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Preços mais positivos de bens devem 
prevalecer

 estemunhar o crescimento na 
 indústria de mineração local é 
 algo que deve ser comemora-
do. Ao iniciarmos o novo ano, a Moma 
Titanium Minerals anunciou a obtenção 
de preços médios mais altos para a 
matéria-prima de titânio durante 2019 do 
que no ano anterior.

Embora as mineradoras não controlem 
os preços de recursos no mercado, a 
obtenção de altos preços é sempre algo 
digno de celebrar.

A empresa atribuiu o desenvolvimento 
às restrições contínuas de fornecimento, 
que incluíram restrições governamentais 
na Índia e no Vietname, e à redução da 

T

Andrew Maramwidze (Editor)

produção dos principais países produ-
tores, como a Austrália e Quênia, devido 
ao declínio dos corpos de minério.

Esperamos que nossas autoridades es-
tejam aproveitando os desenvolvimentos 
na Índia e no Vietname, uma vez que uma 
forte restrição a qualquer setor obvia-
mente beneficia o produtor competente 
igual no mercado.

Que os líderes da nossa própria indústria 
mineradora não se encontrem a entregar 
directivas que tenham o potencial de de-
struir a indústria extrativa que ainda esta-
mos a crescer. A mineração sustentável 
deve estar no topo do projeto de miner-
ação do país, de modo que a mineração 
no país não seja um benefício de poucos, 
mas para a nação em geral.
Acreditamos que o diálogo contínuo é im-
portante entre a indústria de mineração e 
o governo para evitar a emissão repen-
tina de restrições, que não só prejudica 
as mineradoras, mas possivelmente as 
comunidades que dependerão da miner-
ação.

Por outro lado, as empresas também de-
vem aproveitar o aumento dos preços de 
recursos para construirem bases sólidas. 
Obviamente, quando os ventos contrári-
os começarem a soprar, deve haver algo 
para amortecê-los como a Kenmare, os 
desenvolvedores da Moma Titanium Min-
erals, ao planear aumentar a produção 
de ilmenitas para 1,2 milhões de tonela-
das por ano a partir de 2021 através do 
aumento da capacidade de mineração e 

qualidade elevada em média de minério.
Desejamos-lhes tudo de melhor e es-
peramos que os preços de mercado e a 
procura não desapontem as suas diligên-
cias.

Lembre-se de enviar e compartilhar 
suas opiniões com o editor em drew-
mara@gmail.com
 
Boas leituras!

DISTRIBUTION 
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AEC apela pelo empod-
eramento das mulheres

A Câmara Africana de Energia 
(AEC) desafiou as empresas in-
ternacionais de petróleo (IOC) e 
os governos a capacitar as mul-
heres na indústria de petróleo e gás.
O apelo vem depois que a Kosmos En-
ergy nomeou o senegalês Khady Dior 
Ndiaye como Vice-presidente e Dire-
tor regional para a África Ocidental.
“A nomeação de Khady Dior Ndiaye 
é um movimento brilhante e em 
linha com a nossa crença de que 
as mulheres podem e devem lider-
ar”, disse Nj Ayuk, Presidente Exec-
utivo da Câmara de Energia Africana 
e autor do livro “Billions at Play”.

“A indústria do petróleo não pode 
ser o último bastião da dominação 
masculina”, acrescentou Ayuk, ci-
tando que o desenvolvimento é um 
incentivo para a Guiné Equatori-
al, Gabão, Moçambique, Nigéria, 
Angola ou África do Sul seguirem!
Ndiaye demonstrou suas habilidades de 
liderança trabalhando para o Citibank 
na Costa do Marfim e no Senegal. Ela 
deve liderar as operações da Kosmos 
Energy na região em momentos muito 
importantes para a empresa e para o 
Senegal, que espera produzir o primeiro 
petróleo e gás dentro de dois anos.
 
Fura Gems expande presença

A Fura Gems, empresa de mineração 
e marketing de pedras preciosas com 
sede em Toronto, com ativos de esmer-
aldas e rubis na Colômbia e Moçam-
bique, adquiriu duas licenças de min-
eração da  Richland Resources (EPM 
25973 e EPM 25978) e três licenças de 
mineração (ML 70419, ML 70447 e ML 
70451) para um projeto de mineração 
de safira em Queensland, Austrália .

A Fura também está envolvida na 
exploração de propriedades de re-
cursos na Colômbia e detém uma 
participação de 76% na mina de esmer-
alda Coscuez em Boyacá, Colômbia.
Em Moçambique, a Fura está envolvida 
na exploração e mineração de rubis at-
ravés da sua participação de 80% em 
quatro licenças de rubi (4392L, 3868L, 
3869L e 6811L) e na sua participação 
de 100% na licença de rubis 5572L.

Areias minerais pesadas de alto 
grau no projeto Koko Masava

O desenvolvedor de projetos de are-
ias minerais pesadas MRG Metals 
revelou que uma campanha decor-
rente de perfuração “aircore” (usando 
lâminas de aço ou tungstênio endu-
recidos para perfurar buracos em so-
los não consolidados)  definiu 20 km² 
de areias minerais pesadas de alto 
grau no seu projeto de Koko Masava.

Os resultados extremamente encora-
jadores sustentam a decisão da MRG 
de iniciar imediatamente uma perfu-
ração de preenchimento da Fase 2 
em áreas com maior grau de miner-
al visual pesado estimado, com fu-
ros localizados em centros de 250 
m x 1 000 m e de 500 m x 500 m.
“Essa fase de perfuração desbloqueou 
uma grande área de alto grau em Koko 
Masava, e a qualidade que estamos 
testemunhando está próxima à superfí-
cie, o que é um bom sinal para a MRG.

