais baixas das alternativas 
avaliadas. Dada a urgtncia em aumentar os abastecimentos de lenha a 
Maputo, deveriam ser avaliados em comparacHo perfodos de rotacHo mais 
curtos que 8 anos com uma estimativa apurada dos parsmetros-chave para a 
avaliac80, como por exemplo perfis de idade dos 1.a.m. para as espiScies 
aeleccionadas de brvores. A avaliacbo deveria ser tamb€m tHo especffica 
quanto possfvel, a reapeito da localizacbo, para tomar em conta os factores 
locals sobre os custos (por exemplo, preparacao da terra) e rendimentos 
(caracterfsticas dos solos). A taxa de plantacHo ideal de 3.000 halano, 
deveria tamb6m ser revista com estimativas de custos melhorados; isso darb 
uma indicacHo da escala de operacBes em cada area de plantacHo a qua1 por 
uma vez forneceria um programa de custo mfnimo para plantacaes para 
produe80 de lenha. 
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Estimativa das Necessidades Mfnimas de Energia para 
HabitasZles em Maputo no Ano de 1984 

Necessidade Mnima Anual de Energia Utilizgvel (MJ/capita) 730 - a/ 
PopulasHo de Maputo em 1984 820.000 
Necessidade Domgstica Mfnima6Anual para Energia 
Utilizgvel em Maputo (MJxlO ) 600 

a/ Cozinha: - 1,s MJ/capita/dia 
Luz e outros Q MJIcapitaldia 

Total 2,O MJIcapitaldia = 730 MJ/capita/ano 

Necessidades para cozinhar correspondem em mgdia a 500 &/per capitalano de 
lenha usado em fogo aberto com urn rendimento de tranefonnacPo de 8%, usando 
um valor calorffico de 14 HJ/& para lenha seca ao ar (25% conteGdo de 
humidade) . As ne.cessidadee para ilumina~ao e aparelhoe el6ctricoe (except0 
cozinhar e excluindo aquecimento dom6etico) correspondem a um consumo m€dio 
por habita~go de kWh/dia de electricidade, ueando o valor calorffico de 3,6 
MJ/kWh e presumindo 7 peeeoae/habita~Ao. As neceeeidadee combinadas de 
energia de 2,O MJ/cap/dia correspondem a uma procura de petrdleo na ordem 
de 1,4 litroe/habita~Ho/dia, ueando um valor calorffico de 35 MJIlitro e um 
redimento de traneforma~Ho de energia de 30%. 

Fonte: Estimativas da missPo. 
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OOEBM) DE RXWlW PARA FITS -006 E -CKE, 1 9 M  
(-1 

3. lb ta l  Deri& & FetroZeo 404.552 
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b. Total QIW1 L - - L - - -  121 9 106.3 72.3 73 5 32.3 11.7 - 



CONSUMO DE PRODUTOS PETROLIFEROS POR SECTOR: - a/ 1979-1982 
(XI 

Sector 

. Transportes 20,8 23,5 27 ,O 25,2 

. Indiistria e Energia 
(Inc. Produ~Ho de 

Electricidade) k/ 

. Agricultura 6 B 7 7 ~ 5  7 ~ 0  8,O 

a/ Consumo Interno (exclui "Bunker"). 
/ Gasdleo e Fueldleo. 
c/ Inclui consumidores comerciais, obras pfiblicas, govern0 e - 

diversos. 
Fonte: PETROMOC. 
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CARACTERISTICAS GERAIS DAS INSTALACOES DA REFINARIA DE MATOLA 

A. Unidades de TraneformacHo Capacidade, BISD 

Unidade de DeetilacHo AtmoefLrica 21 
Unidade de DestilacAo AtmoefLrica 22 
Unidade de DeetilacHo a VBcuo 
Ref ormador 
Unificador 
Merox 
Unidade de RecuperacHo de GBe 
Unidade de Asfalto 

B. Unidades Auxiliaree 

(i) Va or: 2 x 6 tlh, 16 atm., euperaquecimento a 200°C e 1 x 
h h ,  16 am., caldeiras de euperaquecimento a 280°C3 com 
reepectivo eietema de amaciamento. 

(ii) Agua de Refrigera~Ho: Torres de refrigeracao com ventilacHo 
induzida de 2 x 386 m3Ih e 1 x 350 m31h (temperaturae de 
40°C B entrada e 28OC B eafda). 

(iii) Ar Comprimido (eistemae de LOO peig): 

No. Forca Motriz - Func Ao Capacidade, 
CFM 

1 Dieeel Ar para a8 unidadee 300 
1 Motor Ar para ae unidadee 106 
1 Dieeel Ar para ae unidadee (auxiliar) 200 
1 Motor Ar para oe inetrumentoe 250 

(iv) Energia ElQctrica: geradoree a dieeel 4 x 687, 5 LVA, 2 x 
750 kVA e 1 x 40 kVA. 

(v) Capacidade doe Tanquee: petrdleo bruto - 320.000 m3; 
gaeolinae - 25.450 m3; petrdleolfuel para jacto - 9.250 m3; 
gaedleo - 38.200 m3; fueldleo - 45.500 m3; 
aefalto - 6.900 m3; GLP - 2.700 m3; outroe - 4.000 m3. 

(vi) Oleodutoe para o Petrdleo Bruto e para Derivadoe do ~etrdleo 
(2 km de comprimento) : 

No. - DimeneHo, polegadae Servicoe 

2 4 Petrdleo bruto 
10 Fueldleo 
12 Fueldleo 
16 Fueldleo 
6 Dieeel marftimo 
10 Produtoe limp08 
12 Produtoe limpoe 

Fonte: PETROMOC. - 
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BALANCO DA PRODUCAO DA REFINARIA DE MATOLA - 1979-84 - a/ 
(milhares de toneladas) 

Entradas na Refinaria 

Petr6leo bruto 602,O 708,9 461.3 506.4 262,4 86,l 
Resfduos reproceseados 4,O 5,7 - 30,s 10,9 - 
Total 606,O 714,6 461.3 536,9 273,3 86,l 

ProdusHo da Refinaria 

Propano/butano 
Gaeolinas 
PetrBleolfuel para jacto 
Gaedleo 
FuelBleo 
Aef alto 
Resf duos 
Combustfvel e Perdas 
da Ref ineria: 
Gbs e perdas 
FuelBleo 
Gasdleo 
GPL 

Total 606.0 714.6 461.3 536.9 273,3 86.1 

No. de Dias de Funcionamento nd 366 348 335 166 102 
(unidade de petrdleo bruto) 

a/ A refinaria esteve parada durante o ano 1985; nd - nHo disponfvel - 
Fonte: PETROMOC. 

- - ,- 

I .I. I*?. 
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COMPARACAO DOS CUSTOS DE SATISFACAO DA PROCURA MOCAMBICANA ESTZMADA DE 
PRODUTOS PETROLIFEROS PRODUZIDOS NA REFINARIA DA MATOLA EM RELAW0 
AOS CUSTOS DE ZMPORTACAO DESSES PRODUTOS NAS CONDICOES DO MERCADO 

MUNDIAL ANTES DOS MEADOS DE 1985 

Fonte: Estimativas e Hipdteses da MissHo 

Casos Analisados e HipBteses 

1 .  Foram analisados dois casos da procura em Mo~arnbique: 

Caso A: Procura ver i f icada em 1984: de 304.100 toneladas de produtos 
produzidos pela Refinaria de Matola. 

Caso B: Procura anual de produtos de 600.000 toneladas. 

2. No caeo A foram u t i l i zados  os precoe o f i c i a i e  da OPEP e os preCos 
"spot" (opera~6es  a dinheiro e entrega imediata) do produto bruto e 
taxas de f r e t e ,  todos e l e s  em vigor em Julho de 1984. 

No Caso B foram ut i l izadoe os precos o f i c i a i e  da OPEP e os  precos 
"spot" (opera~6es  a dinheiro e entrega imediata) do produto bruto e as 
taxae de f r e t e  todoe e l e s  em vigor em Julho de 1985. 

3. Presumiu-se que os  produtos excedentes e importados refinadoe (llmpos) 
foram comercializados ao seu valor  c.i.f. Maputo. 0 fuel6leo L 
exportado para Singapura. 

4 .  Utilizou-se o bruto Sariano jCI que contdm o padrlo de tendimento de 
produtos optimamente adequado (doe brutos para os  quais s e  dispbe de 
Informa~Ho) para ea t i s fazer  a procura altamente dis torcida de produtos 
limpos em Mo~ambique. 

5 .  0 custo de funcionamento da r e f i n a r i a  estimou-se s e r  10% mais elevado 
do que os  custos r e a i s  de 1983 (utilizou-se 19 dblareal t )  . 
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PROCURA, RENDIMENTOS DA REFINARIA E BALANCOS DE AMBOS OS CASOS 
(em milhares de toneladas) 

Caso A Caao B 

Rendim. SuperBvit/ Superdvit/ 
Bruto Procura Produ~Bo (DQfice) Procura Produ~ao (Dbfice) 

Produto Sariano Produto Refinaria Produto Produto Refinaria Produto 

GPL 2 , 9 3,2 3 s 2 - 13,8 13,8 
Gasolina 23,O 33,O 76,7 43#7 42,O 126,s 
Pe trdleo- 
Fuel p/jacto 16,9 56,4 56,4 - 93,O 93,O 

Gasdleo 27,l 180,4 90,4 (90,O) 324,O 149,O 
Fueldleo 23,s 29,9 85 $8 55,9 118,2 131,4 
hfalto 0,6 1,2 192 - 9,O . 3,3 
Combustfvel 

& Perdas 6,O - o o - 20,o - - - 33 $0 
1m 304,l 

- 
333,7 9#6 600,O 550,O 
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P r e ~ o s  de Julho 1984. US$/t 

Porto Embarque Fre te  & P r e ~ o  c.1.f. 
Bruto/Produtoe Preco Seguro Maputo 

Mistura Bruto Sariano 
Gasolina 87R 
Pet rb leo / fue l  p l j a c t o  
Gasdleo 
Fuel6leo 

Precos de Julho de 1985, US$/t 

Mistura Bruto Sariano 
Gasolina 87R 
Petrdleo/ fuel  p / j a c t o  
Gasdleo 
Fueldleo 

Nota : 0 Caso A e s t g  baeeado na procura de p r o d u ~ I o  em 1984 a precos de 
Julho de 1984. 
0 Caso B esta baseado numa procura de produtos aproximadamente 
duas vezes da procura de produtos do Caso A a precos de Julho 
de 1985. 
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COMPARAWO DOS CUSTOS DE SATISFACAO DA PROCURA MOCAMBICANA ESTIMADA 
DE PRODUTOS PETROLIFEROS PRODUZIDOS NA REFINARIA DE MATOLA EM RELACAO 

AOS CUSTOS DE IMPORTAW DESSES PRODUTOS NAS CONDICOES DO MERCADO MUNDIAL 
NO COMECO DO AN0 1986 

Fonte: Estimativas e hipdtesee da miee8o. - 

1. Procura Anual em Mocambique de produtos petrolfferoe 
(l.OOOt/ano) : GPL-15; gasolina para motores - 30; Fuel p/jacto/petrBleo - 
50; gas6leo 240; FuelBleo - 30. 
2. As operac6es da Refinaria da Matola sHo simuladas para trGs tipos 
diferentes de petr6leo bruto corn a configuracHo existente da refinaria, 
nomeadamente Arab Light (da Arbbia Saudita), ES Sider (da Lfbia) e Saharan 
(da Argdlia). 

3. h todos os casos, assume-se que a refinaria funcionarb para 
satisfaeer a procura nacional de gasdleo com oa custos seguintes: 

Cuetos fixos: 4.3 milh6es de d6laree/ano com a configuracio actual da 
refinaria. 

Cuetoe varibveis: 8,00/t de petrdleo bruto refinado. 

4. Precos de Produto Importado - os casos foram analisados para 
precos de produto petrolffero cotadoe FOB Yanbu de acordo com o Relatdrio 
Telegrafico de Platts sobre precos de petrdleo ("Platts Oilgram Price 
Report") para 17 diae do perfodo de 8 de Janeiro e 30 de Abril de 1986, 
fornecimento a Maputo. 

5. 0s gastos de frete marftimo de Yanbu para Maputo do produto 
importado estHo baseados sobre o tnmanho mejrimo de carga de 30.000 DWT: 
produtos refinados limpos - 14 d6lareelt; fuel6leo - 9,35 d6lareslt. 
Seguros e perdas no transporte estHo calculados como 0,8X doe valores FOB. 

6. 0s custoe a partir de Yanbu para abastecer a Refinaria de Matola 
corn Petrdleo Bruto Leve Arabe eio calculados com a mddia ponderada dos 
valores ("net-back values") lfquidos na base dos produtos, de rendimento 
equivalente mencionados na Nota 8 deste Anexo menos o custo do frete para o 
petr6leo bruto, incluindo eeguros e perdas mrftinras, e refinacio no 
Noroeste Europeu, computados da eeguinte maneira: 

(a) precoe dos produtos: Relat6rio Telegrbfico Platts sobre petrdleo 
tt Cargae na base c.1.f. Noroeste da Europa", except0 para o GPL o 

qua1 6 cotado a precos f.0.b. Yanbu male frete de 35 d6laree/t 
deetino Noroeste da Europa; 

(b) oe cuetoe de frete para petr6leo bruto origem Golfo Pdrsico e 
deetino Noroeete Europeu transportado em navioe tanque para 
petrdleo bruto extremamente grandee (VLCCe) via Cabo da Boa 
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Esperanfa sHo avaliados e m  5,73 d6 l a r e s I t ;  o s  cus tos  de seguro e 
de perdas marftimas sHo assumidas como 0,8% do va lo r  "net-back" 
f.0.b. do pet r6leo bruto; 

(c)  o s  cus tos  de r e f i n a ~ a o  no Noroeste da Europa silo estimados em 0,7 
cfntimos de d6 la r  (bbl).  

7. (d) o s  prefos  de abastecimento equivalentes a p a r t i r  de Yanbu para 
pet r6leos  brutos  E s  Sider  e Sariano foram t i r ados  do Rela t6r io  
Te legr i f i co  P l a t t s  i n t i t u l a d o  "AvaliacHo para transac6es a 
dinheiro  e com entrega imediata" ("Spot Assessment") sob o 
"Indice para pe t r6 leo  bruto  - pesado (balanceado) - Quadro da 
OPEC de ComparacHo, ("Crude Index - Weighted - OPEC Comparison 
Table") e m  da tas ,  do i s  d i a s  a n t e s  das da t a s  correspondentes 
usadas para  precos de produto; 

(e) o s  cus tos  de f r e t e  do por to  de carga a t 6  Yanbu sHo calculados na 
base de uma taxa global  vd l ida  no mercado mundial mais os  custos  
de  passar  pel0  Canal do Suez, quando f o r  ap l i c i ve l ;  presumiu-se 
que os  cus tos  do seguro e de perdas marftimas seriam 0,8% do 
va lo r  FOB Yanbu do pe t r6 leo  bruto. 

8. 0 s  rendimentos de produto seguintes  ( X )  dos vdr ios  t i p o s  de 
pe t r6 leos  b ru tos  foram presumidos para a producHo da Ref inar ia  Matola: 

Leve hrabe E s  Sider Sariano 

GPL 
Gasolina Motores 
Fuel p/Jacto/Petr6leo 
Gas6leo 
FuelBleo 

Consumo e perdas da r e f i n a r i a  
+ Perdas 



Anexo 14 
Pggina 3 de 4 

9 .  P r e ~ o s  de produtos exportados pe la  Ref inar ia  Matola para  a 
produ~iio excedendo a procura nacional  siio baseados nos lugares  de des t ino  
seguintes:  

GPL - Maputo 

Gasolina para  motores - a t 6  85.000 t /ano,  para  o Zimbabue v i a  Beira 
- m a i s  de 85.000 t /ano,  para  Singapura 

Fuel para jacto/petrBleo - a t 6  40.000 t /ano,  para  Zimbabue v i a  
Beira 

- mais de 40.000 t /ano,  para Singapura 

GasBleo - para  Zimbabue v i a  Beira 

FuelBleo - para  Singapura 

Gastos do f r e t e  marltimo dos produtos exportados ( taxas  de navios f re tados  
(char te r )  corn tamanho de carga d x i m a  de 30.000 Dm): 

Gasolina para  Motores, Fuel p/ jacto/petrBleo:  
Destino Beira - Escala Mundial 200 
Destino Singapura - Escala Mundial 150 

Fuelbleo : 
Destino Singapura - Escala Mundial 100 



Anexo 14 
Pdgina 4 de 4 

SUMARIO DE CUSTOS DE UTILIZACAO DA REFINARIA MATOLA E DE IMPORTACAO DE 
TODOS OS PRODUTOS PETROLIFEROS PARA SATISFAZER A PROCURA MOCAMBICANA 

EM CONDICOES DE MERCADO MUNDIAL NO COMECO DE 1986 
QUADRO : 

Data do Procura Satisfeita 
Relatdrio com Produtos Procura Satisfeita pela Refinaria Matola 
em 1986 Importados Leve Arabe Sariano Es Sider 

8 de Janeiro 
15 " 

t 8  

22 " I f  

29 " 
)I 

5 de Fevereiro 
12 " 

I t  

19 " 
)I 

26 " 
I f  

5 de Marfo 
12 " I f  

19 " 
I t  

26 " 
tt 

3 de Abril 
9 " I t  

16 " tt 

23 " t l  

30 " # #  

Mddia 63.8 
Custo adicional m€dio 

de refina~Ho (US$milhZles/ano) 
Quantidade refinada para satisfaeer 

a procura de gas6leo (tlano) 
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OBJECTIVOS PROPOSTOS PARA O ESTUDO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
PETROLIFEROS AOS TERMINAIS MARITIMOS INCLUINDO A VIABILIDADE 

DE EXPLORAR A REFINARIA DE MATOLA 

0 objectivo principal do eetudo d avaliar ae opebee dieponfveis B 
refinaria para fornecer produtoe refinadoe para eatiefazer a procura 
nacional. Ern particular, o eetudo dever6 avaliar: (a) o impacto de 
proceesar petrdleoe brutos e reconstitufdoe diferentes e viSveie eobre o 
balanco procuraloferta de produtos, tomando em coneideracHo oe efeitoe da 
mudan~a dae especificacbee doe produtoe, determinadae atravds dum estudo 
eeparado; e (b) o impacto da Inetala~Ho de unidadee eecund6riae de 
convereHo de baixo cueto, principalmente urn. unidade de "cracking 
t8rmicalviebreaking," sobre a economia da refinacao nacional. 

