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FLUID SYSTEMS AFRICA – 
YOUR FLUID SYSTEM PARTNER

Fluid Systems Africa supplies a comprehensive range of high quality products for your fluid system requirements.
We offer a complete basket of products to assist you in reducing procurement costs and time, while maintaining the
highest levels of quality and safety in your facility. Our customers include mining, chemical/petrochemical industry,

oil & gas, pharmaceutical, energy generation, general industry, gas production and storage, food and beverage
manufacturing and more. We cover the entire African continent with service agents in most regions.

Our product range includes large bore pipe couplings, instrumentation valves and fittings, sample conditioning 
system,  portable sample systems, sample probes, pressure andtemperature transmitters, particulate and 

coalescing filtration products, steam and electrically traced tubing,pressure regulators, safety relief and shut-off 
valves process valves, and general industrial supplies.

Visit our website:
www.fluidsystemsafrica.co.za

Please contact us with your enquiries:

Fluid Systems Africa  |  Tel: 087 551 1677  |  Email: Stuart@fluidsystemsafrica.co.za
or Sales@fluidsystemsafrica.co.za   |  Website: www.fluidsystemsafrica.co.za
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A

Permitir a economia beneficiar dos recursos do 
GNL

 s recursos naturais são a base 
 de muitas economias em todo o 
 mundo e é muito normal que as 
autoridades locais se preparem para ex-
plorar o GNL de forma positiva.

Sim, de forma categórica dizemos: que 
não se deixe a corrupção infiltrar-se no 
fundo soberano que está sendo planea-
do. 

Os planos já estão em andamento para 
converter sabiamente as enormes receita 
previstas dos projetos de gás natural liq-
uefeito num fundo de poupanças.

Com a primeira produção prevista para 
2022 a partir do menor dos três projetos 

O

Andrew Maramwidze (Editor)

previstos para o GNL, o banco central 
pretende criar um fundo soberano para 
acumular 96 bilhões de dólares ao longo 
do tempo.

Congratulações para as autoridades do 
banco central - os ‘think-tanks’ agiram 
como verdadeiros compatriotas, criando 
apaixonadamente formas de poupar para 
o amanhã, tal como os indivíduos e as 
empresas, a nação precisa de ter fundos 
em reserva que só podem ser acedidos 
em tempos de necessidade.

Além disso, o desenvolvimento melhorará 
a notação de crédito do país, uma vez 
que os credores estão interessados em 
investir o seu dinheiro naqueles que têm 
recursos de emergência, em caso de algo 
de errado acontecer. 

Com a implementação do fundo, espe-
ram-se muitos desenvolvimentos positi-
vos. A economia tem sede de desenvolvi-
mentos tão positivos e o fundo é uma 
sacia adequada. 

De acordo com o banco central, o fundo 
irá acumular poupanças e contribuir para 
a estabilidade fiscal quando os preços 
das matérias-primas flutuarem.

Além disso, os legisladores regulariam o 
fundo com o Ministério da Economia e Fi-
nanças a geri-lo, enquanto o banco cen-
tral gerirá as operações do fundo e imple-
mentará a sua política de investimento.

No entanto, os críticos dos projetos de 
GNL argumentam que é pouco provável 
que os cidadãos comuns beneficiem, ci-
tando preocupações com a corrupção, e 
de que a exploração do gás terá um im-
pacto ambiental prejudicial.

Esperamos por um desenvolvimento pos-
itivo, que faça todos celebrarem. 

Lembre-se de compartilhar comentári-
os, cartas e opiniões conosco. 

Aproveite a leitura!

COMENTÁRIO EDITORIAL
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COVID-19 afeta leilões de esmeraldas e rubis

As perdas provisórias da Gemfields aumentaram 556% durante 
os seis meses até o final de Junho, informou a empresa. 
O fornecedor global de esmeraldas e rubis africano já pretende 
abordar os acionistas para uma emissão de direitos para an-
gariar fundos.

A empresa disse que só conseguiu acolher um leilão durante o 
período na mina de Kagem, em Lusaka, Zâmbia, em Fevereiro, 
gerando receitas de 11,4 milhões de dólares com a venda de 
esmeraldas de qualidade comercial.