“Agora estamos progredindo com a 
perfuração de preenchimento para 
definir melhor esse grande objeti-
vo e estamos focados nas áreas que 
apresentaram o maior grau visual de 
minerais pesados   estimados”, diz o 
presidente Andrew Van Der Zwan.
O grande alvo de areias minerais pesa-
das de alta qualidade de Koko Masava 
foi gerado a partir de uma combinação 
de resultados históricos de perfuração 
com espaçamento amplo e confirmado 
mais recentemente por excelentes re-
sultados de perfuração de trado (bro-
cas helicoidais)   pela equipa da MRG.
“A Koko Masava está a preparar-se 

para ser mais um dos grandes pro-
jectos de areias minerais pesadas de 
Moçambique e estamos apenas nos 
estágios iniciais das nossas iniciativas 
de exploração”, disse Van Der Zwan.

Índia e Brasil interessa-
dos no carvão de Mucangadzi

A mineração de carvão em Mucangadzi, 
que estava paralisada desde a década 
de 1980, devido à guerra civil de 1976-
1992, está prevista para reabertura.

As autoridades da província de 
Tete e um consórcio de investi-
dores brasileiros e indianos es-
tão de olho no campo de carvão.
“Mucangadzi, será reaberta a par-
tir deste ano”, disse o Adminis-
trador distrital, Djone Manhoso.

O desenvolvimento vem no con-

texto de reuniões realizadas com 
empresários do Brasil e da Índia 
que visitaram Mucangadzi no pri-
meiro semestre do ano de 2019.

A produção de carvão na província 
de Tete diminuiu por 21,9% no pri-
meiro semestre de 2019 para 4,743 
milhões de toneladas, em compara-
ção com 6,070 milhões de tonela-
das no mesmo período de 2018.
A queda foi atribuída à paralisação de 
operações por uma das subsidiárias da 
Vale Moçambique e à precipitação exces-
siva nos primeiros seis meses de 2019.

Leilão de rubis gera USD 71,5 mil-
hões

Os 13 leilões da Montepuez Ruby Mining 
realizados até agora forneceram receit-
as acumuladas de USD 584,1 milhões.
No ano passado, entre 10 e 14 de 
Dezembro em Cingapura, a empre-
sa sediou o 13º leilão de rubis des-
de 2014 e forneceu receitas de USD 
71,5 milhões, que contou com a pre-
sença de cerca de 53 empresas.

“”Dos 104 lotes disponíveis, 91 foram 
vendidos”, afirmou uma declaração da 
MRM, uma empresa que é 75 por cento 
de propriedade da Gemfields e os restan-
tes 25 por cento de Mwiriti Limitada.
A MRM é a principal empresa en-
volvida na mineração de rubis com 
uma concessão que cobre cer-
ca de 33.000 em Montepuez, 
na província de Cabo Delgado.

Previsão de impulso crescente para 
grafite

As estatísticas indicam que o merca-
do da grafite foi avaliado em 17.613, 
93 milhões de dólares no ano de 2018.
E, nos últimos anos, o mercado de grafite 
tem testemunhado um crescimento con-
siderável devido à rápida demanda de 
grafite para várias aplicações, incluindo 
íons de lítio e veículos híbridos e elétri-
cos, além de uma demanda crescente 
por grafite de alta pureza em aplicações 
de células de combustível e baterias.

Além disso, o aumento da procu-
ra de grafite para materiais leves em 
componentes de aeronaves, a ab-
ertura de novas minas de grafite 
contribuíram para a taxa de cresci-
mento do mercado da grafite. 
Prevê-se que estes factores dêem 
maior impulso ao crescimento do mer-
cado durante o período da previsão.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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Altos preços de titânio alcançados na Moma
 Kenmare Resources, operadora 
 da mina de minerais de titânio
  de Moma, anunciou que alca-
nçou preços médios mais altos para os 
estoques de titânio em 2019 do que no 
ano anterior, apesar dos preços médios 
mais baixos do zircão.

“Após um primeiro trimestre moderado, 
o mercado de ilmenita melhorou contin-
uamente pelo resto do ano. Apesar da 
menor produção global de pigmentos 
no AF (Ano Fiscal) de 2019, as fortes 
condições do mercado de ilmenita foram 
apoiadas por contínuas restrições de for-
necimento”, disse Michael Carvill, Direc-
tor-administrativo da Kenmare Resourc-
es.

De acordo com a empresa, as restrições 
incluíam restrições governamentais na Ín-
dia e Vietname e a redução da produção 
nos principais países produtores, como 
Austrália e Quênia, devido ao declínio dos 
corpos de minério.

A “Por outro lado, a produção doméstica 
chinesa de ilmenita aumentou aproxima-
damente 10% em 2019, compensando 
parcialmente a produção decrescente em 
outros lugares.”

Por outro lado, as importações de ilme-
nitas para a China diminuíram cerca de 
24% nos 12 meses até o final de No-
vembro de 2019, em comparação com o 
mesmo período de 2018, impulsionadas 
em grande parte pela escassez de oferta 
disponível.

Carvill disse que a Kenmare experimen-
tou um forte crescimento da demanda 
por ilmenita para ser transformada em 
matéria-prima de cloreto de alta qual-
idade, para a qual a ilmenita doméstica 
chinesa também é inadequada.

Ele disse ainda que a empresa acredita 
que o mercado de matérias-primas de 
titânio de alta qualidade provávelmente 
continuará a crescer nos próximos anos, 

tanto na China quanto no resto do mun-
do, e que a empresa está bem posicio-
nada para se beneficiar dessa tendência.
Enquanto isso, a empresa tem como alvo 
a produção de ilmenitas de 1,2 milhões 
de toneladas por ano a partir de 2021, 
a ser alcançada através do aumento da 
capacidade de mineração e maior grau 
médio de minério.

“A construção da Planta De Concentra-
dor Ùmido C representa o passo final no 
aumento da nossa capacidade de miner-
ação e a mudança da Planta de Concen-
trador Ùmido B para a zona de minério 
pilivili de alta qualidade ainda este ano 
completa o nosso programa de desen-
volvimento delineado”, disse Carvill.

Carvill disse que esses projetos de cresci-
mento devem aumentar as margens, for-
necer fluxo de caixa mais forte, estabili-
dade e posicionar a empresa no primeiro 
quartil da receita da indústria para a curva 
de custos.