A abordagem do eetudo coneietir6 em determinar primeiro a 
magnitude dae deficitncias operacionais, dos equipamentos e energdticas, os 
m8todos para eliminar os estrangulamentoe, uma avaliacHo da economia de 
refina~Ho logo apds eliminados os eetrangulamentoe, em fun~Ao da lieta doe 
petrdleoe brutos candidates, e, a seguir, investigar o impacto de 
estabelecer instalacZles de processamento secundeirias adicionais. De acordo 
com os objectivoe anteriores e a abordagem do estudo, o consultor deverb: 

(a) avaliar as estimativae da procura nacional de produtos 
petrolfferos, com o propdsito de desenvolver cen6rios aproprlados 
da procura anual at6 o ano 2000, e tambam da procura para 
exportacZles poeefveis de produtos de refinacHo, especialmente 
para pafses vizinhos; 

(b) avaliar as oportunidades de aumentar as quantidadee dos produtos 
que atraveseam Mo~ambique com destino aoe pafses do interior de 
Africa; 

(c) estabelecer cedrios para a evolucbo futura doe precos 
fronteiricoe doe produtoe de ImportacHo para cobrir ddficits e de 
exporta~Ho de superbvits; 

(d) estimar ae modalidadee ideals de produ~Ho processando vbrioe 
tipos de petrdleoe que ee espera eetejam disponfveie em 
Mo~ambique e que oferecam uma maior probabilidade de possibilitar 
operacZles lucrativas, tendo em consideracHo a estrutura doe 
rendimentos, a qualidade dos produtos e oe custoe de fornecimento 
a Maputo; os produtoe de abastecimento coneideradoe devem 
incluir oe petrdleoe elou condensados reconstitufdos; 

(e) pa base do modelo padrao dptimo determinado no item (d) acima e 
doe precos fronteiricos no item (c) estimar a futura viabilidade 
da refinaria pa sua configuracBo actual; 



Anexo 15 
Pdgina 2 de 3 

(f) avaliar o impacto, na viabilidade da refinaria de modificar o 
equipamento existente ou de instalar unidades novas. 
Especificamente, considerar um novo "cracker" (destilador) 
tErmico, a convers8o da unidade destiladora No.2 jC existente em 
It cracker" te'rmico e/ou convers8o do fixador hldrico para gasdleo 
em "hidro-cracker" brando para gas61eo a vicuo; 

(g) avaliar o impacto das medidas para diminuir os custos da 
refinaria, incluindo as medidas de conserva~80 de energia, 
mudansas para regress0 a procedimentos de operas80 anteriores e 
mudan~as organizacionais; 

(h) inspeccionar a refinaria e estimar os custos associados com a sua 
entrada em funcionamento, outra vez; 

(i) avaliar o impacto nos custos do petrdleo bruto e dos produtos 
petrolfferos de procedimentos alternatives de aquisis8es e/ou de 
financiamento. 

0 relatdrio do Estudo deverB: 

(a) definir os cengrios pressupostos para a procura, preso e 
petrdleos brutos; 

. .  - -  ~ 

(b) definir as Breas actuais de deficizncias operacionais, de 
manutens80 e de energia, recomendar maneiras de eliminar estes 
estrangulamento e mostrar o impacto de tais melhoriae nas 
opera~aes sobre a economia da refina~8o; 

(c) referindo-se a (b) acima como caso bgsico, apresentar o impacto 
das op~aes de mudansas da lista de petrdleos brutos candidatos 
sobre a economia da refinasio; 

(d) indicar o impacto de p8r em funcionamento instala~aes secundilrias 
de processamento para combina~6es apropriadas de procura, preso, 
capacidade de utiliza~ao e censrios de composi~ao do bruto, 
comparando-o com a op~ao de importar todos os produtos; 

(e) apresentar uma avalia~Ao quanto B possibilidade de qualquer 
cornbina~80 das op~aes avaliadas resultar numa melhor economia de 
abastecimento, quando comparada B do-refinas80 interna e 
consequentemente B importa~8o de todos os produtos; 

(f) recomendar o escalonamento da implementa~Ao total do projecto, 
organizar a implementa~Ao, apresentar o escalonamento das 
despesas para os investimentos adicionais. 
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Estima-se que o estudo tomarQ aproximadamente 
homem-semanas, incluindo as vieitas ao local. A minuta de relatdrio eers 
discutida entre o coneultor, a Petromoc, e o Banco Mundial, e o relatdrio 
final seri apreeentado dentro de eemanae apde a adjudica~lo do 
trabalho. Serlo tomadas providhciae pel0 consultor para associar 
empregados da PETROMOC durante o perlodo de estudo em s para 
possibilitar consulta eobre a base e oe preeeupoetos a utilizar no eetudo, 
de acordo com os objectivoe do mesmo deecritoe acima. 
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CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO PETROLEO BRUT0 E DOS PRODUTOS POR PROVINCIA 
(milhares de m3) 

Armaz enamento 
Capacidade Consumo em Meses 

Provlncia Terminal Armazem Total em 1982 de Consumo 

Cabo Delgado 
Nampula 
Zambesia 
Sof ala 
Maputo/Matola - a/ 
Inhambane 
Gaza 
Manica 
Tete 
Niassa 

Total 

Capacidade Propriedade 
de: 

PETROMOC 
BP 
Mob il 

a/ Inclui todo o armaeenamento em tanques de petr6leo bruto e de produtos na - 
refinaria de Matola. 

Fonte: PETROMOC. - 
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OBJECTIVOS PROPOSTOS PARA 0 ESTUDO SOBRE 0 ARMAZENAMENTO 
E TRANSPORTE DOS PRODUTOS PETROLIFEROS EM MOCAMBIQUE 

1. 0s produtos refinados para consumo nacional 880 transportados da 
refinaria e/ou do porto de importasao para outroe terminais principais de 
armazenamento e para entrepostos no interior, por barcos de cabotagem, 
caminhos de ferro e cami6es. A fiabilidade do abastecimento em quantidades 
adequadas a alguns dos centros de consumo do interior 6 prejudicada, ao que 
parece por causa das capacidades inadequadas de armazenamento, conjuntamente 
com estrangulamentos no sistema de transporte, agravados ainda por 
problemas de seguranca. Al6m das restrisaes ffsicas em termos de 
capacidade de armazenamento e de logfstica de transportes, os custos do 
abastecimento devem ser reduzidos atravEs da optimizasao dos modos de 
transporte. 0 oleoduto para produtos, que liga o porto da Beira com Feruka 
no Zimbabue, 6 utilizado principalmente como sistema de transit0 para 
transportar produtos para os passes vizinhos do interior da regiao. 

2. 0s objectivos do estudo dos consultores 880: 

(a) elaborar o plano dptimo para a racionalizasBo do armazenamento de 
produtos petrolfferos em todas as partes do pals; 

(b) elaborar recomendasaes para a racionalizasao das instala~aes de 
armazenamento e manuseamento das companhias de petrdleo que operam 
em Mocambique e para a integrasgo mais eficiente das operasaes 
das vdrias companhias de distribuisgo; 

(c) avaliar a base e a estrutura das taxas de frete por modo de 
transporte; examinar a adequasgo doe modos de cobrir os custos de 
transporte respectivos e recomendar a racionalizasao das tarifas 
de frete; 

(d) elaborar um plano geral de operasBes para as companhias de 
distribuisgo, optimizando o uso das instalasbes de transporte e 
de armazenamento; 

(e) identificar as oportunidades para aumentar o transit0 de produtos 
com destino a territdrios no interior, originando beneflcios para 
Mozambique. 
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OBJECTIVOS PROPOSTOS DA ASSISmCIA TECNICA A 
PETROMOC EM CONTABILIDADE'!EMPRESARIAL 

0 principal objectivo deste programa 6 desenvolver e reforcar os 
sistemas de contabilidade, financeiros e de InformacHo de gestHo da 
PETROMOC. 0 programa incluiria: 

(a) o estabelecimento de centros de custo apropriados; 

(b) o estabelecimento de normas necessfirias para a determinacHo dos 
cue to8 ; 

(c) o estabelecimento de sistemas financeiros e de auditoria; 

(d) a infonnatizacHo doe elstemas de contabilidade de custos e 
financeiros, na medida em que o pessoal e o equipamento o 
permitam; 

(e) a organiza~ilo e a preparacilo das contas anuais da PETROMOC de 
1979 a 1985; 

(f) o estabeleclmento e a preparacgo doe custos de funcionamento da 
P ETROMOC ; 

(g) a recomendacBo das neceseidades adicionaie em hardware e software 
para atingir o objectivo de infonnatiza~ilo total dos eistemas de 
contabilidade de custos e de contabilidade financeira. 



Pmgram do Fmjecto PmdsbQ 
QIstodo Despeses Despesas 

Infcb - Project0 R e e i s d  Previstae 
Efectiw Prevista Total M .  fim 1984 pata 1985 

a /  Executado pelas companhias pe t ro l f fe rae  ESSO e SHELL. 
61 - Estes projectoe incluem: Oleoduto em Pemba (MT 5,2 milhbee) ; reparaciio 

de 2 tanquee em Nacala (MT 5,8 milhbee); reconetru~Bo da l inha de cambuetfvel 
na Beira (MT 1,3 milhbee); repara~Ho doe tanquee na Beira (MT 2,8 milh6ee) 
medidas de eeguranca para ae  inetalacbee da PETRDMOC na Beira (MT 15,7 
milhi5ee); o f ic ina  para a doca f lu tuante  na Matola (MT 1282 milhbee); repara~Ho 
dae i n e t a l a ~ b e e  da PETROMOC na Matola (MT 57 milhbee). 

c /  Trabalho previeto, por terminar, no f i n a l  de 1985: MT 1892 milhbee (todo em - 
divisae)  para o levantamento eobre o petrbleo; MT 39.5 milhbee (eem divieae) 
para a 
exploracHo do gie .  

d/ Convertido B taxa de cambio de MT 43/US$. - 
e l  Inc lu i  deepeeae efect ivae 1980-1984, deepeeae previetae para 1985, e - 

deepeeae pendentee (nota (c) ) . 
f /  I nc lu i  80% de despeeas para projectoe do-programadoe. - 
Fonte: "Plano Es t a t a l  Central - 1985: Anexo I" (Quadroe 59 e 61). - 
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MOCAMBIQUE - ENQUADRAMENTO GEOLOGIC0 E INTERPRETACAO 
PARA PROSPECCAO DE PETROLEO E GAS 

1. Duas bacias eedimentaree moetram poeelveie perspectivae para 
proepec~iio de petr6leo e gbe, como segue: 

(a) A bacia do Rovuma eituada no Norte do Pale e que 6 o 
prolongamento em direc~Eo ao Sul da bacia da Tanzania (onde ee 
tern deecoberto g6e em quantidadee aprecidveis). NEo foi feita 
nenhuma proepeccEo neeta bacia antee doe recentee eetudoe 
efsmicoe da GECO nae ireas offehore e a preeente actividade de 
EesoIShell. 0 poco Eeeo/Shell, que foi perfurado em meadoe de 
1986, proporcionar6 a informacHo neceee6ria para uma avaliacHo 
adicional do potencial da 6rea eobre a qua1 hB pouca informac&o 
eetrutural dieponlvel actualmente. 

(b) A bacia de Mo~ambique ocupa a parte Sul do Pals e inclui a 
planZcie litoral e a plataforma adjacente. A eepessura total doe 
eedimentos varia entre 2 a 5 km na parte Sul e 5 a 6 km na parte 
Central, e 9 a 11 km no delta do Rio Zambeze. A eetrutura geral 
destae baciae 6 parte do eietema da fractura da ltfrica Oriental. 
0 relevo estrutural eobre a maior parte da plataforma 6 suave. 
Contudo, podem eer identificadae rochae asfMticas eetruturaie em 
dreae de dobrae, compactacHo diferencial ou falhae. Nae partee 
austral e cental da plataforma, podem-ee vtr foeeae tectbnicae 
bem definidae, que parecem ser continuactlee directae dae unidadee 
estruturais identificadae no continente. Eetae foeeae devem eer 
importantes tanto em terwe de geracEo de rochas aef6lticae carno 
de potenciaie rochae com veetlgios de hidrocarbonetoe. Eete tipo 
de bacia (foeeae) tan eido eepecialmente atractivo para ae 
companhias petrollferae nos Gltimoe 5 a 10 anoe, e metrou-ee 
produtivo an muitae regitlee da Mrica (SudEoj Chade, Egipto) 
aselm como da Europa (Mar do Norte). 

Vgrias formac(lee dentro da eequSncia geolbgica, do Wiocenio Oligo 
ao Creticeo Menor, mostram boas potencialidadee de depbeitos. A preeenca 
de rochae corn vestlgio de hidrocarbonetoe parece eer demonetrada pot 
amoetras em v6rios pocoe de proepec~Eo, pela acumulacHo de gde em Pande, e 
por infiltraci5ee de gde l de petrbleo em v6rioe eZtios da euperflcie. Oe 
reeultados de eetudos g e o q u ~ c o e  efectuadoe principalmente em pocos 
onshore mostram que o conteGdo orgilnico eat6 dominado pot material 
carbonlfero e humoeo proplcio para o gds. Contudo, a evidsncia doe eetudoe 
geoldgicoe e slsmicoe € que a influ8ncia marinha tom-ee maior para 
Oriente na regiHo offehore. Portanto, h6 razao para penear que rochae corp 
veetfgioe de hidrocarbonetoe proplciae para o petrbleo podem exietir no 
offehore de Mocambique. 

As interpretactlee geolbgicas e geofleicae efectuuiae por GECO, 
Western e ECL, tSm aumentado grandemente o conhecimento das baciae 
offehore. Em geral, elas moetram que: 
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(c) a hist6ria geotdrmica poderia set mais favorgvel do que 
geralmente se infere, particularmente naquelas dreas em que t2m 
aparecido fossas tect6nicas nas regi6es do Sul ou do Leste das 
bacias ; 

(d) a evidzncia slsmica de fendas extensas e de reflectores truncados 
abaixo da inconformidade pre-creticea, confirma a presenca de 
actividade tect6nica antes da ruptura de Godwanalandia. Pot esta 
razHo, as ideias preconcebidas sobre a natureza e a profundidade 
da estrutura de base e sobre a falta de rochas maduras com 
vestlgios de hidrocarbonetos devem ser revistas; 

(e) al€m da possibilidade de fossas tect6nicas, a prospeccHo futura 
dever6 set grandemente dirigida para as rochas asfglticas 
estratigrificas ou de combina~ao. 



Anexo 22 
PBgina 1 de 2 

DETALHES DE ACTIVIDADES PASSADAS DE PROSPECCAO DE PETROLE0 

Antes de 1980 

1. Durante o perlodo de 1948 a 1974, virias companhias fizeram 
prospecsHo em Mo~ambique (Gulf, Amoco, Sunray, Aquitaine, Hunt). No total, 
foram fotografados 46.000 km de perfis slsmicos, inclulndo 23.000 km 
offshore, e 59 p o ~ o s  de prospecsao foram furados, dos quais 12 no offshore. 
A extensao mais para o Norte da prospeccHo a latitude de Quelimane, e nao 
foram relatadas actividades de prospec~Ho para a regiHo do litoral Norte 
nem para a bacia de Rovuma. NHo se fez nenhuma descoberta com valor 
comercial offshore, apesar de alguns p o ~ o s  mostrarem gis e petr6leo. No 
continente, foram descobertas tr8s acumula~bes de gis, das quais uma foi 
considerada com valor comercial (Pande) e as outras duas, nao (Buzi e 
Temane). Todos os contratos expiraram em 1974. 

2. Baseada nos contratos assinados durante 1983 e 1984 entre ENH e 
companhias internacionais de petrbleo, a actividade de prospecsHo 
petrollfera ocorre actualmente em virias ireas de Mo~ambique: 

(a) Esso/Shell completaram um levantamento slsmico regional no 
continente (onshore) de 2.004 km em Rovuma. 0 primeiro poco foi 
perfurado em Abril de 1986. 

(b) A BP completou uma descri~ao slsmica no offshore, de 2.357 km, em 
Maputo. Este levantamento foi um programa complementar baseado 
na descri~Ho slsmica especulativa pela Western Geophysical e teve 
por objectivo definir locais posslveis para po~os. 

(c) Baseado na interpreta~ao dos dados slsmicos especulativos da GECO 
durante 1985, a Amoco elaborou urn programa slsmico complementar 
de 877 km sobre blocos de offshore do Zambeze para definir a 
extensHo de prospec~bes significativas. 

(d) Durante os fins do ano de 1984, a companhia petrollfera estatal 
japonesa JNOC completou uma pesquisa sobre 360 km de zonas de 
iguas pouco profundas na Bala de Bazaruto. 

(e) A extensHo do programa da JNOC para o norte para 946 km entre 
Beira e Ingoimano foi subsequentemente executada pela ENH. 

(f) Em Outubro de 1985 a Western Geophysical coinpletou um 
levantamento slsmico complementar, destinado B ENH eobre 760 km 
nos blocos M7, M8 e M10. 

3. Al6m dessas actividadee, outras cornpanhias tamb6m empreenderam ou 
estao a planear programas de prospec~ao os quaie tSm o objectivo de ajudar 
as companhias a avaliar as perspectivas de hidrocarbonetos em Mo~ambique. 
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(a) Dois levantamentos sfemicos regional8 especulativos foram 
executados durante oe anos 1981-82, incluindo a obtencBo de dados 
sobre gravidade e magnetiemo. 

(b) Western Geophyeical pesquisou eobre 12.275 bn em profundidadee de 
dgua de 20 a 500 m entre Beira e Maputo. 

(c) GECO pesquisou eobre 13.018 bn em profundidades de dgua de 20 a 
500 m entre a Beira e a fronteira com a Tanzania. 

(d) A Universidade de Duke esti a efectuar um levantamento sfemico do 
Lago Niassa. 

(e) A Robertson Research International Ltd. eeti a fazer uma 
avaliacBo sietedtica geoqufmica das rochas com potencial de 
petrdleo na Africa Oriental, incluindo S d l i a ,  Etidpia, Qubnia, 
Tanzbia e Mocambique. Mocambique contribuiu corn o fornecimento 
de amostras eubterraneae para este eetudo. 
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0 program de proepec~3o da ENB, em duae fasee,  e s tg  eetlmado cus ta r  
40 a 50 milhtiee de dblares,  e eer6 financiado pela  RDA e URSS carno segue: 

Primeira Fase (2 anoe) 

o Eetudo efemico detalhado de 600 hn no jazigo de Pande. 
o Eetudo sZsmico eemi-detalhado de 1.000 hn no jazigo de Temane. 
o Cinco pocoe de demarca~lo no jazigo de Pande. 
o Andlise e t e s t e  de 4 pocoe exietentee  no jazigo de Pande. 
o Vdrioe poco8 na r eg i lo  de Temane dependendo doe reeultadoe doe 

estudos sZsmicoe. 
o Andliee do poco de deecobrhento no jazigo de Buzi, e furo de um 

POCO. 

Segunda Fase ( 3  anos) 

o Eetudo sfsmico de 1.500 hn incluindo 1.200 hn de l inhae de 
reconhecimento. 

o 30/40 pocoe, IncluZndo reconhechento e demarcaclo doe 
deecobrimentoe . 

Fonte: ENB. - 
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PESSOAL TECNICO DA ENIl 

2 engenheiros de perfura~Ho (forma~Ho na Rorngnia) 

3 engenheiros quZmicos (2 formados na Romdnia) 

1 geo'logo 

1 geofxsico 

1 jurista 

AssistQncia Tdcnica Estrangeira 

5 geelogos e geof5sicos (URSS) 

1 tdcnico senior em prospec~Ho (a tempo parcial e financiado pela 
ajuda norueguesa) 

1 especialista em adubos 

1 engenheiro civil 
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PROCURA POTENCIAL PARA GAS NA AREA DE MAPUTO 

Sector UMPCD Comentirio da Missgo 

Produ~Bo de 0,7 Quantidade produzida acima das compras. 
Electricidade Presume-se que slo precisos 2OGWh para cortar a 

carga de ponta e para reserva. 

Transportes 

Domes tico 

lO,O Aos nfveis de 1982 (PETROMOC) a procura foi de 
5,O MMPCD. Presume-se que isso representa 
apenas 50% da capacidade industrial. Envolve 
0,7 milh8es de dblares/l,O MMF'CD de custos de 
converslo. 

4 , 3  Procura estimada ao fim de 10 anos apenas para a 
drea de Maputo. Representa a conversao de 7.700 
vefculos. Requere cerca de 19 milh8es de 
ddlares como custos de conversao durante este 
perf odo . 

12,O Este sector exige uma grande intensidade de 
capital. SHo necessdrios 150 milh8es de ddlares para 
conversao/distribuiCHo para desenvolver a procura. 

Fdbrica Dimensionada para satisfazer a procura 
de Amonfaco 35,O disponfvel na Africa do Sul e est6 limitada 

pelas reservas comprovadas no jazigo de Pande. 