A Montepuez Ruby Mining Limitada (MRM) de Moçambique 
não pôde realizar o habitual leilão de rubi de qualidade mista 
de Junho, em resultado das várias restrições de Covid-19 e, 
consequentemente, não gerou qualquer receita para o período.
Durante o mesmo período em 2019, as operações em Moçam-
bique e na Zâmbia geraram receitas de $ 50 milhões e $ 33,2 
milhões, respectivamente. 

O presidente Martin Tolcher disse que a pandemia Covid-19 
resultou em uma interrupção significativa para Gemfields, bem 
como para o setor de gemas em geral.

Gemfields com olhos ao mercado chinês

A Gemfields está a intensificar os esforços para comercializar 
as suas esmeraldas e rubis na China, depois de um relatório ter 
destacado o “enorme potencial” para as joias de origem ética 
no mercado chinês.

A mineradora de pedras preciosas concluiu recentemente que 
agora é o momento de aproveitar a oportunidade de satisfazer 
as expectativas dos consumidores chineses de responsabili-
dade e sustentabilidade corporativa.

De acordo com um documento denominado “Sustentabilidade: 
o futuro das gemas coloridas na China”, até 35% dos propri-
etários de joias chineses planejam adquirir rubis e 25% espe-
ram comprar esmeraldas em um futuro próximo. Os resultados 
apontam para uma oportunidade para a indústria de gemas col-
oridas, se as peças forem comercializadas corretamente.

Demanda de lítio mais do que duplica até 2024

Com a produção anual de veículos elétricos (VE) a crescer de 
3,4 milhões em 2020 para 12,7 milhões em 2024, e a produção 
de baterias cresce de 95.3GWh para 410.5GWh durante o mes-
mo período, a procura de lítio deverá aumentar de 47,3kt em 
2020 para 117,4kt em 2024, com uma taxa de crescimento an-
ual composta de 25,5% (CAGR), de acordo com a GlobalData, 
uma empresa líder em dados e análise.

Vinneth Bajaj, Analista Sênior de Mineração da GlobalData, 
disse que a produção de metal de lítio deve chegar a 134, 7 kt 
contra 58, 8 kt em 2020.

Isso segue uma queda significativa de 18, 2 por cento em 2019 
para 78, 2 kt, resultante das lentas vendas globais de VE e uma 
queda acentuada nos preços, que, por sua vez, encorajou a 
redução dos níveis de produção.

Presidente ganha prémio do setor energético global

O Presidente Filipe Nyusi foi eleito Personalidade do Ano da 
Africa Oil & Power para 2020. O prestigioso prêmio é concedido 
a indivíduos excepcionais que demonstram liderança verdadei-
ra e pensamento inovador ao conduzir seus países ou organi-
zações à vanguarda do setor global de energia.

Os projetos multibilionários de gás estão transformando a 
economia de Moçambique e levando à prosperidade e ao pro-
gresso da nação.

SA para apoiar Moçambique

A África do Sul reiterou o seu compromisso de ajudar o Governo moçambica-
no a aproveitar o seu mercado em expansão do gás. A África do Sul reiterou 
o seu compromisso de ajudar o Governo moçambicano a aproveitar o seu 
mercado em expansão do gás.

A vice-ministra do Comércio, Indústria e Concorrência da África do Sul, Nom-
alungelo Gina, disse que o seu governo reforçaria as relações bilaterais entre 
os dois países para a melhoria e próspera África.

“A África do Sul é um dos grandes e importantes parceiros comerciais de 
Moçambique e é também um grande investidor em Moçambique.”

“Está também entre os cinco principais parceiros comerciais da África do Sul 
em África, as nossas relações políticas e económicas têm permanecido fortes 
e vibrantes ao longo dos anos”, disse Gina.

Savannah Resources a angariar £2.3m 

A Savannah Resources lançou uma colocação de ações para arrecadar 2,3 
milhões de Libras para ajudar a desenvolver os projetos de Lítio Barroso e 
Areias Minerais Mutamba. 

A Savannah Resources disse que os rendimentos irão complementar o cap-
ital de giro existente, uma vez que continuou a avançar o seu projeto de lítio 
da Mina do Barroso em Portugal e o empreendimento conjunto de Mutamba 
Mineral Sands em Moçambique.