HISTÓRIA PRINCIPAL
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Construção na mina de Ancuabe a ser 
retomada em Abril
 construção em grande escala do 
 projeto de grafite de Ancuabe 
 está programada para começar 
em Abril de 2020, anunciou a Triton Min-
erals, desenvolvedores do projeto.

Espera-se que o depósito de elevada 
qualidade de pureza venha a beneficiar 
do défice iminente na produção chinesa 
de material de grafite expansível, e que 
venha a libertar o grande sector dos flo-
cos do país.

Com o projeto Ancuabe de alta qualidade 
situado na província norte de Cabo Del-
gado, o foco é fornecer seu material para 
os mercados de grafite expansível da 
China.“Shandong é historicamente o úni-
co produtor de grafite de largos flocos na 

A China e espera-se que ocorra uma que-
da significativa na produção de grafite à 
medida que os seus ativos envelhecem 
e as minas são encerradas devido aos 
impactos ambientais que o governo pre-
tende reduzir”, afirmou Peter Canterbury, 
Diretor administrativo da Triton.

A Triton Minerals já garantiu acordos de 
compra e venda para 52% da sua pro-
dução com empresas na província chine-
sa. Canterbury disse que Moçambique é 
um dos poucos países da África que não 
exige mineração em regime “free carry in-
terest” (livre de juros participantes sem a 
necessidade de contribuir para as despe-
sas até o início da produção comercial) e 
cujos códigos regulatórios são transpar-
entes.

Com o projeto totalmente permitido e o 
investimento necessário disponível, a Tri-
ton Minerals deve entrar em construção 
em grande escala no projeto em Abril de 
2020 (as primeiras obras no local haviam 
começado anteriormente).

“Planeamos um período de construção 
de 15 meses, que nos levará a Julho 
de 2021 para produzir a nossa primeira 
grafite”.

A Triton Minerals pretende empregar cer-
ca de 200 pessoas em período integral, 
assim que a construção estiver concluída. 
Além disso, a força de trabalho atingirá o 
pico de cerca de 500 durante o período 
de construção da mina.

NOTÍCIAS GERAIS
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Forevermark inaugura uma boutique na China
 Forevermark, uma marca de diamantes do Grupo De 
 Beers, inaugurou a primeira boutique em seu conceito 
 de retalho de próxima geração, localizada dentro da re-
nomada loja de departamentos de jóias de Caibai em Pequim.

A recém-renovada boutique de 100 metros quadrados rompe 
com o tradicional atendimento de balcão, convidando os con-
sumidores a descobrir o mundo da Forevermark através de uma 
experiência imersiva, interativa e informativa.

De acordo com a De Beers, a boutique inclui uma série de no-
vas inovações e experiências digitais, incluindo um mural de 
descoberta e dois bares de descoberta interativos situados no 
coração da boutique. Além disso, cada bar fornece um ponto 
focal para os embaixadores da Forevermark oferecerem inspi-
ração, experiência e orientação.

A Diretora Executiva Nancy Liu disse que é uma celebração da 
busca pela beleza da Forevermark, e o mural de descobertas 

A apresenta histórias sobre a origem dos diamantes e o impacto 
positivo que os diamantes da companhia causam na conser-
vação, proteção e restauração do mundo natural.

“O nosso Conceito de Retalho de Próxima Geração permite 
oferecer aos nossos clientes mais do que a oferta tradicional de 
retalho; um lugar onde eles podem conhecer o mundo da Forev-
ermark e descobrir a jornada do seu diamante da Forevermark.

“O nosso foco é criar um ambiente aberto e acolhedor e esta-
mos muito satisfeitos em lançar essa emocionante expressão da 
nossa marca em parceria com a Caibai”, disse Liu.

Enquanto isso, o design da boutique apresenta paredes horizon-
tais, plintos esculturais e o piso da loja modelado em forma de 
diamante, bem como paredes angulares com uma textura linear 
terrestre, simbólica de camadas no tempo e os bilhões de anos 
necessários para que os diamantes sejam transportados para a 
superfície da Terra.

NOTÍCIAS GERAIS
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Produção de ilmenite da Kenmare abaixo 
da meta
 Kenmare Resources, 
 operadora das mina de minerais 
 de titânio de Moma, anunciou 
que não espera atingir sua orientação de 
produção para o ano inteiro de 900.000 a 
960.000 toneladas de ilmenita em 2019.

De acordo com a empresa, a produção 
de ilmenitas de 2019 deverá agora ser 
até 3% abaixo da extremidade inferior 
da faixa de orientação. Contudo, as ori-
entações para todos os outros produtos 
e volumes de remessa permanecem inal-
teradas.

Após a automação bem-sucedida da dra-
gagem do WCP B, a Kenmare está no 
processo de automatizar a primeira das 
duas dragas da WCP A, com o objetivo de 
aumentar o rendimento e a utilização da 
planta. A empresa disse que a implemen-
tação deste projeto foi mais desafiadora 

A do que o esperado, resultando em tempo 
de inatividade de produção não planea-
da e inclinando desfavoralmente o saldo 
da produção de ilmenita da Kenmare de 
2019 abaixo de 900.000 toneladas.

Nos finais do ano, a empresa também ex-
perimentou uma confiabilidade de ener-
gia reduzida, devido aos trabalhos de at-
ualização que estão sendo realizados na 
rede elétrica nacional, contribuindo para 
a diminuição da produção de concentra-
do de minerais pesados   durante o quarto 
trimestre de 2019, embora os trabalhos 
de atualização na rede de transmissão 
estejam já concluídos.

A Kenmare revisou a orientação de pro-
dução de ilmenita de 870.000 a 900.000 
toneladas, enquanto a orientação total do 
custo operacional de caixa permanece in-
alterada (USD 151-167 milhões), a orien-

tação do custo operacional de caixa por 
tonelada foi revisada para USD 160-165 
por tonelada, de USD 150-160 por ton-
elada, devido à redução dos volumes de 
produção.

Entretanto, as diretrizes de produção de 
2019 para os co-produtos da Kenmare 
são mantidas em 44.500-52.000 tonela-
das de zircão primário, 8.100-9.500 tone-
ladas de rutilo e 33.500-43.500 toneladas 
de concentrados.