Total 

Fonte: Estimativas da missHo baseadas na NORCONSULT: Estudo da Procura, 
Transporte e Utiliza~Ho do Gbs Natural em Mo~ambique, Junho de 
1985. 
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CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO DO JAZIGO DE GAS DE PANDE 
E DURACAO DA PRODUCAO PARA ABASTECER UMA FABRICA DE AMONfACO 

Trabalho Proposto 

Produ~Bo 
Tempo Proj ec  tada 

Cue t o  Neceeeirio para 20 An08 

(milhilee 
de dblaree) ( b o a )  (ma) 

Levantamentoe Sfsmicoe e Retomada de 
Trabalhos em 4 P o ~ o s  Exietentes 5.0 

Perfurar 5 P o ~ o e  de Delinea~Ho 5.0 - 
Estudo de Engenharia sobre 

Resematbrios 2.2 - 
Sub-total no Fim da Primeira Faee 10.3 2 

Perfurar 5 a 10 Pocoe de 
Exploracio . 

Sietema de Recolha de Gbe 2 .O 1-2 

InstalacZIea para Tratamento de Gbs 1#0 

Total 18.3-23.3 3-4 

Aumentos Adicionais da Produ~io:  

b/ Primeiro - 
Segundo 

a /  P r o d u ~ i o  suf ic ien te  para abaetecer uma fabr ica  de amonfaco de - 
1.100 t /d ia .  

b/ Tirado de um r e l a t b r i o  de 1973 da Franlab. - 
c /  8 anos apde o in fc io  do projecto de am~oniaco. 
/ 12 anoe ap6s o Infc io  do projecto de amonfaco. - 
Fonte: ENH. - 
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COMENTARIOS SOBRE AS HIPOTESES DO PROJECT0 DE AMONfACO 
UTILIZADAS PELA FLUOR 

I. A Fluor preparou um eetudo de viabilidade para determinar a 
dimensgo e a 1ocaliza~Ho duma propoeta fLbrica de amonlaco. 0 eetudo 
recomendou uma fLbrica de amonlaco a eecala mundial (1.100 tld) situada em 
Inhaeeoro. Oe coment6rios da missHo sobre as principals hip6teses 
utilizadas pela Fluor ego oe seguintes: 

(a) PrevisHo da Procura de Amonlaco: A Africa do Sul e pequenas 
quantidades deetinadae ao Zimbabu6 e Swazilzndia sHo os mercadoe 
16gicos. 0 outro mercado potencial principal 6 a regiHo do 
Oceano fndico o qual poderL ter um excedente ou um d6fice de 
adubos de nitrogdnio durante a ddcada de 1990 dependendo de um 
nGmero de factores que eHo diflceie de prever. 

(b) Pre~o do Amonlaco: 0 estudo utilizou um preco de exportacgo de 
200 d6lareeIt f.0.b. e um frete eetimado de 20 ddlareelt para a 
Africa do Sul (Bala de Richards). Em termos gerais, eete preco 
eetipulado est6 de acordo com as estimativas da missHo. A A.D. 
Little actualieou a avaliacHo em fine de 1985 e a eua previeHo 
para oe precoe mundiaia de amonlaco em termoe de ddlaree de 1985 
eHo 185 ddlareelt f .o.b. Golfo Pdrsico em 1990, 195 ddlareslt em 
1995 e 225 ddlareslt em 2000. 

(c) Cuetoe de Funcionamento: 0 eetudo utilieou 13 milhbee de 
ddlaree/ano e 15.5 milhaee de ddlareelano para oe cuetoe de 
funcionamento de uma fdbrica em Maputo e uma fSbrica em 
Inhaeeoro, reepectivamente. Eetee cuetoe eetHo muito prdximoe 
doe de outroe projectos eemelhantee atrav6e do mundo. 

(d) Cuetos de Venda: Oe cuetoe de venda normalmente repreeentam 
cerca de 2% do preco de venda de acordo com oe dadoe da mieeHo. 
mae ieto depend= de certae condicaee de venda (quem providencia o 
traneporte marZtimo, o ueo de agentee e intermedi6rioe, etc.). 
Vieto que a maior parte da producHo poderia deetinar-ee B Africa 
do Sul, oe arranjos poderiam eer para vendae tipo f.o.b., 
eseencialmente eem cuetos de venda (como foi preeumido neete 
eetudo) . 

(e) Inveetimento na Fdbrica de Amonlaco: 0 eetudo da Fluor ueou um 
inveetimento total de 200 milh5ee de d6laree, localieacHo em 
Inhaeeoro, o qual incluiu 13 milhaee de ddlaree para um gaeoduto 
de recolha de g8e. NHo ee incluiu montante nenhum para a 
expanelo da comunidade. Na base de outroe eetudoe da Fluor e da 
SNAM PROGETTI, eeta expanslo cuetaria 30 a 50 milhaee de ddlaree 
dependendo do nlinrero de trabalhadoree da fdbrica. Por 
coneeguinte, o inveetimento de 200 milhaee de ddlaree deve eer 
coneiderado como damaeiado baixo. Esta eetimativa pode ter eido 
influenciada por algurnae propoetas baixae para construir fdbricae 
de amonfaco feitas durante oe anoe 1984 e 1985, principalmente 
por companhiae japoneeas ae quaie reflectiam a concorrtncia 
intenea para trabalhoe de construclo durante um perfodo de baixa 
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actividade. Baseado na experifncia recente do Banco Mundial na 
area dos custos totais para constru~go e estabelecimento de um 
complexo industrial de amoniaco, o qua1 inclui despesas 
adicionais Bs propostas dos empreiteiros para cobrir despesas 
imprevistas e pr6-operacionais, e a subida do Yen japonzs contra 
o d6lar durante o ano 1986, uma fibrica de amoniaco de 1.100 
t/dia de capacidade com uma infraestrutura afastada para este 
local e mais as contingzncias necessirias custaria uns 280 
milhdes de dblares. 0 custo do investimento utilizado na 
avalia~ao da missHo foi ajustado para 280 milhbes de ddlares para 
Inhassoro e 240 milhbes de d6lares para Maputo. 

(f) Utiliza~Ho da Fbbrica: Esta variivel 6 controlada mundialmente 
com regularidade. A utiliza~Bo m6dia das fsbricas no mundo € de 
82%. A experisncia de utiliza~Bo de fsbrica nalguns sltios 6: 
Estados Unidos (95%), UniHo Sovigtica (78%), India (70%), e 
Europa (85%). 0 estudo da Fluor utilizou 90%. Efectuaram-se 
estudos de sensibilidade a 80%. Contudo, deve notar-se que para 
avalia~bes de projectos, 90% 6 o valor habitualmente utilizado em 
todo o mundo. 

(g) Investimentos em Gasodutos: 0 custo estimado pela Fluor para o 
gasoduto do fazigo de Pande at6 Inhassoro foi de 10 milhdes de 
ddlares. ~ a i  estb de acordo com estimativas semelhantes para 
gasodutos, e foi utilizado na avalia~Ho da missgo. 0 custo 
estimado para o gasoduto do campo de Pande at6 Maputo foi de 107 
milhbes de ddlares para uma capacidade de 50 MMPCD. Esta 
estimativa foi verificada em compara~Ho com vbrios outros 
projectos de gasodutos, e parece ser 20 a 25% baixa demais. A 
avalia~Bo da missgo utilizou um investimento de 128 milhBes de 
ddlares para o gasoduto. 
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HIPdTESES PARA AVALIAR A FABRICA DE AMONXACO E 0 GASODUTO ATE MAPUTO 

Consumidores de GSs em Maputo: 0 consumo de g6s em 10 anos atingiria 13 
MMPCD na base do desenvolvimento dos seguintes sectores: 

- ProducAo de Energia Elgctrica: Nos Gltimos anos foram 
produzidos cerca de 60-100 GWh por ano em Maputo. Contudo, a 
longo prazo, prevS-se que apenas cerca de 20 GWh por ano sera0 
produzidos em Maputo para cortes de pontas de carga dxima e 
neceesidades de reserva. 0 preco do g6s para produego de energia 
elgctrica 6 estimado em 4,50 ddlareslMPC. 

- Inddstrias Consumidoras de Energia: 0 RelatBrio da NORCONSULT, 
"Estudo da Procura, Transporte e UtilizacBo do GQs Natural em 
~ocambique", Junho de 1985, revelou urn consumo real em 1982 
composto por 20% de gasdleo e 80% de fueldleo (excluindo a 
Refinaria de PETROMOC que se presume estar parada). Este pode 
ser convertido B utilizacao de gds natural mediante um 
investimento de 3,5 milh8es de d6lares. 0 preco do g6s 
estimou-se ser 4,s dBlares/MPC para conversao do gasdleo e 3,00 
d6laresIMPC para a conversao do fuel6leo (presumindo que o preco 
do fueldleo deixa de ser subsidiado). A NORCONSULT considerou 
que o nlvel de consumo de 1982 representava unicamente 33% da 
utilizacao da capacidade da indGstria. A missao pensa que isto 
sobrestimaria a capacidade da indtistria. Tal avaliacAo presume 
que o nlvel de 1982 seria 50% da capacidade da inddstria e 
poderia ser aumentado em 10%/ano durante 5 anos. 

- Transportes: 0 total do parque de velculos motorizados em 
Mocambique 6 de aproximadamente 30.000 (excluindo o transporte de 
duas rodas) do qua1 cerca de 50% estP em Maputo. Deste nhero, 
apenas 40% pode ser considerado como potencialmente convertlvel a 
CGN devido B sua idade e Be limitacbes de utilizacao final dos 
velculos. Se 50% deetes pudeesem ser convertidos ao CGN num 
perlodo de 10 anos, mais 600 velculos novos estimados por ano, 
cerca de 7.700 velculos poderiam ser convertidos ao cab0 de 10 
anos. 0 investimento total para as conversbes e para as estacbes 
durante o perlodo de 10 anos estima-se ser 18,5 milh8es de 
d6lares. 0s 7.700 velculos consumiriam 4,2 MMPCD de CGN. 0 
preco do g6s aos utilizadores dos transportes estima-ae ser 4,50 
d6laresIMPC. 

- DomBstico: 0 gfs para eete sector requer investimentos 
coneiderPveis de conversao e distribuicHo (150 milhbes de d6lares 
de acordo com o Relater10 NORCONSULT, para uma conversao 
potencial de 11 a 13 MMPCD). Portanto, a presente avaliacao nlIo 
considerou a conversa0 residential. 
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Custos de Capital e de ExploracHo e Precos dos Produtos - elo discutidos no 
Anexo 3.21 

Gaeoduto 

- Pande a Maputo: 0 investlmento em capital de 107 milh6es de 
ddlares do eetudo Fluor foi aumentado em 20X, para 128 milh6ee de 
ddlares. Foram utilizados os custos de funcionamento do gaeoduto 
de 1,9 milh6ee de ddlares/ano do estudo Fluor. 

- Pande a Inhaeeoro: Foi utilizado o inveetimento em capital de 10 
milhaes de ddlaree do estudo Fluor. 0s custos de funcionamento 
foram eetlmadoe em 0,02 dblaree/MPC. Foi usado urn valor de 90% 
para utiliza~Ho da fdbrica nae avaliac6es econdmicae do caeo 
baee. Foram feitae adlieee de eensibilidade para uma utilizacAo 
de 80%. 

- 

Fdbrica de Amonfaco 

Coneiderou-ee urn inveetimento de 240 milhaee de ddlaree para 
Maputo. Eete valor eetP baeeado no ajuetamento da eetimativa de custo da 
Fluor para a fbbrica propoeta em Inhaeeoro de 200 milh6ee para 280 milhaee 
de ddlaree, e tendo deduzido aproximadmente 40 milhbes de ddlaree para 
cuetoe de expaneHo da comunidade d o  neceeePrios em Maputo. 0s cuetoe de 
explorcAo foram tomadoe do eetudo Fluor, ou eeja, 13 milhaes e 15,5 milh6ee 
de ddlares/ano para ae fdbricae de Maputo e Inhaeeoro, reepectivamente. 0 
amonfaco € vendido a 200 ddlares/t f.0.b. Para as avaliacbee econdmicae do 
caeo base coneiderou-se uma utiliza~Ho de fbbrica de 90%. Foram 
deeenvolvidae anPlieee de eeneibilidade para uma utilizacHo de 80%. 

A mieeHo eetlma que o cueto de extraccHo de gPe de Pande e 
pondo-o no gasoduto para o abaetecimento da fdbrica de amonlaco sera de 
0,46 d6lareelMPC (pbgina 4 deste Anexo) em ddia, durante a vida da 
f bbrica. 
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CALCULO DO CUSTO DO GAS A SAIDA DO POCO EM PANDE 

- Investimentos: AN0 1 Levantamentos Sfsmicos e P o ~os 
de Avalia~Ho: 5,O milhBes de d6lares 

AN0 2 Anilise do8 Po~os e Estudo 
do Depbsito: 5B3 milhBes de ddlares 

AN0 3 Po~os de Produ~Ho, Recolha 
& Tratamento: 13,O milhBes de d6lares 

- Custo de Explora~Ho: Usar a regra geral de 0,05 ddlares/MPC. 

- Custo de Financiamento: Usar 10% como taxa de recuperasHo dos 
custos. 

- Dura~Bo do jazigo: Baseada em v6rios relatdrios de consultores 
(Franlab, Rankin, Dusk, Rompetral e Petrobris), as reservas 
comprovadas sHo de 0,4 a 1,3 TPC - mais que suficiente para uma 
produ~Bo de 35 MMPCD durante 20 anos. 

- TRE Necessiria: 0 nfvel aceite para Instala~Bes de exploras30 
possufdas e operadas pel0 Governo 6 de - 10%. 

Cone lus Bo 

Na base duma TIR de lo%, uma avaliac30 de 20 anos di urn custo para o 
gis B safda do poco de 0,46 de dblares/MPC. 0 custo para o gis B safda do 
poco seria 0.51 de d6lares/MPC para uma avaliacAo de 15 anos. 

Sensibilidade 

A fim de proporcionar uma produc30 de gis adicional de 35 MMPCD a 50 
MMPCD para poder abastecer outra procura de g6s. tal como Maputo se fSr 
construfdo um gasoduto, a fase de desenvolvimento seguinte foi considerada 
com 10 poco8 custando 10 milhBes de dblares. 0 custo para o g6s B safda do 
poco essencialmente aAo mudou (0,45 d6lareslMPC). 



IRE = 34.33; Valor Actudkah IJqdd~ a 12% = 4*18 udlKb & 61- 



CALCULO DO CUSTO DO GAS R SAfDA DO POCO EM BUZI 

Hipdteses 

- Invest imento: 

AN0 1 Anllise do poco e perfuracHo d m  poco: 2 milh6es de ddlaree 
AN0 2 Recolha e Tratamento: 0,s milh8ee de ddlaree 

- Custo de ExploracHo: Uear a regra ge ra l  de 0,05 d6lareejMPC 

- Custos de Financiamento: Uear 10% como taxa de recupera~Ho doe 
CUB t 0s. 

- DuracHo do jazigo: Baeeada em 15 BPC de reeervas comprovadae e nume 
procura de 3,s MMPCD, a duracHo do jazigo 6 de 15 anoe. 

- TIR requerida: 0 nfvel  ace i t sve l  para inetalac6es de prospeccHo 
possufdas e exploradae pel0 Governo € de 10%. 

0 cueto do gse B eafda do poco € de 0,52 d6laree/MPC. 
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PRINCIPAIS POSSIBILIDADES PARA 0 CONSUMO DE GAS 

AlEm do fabrico de amonlaco, outrae poeeibilidadee principais 
para o consumo do gLs analleadoe no Relat6rio NORCONSULT incluem: 

(a) Metanol: 0 actual excess0 mundial de capacidade e de producAo 
introduz um rieco demaeiado grande na projeccHo doe precos do 
metanol para vendae de exportacao. A poeeibilidade de produzir 
etanol para um mercado de gaeolina com dlcool implica problemae 
econ6micos: 

- 20% (quantidade misturada corn a gaeolina) do mercado de gaeolina 
de Mo~ambique € apenae de cerca de 7.000 t/ano - a capacidade male econdmica para uma fibrica € de aproximadamcnte 
660.000 tlano - a necessidade de exportar o dlcool excedente enfrenta a 
capacidade mundial excedente; 

(b) Ureia: Exletem riscoe de queda deete mercado eignificativoe 
devidoa presenca de produtores muito grandee no M€dio Oriente e 
na Europa Oriental, com capacidade de exercer preee6ee para 
baixar os precos; 

(c) GLs Natural Liquefeito (GNL): Coxwidera-se que o GNL permanecerd 
um "mercado de compradores;" 

(d) GBe Natural: Pode exietir um mercado para o gbe natural na 
Africa do Sul. Contudo, para a geracAo de vapor, o gbs entraria 
em competic30 com o carvao barato produzido localmente, o que d o  
constituiria uma utilizac30 econbmica vibvel do gbe. Foram 
feitae eetimac6ee de cueto pela mieeao para um gasoduto da regiao 
de Vilanculoe para Joaneeburgo, ae quais indicam que 545 MMPCD 
(utilizou-se eete montante para obter beneffcios de economia de 
eecala) de gbe poderiam eer entreguee a um custo de cerca de 1.40 
dblaree/MPC, male o cueto B eafda do poco. Tal € demaeiado car0 
para competir com o gbs produzido localmente a partir do cardo 
em eftioe onde jb existem instalac6ee para a gaeeificac30 do 
carvlo. Contudo, dado que as inetalacbee para a gaseificacHo do 
carvlo eAo altamente capital-inteneivo, o gbe de Xocambique 
poderia eer um competidor vibvel com a pr6xima geracBo de tale 
investimentoe na Africa do Sul. Poder3o exietir algumas 
poeeibilidadee de convere30 industrial de petrdleo que poderiam 
pagar 4.00 ddlares a 4,50 dblaree/MPC. Contudo, € neceeebrio um 
eetudo completo doe consumidoree potenciaie de gbe economicamente 
vidveie na Africa do Sul, a fim de detetminar se exiete nesee 
pafs um mercado rentavel para o gbe de Xocambique; 

(e) Combuetfveie Lfquidos Sintiticoe: A poeeibilidade duma ffbrica 
de combuetfveie eint6ticoe em Xocambique e6 valerP a pena eer 
coneiderada numa data futura. A preeente tecnologia para oe 
proceseoe de comerello ainda torum eete proceeeo muito 
capital-inteneivo, e a8 econamiae, de eecala 680 eeeenciaie. 
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Nesta fase  do seu desenvolvimento, e s t e s  processos devem s e r  
v i s t o s  como implicando demasiados r i s c o s  para a sua considera~Bo 
por Mosambique. 0 Relatdrio NORCONSULT ind ica  que uma fgbr ica  
segundo o experimentado processo Fischer-Tropsch tlpicamente 
produzir ia  900.000 t / a  de gasolina/gasdleo com urn investimento de 
cerca  de 1.200 milhaes de dblares.  Um outro  processo, o MTG da 
Mobil, 6 relativamente novo, estando a sua primeira f f i r i c a  a 
i n i c i a r  produ~Bo na Nova Zelandia (570.000 t / a )  de gasolina a urn 
custo de 1.475 milhaes de ddlares.  Um novo processo, ainda na 
fase  de project0  p i l o to ,  destina-se B redu~Bo dos a c t u a i s  n lve i s  
de investimento de 55-65%. Este processo, TOPSOE, poderia ae r  
va l ioso  para considera~Bo quando e s t i v e r  ape r f e i~oado .  
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INSTALACOES ELECTRICAS EXISTENTES EM MOCAMBIQUE 

1. As principais instala~6es elEctricas de Mo~ambique sHo o complexo 
de Cabora Bassa, e as centrals geradoras e redes de transporte da EDM que 
servem os sistemas do Sul, do ~entro e do Centro-Norte. 0 complexo de 
Cabora Bassa est6 situado no rio ZambSze, perto da fronteira com o 
Zlmblbue, e consiste numa barragem de betHo armado em arc0 de 163 m de 
altura, um reservat6rio com uma capacidade de armazenagem dtil de 52 mil 
milh6es de m3 e uma central elEctrica situada na margem sul com uma 
Instala~Ho de cinco grupos turbo-alternadores de 415 MW cada urn, 
totalizando 2.075 MU. A pot8ncia garantida 6 de 1.660 MW. A capacidade de 
produ~Io mgdia anual da central 6 de 11.900 GWh, e o complexo foi posto em 
servi~o entre 1975 e 1979. 0 caudal m6dio do rio Zambtze no sltio do 
complexo 6 de 2.750 m3/seg. 0 complexo foi concebido para exportar 
electricidade para a RAS mediante duas linhas de transporte de 533 kV de CC 
com 1.400 lan, das quais 860 lan em Mo~ambique. A capacidade de transporte 
total destas linhas E de 2.720 MW a partir de Cabora Bassa, 2.460 MW 
transmitidas B subesta~Ho Apollo situada entre Joanesburgo e Pretoria na 
RAS . 
2. 0 sistema Sul da EDM estl baseado em Maputo e tem duas fontes 
principals de energia elEctrica, a central elEctrica de Maputo e a 
electricidade recebida da RAS. A central elgctrica de Maputo cont6m velhos 
grupos tirmlcos, compreendendo cinco grupos a vapor queimando carvHo e duas 
turbinas a gbs cuja capacidade teve de ser reduzida devido a idade, B fraca 
manuten~Ho e a falta de normas de explora~Ho apropriadas, duma pottncia 
instalada combinada de 142 MW para uma pottncia calculada combinada de 94 
MW (50 MW do carvHo e 44 MW das turbinas a gls). A pottncia el6ctrica da 
central tem sido muito menor devido B falta de pecas sobresselentes, e a 
central tem vindo a funcionar durante muitos anos apenas para os perlodos 
de ponta e como fonte el6ctrica de apoio. Na altura da missHo, quatro dos 
grupos a carvHo e a turbina a gls de 38 MW estavam fora de servi~o e 
requeriam importantes trabalhos de manuten~Ho, de mod0 que a central s6 
podia produzir 27 MW. A EDM mantEm os grupos a carvHo como reserva girante 
para o caso de Interrup~Ho do fornecimento el6ctrico da RAS. Durante 1985, 
a EDM recebeu assistSncia externa para a revisHo geral de parte da central, 
especialmente as turbinas a gls, a tftulo de auxflio de emergsncia apds o 
ciclone de M a r ~ o  de 1985 que estragou seriamente a linha de transporte que 
vem da RAS. No entanto, a EDM precisaria de assisttncia t6cnica adicional 
para restaurar toda a central e p8-la em condi~bes de funcionamento total, 
formar pessoal, introduzir urn grau de automatiza~Ho nas opera~5es e 
implementar procedimentos funcionais correctos. A justifica~Ho para tal 
assisttncia tem de ser avaliada no context0 do service que se antevt para 
os grupos da central no sistema da EDM. 