RESUMOS DE NOTÍCIAS
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Plano de poupança para as finanças do GNL 
nos planos
 om enormes quebras de 
 receitas previstas em projetos 
 de gás natural liquefeito em cur-
so, o governo já está a implementar um 
plano de poupança.

O banco central pretende criar um fundo 
soberano, antecipando possíveis receitas 
inesperadas de 96 mil milhões de dólares 
ao longo do tempo provenientes do GNL, 
com a primeira produção prevista para 
2022 a partir do mais pequeno dos três 
projetos previstos.

A receita inesperada é mais de seis vezes 
o tamanho do seu produto interno bruto 
(PIB) atual.

Alguns dos projetos de GNL multimil-
ionários previstos incluem: Coral South 
FLNG e Moçambique LNG e analistas 
já concluíram que o país está a caminho 
de se tornar um mercado global de gás 

C e uma fronteira em energia africana com-
petitiva.

De acordo com o banco central, o fundo 
acumulará poupança e contribuirá para 
a estabilidade fiscal quando os preços 
das commodities flutuarem. Além disso, 
os legisladores regulariam o fundo com 
o Ministério da Economia e Finanças ad-
ministrando-o, enquanto o banco central 
administraria as operações do fundo e 
implementaria sua política de investimen-
to.

O nome proposto para o fundo soberano 
é FUNDO SOBERANO PARA MOÇAM-
BIQUE.

Os críticos dos projetos de GNL dizem 
que é improvável que os cidadãos co-
muns se beneficiem, alegando preocu-
pações com a corrupção, enquanto o 
desenvolvimento do gás terá um impacto 

ambiental prejudicial.

O sentimento surge no contexto de a 
economia ter sido atingida nos últimos 
anos por um escândalo de 2 bilhões USD 
que viu milhões em empréstimos garanti-
dos pelo governo desaparecerem.

Desde então, o país acusou várias figuras 
de relevo e está a contestar algumas das 
garantias em tribunal.

Existem também preocupações de que 
o desenvolvimento dos projetos de GNL 
possa agravar rapidamente um conflito 
com os insurgentes islamistas, que já viu 
centenas de civis mortos e deslocados 
muitos mais.

No entanto, o banco central fez uma con-
vocação pública para comentários sobre 
suas propostas, para o fundo soberano, 
após o qual irá submete-los ao governo.

HISTÓRIA PRINCIPAL
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Balama a iniciar produção sem demora ... 
assim que as restrições de viagens forem 
suspensas
 Syrah Resources tem planos de
 reiniciar a produção 
 prontamente na mina de Bal-
ama assim que as restrições de viagem 
forem aliviadas. Espera-se também que a 
decisão seja estimulada pela melhora da 
demanda pelos usuários finais de grafite 
natural.

As autoridades da Syrah disseram que as 
iniciativas para preservar o dinheiro du-
rante o período em que a produção per-
manece suspensa incluem minimização 
ou adiamento de obras de capital, nego-
ciação adicional de custos principais do 
contrato e reduções da força de trabalho.

“A empresa empreendeu uma reestru-
turação laboral que reduziu o número de 

A funcionários da Balama em 65% durante 
o período de produção suspensa, bem 
como outras funções em todo o grupo.
“As posições de 220 funcionários serão 
mantidas em Balama para garantir a 
preservação de conhecimentos operacio-
nais para apoiar o recomeço da produção 
assim que as restrições de viagem rela-
cionadas com o COVID 19 forem aliviadas 
e a melhoria da procura de utilizadores fi-
nais”, disse Shaun Verner, diretor-geral da 
Syrah Resources.

Verner disse que o prazo para reiniciar 
a produção após a implementação da 
reestruturação laboral deverá ser de 
dois a três meses, o que reflete o tempo 
necessário para restabelecer um com-
plemento completo de mão de obra para 

operar Balama. A produção em Balama 
manteve-se suspensa após o final do se-
mestre findo em 30 de Junho, devido aos 
impactos da COVID-19.
Os fatores específicos que impactam o 
negócio incluem restrições de viagem que 
limitam a mobilidade da mão de obra de 
Balama e a fraca procura de utilizadores 
finais devido a bloqueios, restrições de 
mobilidade e incerteza económica com 
impacto negativo nas vendas de veículos 
elétricos.