A Kenmare ainda espera que o total de 
embarques para 2019 seja superior a 1 
milhão de toneladas, devido à forte di-
sponibilidade de estoque, e a empresa 
continua experimentando condições de 
mercado restritas e dinâmica de preços 
ascendentes de preço para os estoques 
de titânio.

The Montepuez Graphite Project
 
The Montepuez Graphite Project, owned by Suni Resources SA, a subsidiary of Battery Minerals Limited, an Australian Stock 
Exchange Listed, company is located in the Cabo Delgado province of Mozambique, 60 kilometres northwest of the regional 
centre of Montepuez. The Mining Concession, granted in 2018, covers an area of 3,500 ha. Suni Resources has two graphite 
projects, the other of which is located in Balama district, the mining licence application was submitted in June 2019.

In Stage 1 of the Montepuez Graphite Project, the mine will process approximately 500,000 tonnes per annum of ore 
grading at 12% total graphitic carbon (TGC). This will produce 50,000tpa of concentrate grading at 96% TGC. Mining is based 
on two main deposits (Elephant and Buffalo) with Measured, Indicated and Inferred resources totalling 119.6 million tonnes, 
providing +30 years of mine life. The project has completed 90% of its earth works and pre-construction site infrastructure.

www.batteryminerals.com ASX : BAT

NOTÍCIAS GERAIS



A $1 Billion funding facility available for the South African-Africa Trade and 
Investment Promotion Programme (SATIPP) 

In partnership with

Programme (SATIPP), a $1 billion funding facility aimed at boosting South African business export capacity, help them access investment 

opportunities on the continent and grow the country’s trade activities with other African countries. 

To access SATIPP please visit - ECIC.CO.ZA

economic growth can be achieved. As Export Credit Insurance Corporation of South Africa (ECIC) we are committed to supporting our South African 
businesses who export and invest in capital projects beyond our borders. 

SUCCESSFULLY GROWING OUR 
PORTFOLIO IN FRONTIER MARKETS

If youʼre planning on exporting to or investing in capital projects beyond our borders, contact ECIC for assistance 
 

+27 12 471 3800 | info@ecic.co.za | www.ecic.co.za 
ECIC is a registered Financial Services Provider, regulated by the FSCA and Prudential Authority (FSP No: 30656).

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ECICSATTIP_LOCAL ADVERT_2018_2 - Edited 28.02.19.pdf   1   2019/02/28   2:44 PM



PROFILE

T
he Export Credit Insurance 
Corporation of South Africa 
(ECIC) was established, in 
July 2001, with a mandate 

to fulfil a market gap through the 
provision of medium to long-term 
export credit and investment 
guarante es .  T he company 
underwrites bank loans through 
provision of political and commercial 
risk insurance cover, on behalf of the 
South African government.

Acting as a catalyst for private 
investment, the ECIC steps in where 
commercial lenders are either unwilling 
to or unable to accept long-term risks.

Along with its major shareholder – the 
Department of Trade and Industry – the 
ECIC makes use of market research tools 
and specialised business development 
units to create new insurance products 
that support government’s export and 
investment promotion objectives. 

The ECIC has recently developed 
new products including lines of 
credit, lease and return of plant 
equipment. The revised performance 
bond insurance product which was 
launched in 2016 is another example. 
It also continues to be a catalyst for 
increased lending capacity by financial 
institutions by entering agreements 
with other export credit agencies 
(ECAs). To this end, it has adopted a 
comprehensive plan of action aimed at 
actualising cooperation programmes 

for mutual benefit in conjunction with, among others, BRICS ECAs, 
Afreximbank and African Trade Insurance. In this way, it creates a 
framework for both re- and co-insurance.

The ECIC is also able to price African risk more competitively, 
given its experience in underwriting African projects. The company 
has been involved in flagship projects such as Nacala Corridor in 
Malawi and Mozambique, Cenpower in Ghana, and Mozal Aluminium 
Smelter in Mozambique to name just a few. The ECIC addresses 
obstacles through facilitation and by aiding in the release of funding 
required for infrastructure, which is of particular importance to 
multinational organisations seeking a presence in Africa. 

The ECIC is committed to sustainable business through 
innovative solutions, operational and service excellence, business 
development and strategic partnerships. In enabling frontier 
markets to industrialise and diversify the economies, the ECIC 
is effectively contributing to a positive socio-economic impact.

The Export Credit Insurance 
Corporation of South Africa

CONTACT DETAILS
Postal address: Block C7 & C8, Eco Origins Office Park,
349 Witch Hazel Avenue, Highveld Ext 79, Centurion 0157 
Tel: +27 12 471 3800 
Email: info@ecic.co.za | Website: www.ecic.co.za

Vision
To be a world-class export  credit agency in facilitating South African 
export trade and investment globally.

Mission
To provide export credit and investment insurance solutions in 
support of South African capital goods and services by applying 
best-practice risk management principles.

ECIC is a registered financial service provider and is regulated by the FSCA 
and Prudential Authority (FSP No: 30656).



MOZAMBIQUE MINING JOURNAL |  Janeiro - Março 2020

12                    www.mozambiqueminingjournal.com  
                                    
        

Nova agenda: Assuntos Jurídicos na Cimeira 
de Mineração
 natureza da mineração africana 
 exige que as empresas 
 compreendam e naveguem por 
ambientes jurídicos complexos e em con-
stante evolução. 

As equipas jurídicas e as partes interes-
sadas precisam de se manter à frente das 
mudanças para capitalizar as oportuni-
dades de recursos.

As questões jurídicas pan-africanas po-
dem variar de questões laborais e da 
comunidade local até obrigações globais 
de conformidade. Com isso em mente, a 
Mining Indaba introduziu um novo fluxo, 
O Fórum de Conselheiros Gerais – A Le-
gal Indaba - em parceria com a Africa Le-
gal.