3. A linha de transporte a 275 kV da RAS a Maputo, que atravessa 
cerca de 75 lan de territdrio mo~ambicano, tem sido a principal fonte de 
electricidade de Maputo desde o comeco dos anos 1970. A linha foi 
construlda para permitir a Mo~ambique beneficar do project0 de Cabora 
Bassa, tornando disponfvel a electricidade da ESCOM (RAS) do sistema do 
Transval Oriental, como uma liga~Ho indirecta com o fornecimento de Cabora 
Bassa B area de Joanesburgo/PretBria (SubestacHo Apollo). A linha tem uma 
capacidade para tranemitir de cerca de 120 MW para Maputo. A safda da 
linha estd presentemente limltada em cerca de 80 MW devido B pottncia dos 
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traneformadoree dae eubestas6ee exietentee na drea de Maputo. Um 
traneformador adicional de 24 MU, 60/30 kV deve eer inetalado para 
completar o c i rcui to  de sub-traneporte para a cidade pot forma a aumentar a 
fiabilidade do fornecimento. A t a r i f a  para eete  fornecimento eat6 ligada 
peloe termoe do abaetecimento eldctr ico de Cabora Baeea B RAS. 

4. A l inha para Maputo tem eido auje i ta  a v6rioe actoe de eabotagem 
no8 Gltimoe anoe e o trabalho de reparasHo nao reetaurou completamente a 
pottncia eetrutural  dae torree. Em Marso de 1985, un ciclone at ingiu o Sul 
de Mosambique e deitou abalxo 31 torree,  caueando deete modo urn eetado de 
emergtncia na drea de Maputo. Eeeas torree foram reparadae com a 
aeeis t tncia  tdcnica da I t d l i a ,  e ficaram male robuetas do que antee do 
ciclone. Contudo, a EDM preciea de estudar a s  outrae torree da l inha para 
determinar a exteneao doe reforsoe adicionaia que ego requeridoe. A longo 
prazo, a EDM preciea de rever ae ops6ee para reduzir a vulnerabilidade do 
forneclmento, incluindo a constru~Bo dum segundo c i rcui to  ou duma eegunda 
linha por um caminho diferente. Eeta revisao deverd eer empreendida no 
context0 da planificasao a longo prazo para a explorasao do eietema, que 
dever6 tambdm coneiderar o deeenvolvlmento de pequenae centrals  
hidroeldctricae na regiAo Sul e o papel da central  termica de Maputo. 

5. A EDM conetruiu recentemente com a aeeiet tncia  doe governoe da 
Sudcia, e da I t S l i a  o eeu eistema eul  com 227 km de linhae de tranporte, 
operando a 110 kV, correndo de Maputo a Xai-Xai e Chokue. Extensbee para 
eete  eietema de cerca de 90 km devem comecar em breve e urn ramal a 110 kV 
eat6 planeado indo de Corumana B Srea de Maputo. Eete eietema permitir6 B 
EDM fornecer energia de Cabora Baeea ou da ESCOM e da Central Eldctrica de 
Maputo a project08 de i rr igasao e comunidadee no8 vales doe r i o s  da regiao, 
eubstituindo a energia dispendioea produzida por grupoe d iese l  locaie. 

6. 0 Sietema Central da EDM (SHER) l i g a  duae centraie 
hidroel€ctricae na parte  ocidental da regiao cent ra l  em Chicamba 
(48 MVA/38MW de pot$ncia inetalada) e em-Mavuei (62,5 N U 5 2  MW) com a 
regiao da Beira na coeta atrave8 de duae linhae de transporte de 110 kV, de 
174 km de comprimento. Embora eete  eistema tenha uma pottncia de 
fornecimento consideravelmente euperior, do que d requerido pela actual  
procura na regiao da Beira, variae interrups8es t t m  eofrido noe Gltimoe 
anoe, devidae a eabotagem. A l inha requer uma reviego para reforsar o 
trabalho de reparasbo gera l  anterior.  Preeentemente, a Gnica fonte de 
electricidade em funcionamento para a Beira d a das ref inariae de asucar 
locaie que apenae podem eat iefazer  uma parte  da procura. Uma opsbo 
a t rac t iva  para reforsar  a central  de reserva podia eer a reabilitasBo doe 
turbo-geradoree da ref inar ia  de acucar de Mafumbieee (11 MW a 35 km da 
Beira), que pode produzir electricidade a p a r t i r  de bagaso ou de carvbo, 
incluindo carvao de Moatize. 0 deeenvolvimento do pro j ecto "corredor da 
Beira" exigir6 capacidade adicional de reserva auxiliar.  

7 . 0 eietema Centro-Norte da EDM f o i  recentemente deeenvolvido pela 
conetruclio d m  linha de traneporte -de Cabora Baesa a Nacala, a Linha 
Centro-Norte - Cabora Baeea v i a  Tete a Caia (220 kV) a duplo circui to,  Ca i .  
a W u l a  (220 kV) circtrito simplee, Nampula a Nacala (110 kV) , com 
aeeistancia da Su6cia, L:blia, Ransa  e da RDA: a l inha percorre 910 km, a 



220 kV e 200 lan a 110 kV. 0 custo de capital da linha e dae eubestac8ee 
aseociadae 6 equivalente a cerca de 150 milhbee de ddlaree. Eeta ligaclo 
permitir8 B EDM utilizar uma maior proporelo do direito de Mocambique 3 
producBo de Cabora Baeea e subetituir8 a diependiosa electricidade 
produzida a diesel num certo nCmero de centrals. 0 segundo circuito de 
Cabora Baeea a Caia 6 apenae precieo por razbee de eetabilidade da linha. 
0 dimensionamento da capacidade da eubeetaclo de Caia 8 apenae precieo para 
qualquer grande carga futura, encarada poeefvelmente como uma fgbrica de 
alumfnio. Urn ramal de 110 kV eat8 a eer construfdo de Alto Molocu a Gurue 
com aeeiettncia eueca e italiana. Uma central de reeerva auxiliar a dieeel 
e a fueldleo foi recentemente inetalada em Nacala com aeeiattncia do 
Governo Holandts e em Quellmane com aesietGncia do Governo BritSnico. 

8. Uma linha de traneporte de 220 kV vai de Tete a Chimoio e foi 
conetrulda em 1980 pela HCB para levar electricidade de Cabora Baeea ao 
eietema SHER e para o Zimb8bue Oriental. A linha ainda nlo foi utilizada. 
EetP previeto que o eeu terminal eeja ligado ao'eietema SHER no ano de 
1988. 

9. A parte norte do Pale (Provlnciae de Cabo Delgado e de Niaeea) 6 
a menos bem eervida, a maie ieolada e a que tem maie baixo coneumo de 
electricidade, oe coneumidoree deeta Prea eofrem da falta de eeguranca do 
abaetecimento de dieeel devido Be condicBee de delapidacAo dae inetalacbee 
do caminho de ferro de Nampula - Cuamba Lichinga, Be interrupcbee do 
trifico rodoviPrio durante a eetacAo de monclo, a problemae de eeguranca e 
B falta de divieae. Oe problemae do abaetecimento de electricidade ttm 
tido cuetoe econdmicoe elevadoe, tale como a perda da producAo agrfcola e 
induetrial. A EDM conetrulu uma central hidroel€ctrica em Lichinga (680 
KW) com um empreteiro local. A EDM tambh eetP conetrulndo uma barragem e 
uma central hidroel€ctrica em Cuamba (1 MW, 5,6 GWHIano em mbdia) que 
deverP entrar em eenrico em 1987. Geradoree a dieeel de apoio eerAo 
precisoe deede que d o  haja dgua dieponfvel neetae centrals durante a 
eetaclo eeca. A EDM eats conetrulndo uma oficina em Cuamba. Oe materiaie 
importadoe para eetae obrae cuetam o equivalente de cerca de 9 milhbee de 
dblaree e foram fornecidos no W i t o  duma doacAo do Governo Noruegute. A 
EDM inetalou recentemente novae unidadee dieeel em Pemba com aeeiettncia 
britanica. 

10. Exiete uma variedade de tenebee de dietribui~lo em utilizacAo que 
foram herdadae pela EDM doe velhoe eietemae. As principaie tenebee em 
utiliza~lo elo ae eeguintes: 33 kV, 22 kV, 11 kV e 6,6 kV. As potSnciae 
doe eistemae de dietribuicBo urbana eAo geralmente adequadae para 
eatiefazer a procura actual vieto que foram eetabelecidae para dar 
eatiefaclo a procurae eubetancialmente maie elevadae correspondentee ao 
inlcio doe anoe 70. E neceeedrio normalltar a multiplicidade dae tensbee 
de dietribuicAo para o deeenvolvimento do eietema el6ctrico a longo prato 
melhorar a eficdcia total de funcionamento, atravae duma reducAo de custos, 
mas, eete problem d o  € tAo premente como outroe problemae para a EIM a 
curto e m€dio prazo. Contudo, urn programa a longo prazo de normalitacAo 
deveria eer preparado para permitir que a m a  ImplementacAo eeja executada 
em coordenacAo com a eubetituicAo do equipamento e corn o deeenvolvimento do 
oietem. 
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0s  Sfstemas de Transporte da EDM 

( i n c l u i  cabos de t ranspor te  subterr8neos) 

0 Sistema de Transporte da HCB 

Linhas duplas CC de 533 kV de Cabora Bassa B Repiiblica de Africa do 
Sul  (cornprimento t o t a l  de 1.400 km dos quais  860 km es tao  s i tuados  em 
Mocambique). Linha de c i r c u i t 0  Gnico de 220 kV, 425 km. 

Subes t a~bes  da EDM: 

Grandes 2 2 
Pequenas 1.300 (aproximadamente) 
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CENTRAL TERMICA DE MAPUTO 
TRABALHOS DE REPARACAO RECOMENDADOS 

(identificados com assist2ncia financiada pela USAID) 

Medidas Recomendadae para Implementa~Ao a Curto Prazo 

Objectives: melhorar a fiabilidade e eficicia de funcionamento 
de instala~bes fabris para complementar as actuais importa~bee de 
electricidade da RAS e para cobrir as interrup~bee das 
importa~bes, e para providenciar modifica~bes B protec~Ao do 
equipamento. 

Grupos de Produ~Ao de Electricidade a CarvHo: 

- Todas ae caldeirae (5): eubstituir os tuboe no8 aquecedores 
de ar, eubetituir os eupradores de fuligem e fazer a revieAo 
normal de manuten~Ao; 

- Caldeirae da "Combustion Engineering" (3): eubetituir oe 
ventiladores de ar de alimenta~Ao. 

- Caldeirae Sulzer (2): renovar o eietema de controle. 

- Turbo-geradoree a vapor; revieAo geral de manuten~Ao, 
inepeccionar e limpar oe condeneadores - lado de vapor e 
bgua. 

- Conjuntoe turbo/alternador B m e h  (2): eubetituir os tuboe 
noe ejectores de ar-condeneadoree. 

Turbinae a Gie: 

- Turbina "~011s Royce": revieAo e repara~Ao do eietema de 
combustfvel e do eietema de refrigera~Ao do gerador. 

(a turbina "~rown Boveri" foi completamente revieta em 1985). 

Sietema de Circula~Ao da Agwr: limpar e pintar as superffciee externas doe 
transformadoree, diejuntores e tubagem de ace. 

Procedimentos de funcionamento: preparar manuaie sobre normas de 
funcionamento e de manuten~llo; formar oe operadoree da EDM (o que requererg 
acompanhamento e eervi~oa de longo prazo por MI ou dois aeeeeeoree 
eetrangeiroe). 

Trabalho Preparatbrio: empreender urn levantamento e trabalhoe de 
engenharia para ae medidae r eerem implementadas a m6dio prazo. 
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Medidas Recomendadas para ImplementacHo a MEdio Prazo 

Objectivos: melhorar a fiabilidade e rendimento das centrals com 
medidas rentiveis que tenham uma prioridade e um rendimento 
econ6mico menores do que as medidas recomendadas para curto prazo 
e/ou que necessitem mais tempo de preparacao e de fornecimento de 
materials. 

Grupos Geradores a CarvHo: 

- Todas as caldeiras (5): substituir os tubos dos aquecedores de 
ar . 

- Caldeiras da "Combustion Engineering" (3) : substituir os 
sobreaquecedores, os alimentadoresldistribuidores das fornalhas, 
os paineis e instrument08 "Hays" e as grades rolantes. 

- Sistema de manuseamento das cinzas (todas as caldeiras); revisHo 
e melhoria. 

SubestacHo: comprar e instalar um transformador de 60130 kV de 24 MW na 
subestacao de tratameto de Bgua de Maputo. 

Sistema de CirculacHo de fgua: reparar os filtros rolantes* substituir as 
condutas em betHo armado de circula~Ho de fgua, reparar as vflvulas da cada 
das dquinas. 

Instrumenta~Ho e Controle: fazer o levantamento do equipamento de 
instrumenta~Ho e controle para estabelecer as necessidades da central, B 
luz dos padr8es modernos, instalar os indicadores da sala de comando e 
sisteuas de alarme. 

Vflvulas: inspeccionar e reparar as vflvulas de ieolamento e controle. 

3. Medidas a Serem Consideradas em Futuros Trabalhos na Central 

Obfectivos: permitir B central funcionar continuamente na 
vizinhan~a da plena carga, caso tal seja condizente com o metodo 
mais barato de satisfazer a procura futura da regilo de Maputo. 

Grupos Geradores a CarvHo: 

- Sistema de manuseamento das cinzas (todas as caldeiras): 
subetituir o equipamento. 

- Turbogeradores a vapor: identificar os tuboe temperados em cada 
condensador. 

Sistema de Circulac&o da Qua: redesenhar ou substituir os filtros 
rolantes . 
Fdbrica de Tratamento de Qua: conceber e aumentar a capacidade da 
instala~Ho (ee operada a carga elevada). 
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PRODUCAO E CONSUMO HISTORICOS DE nECTRICIDADE EM MOCAMBIQUE 

1. A produ~Ho e o consumo de electricidade conheceram trfs fases 
hist6ricas distintas que reflectem os principals perfodos da actividade 
polftica e econ6mica. Do meado dos anos 1950 a 1972, houve um crescimento 
contfnuo da produ~iio anual de cerca de 50 GWh para quase 600 GWh, 
equivalente a uma taxa de crescimento mgdia de 15% ao ano. A partir de 
1972 houve urn declfnio contfnuo da produ~Ho at6 um mfnimo de cerca de 400 
GWh em 1976, equivalente a uma taxa de declfnio media de 10% ao ano. De 
1977 a 1984, o nfvel da oferta aos consumidores em Mo~ambique permaneceu B 
volta de 620 GWH por ano. Houve uma modifica~Ho nftida na estrutura da 
oferta em 1972 com o infcio de Importa~Bes de electricidade para a drea de 
Maputo a partir da RepGblica Sul-Africana e em 1978-80 com a deriva~Ho de 
electricidade do complexo de Cabora Bassa para a Qrea de Tete e a 
transferfncia de energia de Cabora Bassa B regiHo de Maputo. Estas fontes 
de electricidade substituiram a electricidade produzida em centrals 
tdrmicas mais antigas de Mo~ambique. 

2. Uma anilise da produ~Ho e do consumo de energia elgctrica em 
Mo~ambique para o perfodo 1978-1984 consta no Quadro deste Anexo. As 
estimativas de consumo sHo derivadas dos dados sobre produ~iio, sendo estes 
mais fiiveis do que os dados da EDM sobre as factura~bes. As estimativas 
de consumo nHo indicam as tendsncias da procura subjacente de electricidade 
devido Be importantes restri~bes B oferta de electricidade durante este 
perfodo e, deste modo, os dados sobre consumo em geral reflectem uma 
procura contida e possivelmente ocultam um aumento de procura subjacente. 

3. As causas das restri~6es B oferta foram variadas, principalmente 
actos de sabotagem das linhas de transporte, que reduziram o abastecimento 
da RAS a Maputo e da central hidroel6ctrica B Beira, faltas de fornecimento 
de diesel as centrals isoladas devidas B carsncia de divisas e restri~8es 
nos transportes causadas pelas actividades de bandos armados e Bs d s  
condi~8es da central t6rmica de Maputo. A mais dradtica Interrup~Ho tem 
sido a do fornecimento de Cabora Bassa RAS devida a sabotagem das linhas 
de transporte para a RAS. Ehnbora desde 1979 a central de Cabora Bassa 
tenha capacidade para gerar entre 10.000 e 11.000 GWh por ano para 
exporta~Ho para a RAS, desde 1981, quando comecaram as ac~bes de sabotagem, 
apenas 20% a 50% deste potencial tem sido fornecido, e em 1984 nHo houve 
nenhum fornecimento. 

4. As interrup~bes da actividade econdmica caueadas por bandos 
armados reduziram tanto a procura de electricidade como a oferta. A 
sabotagem da linha de caminho de ferro Moatize-Beira reduziu a produ~Ho de 
carvHo de Moatize a uma frac~Ho do seu nfvel normal. 0 corte das liga~bes 
ferroviirias tambdm reduziu a actividade econdmica na regiHo da Beira, 
reduzindo deste mod0 a procura de electricidade nesta Qrea, em cerca de 40% 
entre 1979 e 1983. Em contrapartida, o consumo de electricidade na Qrea de 
Maputo aumentou a uma taxa de 4% por ano, entre 1979 e 1983. A parte 
nacional no consumo de energia na regiAo de Maputo foi cerca de 60% desde o 
comeco da d€cada 1970 at€ agora, e a quota-parte da Beira diminuiu de 30% a 
20% durante o meemo perfodo. 