No entanto, foi concluída uma revisão op-
eracional após o período financeiro pro-
visório no contexto de elevada convicção 
num eventual reinício do crescimento da 
procura, mas desafiando as condições 
imediatas do mercado a prazo.

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 GERAIS
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Recolocação de draga concluída para Moma 
Titanium

O

DISTRIBUTION 
PARTNERS 
REQUIRED!

EMAIL US FOR MORE 
INFORMATION!

SALES@PADLEY-VENABLES.COM

WWW.PADLEY-VENABLES.COM TEL: +44 (0) 1246 299 100

DEMOLITION CONTRACTORS’ROCK DRILLING

NOTÍCIAS GERAIS

 s operadores Kenmare da Mina de Minerais de Titânio de 
 Moma concluíram a deslocalização da draga, que faz parte 
 da operação de mineração de Wet Concentrator Plant 
(Planta Concentradora Húmida) (WCP) B.”Concluir a deslocalização 
da draga do WCP B de forma segura e dentro do prazo esperado é 
um marco importante para o projeto.

“A estrada de 23 km construída para o propósito teve um bom de-
sempenho e estamos confiantes na sua capacidade de suportar 
o WCP nos próximos dias. Esperamos fornecer outra atualização 
quando a realocação e o descarregamento seguro do WCP B forem 
realizados ”, disse Michael Carvill, Diretor Executivo da Kenmare.

A Kenmare anunciou anteriormente três projetos de desenvolvimen-
to que, em conjunto, têm como objetivo aumentar a produção anual 
de ilmenita para 1,2 milhões de toneladas (mais co-produtos) numa 
base sustentável a partir de 2021, com a mudança do WCP B para 
a zona de minério de alta qualidade de Pilivili sendo o projeto final.

Espera-se que o aumento da produção reduza significativamente os 
custos operacionais de caixa para entre USD125 e USD135 por ton-
elada (em termos reais de 2020).

Consequentemente, a partir de 2021, o Grupo espera posicionar-se 
no primeiro quartil das receitas do setor para a curva de custos (ou 
margem) da indústria, apoiando uma geração de fluxo de caixa livre 
mais forte e proporcionando maior retorno para os acionistas.

A draga foi transportada 23 quilômetros (km) ao longo de uma es-
trada construída especificamente para o propósito, da sua área de 
mineração anterior em Namalope para uma nova zona de minério de 
alto teor chamada Pilivili e foi agora colocada em plintos de betão no 
seu destino.

A mudança foi realizada usando veículos de plataforma chamados 
de transportadores modulares autopropelidos (SPMTs) por um em-
preiteiro especializado em levantamento de materiais pesados e 
transporte. Após a realocação bem-sucedida da draga, os SPMTs 
estão retornando a Namalope para transportar o WCP ao longo da 
mesma rota.
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 s receios de que ambientalistas ocidentais 
 interfiram com a primeira central de GNL em 
 terra do país estão a chegar. NJ Ayuk, Presiden-
te Executivo da Câmara Africana de Energia num artigo 
de opinião publicado recentemente, diz ser desanimador 
saber que um grupo ambientalista sediado no Reino Uni-
do está a desenvolver ações que podem comprometer a 
progressão oportuna do projeto, tudo em nome da pre-
venção das alterações climáticas.

“O grupo ‘Friends of the Earth’ disseram que vão iniciar 
um desafio legal contra a decisão do Reino Unido de for-
necer 1 bilhão de dólares em financiamento para o projeto 
de GNL de Moçambique”, disse Ayuk. Ele lamentou que 

O não seja a primeira vez que ativistas radicais não tão bem informados 
tentam interferir na indústria de energia da África de maneiras que não 
ajudem os africanos pobres, mas servem os seus próprios interesses.
“Organizações internacionais, incluindo o Banco Mundial, e investi-
dores privados, sob pressão de grupos ambientais, têm vindo a aban-
donar o apoio à produção africana de combustíveis fósseis. Muitas 
pessoas pobres sofrem com isso e centenas de milhões mais se mu-
darmos de direção.”