O Fórum de Conselheiros Gerais é uma 
plataforma única para firmas de advoca-
cia e equipas jurídicas internas conecta-
rem-se em rede e oferece oportunidades 

A de operadores e firmas legais internacio-
nais reunirem-se para ampliar seus con-
hecimentos no setor e desenvolver par-
cerias.
Também se dedica a abordar questões 
jurídicas regionais e globais importantes 
no setor de mineração, com três painéis 
principais de discussão sobre risco, 
crescimento e sustentabilidade.

Além disso, o seu foco é criar uma cultura 
de conformidade em vários níveis e de-
partamentos organizacionais, adotando 
a tecnologia para impulsionar o gerenci-
amento de riscos e reforçar a responsabi-
lidade coletiva da gestão de riscos.

O fórum também considera as expecta-
tivas crescentes colocadas no Conselho 
Geral da Mineração para explicar e ger-
enciar efetivamente os desenvolvimentos 
legais africanos e aumentar a regulamen-
tação global e os objetivos de sustentab-
ilidade.

NOTÍCIAS GERAIS

Este ano, a plataforma discutirá uma série 
de tópicos de discussão específicos do 
setor sobre uma ampla gama de assun-
tos, que vão desde questões de direitos à 
terra até mudanças climáticas, o quadro 
legal de responsabilidade, seguros e sus-
tentabilidade.
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Savannah e Rio Tinto adquirem licença de 
mineração de minerais pesados
 governo emitiu uma licença de 
 mineração para a área ‘9228C’, 
 que é a terceira e a última li-
cença para o projeto de areias minerais 
pesadas de Mutamba.

A Savannah Resources, em parceria com 
a Rio Tinto, está avançando no projeto, 
que abrange 11.807 hectares e coberto 
por uma licença de mineração válida até 
Setembro de 2044, com uma possível ex-
tensão para 25 anos.

A emissão da licença 9228C pelo gover-
no de Moçambique completa o processo 
de licenciamento das três principais con-
cessões de Mutamba.

“O processo foi rigoroso e exigente, mas 
agora alcançamos um dos marcos mais 
importantes na progressão ordenada em 
direção ao desenvolvimento das minas”, 
afirmou David Archer, Diretor executivo 
da Savannah em um comunicado.

Ele disse ainda que o desenvolvimento é 

O um dos marcos mais importantes para o 
desenvolvimento das minas.

De acordo com a empresa, o foco será 
continuar o progresso do estudo de 
pré-viabilidade de Mutamba (PFS) até 
a conclusão, o que, na entrega, desen-
cadeará o aumento da participação da 
empresa no Projeto de 20% para 35%.

“Com um recurso mineral indicado e in-
ferido de 4,4Bt em 3,9 por cento do total 
de minerais pesados, o significado global 
da oportunidade é claro e atraente”, disse 
Archer.

A Savannah detém uma participação de 
20% no empreeendimento conjunto com 
a Rio Tinto e a empresa citada pela AIM 
tem a oportunidade de aumentar sua 
participação para 35%, por entregar um 
estudo de pré-viabilidade e para 51%, 
entregando um estudo de viabilidade.

As indicações são de que Mutamba 
abriga 4,4 bilhões de toneladas de re-

cursos minerais indicados e inferidos, 
classificando 3,9% do total de minerais 
pesados. Enquanto isso, o projeto está 
localizado próximo à infraestrutura - o 
porto de Inhambane - fornecimento de 
energia confiável e excelentes conexões 
rodoviárias.

NOTÍCIAS GERAIS
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Seis dicas da Indaba de Mineração para obter 
capital
 omo um dos maiores eventos de 
 investimento do mundo, a 
 Mining Indaba (Cimeira da Min-
eração) é o local ideal para novas empre-
sas de mineração que buscam oportuni-
dades de investimento.

A Mining Indaba fornece uma plataforma 
para os mineradores jovens promoverem 
seus projetos e elevarem seu perfil para 
investidores globais e mídia internacional; 
para construir relacionamentos entre uma 
comunidade de investimentos de alto 
perfil e obter uma melhor compreensão 
do que os investidores estão procurando, 
com reuniões que normalmente levariam 
meses realizadas ao longo de apenas 
quatro dias.

Um dos principais objetivos é conectar os 
mineradores jovens ao capital: “Continu-
amos dedicados a ajudar as empresas 
jovens de mineração a garantir financia-
mento por várias vias.” Abaixo estão al-
gumas das vantagens e o trampolim para 
o financiamento da mineração para min-
eradores juniores.

1. VITRINA JÚNIOR DE MINERAÇÃO

Estrategicamente colocado ao lado do In-
vestor Lounge, a vitrina traz mineradores 
jovens para perto dos detentores de cap-
ital, incentivando interações orgânicas. 
Este espaço oferece a máxima visibili-
dade aos investidores através de cabines 
de marca e uma oportunidade de exibir 
projetos emocionantes na África.

Acesso matinal restrito para executivos 
e investidores de mineração proporcio-
na um ambiente íntimo e privado para 
realizar reuniões confidenciais. Este ano, 
adicionamos cabines extras, criando ca-
pacidade adicional para empresas miner-
adoras júniores.

2. FÓRUM JUNIOR DE MINERAÇÃO

Através de discussões especializadas 
com investidores, analistas, mineradores 
juniores e usuários finais, o Fórum Júnior 
de Mineração dedica-se a explorar os fa-
tores que determinam as decisões de in-
vestimento nos mercados de mineração 
africanos. As idéias obtidas no fórum aju-
dam os mineradores jovens a pensar em 
como atrair os investidores. As principais 
sessões da Mining Indaba deste ano in-

C cluem as seguintes questões:

Será que estámos a chegar a um Bull 
Market (mercado em que os preços das 
ações estão subindo, incentivando a 
compra) de longo prazo em ouro?

Serão os novos projectos de ouro na 
África ocidental atraentes para os inves-
tidores?

Poderá o Mercado de PGM na RAS fazer 
uma reviravolta?

Que estratégia os fabricantes de au-
tomóveis e fabricantes de baterias têm 
em lugar para aumentar o fornecimento 
de materiais para baterias?

Que práticas por adotar?