5. 0 nGmero de liga~8es do eietema da EDM 6 de cerca de 90.000, com 
55.000 em Maputo, 13.000 na Beira, 10.000 em Nampula/Nacala e 12.000 nae 
outrae partee do Pafs. 
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capacidaae b/ 
P o w  Factor Gsral h q i a  R&xia h%a 

AfectaCHodeCeboraBeeee 200 100 1.750 2.MO c/ O d /  
Gsrais hidmelktricas da SHW 90 40 30 - - 
Central mtrlca de Maplto: 

m a d  50 70 e l  300 
- 0,6 f /  

aabinaaghBB 34 25- 75 - - 4 2  2 
turbinaag6sRR 12 25 25 6,4 hl 

c k n t m h d e N a c a t a & W ( M )  - 20 55 100 - 4,6 11 

Total & lbdm ae Rmte~ 526 - 3.600 - 
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TARIFAS DA EDM - COMENTARIOS DA MISSAO DE AVALIAaO 
1. A estrutura e os nlveis da tarifa proposta silo uniformes para 
todo o Pals e nHo reflectem as grandes diferensas de custos entre o sistema 
interligado e os sistemas isolados. 0s custos de energia sHo muito menos 
eignificativos nos sistemas interligados alimentados por centrals 
hidroel6ctricas ou pel0 sistema da ESCOM relativamente aos custos da 
potSncia (procura) do que nos sistemas isolados alimentados por 
alternadores a diesel. A estruta tariflria deve tratar os consumidores 
abastecidos pelos sistemas interligados como uma categoria diferente da dos 
consumidores abastecidos pelos sistemas isolados. 

2 .  0 sistema Sul serl constrangido a satisfazer aumentos da procura 
pelas limitas8es da capacidade de oferta em satisfazer a procura de ponta 
(MW) em vê z da procura de energia (kwh), e portanto justifica-se a 
introdusHo de tarifae por horas-do-dia para os maiores consumidores, para 
salientar os custos de potancia e de energia adicionais necesslrios para 
satisfazer os aumentos da procura de ponta do sia'tema. 

3. A tarifa proposta para os consumidores internos € 
desnecessariamente complexa, estando eetruturada em onze graus de 
limitadores de carga, que envolvem a utilieasHo de 18 graduasbes de 
contadores diferentee. Uma estrutura mais apropriada seria baseada num 
encargo de energia que incorporaese um encargo de ponta. No entanto, os 
limitadores de carga poderiam ser utilizados apropriadamente pela categoria 
de consumidores com baixas taxas de consumo a fim de evitar o custo de 
leitura doe contadores e para fornecer uma taxa tariflria subsidiada B 
categoria mais pobre de consumidores. 

4. Ae diferensas das tarifae energeticas entre as vlrias tensties de 
fornecimento deveriam eer reduzidas a fim de reflectir a ordem de grandeza 
da diferensa de perdas energeticas do eietema para os vClrios nfveis de -. tensHo de fornecimento. 

.; 

5 .  NHo deve haver diferensa nos encargoe de energia entre as 
categorias da Tarifa Geral e da Tarifa Dom€stica, visto que os custos do 
fornecimento BHO idSnticos. 

6. 0s encargos unitPrioe de ponta a nfveis de mais alta tensHo devem 
ser maie baixos do que os encargos a nfveis de tensHo mais baixa, em vSz de 
serem mais elevados conforme proposto, a fim de reflectir os custos 
relativos da eatisfasHo de aumentoe de procura de ponta de electricidade. 
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CENARIOS POSSlVEIS PARA A EVOLUCAO DA PROCURA NACIONAL DE 
ELECTRICIDADE SATISFEITA PELOS SISTEMAS PRINCIPAIS DA EDM - a/ 

1985 a/ 1990 c/ T.C.C. 1995 

MW GWh MW GWh ( X  a) MW GWh 

Cenlrio A 

RegiHo Centro-Norte 20 dl  5 1 22: 118 5 28 151 

RegiHo Centro 

Sub-total 

Regilo do Sul 

Total 

Cenlrio B 

RegiHo Centro-Norte 

RegiHo Centro 

Sub-total 

RegiHo do Sul 

Total 

a/ Procura combinada equivalente nae principaie subeetacbee, abrangendo o - 
coneumo e ae perdae totaie nas redee de sub-traneporte e de 
dietribui~iio - exclui novae cargae principaie energia-inteneiva, tale 
como ae flbricae de alumfnio ou de ferrolaco. A previeHo da ponta em 
MW 6 baeeada na previsao da procura de energia e num factor de carga 
do sietema de 60%. 

b/ 0 coneumo de 1985 6 o nlvel efectivo o qua1 eubetima a procura devido - 
Be interrup~bes eubetanciaie da oferta. 

c/ ProjeccHo da procura da parte da HIM e doe eeue coneultoree para 1990. 
;I/ - Ponta coincidente equivalente em Cabora Baeea da linha Centro-Norte 

combinando cargae de Tete, Mocuba, Quelimane, Nampala, Nacala e de 
centroe de carga menoree. 

e/ Inclui uma deducao para tomar em conta a elimina~ao da procura de - 
ponta devida B capacidade de sub-transmleeao inadequada em Maputo. 

T.C.C. - Taxa de creecimento de carga presumida para o cenirio. 
Fonte: EDM. - 
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POTENCIALIDADES DAS EXPORTACOES MOQWBICANAS DE ELECTRICIDADE 

Zimbabue 

1. Em 1984 Mo~ambique e Zimbabue concluSram um acordo de trocae 
reclprocas de electricidade de reeerva em caeoe de emergfncia. Eete 
interchbio eeria realizado atrav6e da linha de 110 KV exietente entre 
Chicamba no eietema SHER de Mo~ambique e Mutare no Leete do Zimbabue. 
Preeentemente a potfncia de interliga~Ho eetd limitada a 30 MVA/ZOMW pela 
capacidade dum transformador de 110/11 kv na liga~Ho. 0 acordo providencia 
uma maior eeguranca de fornecimento B regiao de Mutare, vieto que eeta L 
preeentemente abaetecida por uma 1igasHo longa a uma 136 linha de Harara, 
que 6 vulnerdvel a interrupcaee e gera problemae de funcionamento para 
manter a eetabilidade do e2etema. 

2. 0 Zimbabue exprimiu intereeee em adquirir electricidade de 
Mo~ambique para abaetecer a drea Sudeete do Zimbabue a partir dum ponto de 
recep~Ao em Mutare. A actual procura da drea 6 de cerca de 90 MVA. A 
curto prazo, a propoeta visa a exportacAo de cerca de 30 MW da capacidade 
gerada no eistema SHER, que excedem a procura eatiefeita da Brea da Beira. 
No %hito doe acordoe da CCDSA, a NORAD concordou em financiar oe trabalhoe 
requeridoe para melhorar a eubeetacAo de Mutare, cujo cueto eetimado L de 
cerca de 0,s milhHo de d6laree. Adicionalmente, o Zimbabue exprimiu 
intereeee em adquirir at€ 100 MVA de Mocambique para a regiHo de Mutare. A 
EDM prop6e eatiefazer eete aumento dae exporta~bee, utilizando 
electricidade de Cabora Baeea tranemitida atravLe da Linha ECB de 220 kv e 
da nova eubeetacAo de ligacAo ao eietema SHER em Chimoio. No entanto, o 
Zimbabue eetd preocupado cam a eua dependtncia de uma 86 linha para o 
abaetecimento. Uma fonte alternativa de electricidade L um aumento da 
capacidade inetalada da central hidroelLctrica da SHER em Mavuzi at€ 116 
MW, que estd a aer eetudado pela Norconeult. 

3. A liga~Ao Mocarnbique Ocidental - ZimbabuL Oriental L um project0 
CCDSA, e a SWEDPOWER eetd eetudando o eequeum no W i t o  da ajuda 
norueguesa, eetando o timino do eetudo previeto para 1986. Apenae seriam 
precieoe pequenoe inveetimentoe em capital. A pottncia de tranefersncia de 
100 MW neceeeitaria da conetrucHo de 50 EEm de inetalac6ee de traneporte a 
220 kv, com um cueto avaliado em 8 milhbee de d6laree, entre ae eubeetacbee 
de Chimoio (Chibata) em Mocambique e Orange Grove no Zimbabue, e 
inveetimentoe de 2 milhaee de d6laree em capacidade traneformadora no 
Zimbabue . 
4. Mocambique eetd intereeeado em fornecer importantee exportacaee 
de electricidade B rede principal do ZimbabuL, principalmente aumentando a 
dieponibilidade de electricidade firme utilizando conjuntamente oe 
camplexoe exietentee de Kariba e de Cabora Baeea no Rio Zambeze, e 
instalando uma nova central elictrica na margem norte do complexo de Cabora 
Baeea, conhecida como o Projecto de Cabora Baeea, 2a. Faee. Para vender a 
producHo da opcHo da utilizacAo conjunta no ZimbabuL, eeria precieo 
conetruir linhae de tranemieeao gLmeae funcionando a 330 KV entre Cabora 
Baeea e Harare. 0 cueto de entrega em Harare do fornecfmento deeta fonte 
de electricidade eeria provavelmente em d d i a  inferior a 1,s csntimoe de 
ddlar por KWh, equivalente a cerca de 1000 ddlaree por KW de pottncia firme 
adicional. 0 cueto de entrega do fornecimento duma porego ainda maior de 
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electricidade da 2a. Fase de Cabora Bassa nHo seria tHo baixo, mas seria 
altamente competitivo corn o custo da electricidade proveniente do 
aproveitamento de outros locals com potencialidades hidroelictricae no 
Zambeze, ou noutros rios da regilo. 

5. NHo obstante, as potencialidades a baixo cueto de electricidade 
adicional de Cabora Bassa, a op~Ho mais barata, para fornecer male pottncia 
geradora destinada a satiefazer aumentos da procura de electricidade do 
sistema do Zimbabub, € a expaneHo da pottncia inetalada no complexo de 
Kariba. 0 Governo de Zimbabui decidiu proeseguir cool um projecto para 
acrescentar 300 MW B potancia da central de Kariba Sul (Kariba South 
Station), a fim de satiefaeer a prevista incidancia duma 1imita~Ho da 
pottncia do sistema do Zimbabui, no inlcio da dicada de 90. A amplia~ao de 
Kariba d a op~Ho menos custosa (cerca de 400 ddlareslKW) para acreecentar 
pottncia ao sistema do Zimbabui, ainda que forne~a pouco aumento B 
capacidade energdtica do complexo. Eeta op~Ho 6 apropriada para o sietema 
do Zimbabud, visto que a incidtncia duma limita~Ho energitica eeti previeta 
ocorrer algune an08 apds a limita~Ho da potancia. 

6 .  As perspectivas de criar um mercado no Zimbabui para importantee 
exporta~8es de electricidade de Mo~ambique parecem incertas num futuro 
prbximo. 0 Zimbabud tem um nGmero de op~aee de cueto extremamente baixo a 
seguir ao projecto de expaneHo de Kariba Sul, para al€m da utiliea~CLo 
conjunta dos complexoe exietentee e/ou do eequema da 2a. Faee de Cabora 
Bassa. Estas op~8es incluem a importa~CLo de electricidade da actual 
pottncia gerada excedente da Z M i a  e do Zaire, aeeim como a expaneHo da 
central eldctrica de Kariba Norte na Zhbia a um cueto ligeiramente maie 
baixo do que Kariba Sul. Al€m dieeo, o Governo do Zimbabui preeentemente 
parece favorecer uma polltica, que limite ae Importa~aee de electricidade 
para salvaguardar a independtncia. 

Malavi z .  

7. Mo~ambique e Malavi firmaram um acordo em 1984 para trocae de 
electricidade. Inicialmente eete acordo abrange trte pequenoe eequemae 
para fornecer electricidade do Malavi Be regiUee fronteiri~ae de 
Mofambique. A EDM e a ESCOM (Malavi) tamb€m eetHo eetudando com 
assistancia da Suicla, eob oe aueplcioe da CCDSA, uma linha de transmieeHo 
de Tete (eubestafHo de Matambo) ao principal eietema de traneporte de 
Malavi (em Sharpvale) para o fornecimento de electricidade de Cabora Baeea 
aos principaie centros de carga do Malavi. 0 Malavi exprimiu intereeee em 
receber urn fornecimento de 30 MU, cam poeeibilidade de receber 
adicionalmente mais 30 MU numa eegunda faee. 0 cueto em capital eetimado 
para o esquema (ma linha eimplee de 220 KV de cerca de 500 h) 6 de cerca 
de 35 milh8ee de ddlaree, corn um program de conetrucao de quatro a cinco 
an08 . 
8. A vantagem para o Malavi de tal liga~ao d a poeeibilidade de 
adiar 08 investimentoe no eeu prdprio potencial hidroelbctrico e de 
divereificar ae euae fontee de hidroelectricidade, em relac80 B eua 
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dependtncia total da hidrologia do sistema do Lago Malavi. Do memo modo, 
tambEm E acrescentada a pottncia hidroeldctrica afectada pelas limitacaes 
dos nfveis dos reservatdrios doe rios de Shira, para evitar inundacaes das 
zonas agrlcolas. Albm disso, a ligacHo permitiria ao Malavi utilizar o 
reservat6rio de Cabora Bassa para a regulacHo diurna da electricidade das 
suas prdprias instalacaes hidrelbctricas, que presentemente tfm de 
transbordar Bgua durante a noite. No a l t o  de tais arranjos, o Malavi 
exportaria electricidade para Mocambique durante a norte e Mocambique 
enviaria urn montante de electricidade equivalente durante o dia. 0 arranjo 
tambbm permitiria ao Malavi reduzir o montante da sua potfncia mantida em 
reserva girante. Este esquema, provavelmente s6 seria economicamente 
atraente para Mocambique, enquanto existir um excesso substancial de 
potSncia, a nHo ser, que a EDM podesse chegar a um acordo com a HCB para a 
utiliza~Ho de potfncia adicional do direito da EDM a producHo de Cabora 
Bassa para este efeito. 

9 .  Uma extensHo desta linha para ligar a nova Linha Centro-Norte em 
Mocambique ao outro lado do Malavi, possivelmente em Alto Molocub com um 
fornecimento ao Guru&, deve tamb€m ser avaliada como parte do esquema. 
Deve ser dada consideracHo a implementacHo, simultsnea ou posterior, da 
linha para o Malavi. Essa extensao reforearia e aumentaria a fiabilidade 
do abastecimento a regiHo de Nampula/Nacala e aos centros mineiros futuros 
da provlncia de Niassa. A extensao tambem providenciaria um anel de 
transporte para servir os futuros consumidores de electricidade 
economicamente mais essenciais na provlncia de Zambezia. A extensHo teria 
de ser comparada com um segundo circuito de 220 KV entre Caia e Alto 
Molocu6, como alternativa para melhorar a fiabilidade da oferta. A 
justificacHo para esta extensHo reside principalmente no ritmo de 
desenvolvimento das novas instalacaes industrials e agroindustriais que 
neste momento estao sujeitas a uma grande incerteza. 

RepGblica da Africa do Sul 

10. 0 sistema ESCOM 6 o Cnico mercado de electricidade da Africa 
Austral que tem capacidade para absorver uma grande proporcHo da producHo 
do proposto project0 da 2a. Fase de Cabora Bassa (1200 MW). A ESCOM 
afirmou a misslo, que a RAS estaria interessada em princlpio em adquirir 
mais electricidade firme de Cabora Bassa a longo prazo, dependendo das 
perspectivas duma adequada fiabilidade do fornecimento. A ESCOM segue uma 
polltica para ae futuras contratacaes de importacaee de limitar o 
fornecimento de qualquer fonte de electricidade fora da RAS, a menoe de 4% 
da procura d x i m a  do eistema da ESCOM. Sob eeta polftica, eeria precieo um 
aumento da procura de quaee 100% antee da ESCOM poder tomar um novo 
fornecimento firme de electricidade duma fonte externa, o que seria 
equivalente a um crescimento anual de 5% durante 15 anos. 

11. A eecolha de 4% como a percentagem limite eetg ligada com a 
dimensao dos maioree grupoe de combustao a carvHo do sietema da ESCOM 
(750-800 MU). Cada uma dae duas linhae de traneporte existentee de Cabora 
Baeea € coneiderada como uma fonte de metade do &imo da electricidade 
firme, que 6 contratada na la. Faee de Cabora Basea, preeentemente igual a 
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725 MW Por linha. Deste modo, a ESCOM tem de manter um grande grupo a 
carvso em reserva girante para cobrir o fornecimento firme em cada linha de 
Cabora Bassa. A capacidade das duas linhas poderia ser aumentada para 
tranemitir a electricidade adicional da 2a. fase de Cabora Bassa, com 
expansso das pottncias das estacbes de ligacBo terminals. Este arranjo 
obrigaria a ESCOM a p6r grupos a carvso adicionais em reserva girante. A 
alternativa seria de instalar mais uma ou duas linhas para manter a 
electricidade firme fornecida, por cada linha dentro da potsncia dos 
maiores grupos geradores da ESCOM, que estHo em servi~o. Seriam precis08 
estudos detalhados doe sistemas e uma comparacHo dos custos econ6micos 
destas alternativas para determinar a configuracHo ideal e, 
consequentemente, o investimento total requerido para desenvolver a 2a. 
Fase de Cabora Bassa para exportacbes de electricidade para a RAS. 

SuazilPndia 

12. A InterligacHo do sistema Sul de Mocambique ao sistema elEctrico 
da Suaziltndia eat5 a ser presentemente estudado com a assisttncia da CIDA 
como um project0 CCD A. Um dos interesses imediatos da Suaziltndia 4 
obter electricidade durante os perlodos de ponta da Central TErmica de 
Maputo, para reduzir o encargo de ponta doe fornecimentos por grosso da 
ESCOM B SuazilPndia. Presentemente, a Suazilandia gera electricidade a 
partir de instalacbes hidroel4ctricas locais e importa electricidade em 
fornecimentos por grosso da ESCOM. A SuazilZindia esti confrontada com o 
problem de definir a pr6xima fonte geradora no Pmbito do seu programa de 
desenvolvimento energEtico ao mais baixo custo. As op~bes disponlveis sHo 
os grupos t4rmicos alimentados por recursos de carvHo locals, a pottncia de 
transporte adicional, corn uma maior dependtncia da ESCOM, e a importa~Ho de 
Mo~ambique. Uma o p ~ H o  adicional a ser considerada 4 de substituir o 
fornecimento da ESCOM com electricidade de Mo~ambique, a fim de obter 
economias de escala nos investimentos em novas Instala~Bes para fornecer 
electricidade de Mo~ambique. 0 estudo avaliari a o p ~ g o  de se exportar 
electricidade para satisfazer o crescimento da procura na SuazilPndia, a 
partir da regiHo Sul de Mo~ambique. 0 estudo tamb4m avaliari outras op~bes 
para a InterligacHo inclulndo a Importa~Ho de electricidade para Maputo dos 
novos grupos geradores a carvlo da SuazilPndia. 
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DISPONIBILIDADE PROJECTADA DE ELECTRICIDADE PARA WPORTACAO 
A PARTIR DOS EXCEDENTES E DE FONTES BARK AS 

1. Presentemente, a disponibilidade total de electricidade doe trSs 
principals sistemas de transporte da EDM excede largamente a procura por 
Mo~ambique nesses sietemas, e 6 precisa uma estratfgia para tirar partido 
deste excedente. A principal opcHo interna 15 de expandir a utilizacHo 
domfstica de electricidade nas 6reas urbanas a fim de reduzir a preesHo 
sobre as fontes de energia renovdveis (Capftulo 2), e em dreae rurais onde 
a infraestrutura el€ctrica j6 exiete. Tal op~Ho seria uma maneira gradual 
e capital intensiva de aumentar a procura. A Gnica opcao disponfvel para 
conseguir rapidamente um aumento substancial da procura 6 promover as 
exportac6es. 0s precos actuais da electricidade exportada na RegiHo da 
Africa Austral sHo baixos e, as exporta~6es de Mocambique teriam de ser 
competitivas com estas fontes no futuro. A EDM precisa de clarificar a sua 
estratggia de promo~Ho das exportac6es. A EDM deveria avaliar as 
implica~6es de compromiasos de exportacHo a longo prazo no context0 da 
disponibilidade possfvel de energia excedente de baixo custo no pafs no 
qual os trSs sistemas de Mocambique deveriam eer tratados como um sisteme 
integrado para o efeito de se formular ume eetrategia para exportar. Todae 
as componentes da procura, except0 para o eieteme Sul, estHo directamente 
ligadas B central de Cabora Basea e Be centrals da SHER atravfe doe 
sistemas de transporte da EDM. 0 sisteme Sul da EDM eetd indirectamente 
ligado a Cabora Bassa atravfs do arranjo com a ESCOM e a HCB. Eeta 
avalia~Ho determinaria se a EDM deve utilizar fontes de electricidade mais 
caras com grupoe de geracHo tgrmica, ou novos inveetimentoe 
hidroelfctricos, a fim de eatisfazer oe aumentoe da procura interna e, 
desee modo, os cuetos econdmicoe para Mo~ambique de exportar electricidade. 