3. RELAÇÕES COM INVESTIDORES 
(RI)

O serviço de RI personalizado, que está 
disponível para todas as empresas ex-
positoras, ajuda a facilitar os objetivos 
de investimento na Mining Indaba. Usan-
do um conhecimento aprofundado dos 
mercados financeiros de mineração, a 
equipa de RI constrói uma compreensão 
abrangente da proposta de investimento 
de cada empresa. No momento do regis-
to, os critérios de investimento de mais de 
600 investimentos são capturados para 
combinar as empresas de mineração com 
os investidores mais adequados a eles. A 
equipa de RI usa essas informações para 
ajudar a organizar reuniões apenas com 
os investidores, financiadores e analistas 
mais adequados.

4. TARIFAS ESPECIAIS PARA 
DELEGADOS

A Mining Indaba continua oferecendo às 
mineradoras jovens uma das tarifas mais 
baixas disponíveis, tornando a partici-
pação no evento e o acesso à oportuni-
dades de investimento mais acessíveis.

5. O CAMPO DA BATALHA DO 
INVESTIMENTO

O campo de batalha do investimento 
eleva o perfil das empresas jovens de 
mineração, fornecendo uma plataforma 
para apresentar seus projetos à comuni-
dade financeira global ao vivo no palco. 

Os participantes bem-sucedidos benefi-
ciam-se de novas conexões com inves-
tidores de alto nível e cobertura da mídia 
internacional.

Os juízes dos investidores também ofere-
cem um feedback direto sobre como 
maximizar o apelo para atrair financia-
mento, aumentando significativamente 
as chances de mineradores jovens garan-
tirem capital.

6. ACASAMENTO EMPRESARIAL

O principal serviço de acasamentos de 
negócios da Mining Indaba permite que 
as empresas participantes filtrem rapida-
mente e facilmente mais de 6.000 dele-
gados para encontrar os candidatos mais 
adequados. Este serviço usa uma combi-
nação inteligente para facilitar interações 
significativas com financiadores apropri-
ados.

Estamos entusiasmados por hospedar 
as empresas jovens de mineração deste 
ano e estamos ansiosos para fornecer 
uma plataforma para discutir os impulsio-
nadores de investimento e projetos emer-
gentes na África e, finalmente, ajudar os 
mineradores jovens a garantir financia-
mento, facilitando o envolvimento com os 
investidores.

O evento de 2020 tem como objetivo at-
rair mais de 600 investidores globais e 
equipas de desenvolvimento corporativo, 
oferecendo oportunidades ilimitadas para 
garantir financiamento.

NOTÍCIAS GERAIS
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Projeto de eletrificação dos países da União 
Africana aplaudido
 Kibo Energy congratulou as 
 intenções da União Africana de 
 lançar um plano diretor do mer-
cado de eletricidade em todo o continen-
te, com o desenvolvimento simultâneo de 
três projetos similares de energia térmica 
gerada por carvão, como o Mbeya Coal 
to Power Project (MCPP) na Tanzânia, o 
Mabesekwa Coal Independent Power Proj-
ect ( MCIPP) no Botswana e o Benga Inde-
pendent Power Project (BIPP) em Moçam-
bique.

“Estamos muito satisfeitos que a União Af-
ricana está se unindo para implantar este 
plano diretor do mercado de eletricidade, 
que é algo que temos vindo a sugerir há 
algum tempo”, disse Louis Coetzee, Diretor 
Executivo da Kibo Mining.

Coetzee disse que a Kibo está posiciona
da estrategicamente e operacionalmente 
desde 2018 em antecipação a esse desen-
volvimento inevitável.

“Acreditamos que o nosso portfólio de 
projetos em África que foi meticulosa-
mente criado e comunicado ao longo dos 
últimos 18 meses, não poderia ter sido 
melhor posicionado nos níveis comerciais, 
geográficos, sociopolíticos e de desen-
volvimento, para tirar o máximo proveito 
do mais recente desenvolvimento radical 
na política energética que, em nossa opin-
ião, permitirá o desenvolvimento económi-
co mais rápido na história de África até à 
data», disse Coetzee.

O Banco Africano de Desenvolvimento e 
a Agência Africana de Desenvolvimento 
(AUDA-NEPAD) acordaram em desenvolver 
conjuntamente um plano para uma rede e 
mercado pan-continental de electricidade.

O acordo para estabelecer um Plano Dire-
tor do Sistema Continental de Energia en-
tre o Banco e a AUDA-NEPAD foi revelado 
recentemente durante um ‘workshop’ de 
três dias que decorreram à margem da Se-
mana do Programa de Desenvolvimento de 
Infra-Estrutura (‘PIDA’) realizada no Cairo.

“O Plano Director do Sistema Continen-
tal de Energia garantirá que os mercados 
competitivos de electricidade sejam desen-
volvidos a nível regional e continental, cri-
ando oportunidades únicas para utilizar de 
forma otimizada os vastos recursos en-
ergéticos da África em benefício da África”, 
afirmou o Professor Mosad Elmissiry, con-
sultor sênior de energia da AUDA-NEPAD.

A

NOTÍCIAS AFRICANAS
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Kibo continua resiliente em eletrificar África
 om 620 milhões de pessoas 
 atualmente dependendo de 
 lenha, querosene e carvão veg-
etal para as necessidades de energia na 
África, a Kibo Energy tem como objetivo 
fornecer soluções de energia a longo pra-
zo para o desenvolvimento econômico re-
gional sustentável.

Os projetos da Kibo estão estrategica-
mente posicionados para explorar as cen-
trais elétricas da África Austral e Oriental 
na Tanzânia, Botswana e Moçambique. 

Segundo a empresa, o seu objetivo é 
desenvolver projetos com as mais re-
centes tecnologias limpas de queima de 
carvão, uma vez que o carvão ainda é a 
fonte de energia elétrica mais barata.

As autoridades da Kibo afirmam de que a 
empresa reconhece a necessidade ambi-
ental e os benefícios da geração de ener-

C gia renovável e, portanto, estão ativamente 
buscando oportunidades para integrar 
essa tecnologia com as soluções tradicio-
nais de geração de carga base de um ma-
neira prática e acessível.