2. A estrat6gia para promover ae exporta~Clee, que eeria implementada 
em termos de quantidade contratada, perfodo e tarifae, deveria eer 
formulada B luz deeta avaliac8o. Numa eituacBo de grande incerteza eobre a 
duracHo doe excedentes de capacidade devida B impoesibilidade de prever a 
procura futura, a estrategia preferida € a de promover contratos de 
exportacHo a curto prazo ou de incluir dieposi~Bee de revie6es periddicae 
doe parhetroe chave doe contratoe a longo prszo. Eeta eetrat€gia 
reduziria ao mfnimo o rieco de que Mo~ambique vieeee a obter beneffcios 
negativoe dae exporta~Clee, mas Mo~ambique talvez venha a ser obrigado a 
ceder uma tarifa baixa em troca deeta protec~io. Numa situa~Ho de 
certeza razodvel aobre a dura~Ho doe excedentee, a eetratfgia preferida 
eeria de obter os beneffcioe &hoe das exporta~6ee em termoe de tarifas 
male elevadas e de perfodoe de contract0 male compridoe. 

3. A missHo calculou por alto oe saldoe entre a oferta e a procura 
para dar uma indica~Ho da taxa B qual o excedente da capacidade de 
produc80, particularmente a parte de electricidade de Cabora Basea a que 
Mocambique tem direito, pode eer inteiramente abeorvido. Oe saldoe 
projectadoe eetHo baeeados nos cedrioe de procura no (Anexo 36) e na 
oferta de hidroelectricidade dieponfvel doe sietemes da EDM (Anexo 33), e 
eetHo reeumidoe no Quadro deete Anexo. Sublinha-ee que eetae projec~6ee 
sHo apenae indicativae para iluetrar o metodo recomendado. LigacClee entre 
oe eietemas da EDM e o Zimbabui, o Malavi e a Suazilhdia eetHo a ear 
eetudadae sob oe auepfcioe da CCIIA (Anexo 37). 
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4. Sob os cedrios da procura projectada, a potsncia diepongvel de 
Uo~ambique para exporta~Ho proveniente de fontes hidroelEctricae eeria 
entre cerca de 150 MW e 80 MW em 1990 e diminuiria para valoree entre 100 
MW e 0 MW em 1995. Haveriam algumae reetri~Eles, embora d o  crgticae, 
impoetae pelae configura~Elee do eietema quanto B flexibilidade de atribugr 
electricidade dieponlvel entre oe eietemae de energia doe pagees vizinhoe. 
Apde 1990, a procura de ponta do eistema Sul da EDM ter6 de eer eatiefeita 
a partir de unidadee tirmicae da Central Elictrica de Maputo. 
Relativamente ae propoetae da EIlM para exportar (Anexo 37), ae exporta~Elee 
projectadas de 30 MW para o ZimbabuQ e de 30 MW para o Malavi e/ou a 
Suazilhdia, poderiam provavelmente eer mantidae a partir de fontee 
hidroelictricas at€ cerca de 1995. A EDM deveria eer capaz de negociar 
para obter o direito a um fornecimento de energia maior de Cabora Baeea a 
fim de eatiefazer um compromieeo de exportar bem male que 30 MW para alim 
doe meadoe da dicada de 90. Urn arranjo potencialmente proveitoeo para 
amboe oe paleee, o qua1 nAo requer praticamente nenhum inveetimento 
adicional, a fim de providenciar um fornecimento barato a longo prazo de 
100 MW ao Zimbabui Oriental, eeria fornecer parte da electricidade 
dieponlvel adicional da utiliza~Ho em conjunto doe complexoe de Kariba e de 
Cabora Baeea ao Zimbabui Oriental, atravie do eietema de tranemieeHo de 
Wcambique. A lnieeh recamenda, que eetae op~Elee, juntamente cam outrae, 
que poseam eurgir do propoeto dtodo global de planifica~Ho do eietema, 
eejam avaliadae como parte da planifica~Ho do eietema elictrico e da 
pramo~Ho dae exporta~Eles de Wcambique. 
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D- INDICATIVA DE IBENXA PARA 
DE V, 1990 E 1995 a/ - 

wly 

a/ ~ B c r m e r a e m c a p a c i d a d e ~ c a B d s t e n t e e n ~ w ( P s e r P D 3 4 ) e = p r o j ~  - 
dapmurafeitaspelaH24 Obex036). 

bl NlBo est8: inrllllrh o halrnrn enexg6tico jB que poderian acontecer resdd5ee enexg€tima - 
~ m a i s ~ & q u e a e r e s ~ d e p o ~ , ~ ~ a o e l e v a d o  
factarde~daCeatraldeCebaraRnnnn. 

c/ A I l m i ~ B o f e r t a d e e l e c t r i c i d a d e d e C e b a r a B e e a a a ~ € a ~ d a l l a h a d e t r a n s ~ r t c  - 
daRASaMaplto(120M3). ~ ~ ~ ~ e n e q u Q m m m d a I l n h a e a o  
- d e ~ ~ , p a r a q u e a ~ ~ ~ - p o t ~ p l - .  

dl A p r o a a a p r e v i s t a n , ~ & S L 1 € m a i a r e n 1 9 9 5 , q u e a p o W d a m d a R A S p a r a  - 
tmmdtir-deCebaraBmsa. Oaalrhdaprwrp.a(6MJn,Ca$rioA, 42WmCeDBrio 
B) terladeseran+lnfeitoda~El&triadeMapao-nHopoderiaserdaE901M, jBquea 
p o t h C i a d e t r a n a r d s s 2 b d j B ~ u t i l l z a d a .  

e l  U m v a I . ( 9 a F A n & ~ a 2 2 0 K V t e r l a d e e e r o a n s t r u i d a p r a a ~ o ~ a ~  - 
deCaboraBassa. Estaapcbdaeerestudadaorm,projectodaOCDGA(Aaerrr,37). 

f/ As-B- - requerenacoastnrCZbdmmde-epraaMaplto,quei 
~ d a ~ e d s m t e R A S ~ .  E e t a ~ 6 u n p m j e c t o d a ~ ( A n e x o 3 7 ) .  

8/ Preau~e que a Unh poderia ser eqdpada praa tranmdtir e l e c t .  das centrab dm 
~ p a r a o r u r t e a f i m d e ~ a l l n h a ~ , ~ d e e t e m D d o q u e a  
electricidededeCebaraBaeeaeejaQerrladapraaoBklad, caeoaeja==drk. 
B n ~ i o , n H o d e v e r i a e x i s t i r ~ u r ~ p r a a ~ i s r p i n p a r t a r d a E # X M p e r a o  - s i s t e n a & ~ d a m , p a r a q l K ! ~ a c p o r t e m a i s ~ p a r a ~ q l  

jBqueoseietemrsel6c~enadmeetespaIeeshprtan~clactrlcidedea 
- d a m  NaprSth, e s t a p o e s i b i l l d e Q d + p c n d e d o e d v e i s ~ ~ ~ ~ t a r f f e s d e  
Bq#ateCBo de m i q u e  e da RAS. 

Ibata: EflssHo. - 
Nota: ~ ~ t O t a l & ~ p e r a ~ p j e c t e d a ~ ~ q r r e ~ ~ ~  - 

l l e 6 t a ~ j B q r r e ~ * t c m t a & n ~ f a l t e a & ~ t Q n d c a e ~ .  
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PEQUENOS PROJECTOS HIDROELECTRICOS PROPOSTOS NO SUL DE MOCAMBIQUE 

1. 0 Governo de Mo~ambique v i s a  reduz i r  a dependtncia de Mo~ambique 
em r e l a ~ I o  3 RAS para o fornecimento de e lec t r i c idade  B regiHo Sul da EDM. 
0s consultores da EDM, Norconsult, empreenderam no fmbito da ajuda 
norueguesa em 1983 e 1984 um estudo sobre a s  potencial idades 
h id roe ldc t r i cas ,  nas bacias  dos r i o s  Incomati, Umbeluzi e Limpopo. 0 
p r i nc ipa l  object ivo des tes  esquemas s e r i a  de abastecer  a regiao de Maputo 
atravEs da rede de t ranspor te  regional  a 110 KV da EDM, mas tambdm s e r i a  
servida  a procura de e lec t r i c idade  agr ico la  loca l .  0s pr inc ipa l s  esquemas 
avaliados foram os  seguintes:  

Bacia do Rio Incomati: 
- Barragem de i r r i g a ~ a o  de Corumana no Rio Save. 
- Esquema de object ivos  mGltiplos de Moamba no Rio Incomati. 

Bacia do Rio Umbeluzi: - Projecto de object lvos  mGltiplos dos Pequenos Libombos no 
Rio Umbeluzi. 

Bacia do Rio Limpopo: - Barragem de object ivos  d l t i p l o s  de Hassingir  no Rio 
dos Elef antes.  - Barragem de Hacarretane no Rio Limpopo. 

2. A s  b a r r a g a s  de Corumana e doe Pequenos Libombos estHo 
presentemente em f a se  de cons t ru~80 ,  o projecto  de Moamba Maior numa f a se  
de planeamento, e as barragens de Massingir e Macarretane j 6  estHo 
construidas.  0 p r inc ipa l  object ivo do projecto  dos Pequenos Libombos E 
melhorar o abastecimento de dgua po t i ve l  a Maputo, sendo a i r r i g a ~ H o  um 
object ivo secundirio. Uma i n s t a l a ~ H o  h idroe ldc t r i ca  s e r i a  pequena e 
dest inada apenas a melhorar a seguranca do abastecimento e ldc t r i co  B 
bombagem e tratamento de Qua .  A a v a l i a ~ H o  preliminar do projecto  f e i t a  
pe la  Norconsult mostra, que uma op~Ho a menor custo  para o proposto 
object ivo do projecto  s e r i a  a de grupos a d iese l .  Todas a s  ou t ras  
barragens servem, ou se rv i rao  projectos  de i r r i g a ~ 8 o .  Qualquer 
aproveitamento de hidroelect r ic idade t e r i a  menor prioridade,  que a 
i r r i g a ~ H o  no que se r e f e r e  B procura de 6gua. 0 controle  das cheias  e a 
subida doe caudais de estiagem nos r i o s  a fim de benef ic ia r  a s  ac t iv idades  
agr lco las  tambdm 880 object ivos  para e s t e s  projectos.  
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3.  As principais caracterfsticas doe pequenos project08 
hidroeliictricos sBo resumidas no seguinte Quadro: 

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DOS PROJECTOS HIDROELECTRICOS 
PROPOSTOS NO sa DE MOCAMBIQUE 

Energia 
~otancia Energia MEdia Cueto Estimado 

Projecto Ins talada Garantida Dieponfvel do Capital 

Corumana 

hoamba Maior 

2x7,25=14,5 31 a 27 - a/ 43 a 38 - a/ 12,O (final 1983) - central elbctrica - traneporte 

Pequenos Libombos 2x2,0=4,0 

60 (1981) - central el€ctrica 
+ parte do cuto 
da barragem 

(US$281 milh8ea) 

9.5 7,6 (final 1984) - central elbctrica 
+ transmiaaio 

40 a 60 n.d. cerca de 100 nod. 

a/ Diminui com o aumento da procura da Irriga~Bo eobre o caudal de - 
Bgua . 

n . : NBo dieponfvel. 

0 desenvolvimento de inetala~bee geradoras em Maeeingir ainda tern de 
atingir o estatuto de propoeta concreta, e esti previeto eer eetudado pela 
Norconeult. Uma pottncia inetalada entre 30 e 60 MJ eeti a ser 
considerada. De igual modo, a inetala~Bo duma capacidade geradora em 
Macarretane eetP previata aer estudada pela Norconsult. Poi dada 
prioridade ao eetudo e trabalho de concep~Ao preliminar doe projectos de 
Corumana e de Pequenos Libombos, uma vte que a implementa~80 d o  depende do 
progress0 das obras da barragem e de irriga~Ao, e tambh porque jB: foram 
identificados por alto mercadoe para a electricidade do eequema. Para o 
project0 de Moamba Maior alnda 86 foi empreendido pouco trabalho prellminar 
e os progresses depender8o das perspectivas do deeenvolvimento da irriga~io 
principal do vale de Incomati, que actualmante alnda est8o muito incertu. 
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4. A ava l i a~Ho  econi5mica do Projecto de Corumana tem de s e r  
efectuada no contexto dum desenvolvimento global a custo mlnimo para 
s a t i s f aze r  a procura da RegiHo Sul. ~ u a n d o  a e lectr ic idade barata  de 
Cabora Bassa e s t i ve r  de novo disponlvel  B RegiBo no Smbito da par te  
reservada para Mocambique, nHo haverg justificacHo econ6mica para 
desenvolver o Projecto de Corumana, pel0 menos a t 6  a procura na RegiHo 
exceder a capacidade da l i gac io  en t re  a RAS e Maputo, ou quando a par te  
reservada de Mocambique f i c a r  totalmente comprometida para s a t i s f aze r  a 
procura de Mo~ambique e de novos contratos de exportacio. Segundo a s  
p r o j e c ~ b e s  indicat ivas  da missio (Anexo 38). e' pouco provgvel que qualquer 
destas  s i t u a ~ B e s  ocorra antes  do i n l c i o  dos anos 90. A justificacHo para o 
Projecto de Corumana sa t i s f aze r  aumentos subsequentes da procura depende 
dos custos comparatives das fontes  de energia a l t e rna t iva s ,  inclulndo 
grupos t€rmicos e outras  fontes  hidroele 'ctr icas na RegiHo de pequena e 
m6dia dimensio. Como o projecto requer 2 a 3 anos de construcio, n io  se rg  
preciso nenhum compromisso para prosseguir com o projecto a t 6  1989 ou mais 
t a rde  desde que e lec t r ic idade  finne de Cabora Bassa e s t e j a  disponlvel  para 
a RegiBo. 

5. Se houver perspectivas de um a t r a s o  de alguns anos antes  da 
retomada dum fornecimento finne de Cabora Bassa B RAS, ou de interrupciSes 
prolongadas do fornecimento firme, a aval iacio  do projecto de Corumana 
deverd s e r  empreendida dentro do contexto do sistema Regional. A avaliacHo 
tamb€m cobr i r i a  a u t i l i z a c i o  dos grupos t6rmicos ex is ten tes  em Maputo e o 
fornecimento por grosso da ESCOM para s a t i s f aze r  a procura a um custo 
mlnimo durante as interrupcbes programadas do fornecimento de Cabora Bassa. 
A avaliacHo requerer ia  uma estimativa sobre o s  perlodos de cor tes  e sobre a 
formulacio das prioridades de utilizacHo das fontes  energe'ticas disponZveis 
a fim de s a t i s f aze r  o crescimento projectado da procura. Tal 6 urn 
exercfcio complexo e € precieo uma avaliacHo exaustiva dos programas 
alternatives para s a t i s f aze r  a procura. 

6. Uma indicacBo da comparacHo econdmica do project0 de Corumana com 
fontes  de abastecimento ex is ten tes  para a RegiHo Sul 6 dada para t rSs  casos 
escolhidos no fim deste  Anexo. 1/ 0s dados sobre o projecto de Corumana 
foram t i r ados  dos r e l a td r io s  da- orc consult sobre a sua avaliacHo preliminar 
do projecto. Uma comparacio corn novas ins ta lacbes  geradoras termicas, s e r i a  
inapropriada, v i s t o  que as unidades ex is ten tes  na Central de Maputo 
juntamente com a ligacBo da ESCOM tSm capacidade suf ic ien te  para s a t i s f aze r  
a procura provavelmente, a t €  pel0 menos o f i n a l  dos anos 90 (Anexos 33 e 
36). Esta avaliacHo 6 uma comparacHo simplificada das fontes  marginais de 

1 / - Esta aval iacIo € f e i t a  a precos de combustfveis e de energia 
importada, que prevaleceram em meados de 1985. Em meados de 1986 
os  precoe de camHo da RAS tinham aumentado e os  precos mundiais 
doe produtos pe t ro l l f e ros  tinham cafdo, mas as mudancas nIo foram 
su f i c i en t e s  para modificar substantialmente as conclusbes dessa 
a d l i e e .  
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energia em primeiro lugar para servico das cargas de ponta, visto que os 
custos de satisfazer as pontas si4o muito mais altos do que para a carga de 
base. E dbvio ao inspeccionar os custos unitarios que o projecto de 
Corumana 6 demasiado car0 para competir com electricidade importada ou com 
os grupos existentes de combusti40 a carvi4o da Central de Maputo como fonte 
para a carga de base. 

7. Nos casos A e B avaliados neste Anexo, os custos em satisfazer a 
procura de ponta do sistema a partir do projecto de Corumana sHo 
comparados, em primeiro com a oferta em grosso da ESCOM e a seguir com a 
turbina a gbs alimentada a diesel existente na Central de Maputo. 
Conclui-se, que o projecto de Corumana seria uma fonte subtancialmente mais 
cara do que qualquer das duas alternativas. No caso C, conclui-se, que o 
projecto de Corumana seria justificado se fornecesse pelo menos 13,s GWh 
por and de energia, que doutro mod0 seriam fornecidos pela turbina a gbs 
alimentada a diesel. No entanto, tal deveria ser visto como uma conclusHo 
preliminar, que tem de ser testada atravEs dum exercfcio de simula~lio de 
acumulacZio de carga, que tome em conta plenamente os factores 
hidroel€ctricos no local do projecto de Corumana e.a disponibilidade 
programada das unidades tirmicas da Central El6ctrica de Maputo. 

8. As turbinas a gbs 86 seriam utilizadas, quando a procura 
excedesse a disponibilidade conjunta do fornecimento da ESCOM e dos grupos 
alimentados a carvlio, da Central El6ctrica de Maputo (170 MW - Anexo 33). 
Segundo as projec~6es da missao para a procura (Anexo 36), esta situa~Bo 
tem poucas probabilidades de ocorrer at6 depois de 1995, mesmo se at6 16 
for conclufdo um acordo para exportar 30 MW para a SuazilSndia. Nessa 
altura, muitas das unidades tdrmicas deverao provavelmente precisar de ser 
retiradas. Deste modo, mesmo na austncia de fornecimento firme de Cabora 
Bassa B RAS nlo parece haver uma justifica~ao econ6mica para o projecto 
proposto de Corumana antes de meados da d6cada de 90, altura em que este 
poderb ser considerado um candidato s6rio para substituir os grupos 
t6rmicos retirados. 

Avalia~Ho Indicativa do Projecto Hidroel6ctrico de Corumana 
com as Fontes EnergLticas Existentes para a Re~iHo Sul 

Caso A: P- Central El6ctrica de Corumana 6 utilizada para o servi~o de 
pontas a fim de aliviar em 14 MW a ponta dxima sobre o fornecimento em 
grosso da ESCOM: 

Beneffcios do Projecto de Corumana: 

Poupan~a no encargo de ponta da ESCOM - 14 MW @ MT 144lkW mas - MT 2,02 milh6eslmts 
Poupan~a no encargo de energia da ESCOM - 2 GWhImts em media @ MT 0,3/kWh 

= MT 0,6 milh6eslmts 

Poupan~as totals nos encargos da ESCOM = MT 2,62 milh6esImQs 
= US$0,72 milh6es/ano 
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Valor ac tual izado das poupancas a t 6  1987: = 5,18 milh6es de dblares  corn urn 
custo de oportunidade do c a p i t a l  de 12% durante uma duracHo do projecto  de 
30 anos. 

Custo do Projecto de Corumana: - 
Custos de Capital :  12,O milhBes de dblares.  
Custos Anuais de Funcionamento e Manuten~Bo: 20 milhBes de dblares.  
Presumindo que o s  cus tos  de c a p i t a l  sHo envolvidos durante 3 anos, 40% em 
1988 e 1989 cada e 20% em 1990 (primeiro ano de funcionamento). 
0 va lo r  ac tual izado a 1987 doe custos  t o t a l s  @ 12% 

= 12,50 milhBes de dblares  

ConclusHo: 0 projecto  de Corumana 6 uma fonte  de e l ec t r i c i dade  mais cara  
do que a t a r i f a  em grosso da ESCOM. 

Caso B: A Central  ElOctrica de Corumana O u t i l i z a d a  apenas para fornecer 
14 MW nas cargas de ponta, subst i tu lndo a e l ec t r i c i dade  da ex i s t en t e  
turbina  a g f s  alimentada a d iese l .  

0 Beneflcio do projecto  de Corumana O de e v i t a r  os  cus tos  de producao da 
tu rb ina  a g i s :  

Presumindo que a procura d n i m a  anual do sistema O 25% da procura & h a  
anual  (D) com um f ac to r  de carga anual  do sistema de cerca  de 55%. 

A energia  subs t i t u lda  durante a ponta de 14MW de procura &ima (d) 6 de 
(14x14~8,76/2 x 0,75 x D)- 1145/D GWhlano. 

Presume-se que a procura &%ma no sistema Sul em 1990, da ta  em que s e  
presume o arranque do projecto  de  Corumana, s e r a  de 103 MW e que a p a r t i r  
de a l  e s t a  aumentar8: B taxa  anual  de 6,5X (m€dia doe Cenlrios A e B das 
previsbes da miseao - Anexo 36). 

A energia  projectada para a ponta de 14 MW s e r i  a seguintes: 

Ano: 1990 1995 2000 2005 2010 2015 1020 

Energia (GWh/ano) 11,l 8,O 5,8 4,2 3,l 2,3 1,7 

0 va lo r  ac tual izado para 1987 da energia  subs t i t u lda  valorizada em MT 
4,0/KWh - 9 ,3  cSntimos de d6 la r  por KWh (custo marginal da energia  da 
turbina  a g6s - Anexo 33) com um custo  de oportunidade do c a p i t a l  de 12%, 6 
de 5,02 milhbes de dblares.  

Presume-se tambgm que a turbina  a 86s ex i s t en t e  tem de s e r  subs t i tu lda  em 
1995 e que uma turbina  nova tem uma d u r a ~ a o  de 25 an08 quando submetida a 
um s e r v i ~ o  de pontas. 0 cus to  de e u b s t i t u i ~ I o  O de 400 d6lareslKW para  15 
MU - 6 milhBes de d6lares.  0 va lor  ac tual izado para 1987 a 12% - 2,43 
milh6es de d6lares.  
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0 valor actualizado doe beneflcioe totaie em termoe de cuetoe evitadoe - 
7.45 milhaee de d6laree. 

0 Cueto do projecto de Corumana 6 o valor actualizado doe custos de capital 
de 12 milhaee de d6laree e doe cuetoe de funcionamento e manuten~ao 
(Caeo A) = 12.50 milh6ee de dblareel 

ConclueBo: 0 projecto de Corumana eeria uma fonte eignificativa male cara 
para apenas o eervi~o das pontae de carga do que a exietente turbina a gbs 
de combuetao a dieeel da Central Tdrmica de Maputo. 

Caeo C. A Central Elgctrica de Corumana 6 utilizada para aubetituir o 
equivalente B eua energia garantida da exietente turbina a gBs alimentada a 
dieeel na Central Eldctrica de Maputo. Neete caeo, a Central de Corumana e' 
utilizada cada vez menoe para o eervi~o dae pontae de carga B medida que a 
procura do eietema aumenta e o aumento da procura do eistema eervido pela 
central tambh diminui na medida em que a energia fornecida permaaece 
conetante e igual a 31 GWh/ano. 

0 beneflcio do projecto de Corumana € o cueto evitado da produ~ao da 
turbina a g8e: 

Valor actualitado doe cuetoe de energia evitadoe @ 12% a 1987 = 23.20 
Valor actualizado doe cuetoe de eubetitui~Ho da turbina 
a g8e (Caeo B) = 2.43 

Valor actualitado doe beneflcioe = 25,63 
Valor actualizado doe cuetoe do projecto de Corumana 

(Caeo A) = 

ConclueBo: 0 projecto de Corumana eeria uma fonte de energia de cueto 
eubetancialmente male baixo do que a turbina a g8e alimentada a diesel 
exietente na Central Elgctrica de Maputo. 

Eeta conclue30 manter-ee-la deede que a energia anual mddia eubetitulda da 
turbina a g8e excedeeee 13,s GWh. 
(12,SO - 2,43) x 31/23,20. 
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DEPCISITOS DE CARVAO MENORES EM MOCAMBIQUE 

Um nhero de dep6sitos menores de carvAo existem em virias 
localidades do Pafs. Quase sempre estAo ligadas a rochas da idade de 
Karroo. 0s mais conhecidas sHo: 

(a) Maniamba 

Afloramentos de estreitas camadas de carvHo encontram-se na 
margem oriental do Lago Niassa. entre 1977 a 1980 foram 
escavadas algumas minas e perfurados alguns pocos mas os testes 
das amostras sb foram empreendidos depois do carvAo ter 
permanecido fora durante urn espaco de tempo considerfivel. Em 
consequfncia, sabe-se muito pouco eobre a qualidade do carvAo. 
0s poucos dados disponZveis parecem indicar, que o carvHo 
encontra-ee em camadas estreitas de baixa qualidade com 35% a 40% 
de cinzas. Nesta parte do PaZs nAo hB qualquer infraestrutura. 

(b) Lugenda 

Foram encontrados alguns aflormentos de camadas de carvAo B 
beira do rio Lugenda aledes que navegavam no rio do entHo 
protectorado alemlio do Tanganica. Desde entHo foram feitos 
alguns mapas geolbgicos da superfZcie mas nHo foi empreendido 
nenhum estudo pormenorizado. Parece que se tratam de vestZgios 
de camAo de pequena dimcnsAo em Breas isoladas do PaZs sem 
qualquer infraeetrutura. 

Mais ao Sul, perto da ponta de Malavi, e junto da fronteira com o 
ZimbabuB, sAo conhecidos virioe veetZgioe menores de camAo sob forma de 
afloramentos que form obsemados, mas n8o foi feito nenhum trabalho eobre 
estes. 



EXPLICACAO DA TABELA DAS RESERVAS DE CARVAO 
DA PROVINCIA DE TETE 

0 carvlo existente foi dividido nas seguintee categories: 

C-l Compar6vel com as reeervas comprovadas ou medidas, algumae vezes 
indicado com um grau de certeza de + 25%. - 

C-2 Compar6vel com ae reeervae provgveis ou indicadas, algumas vezee 
indicado com um grau de certeza de + 50%. - 

PI + P2 Compardvel com oe recursos "potenciais", com um grau de certeza 
de - + 100%. 
A clasee C-1 B coneiderada suficientemente bem definida para 

permitir que sejam feitoe planos mineiroe. A claese C-2 preciea de 
investigacbes geol6gicas adicionaie antes que poeeam ser feitos planoe. A 
claeee P apenas fornece uma vaga ideia do que pode exietir no local. 

A maior parte dae reeervas foi calculada na base das intercepcbee 
com perfuraflee de prospecclo a partir da euperffcie. Todas as outrae 
perfuracbes de proepecclo foram feitae para explorar apenas os 4 a 5 m 
bdsicoe da camada de Chipanga. . A s  informacbee eobre eeeas perfuracbee na 
parte euperior de Chipanga aeeim como nae camadae de cima slo incompletae. 
Deete modo, em certoe eectores, as reeervae na parte bdsica de Chipanga 
foram calculadae com maior precielo (C-1) do que ae reeervas maie acima 
(C-2). 

As reeervae de carvlo no local foram calculadas tendo em conta 
apenae as intercepcbee de carvlo com ae perfuracbee de proepecclo, 
exclufndo deete modo ae camadae de rocha diepoetae por intervaloe. Apenae 
ae camadae de carvlo corn uma eepeeeura totalmfnlma de 3 m foram 
coneideradae. De todas ae reeervae, 5% foram subtrafdas para deeconto de 
erro e 105 eubtrafdae para diques. Durn modo geral, para a camada de 
Chipanga, que 6 a maie contfnua da regilo, foi considerada reeervae e, 
quando poeefvel, tambQm o foram 3 das camadas euperioree: Bananeiras, 
IntermBdia e Grande Falaiee. A mineraclo da camada inferior de Sousa Pinto 
estd a ser considerada apenae para o Sector 3, enquanto que a camada 
euperior de AndrQ B durn modo geral eetreita demaie para valer a pena de ser 
tomada em consideraclo. 

As gravidadee eepecfficae utilizadas para 08 cdlculos das 
reeervas de carvlo foram: 

carvHo com menoe de 25% de cinza: 1,45. 
carvlo com 25 - 30% de cinza: 1,50. 
carvlo com 30 - 40% de cinza: 1,60. 

Na coluna "Reservae Induetriaie , r. o .m. " o valor euperior 
reflecte toneladae de car-o que eetlo previetoe de eer recuperadas 
enquanto o nGmero inferior inclui nlo eomtnte carvlo, mae tambQm rochae 
diepoetae por intervaloe e diluiclo que eerd produzida com o arranque da 
mineraclo . 
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DESENVOLVIMENTOS EXISTENTES E MAO-DE-OBRA EM MOATIZE 

1. Existem seis camadas de carvHo na drea de Moatize, com espeseuras 
variando de 1,75 m (Andrb) at€ 40 m (Chipanga), e estas sHo separadas uma 
da outra por camadas de 40 m a 50 m de rochas arenoeae e de xisto. GrHos 
de quartz0 e argila sHo meecladoe finamente com o carvHo, resultando em 
dep6eitoe com um alto contetido de cinzae, mesmo depois da lavagem. A 
camada de Chipanga tem a maior continuidade de todas as camadas e ela 
eetende-se praticamente eobre quase todo o jazigo de carvHo de Moatize. Oe 
4 a 5 m male baixoe da camada de Chipanga, a qual tem na ddia 30 m de 
eepeseura, mostram menos intercalacbes com xisto que o resto e eHo de uma 
qualidade de carvao melhor. Tradicionalmente, a mInerac8o concentrou-ee 
neeta parte male baixa da camada de Chipanga. As camadas de carvHo eHo 
traveeeadae por falhae as quais cortam as camadas em eectores menores 
separados uns doe outroe por deenfveie ao longo dessas falhae. 
InfiltracZles de dgua ocorrem ao longo de algumas deeeas falhae e por isso d 
necese&rio bombar a dgua das minae. 0 carvHo cont6m quantidadee 
substanciais de metano, eendo portanto neceeeirio equipamentoe de 
ventilacHo potentes nas minae. CombuetHo eepontgnea pode ocorrer quando o 
carvHo 8 expoeto ao ar em pilhas de armazenamento ao nfvel do terreno. 

2. Como coneequSncia deesae condicbes o mdtodo tradicional de 
mInera~Ho ueado em Moatize foi o eistema de eecavacHo e de estacae o qual 6 
suficientemente flexfvel para eer adaptado a condicbee vari6veis. Ae taxas 
de extraccHo de carvHo t& varlado deede cerca de SOX para profundidades 
entre 100 a 150 m at€ cerca de 25% para profundidades euperioree a 200 m. 
0s procedimentos normais de trabalho eHo de furar e explodir durante o 
turno nocturno e limpar as minae doe materiaie quebradoe durante oe turnos 
da manhH e de tarde. 0 carvHo extrafdo da mina 6 quebrado e peneirado, 
deedobrando em quatro tipos de calibres eepecificadoe no Quadro 1. 

Quadro 1: CARACTERISTICAS DE CARVAO SELECCIONADO DE MOATIZE 

0-11 58 para prodreit 6.50 IS18 1 Os8 18 
ooQue 

11-25 25) 

Fonte : CARBOMOC . - 
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Cerca de 50X do produto extrafdo da mina (e.d.m.) 6 carvlo coque mae cerca 
de 2% da produ~Ho e.d.m. nHo € aproveitdvel sendo pedrae e tamb€m perdae no 
transporte entre a boca da mina e a pilha de amazenagem. Oe fragment08 
maiores (+80 mm) eHo eeleccionados B d o  ao nfvel do solo. 0s fragmentoe 
de tarnanho male pequenoe conttm menoe cinza e tem urn valor calorffico maior 
que 08 fragmentoe male brutoe. 

3. At€ 1985 foram abertas quatro minae (Chipanga 111, IV, VII e 
VIII), enquanto uma nova ee encontrava em cm etru~Ho (Chipanga XI). Trte 
minas foram exauetae e fechadae (Chipanga 1-11, V, e VI). Dae quatro minae 
abertas apenas Chipanga I11 e IV eetavam em condi~6es de funcionamento uma 
vez que muito material mineiro tinha eido tirado dae outras minae para 
manter eseas duae funcionando. A capacidade potencial de producHo dae 
quatro minae exietentee, deede que elae eejam reabilitadae, e da quinta 
mina 6 no total avaliada em 800.000 tlano. Dae minae individiuaie € 
eeperado que Chipanga I11 e IV tenham uma dura~Ho de funcionamento de 7 a 
10 anoe enquanto ae outrae produzam durante 15 anoe. - 

4. 0 nfmero de peeeoal nas minae de Moatize diminuiu conetantemente 
deede 1982, altura em que eetavam empregadae 2.347,peeeoae, at€ 1.730 em 
1985, dietribufdae como moetra no Quadro 2. 

Quadro 2: MAO-DE-OBRA NAS MINAS DE MOATIZE EM 1985 

Mo~ambicanoe poseuindo educa~8o superior 10 
TScnicos eetrangeiroe 20 
Trabalhadores: mineiroe subterraneoe 480 

peesoal na euperffcie 7 70 
agricultoree e fornecedoree - 450 

Total 1.730 

Fonte: CARBOMOC. 

Doe 10 Mo~ambicanos que poesuem educacllo euperior em Moatize cinco eHo 
engenheiroe de nlvel univereitlrio (2 de minas, 2 mectnicoe, 1 elbctrico), 
e 5 tSm educa~Ho de nfvel eecund8rio. A CARBOMOC providencia educa~Ho 
bseica at8 o oitavo grau na mina, oe Gltimoe dole anoe coneietindo de 
forma~Ho vocational de mineiroe, mecanicoe e electricietae. Al€m dieeo 
exiete uma Eecola Nacional T€cnica em Moatize, adminietrada pel0 Miniet6rio 
de Recureoe Mineraie eob controle do Minietario da Educa~Bo. Ela treina 
peeeoal de conetrucllo-at€ o equivalente do nono grau. Nenhum peeeoal da 
CARBOMOC € actualmente 1s formado mae a eecola eers trasformada num centro 
de forma~8o para a CARBOMOC para expane80 e inetalac80 de equipamento 
fornecido pela RepIiblica Democrdtica Alemll (RDA) o qua1 eetava eeperando 
traneporte a partir do cais do porto da Beira em meados de 1985. Uma outra 
eecola t€cnica para oe trabalhadoree do sector energdtico e mineiro 
adminietrada palo Miniet6rio da Educa~Bo € localizada em Matundo, perto de 
Moatize. Ela funciona independentemente da CARBOMOC. 
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PRECOS INTERNOS E DE EXPORTACAO DO CARVAO 

Carvao 
Tamanho da Frac~Bo 
de CarvHo 

----- steam coal ---- 
Coque mis turado 
0-11 mm 11-25m 25-8- +8- puro 

Pre~os no Pafs (MT/t) 

1: Caminhos de Ferro 
Centro 
Norte 

2:.Fdbricas de Cimento 
Dando 
Nacala 

3: Fdbricas de acGcar 
Mafambo 
Marromeu 

4: Outros 
Sogere Beira 
Lavandaria Super 
M o ~ a  Industrial 
Promac 
M o ~ a  Florestal 
Cartonagem 
Fab. Oleo-Chimoio 
Fab. Rebrigados 
Divereos 

5: Export. para o Malavi 
(pagas B Carbomoc) 

6. P r e ~ o  interno do "steam 
coal" da RAS vendido no 
Sul de Mo~ambique 

Pre~os de Exporta~Ho 
International para o Malavi 
f.0.b. dblares/t a/ comboio 
entregue na fronteira 

a/ Taxa de chbio oficial Maio 1985: 1 ddlar - 43 MT. - 
Fonte: Escritdrio da Carbomoc na mina de Moatize. - 
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EXEMPLO ILUSTRATIVO DO CUSTO ECONOMIC0 DA ELECTRICIDADE PRODUZIDA 
NUMA CENTRAL TERMICA DE 60 MW ALIMENTADA A CARVAO DE MOATIZE 

Trata-ee duma ordem de grandeza baeeada nae eeguintes hipdteeee: 

1. Central el6trica B beira da mina em Moatize utilizando "steam 
coal" de 6.200 kcal/kg, cam 20% de cinza produzido pel0 propoeto 
cmplexo mineiro de Moatize I. 

2. Cueto do carvio B ealda da mina: 18.46 ddlareelt (fonte: Anexo 
50). - 1/ 

3. Central el6ctrica: 
- 2 grupoe de 30 MW cada - 33% de rendhento t6rmico global - 1.800 ddlaree de cueto de capital por KU inetalado - cuetoe de funcionamento (fora oe cambuefiveie) e de 

manutencio, 2 ctntimoe de ddlar/kWh - 70% de factor de carga anual - 25 anoe de vida, 12% de cueto de oportunidade do capital 
(factor de recuperaclio do capital - 0,1275) 

Custoe estimadoe por kWh 

1. Cueto de capital da central: 

3 
(a) A energia produeida 6 de 8.760 x 10 x 0,7 - 6.132 MWh por kW de 

pottncia inetalada por ano. 

(b) 0 custo dae anuidadee do capital- 1.800 ddlaree x 0,1275 - 
229,s ddlaree por kW por ano. 

3 
(c) 0 cueto de capital por kWh - (229,5)/(6,132 x 10 ) $/kWh - 3,74 

ctntimoe de ddlar/kh. 

2. Custo do combuetZve1: 
1 kUh € equivalente a 860 kilocaloriae 
1 kWh preciea de 860/0,33 - 2606 kcal de carvao - 2606/6200 - 0.42 kg de cardo 
Cueto do combuetZve1 - (0,42 x 18,46)/1000 ddlaree/kWh - 0,775 ctntboe de ddlar/kWh 

3. Cuetos Totaie: 

Capital 

1/ Pre~o mbdio de todoe oe produtos. - 
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ESTRUTURAS DOS TRANSPORTES RELACIONADOS COM 0 CARVAO 

Caminhoe de Ferro 

1. 0 caminho de ferro Beira -- Moatize coneiete em 4 trocoe: 
Beira-Dondo: 28 h. 

(Dondo: linha de liga~lo para o Zimbllbue) 

Dondo-Inharnitanga: 180 Ian. 
(Inhamltanga: linha de ligac80 para as fgbricae de 
acucar) 

Inhamitanga-Dona Ana: 100 h. 
(Dona Ana: linha de ligacAo para o Malavi) 

Dona Ana-Moatlze: 254 Ian. 