“O portfólio de projetos existente da Kibo 
reflete a sua estratégia e, com uma visão 
clara da produção no curto e médio prazo, 
não apenas contribuirá para o crescimento 
econômico e a estabilidade nas jurisdições 
do projeto, mas também criará crescimen-
to de valor e retornos estáveis   de longo 
prazo para os acionistas ”, disse Louis Co-
etzee, Diretor executivo da Kibo Energy.

Entretanto, cada um dos projetos da Kibo 
passa por uma sólida modelagem financei-
ra inicial e contínua; a modelagem finan-
ceira é conduzida por um especialista in-
dependente experiente, respeitável e com 
credibilidade adequada e é um requisito 
essencial das etapas finais do processo 

de desenvolvimento do projeto, como o 
fechamento financeiro e acordo de finan-
ciamento. O estatuto em curso da mod-
elagem financeira corresponde ao nível de 
desenvolvimento do projeto específico. No 
caso do MCPP, por exemplo, para o qual o 
processo de desenvolvimento foi tecnica-
mente concluído, foi finalizado um modelo 
financeiro interbancário integrado final.

Os locais físicos do projeto estão todos a 
100 km de um interconector regional atual 
ou futuro e são projetados para fornecer 
energia de carga base sustentável a lon-
go prazo a uma tarifa que é mais acessível 
do que o custo atual nivelado de geração 
experimentado nos países listados acima.

Os projetos de Kibo, embora planeados 
para impactar significativamente nos re-
spectivos países anfitriões, coletivamente 
terão um impacto estrategicamente impor-
tante na economia regional.

Allied  
CrAne Hire

info@alliedcranehire.co.za+27 14 538 2244www.alliedcranehire.co.za

Lifting consultancy
Rigging

Transportation

Crane hire
24 Hour service - 7 days a week

Branches covering Sub-Saharan Africa

NOTÍCIAS AFRICANAS
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Novo 417D da Fluke atinge o mercado
 novo 417D da Fluke, um 
 medidor de distância à laser, 
 preciso, durável, de operação 
“apontar e disparar”, projetado para 
condições internas e externas, de poe-
ira e úmidade, agora está disponível na 
Comtest. Segundo o fabricante, a oper-
ação fácil com apenas um botão significa 
que os usuários podem minimizar o tem-
po gasto pela medição.

Além disso, a marca Fluke garante a qual-
idade e confiabilidade das medidas tom-
adas, e, com botões de função simples, 
três tarefas de medição diferentes podem 
ser concluídas de forma rápida e fácil.

Enquanto isso, seu laser extra brilhante é 
claramente visível, de modo que o pon-
to-alvo sempre pode ser visto, mesmo 
que o objeto alvo esteja em um local de 
difícil acesso ou a uma longa distância. 

O 417D também tem uma grande tela 
LCD iluminada de 2 linhas e três botões 
para medições fáceis de usar com ape-
nas uma mão.

O CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

* Mede até 40 m (precisão de 2 mm)
* 1 botão medição da distância instantânea
* Cálculo rápido da área (metros quadrados)
* Capacidade de medição contínua
* Vida útil da bateria 3 000 medições e melhoradas por “desligamento automático” 
* 1 metro de queda testada 
* IP54 resistente ao pó e à água 
* Garantia de 3 anos

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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Novo medidor Monitran armazena até 100 
leituras
             oi lançada uma versão atualizada do medidor de 
             vibração portátil Monitran com uma tela brilhante e de 
             fácil leitura. O representante local da Instrotech disse 
que, quando conectado a um acelerômetro do tipo de corrente 
constante, o compacto MTN / VM330D armazena até 100 leitu-
ras com datas e horas, que podem ser transferidas para um PC 
usando um cabo USB.

O novo aparelho é uma ferramenta inestimável para solucionar 
problemas, de acordo com o fabricante, e, juntamente com a 
unidade de alto desempenho, exibe uma leitura instantânea de 
RMS, pico, pico-a-pico, fator de crista, condição do rolamen-
to e fornece uma indicação codificada por cores do status da 
máquina.

Em conformidade com a ISO 10816-3, também possui um 
grande mostrador LCD colorido e um estojo de borracha pro-
tetora resistente. Além disso, sua bateria recarregável de íons de 
lítio vem com um carregador para uso universal e oferece uma 
autonomia de mais de 20 horas. E outros recursos incluem um 
filtro passa-baixo selecionável e uma saída de áudio para escu-
tar diretamente as vibrações.

O MTN / VM330D é adequado para monitorar o desempenho de 
uma ampla gama de máquinas, incluindo motores, caixas de en-
grenagens (caixas de velocidades), motores, turbinas e bombas. 

F É fornecido com um acelerômetro de uso geral MTN / 2200 da 
Monitran como padrão, com outros tipos disponíveis mediante 
solicitação.“Esse medidor simples de vibração permite medir a 
vibração em qualquer ponto da máquina e geralmente é tudo o 
que você precisa para confirmar que a sua máquina está funcio-
nando dentro das especificações de fabricação.

“Recomendamos que esteja no kit de ferramentas de todos os 
engenheiros”, disse o Diretor-gerente da Monitran, Andy Antho-
ny.

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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Medidor de fluxo de turbinas para ambientes 
adversos
 medidor de fluxos Modelo DOT
 da Kobold, perfeitamente 
 adequado para medir o fluxo de 
líquidos viscosos baixos está agora em 
oferta na Instrotech.

Com uma tecnologia de roda de turbina 
testada e comprovada e robusta carcaça 
de aço inoxidável, o dispositivo pode 
operar em níveis de pressão de até 250 
bar e temperaturas de até 120 ° C. Além 
disso, o aparelho pode atender aos req-
uisitos de monitoramento ou dosagem 
mesmo de ambientes difíceis, como água 
destilada, ácidos, bases, álcool, aditivos, 
além de vários compostos químicos ou 
farmacêuticos.

Um número de faixas de medição individ-
uais entre um mínimo de 0, 11 m³/h e um 
máximo de 550 m³/h podem ser realiza-

O das enquanto versões com diâmetro ain-
da maior e faixas de medição mais altas 
estão disponíveis.