Cumprimento Total Beira-Moatize: 562 km. 

Eatll planeado reabilitar-ee o caminho de ferro, que tem uma capacidade para 
trmsportar preeentemente 1 nt/a de carvlo, eegundo ae trfe etapae 
eeguintee: 

(a) Prlmeira Etapa 

2 . Eeta cobre o troco Dondo-Inhamltanga e aumentaria a capacidade 
deeta exteneHo at€ cerca de 3 Mt/a. At6 agora, oe primeiroe 30 km foram 
coneertadoe por Mocambique que gaetou B volta de 40 milhllee de d6laree em 
equipamento, peeeoal, etc. A Alemanha Oriental forneceu alguma aeeietSncia 
ticnica, carnillee e pequeno equipamento, mae nAo dieplle de equipamento 
peeado para eete calibre de caminhoe de ferro que, coneequentemente, tinha 
de mer comprado noutro lugar. 

3. 0 caminho de ferro data de 1907 (em parte de 1950) e eetd a eer 
eubetituido por carrie nwoe male peeadoe de 45 kglm. Todos oe trabalhoe 
eetao preeentemente paradoe por cauea de algune problemae com o 
abaetechento e oe bandos atmadoe, nrae com o peeeoal e o equipamento 
dieponlveie eerd poeelvel completar oe prlmeiros 70 km. Para oe 110 h 
adicionaie eerAo neceeellrioe fund08 complementaree para pecae, camillee e 
ticnicoe. Oe carrie Jll eetAo dieponfveie aselm como uma pedreira para 
abaeteclmento de pedra perto da linha de ligac8o com o Zhbfiue. 

4 . Foi feito ao Pundo da OPEP um pedido de 5 milhllee de d6laree em 
condicllee parecidae com uma doaclto, mas n8o foi aeeinado nenhum acordo at6 
1 data (Junho de 1985). Eetll a eer conelderada a poeeibilidade de aumentar 
emte pedido para 8 ou 10 milhllee de d6laree a fim de permitir o tinnlno 
demta extane60. Eetima-se que o concluelio desta faee demorar6 2 anoe e 
mio. Seria precieo equipamento m6vel num valor de 25 milhllee de ddlaree 
para transpartar 1.5 Ut/a de caro8o. 
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(b) Segunda Etapa 

5. Esta cobre os tro~os Dona Ana-Moatize e Beira-Dondo. 0 tro~o 
Dona Ana-Moatize data do ano 1950 e esti em muito mau estado. Seriam 
precisos cerca de 100 milh6es de d6lares para repari-lo com carris de 45 
kg/m. At6 agora, apenas foi firmado um acordo com a Itdlia para um 
empr6stimo concesaion6rio de 18,5 milhbee de d6lares. 1/ Este empr6atimo 
permitir6 o desenvolvimento duma pedreira em cada uma xas extremidades da 
extensao com uma capacidade de 100 m3 de brita por hora, aseim como duma 
flbrica de traveseas em Dondo com uma capacidade de 1.200 traveeeas de 
bet30 prC-esfor~ado por dia, e de algum pequeno equipamento. Eetll inclulda 
uma doa~Bo de 2 a 3 milhbes de d6laree para aseistSncia tCcnica. 

6 .  Visto que esta fase eetl planeada arrancar daqui a 2 anoe, deete 
mod0 em simult2neo com a iiltima parte da primeira etapa, o equipamento 
pesado utilizado na primeira etapa n8o pode eer utilizado aqui e 4 precieo 
mais equipamento peeado. Tambdm eHo precieos 06 carrie e outroe 
equipamentoe. A URSS foi contactada com vietaa fornecer um emprQetimo de 
70 milhbes de d6lares para carrie, combustlvel, aeeietSncia tdcnica e algum 
equipamento, que foi em princfpio acordado embora nHo haja ainda acordo 
formal. 0 reembolso eerll feito provavelmente sob a forma de carvlo. 0 
Minist6rio dos Caminhos de Ferros indicou que a URSS tambem nHo diepbe de 
qualquer equipamento pesado para eeta craveira de caminhoe de ferro. A 
URSS tambdm foi contactada com vista a um emprietimo adicional de 30 
milhdes de d6lares. 

7. Preeentemente a BQlgica eetll a fazer um eetudo de engenharia para 
a liga~Ho Beira-Dondo a fim de dobrar a capacidade da linha aeeim como 
renovar a einaliza~Ho. Nao foi firmado nenhum contrato para qualquer 
trabalho. 

8. Eepera-ee que a conclueHo das duae primeirae etapas demore 5 anos 
e permita o transporte por combo10 de 3 Ht/a, comparativamente com a 
capacidade actual de apenae 1 Mt/a. 0 factor limitativo pasearll entgo a 
eer o tro~o do melo Inhamitanga-Dona h a ,  que apenas tem carris de 
40 kg/m. 

9. Para permitir o traneporte de 3 Mt/a de carvao eerd precieo 
equipamento mdvel novo num montante aproximado de 15 milhbee de d6larea. A 
ItLlia foi contactada com vista a um emprdstimo de 30 milhbee de ddlares 
para equipamento m6vel (cobrindo a la. e a 2a. etapae). 

1/ A 15 anoe a 2,5% com 2 anos de franquia. - 
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10. Ainda nAo estao cobertae por qualquer fundo dieponfvel as 
seguintes rubricas: fornecimento de dormentes de madeira para os carris; 
trabalhos de terraplanagem para alargar o raio mfnimo doe carris para 
400 m e para atenuar os declivee; fornecimento de equipamento mbvel para oe 
trabalhoe de reabilita~Ho em cureo; e refor~o de cinco ou eels pontes. 

(c) Terceira Etapa 

11. Eeta cobre o troso Inhamitanga-Dona h a .  Aqui o caminho de ferro 
foi reconetruido em 1970 e tem carrie de 40 kglm. Se o trifico ferroviCrio 
aumentar acima de 3 Mtla, eetee carris terHo de eer eubstitufdos por carris 
de 45 kglm, que permitirAo at6 10 Mtla de transporte. Deste modo, esta 
reparas50 eb eeri feita quando o trifico aumentar acima de 3 Mtla. 
Eetima-ee que esta repara~ao levarB 1 ano a eer feita e que neeea altura as 
reparasbee anterioree terHo fornecido peeeoal mo~ambicano qualificado para 
fazer eete trabalho, 0 traneporte de 10 Mtla requereria equipamento mbvel 
adicional num valor de 60 milhbes de dblares. 

12. Eetima-ee que o cueto total dae trts etapae de reparasHo doe 
caminhos de ferro sera de 200 a 230 milhi5ee de dblaree. EetHo incluidos 
neete total oe 40 milh6es de dblares do custo inicial, oe 10 milhbes de 
dblares adicionaie para oe cuetos da primeira etapa, oe 100 milh6ee de 
dblares para a eegunda etapa e aesim como oe cuetos dae oficinae, dae 
comunicasi5ee, do equipamento mbvel para reparas6ee e outrae rubricae 
menor es . 
13. Oe cuetoe de traneporte do carvHo de Moatize para a Beira foram 
aproximadamente eetimadoe pel0 Gabinete de Chefia de Project08 do 
Minietdrio doe Portoe e doe Caminhoe de Ferro em menoe de 20 dblareelt para 
o traneporte de menoe de 3 Mt/a. Para o transporte at6 10 Mt/a, oe cuetoe 
de traneporte baixariam a menos de 15 dblareelt. Isto inclui amortizasHo e 
foi baseado nos preCoe actuaie. 0 Gabinete de Deeenvolvimento do Carvao 
eetima eete cueto em 14 dblareelt, com base nos cuetoe actuaie e em 
comparasao com os pazeee vizinhos que incluem os custos do caminho de ferro 
e portuSrioe, e a amortizasHo. 0s engenheiroe coneultores do porto da 
Beira eetimam um cueto do caminho de ferro de 8 a 10 dblareelt, com um 
cueto adicional de amortiza~ao de 4 a 4,s dBlares. Tal d o  inclui oe 
cuetoe portu6rioe. 

14 .  Eetima-se que da nova linha de caminho de ferro, o troso 
Moatize-Dona Ana eerl inteiramente utilizado pel0 tranaporte de carvAo. A 
eecsao Dona ha-Inhamitanga eeria utilizada de 70% a 80% pel0 cawPo e o 
reeto pel0 trifico de Malavi e para o trifico local menor. 0 troso 
Inhamitanga-Beira eeria apenae utilizedo 50% a 60% pel0 carvao. 0 reeto 
eeria para oe traneportee dae flSbricae de asucar perto da foz do Zambeee, 
das faricae de cimento, dae explora~tiee de madeira para conetru~ao a oeete 
da linha de caminho de ferro e para o trlfico international de e para o 
Malavi e o Zlmbllbue. 
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Porto - 
15. 0 porto da Beira e s t i  situado na foz do r i o  Pungue. 0 mar ao 
largo da foz 6 muito pouco fundo e lamacento, e obstrbi-se facilmente. SCLo 
necees6rias dragagens conetantes do canal de aceeeo para manter o aceseo ao 
porto. 

16. As i n s t a l a ~ b e s  de carregamento de carvHo que exietiam 
anteriormente tinham uma capacidade de cerca de 0,s Mt/a. Apbe um eetudo 
por uma empresa holandesa de engenharia, Nedeco, pago pel0 Governo 
HolandSs, f o i  decidido reab i l i t a r  o terminal de carvbo existente. A 
reabilitacHo deve es tar  pronta no f i n a l  de 1985. A nova capacidade eerll de 
1,2 Mt/a de carvHo e poderd eventualmente euportar 1,s Mt/a, ee tudo poder 
eer  correctamente coordenado. 

17. Foi f e i t o  um plano director  para amentar  a capacidade do porto 
pela mesma empresa. Para permitir t r i f i c o  de carviio de maie de 1.5 Mt/a, - 

t e r i a  de s e r  construido um novo terminal de carvAo na extremidade norte do 
porto. Eete terminal eeria  conetrufdo por faeee at€ a t ingi r  uma capacidade 
f i n a l  de 10 Mt/a, que no futuro poderia eer eventualmente aumentada para 
20 Mt/a. 0 canal de aceeeo t e r i a  de eer aprofundado por faeee, da preeente 
profundidade de -6 m a t€  -8 m, -10 m e finalmente -14 m para permitir um 
tal t r i f i co .  0 quadro eeguinte indica os inveetimentoe neceeellrioe para ae 
diferentes capacidades de traneporte: 

Profundidade Inveetimento Cueto de Explor. 
ExportacHo do DfmeneCLo Adicional Cuetoe Anuais por ton. a Plena 
de CarvHo Canal doe Navioe Total ExploracAo Capacidad. 

(Mt/a) (m) (DWT) (milh6ee de US$) (milh6es de US$) (US$/t) 

a /  JB financiado pel0 Governo HolandSe. - 
18. Para a capacidade de 3 Mt/a eer ia  neceeellria a meioria doe 
inveetimentos de capi ta l  no novo terminal* t a i e  como recuperacCLo e 
proteccao da drea, constru~iio do terminal, conetrufbo c i v i l  para caie, 
pontes, armazene, eetradae de aceeeo e ligac6ee ferrwil l r iae.  
Adicionalmente eerll precieo dragar a t €  -10 m. Para ae faeee ul ter ioree de 
6 a 10 Mt/a, apenae eerao requeridae dragagene adicionais e a InetalacCLo 
dum carregador de navioe adicional e do equipamento relacionado. 

19. Oe c u ~ t o s  de explora~CLo t o t a l s  por ano d o  aumentam muito nae 
vllriae faees, eendo a principal rubrica a manutencCLo do canal dragado. 
Para ae tonelagene maie elevadae obter-ee-ia urn cueto pot tonelada muito 
maie baixo. 



PROJECT0 DE MOATIZE I: (NSTOS ILUSTRATIVOS DE CAPITAL E DE 
EXPLORACAO: PRODUCAO DE 3,O Mt/A (MEDIA) 

ProducAo fMt/a) 

Mina Subterranea 
Mina a c€u aberto 

Total 

e.d.m. - Triado - Lavado - 

Carvao Vendeve1 
do qual: carvao coque ( 15% cinzae) 

(menos de 10% cinzas) 
carvao energetic0 (menos de 20% cinzae) 

( 25% cinzae) 

B. Cuetos de ExploracBo e Infraestrutura da Mina 

(i) Custoe de Capital Milh6ee de US$ - .- 

Reabilita~Ao de minae eubterraneas exietentee 12 
Novae minas eubterrheae 28 
Novae minae a cCu aberto 2 5 
Lavagem 30 
Infraeetrutura local 40 - 

Sub-total 135 
10% ContingEncias - 13,5 
Total 147.5 

Custo de inveetimento 
por tonelada anual de carvUo e.d.m.: 24.58 

Custo de inveetimento 
por tonelada anual de carvio venuvel: 49,17 

Cueto mddio dae muidades de capital por tonelada de carvao 
vend6vel (12% durante 20 anos, factor de recuperacAo do 
capital 0,1339): 6,58 

Custoe de Funcionamento da Mina 

Mime a c€u aberto 
Minas SubterrPneae 
Lavagem 
Triagem 

Cuetoe de funcionamento ddios da produ~iio 
de carvao venuvel: US$/t 11.88 

(iii) Custo total do cam& vend6vel a eatrada da mina: 

Gusto do capital 
Cueto de funcionamonto 

Total 
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C. Custos Ferrovi&rios 
Milh6es de US$ 

Custo de cap i t a l  para r e a b i l i t a r  
o caminho de fe r ro  a t6  capacidade 
de 1,5 Mt/a: 135 c /  - 

Custo de c a p i t a l  da expansao adicional 
ate' 3 Mt/a: 15 - 

Custo t o t a l  150 

Custo mddio das anuidades do investimento . (12% durante 20 anos, fac tor  de 
recuperasao do cap i t a l  0,1339) 
u t i l i z a ~ H o  a plena capacidade: 6,7 US$/t 

Custos de funcionamento do caminho de 
ferro:  (1,61 USs/t  h) 9,O US$/t 

D. Custos Portuiirios 

Custo incremental de cap i t a l  da expans50 do 
porto da Beira a t 8  3 Mt/a: 116 milhaes de US$ E/ 

Custo m6dio de investimento por tonelada 
de camAo (12% durante 20 anos) 
a plena capacidade: 5,2 US$/t 

Custos de operasao portu8rios: 16,l milhaes de US$/ano 
Cuetos m8dios de o p e r a ~ a o  portuiirioe 

com uti l izasHo a plena capacidade: 5,4 US$/t 

E. Reeuw, doe Cuetoe 
US$/t - 

(a plena produ~ao de 3,O Mtla) 

Mina: cueto de c a p i t a l  6,6 
cueto de exploras30 12,O 

Camlnho de ferro:  cueto de cap i t a l  6,7 
custo de explorasiio 9 SO 

Porto: cueto de c a p i t a l  5,2 
cueto de exploras30 - 5 ~4 

Total: 44,9 
nu 

dos quais: Cuetos de c a p i t a l  18,s 
Cuetoe de exploras30 26,4 

Cueto Total  Anual @ 3,O Mt/a e 44,9 US$/t = 134,7 milhaee de US$ 

a /  0s estudos brae l le i roe  e eovi6ticos presumem urn rendimento de 33% do - 
cam30 lavado da produs30 e.d.m., na baee doe t ee t ee  limitadoe 
efectuadoe a t €  B data. Eeta baixa taxa de recupera~ao r e su l t a  e m  
pa r t e  da t e r r a  e doe xietoe intercaladoe cam o carvHo. SHo precis08 
t ee t e s  B eecala  i ndus t r i a l  para determinar oe rendimentos que seriam 
obtidoe em condicaee efect ivae de produsHo. 

b/ Oe cuetoe eetimados para a produs30 de cant30 em minas a c6u aberto 
9 

e3o baeeados nae opiniaes da miesHo sobre a produtividade que pode eer  
obtida. 

c /  ExcluZndo 40 milhaee de ddlaree j C I  gaetos. 
a/ g 

ExcluZndo 15 milhaee de ddlaree jg  gaetoe. 
Fonte: Eetudoe de pri-viabilidade brae i le i roe  (CPRM) e eovi6ticoe doe - 

deeenvolvimentoe carbon5feroe de Moatize. 
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MINA A CEU ABERTO DE MOATIZE: CUSTOS ILUSTRATIVOS DE CAPITAL 
E FUNCIONAMENTO: PRODUCAO DE 0,5 Mt/a 

A. Nfvel de Produ~Ho: 

ProdusHo (Mt/a) 
e.d.m. Lavado 

A C$U aber to  1,5 0,50 

da qual: carvHo coque 
"steam coal" 

B. Custos de FxplorasHo e In f raes t ru tu ra  da Mina 

Custos de Capi ta l  

Mina a c6u aberto 
Lavagem 
Inf raes t ru tu ra  

Custo de c a p i t a l  para a produsHo de uma tonelada 
anual  de carvHo e.d.m.: 28,6 US$ 

Custo de c a p i t a l  para a produsHo de uma 
tonelada anual  de carvHo lavado: 85,8 US$ 

Custo m6dio das anuidadee de c a p i t a l  
(12% durante 20 anoe, f a c to r  de 
recuperasBo de c a p i t a l  0,1339): 11.5 US$/t 

Custos de ExplorasHo US$/t e.d.m. 

Mina a c6u. aber to  
Lavagem 

MLdia t o t a l  

Custo de explorasgo m€dio da produsao de carvHo 15,O US$/t 
lavado : 

Custo t o t a l  de carvHo vendgvel B boca da mina: US$/t - 
Custo de c a p i t a l  11.5 
Custo de explorasHo 15,O - 

Total  26,5 
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C. Custos FerroviCrios 

Custo de cap i t a l  para r e a b i l i t a r  caminho 
de f e r ro  a t6  capacidade de 0.5 Mt/a 10 - a /  

Custo mddio das anuidades do investimento 
(12% durante 20 anos, fac tor  de r e c u p e r a ~ l o  
do cap i t a l  0,1339) u t i l i z a ~ H o  a plena 
capacidade: 2,7 US$/t 

Custos de explora~Ho do caminho de 
ferro:  (1,61 USC./t km): 9,O US$/t 

D. Custos Portudrios 

Custo incremental do c a p i t a l  para expansHo 
do porto da Beira a t €  0,5 Mt/a zero b/ 

Custos de exp lo ra~ao  do porto: 6,O US$/t 

E. Resumo dos Custoe 

US$/t (a plena produsBo 
de 0,5 Mt/a) 

0.5 Mta 

Mina : cueto de c a p i t a l  11.5 
custo de explora~lio 15 ,O 

Caminho de ferro:  
cueto de c a p i t a l  2,7 
cueto de explora~Ho 9 ,o 

Porto: cueto de c a p i t a l  - 
cueto de explora~Ho - 6 S O  

44,2 - 
dos quais: Custoe de c a p i t a l  14,2 

Cuetoe de explora~Ho 30 ,O 

a /  Excluindo 40 milhees de ddlaree 36 gaetos. 
?;I - Excluindo 15 milheee de ddlaree j 6  gastos. 
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ZIMBABWE INDIAN OCEAN 

MOZAMBIQUE 
ELECTRIC POWER FAcI~ITIES -- - 

O M ~ N O I  - tS33WdcIin - 275 kV lh - 2m kV Ih* ---- 110 kV lln 

UNDER ~ONSTRUCTIONI - 220 LV tln ---- 110 W Iln 

PUNNED: - 220 kv lin 

SOUTHERN 
--- 110 kv Iln - N W E R  OF LINES 

EXWINO THERMAL P O m R  PLANTS 
DUSTINGHYDROPOWERPUNTS 
POSSIBLE HYDRO POWER PUNTS SITES 
DOSnNOSUMATIONS 

0 mwNs --- RE- BOUNDARIES ---- 1NTERNATIONU BOUNDARM 

Corumma 14 MW 
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