A velocidade da roda da turbina é avalia-
da (sem contato) pelo uso de uma bobina 
de captação com um núcleo magnético. 
O modelo DOT fornece resultados pre-
cisos. Independente da condutividade 
média, uma linearidade de ± 0,2% a ± 
0,5% da leitura e uma repetibilidade de ± 
0,02% a ± 0,05% podem ser alcançadas 
sob condições de fluxo constante.

O modelo DOT está disponível na versão 
rosqueada ou flangeada, cobrindo 
diâmetros de 15 a 150 mm.

CARACTERÍSTICAS:

• Gama de medição: 0.11-1.1 m3 /h... 

270-2 700 m3 / h de água (maior a pedido

• Gama de viscosidade: baixa viscosi-
dade

• Linearidade: ±0, 5 % da leitura

• Pressão máxima: 250 bar; Temperatura 
Máxima: 120 ° C

• Conexão: g½... G 2 Masculino, ½ “ NPT 
... 2 “ NPT male, DIN flanges DN 15 ... DN 
300 (maior a pedido), ANSI flanges½”... 
12” (maior, a pedido)

• Material: aço inoxidável, aço- carbon
 
• Saída: de pulso, LC display, 4... 20 mA, 
lotes, totalizando

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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MINING

SOLVED

Especialização em miner-
ação para gerenciar a água, 
otimizar o impacto
 s riscos de inundação são 
 consideráveis para muitas 
 minas em Moçambique, dadas 
as condições climáticas e topográficas do 
país, de acordo com Peter Shepherd, sócio 
e hidrologista principal da SRK Consulting.

Várias operações de mineração estão sen-
do desenvolvidas no trecho entre Xai-Xai e 
Beira, na região costeira de Moçambique. 
Uma das questões-chave que a maioria 
enfrenta, segundo Shepherd, é que grande 
parte dessa área está nas planícies de in-
undação de grandes rios como o Limpopo 
e o Zambeze. Inundações recentes mostr-
aram quão perturbadora pode ser a variabi-
lidade dos níveis dos rios neste país.

“A topografia plana ao longo de grande par-
te do leste de Moçambique significa que as 
inundações afetam uma ampla área quando 
ocorrem”, disse Shepherd. “A infraestru-
tura linear - incluindo estradas, linhas fer-
roviárias e linhas de energia - precisam 
atravessar esses rios e as áreas baixas, e 
assim também são regularmente afetadas 
pelas inundações”.

Para as minas, isso cria um risco consid-
erável de danos à sua própria infraestrutura 
e operações. Também ainda apresenta uma 
possibilidade real de serem excluídos de 
estradas de acesso e outros serviços vitais 
de infraestrutura. Ele destaca que esses 
riscos devem ser cuidadosamente analisa-
dos   e planeados na localização e no projeto 
da mina - especialmente porque muitos es-
tão em áreas remotas com poucas alterna-
tivas de infraestrutura.

“O desafio do gerenciamento das águas é 
agravado pela variabilidade do fluxo nos 
principais rios, pois a água é captada ex-
tensivamente a montante”, disse ele. “Por 
exemplo, grandes barragens como Kariba 
e Cahora Bassa podem reduzir o fluxo de 
base para os usuários nas regiões mais 
baixas dos rios.”

Esse fluxo variável também provavelmente 
será cada vez mais exacerbado pelas mu-
danças climáticas, disse ele, o que já está 
levando a padrões de precipitação mais 
variáveis. Chuvas mais fortes e períodos 
mais longos entre os eventos pluviosos es-
tão se tornando mais comuns em algumas 
áreas. Felizmente, acrescentou, estes são 
grandes rios, então geralmente fornecem às 
minas água suficiente durante as estações 
chuvosas - que podem ser armazenadas 
para uso durante os meses mais secos.

Está claro que o desenvolvimento da in-

O fraestrutura nacional será vital para a min-
eração, especialmente para o transporte 
de mercadorias à granel das minas para 
os portos. O projeto do corredor ferroviário 
de Nacala, para transportar carvão por 
mais de 900 km até o porto de Nacala, é 
uma indicação do que pode ser alcança-
do. Shepherd alertou, no entanto, que os 
impactos ambientais e sociais precisam de 
ser cuidadosamente estudados e mitiga-
dos para que essas soluções sejam suste-
ntáveis.

“O nosso envolvimento em avaliações de 
impacto ambiental em Moçambique – in-
cluindo estudos especializados em água – 
mostra que o envolvimento da comunidade 
está a crescer em importância”, afirmou. “As 
rotas para transporte e outras infraestru-
turas precisarão de ser cuidadosamente 
escolhidas em consulta com as comuni-
dades.”

Ele destacou que o governo estava desen-
volvendo suas regulamentações ambientais 
e que provavelmente se tornariam mais rig-
orosas - como em outras partes do mundo. 
Para garantir a conformidade, engenheiros 
de consultoria como a SRK Consulting 
- com ampla presença e experiência na 
África - puderam oferecer conhecimento 
especializado em uma ampla gama de dis-
ciplinas relevantes.

“O setor de mineração nascente terá que 
entender essas leis completamente e cum-
prir suas exigências”, disse Shepherd. “Na 
verdade, muitos desenvolvedores de minas 
já devem cumprir os requisitos globais de 
melhores práticas estabelecidos pelas 
agências internacionais de financiamento.”

Ele disse que o potencial significativo para 
aproveitar o valor dos recursos minerais 
como carvão, minério de ferro, minerais 
pesados e gás dá a Moçambique muito 
potencial para crescer o seu setor de min-
eração. O que era vital, no entanto, era 
compreender e proteger o ambiente natural, 
salvaguardando os interesses das comuni-
dades no processo.

Sobre a SRK www.srk.co.za

A SRK é uma rede independente e global 
de práticas de consultoria em mais de 45 
países em seis continentes. Seus engen-
heiros e cientistas experientes trabalham 
com clientes em equipas multidisciplin-
ares para oferecer soluções integradas e 
sustentáveis em uma variedade de seto-
res - mineração, água, meio ambiente, 
infraestrutura e energia.
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