O GNL a ser produzido na fábrica irá fornecer energia acessível para 
Moçambique, que é necessária com urgência. Apenas cerca de 29% 
da população tem acesso à eletricidade hoje, prejudicando a saúde e 
a educação e também o crescimento econômico sustentável será uma 
escalada difícil.

Ambientalistas ameaçam fábrica de GNL 
terrestre
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 reen Transport and Logistics 
 Limitada “GTL” specialises in 
 providing logistics solutions for 
bulk material handling in Mozambique.

GTL supplies, operates and maintains 

G

Volvo construction equipment in Mozam-
bique. 

Type of equipment include excavators, 
wheel loaders, tipper trucks, articulated 
dump trucks.

A comprehensive Health, Safety and En-
vironment plan is integrated within GTL’s 
service delivery, ensuring the safety of its 
people and environment.

GTL is a performance-based company, 
with experience at working 24hours a day 
in environments where uptime is critical 
for efficient production. GTL delivers to 
its customers a high quality of service and 

Green Transport and Logistics Limitada
smart logistic solutions. 

Contact:  Arlindo Machava
 
Tel:    +258 84 309 7887 
Email: sales@gtl.co.mz
Web:   www.gtl.co.mz

NOTÍCIAS GERAIS
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Investidores alertados sobre avaliação 
preliminar
 s avaliações económicas preliminares (AEPs) não 
 são fundamento para as decisões de produção 
 em projetos de mineração e servem pouca base para 
previsões pormenorizadas de criação de valor.

“O estado precário da economia global pode estar a levar à 
publicação do número considerável de AEPs”, disse Roger 
Dixon, consultor corporativo da SRK Consulting.

“Os investidores devem ser lembrados de que não há muito 
valor nas projeções de valor detalhado que acompanham fre-
quentemente estas avaliações.” Dixon observou que muitos 
AEPs incluem cálculos sobre os níveis de produção previstos, 
os custos de capital, os custos operacionais e até os valores 
atuais líquidos (NPVs) e as taxas internas de rendibilidade 
(IRRs).

“Estabelecer esses indicadores em dólares e centavos exatos 
tende a desmentir as muitas suposições que devem ser feitas 
neste estágio de um projeto”, disse ele.

“Na melhor das hipóteses, é um exercício um pouco infrutífero 
anexar esses números exatos a uma AEP – embora na pior 
das hipóteses possa ser altamente enganador. Há tantos pres-
supostos que estão a ser feitos nesta fase de um desenvolvi-
mento que ainda não foram testados cientificamente por estu-
dos técnicos.”

Ele reconheceu que os reguladores da bolsa de valores 
prevêem disposições especiais para as APE e que têm um 
papel no curso do planeamento do projeto. O Instrumento 
Nacional do Canadá 43-101, desenvolvido após o escândalo 
Bre-X de 1997, reconhece os AEPs como um tipo de análise 
económica da viabilidade potencial de um recurso mineral.

“Os reguladores sublinham, no entanto, que as AEPs têm lim-
itações severas”, disse ele.

“Por exemplo, tendem a depender excessivamente da con-
versão de Recursos Inferidos para Recursos Indicados; podem 
também ser enganadores se tratarem os Recursos Inferidos 
como Reservas Minerais.” 

Dixon disse que os Recursos Inferidos representam o nível 
mais baixo de confiança na estimativa geológica.

Ler relatos da mídia sobre AEPs de projetos de mineração traz 
esse risco, diz ele, com alguns projetos mostrando que um 
terço ou mais do material mineralizado que eles empregam em 
seus modelos está na categoria de Recursos Inferidos. O NI 
43-101 exige que uma AEP que inclua recursos inferidos em 
sua modelagem deve ter uma declaração de qualificação para 
esclarecer que são muito especulativos geologicamente para 
ter considerações econômicas aplicadas a eles.

“Os AEPs também tendem a subestimar os custos e complex-
idades de um projeto, e criar expectativas para indicadores 
como NPV e IRR que podem não ser alcançados em estudos 
posteriores – como estudos de pré-viabilidade e viabilidade”, 
disse Dixon. “Também usam frequentemente recuperações de 
metais demasiado otimistas e pressupostos de preço do met-
al.”

Ele alertou que as AEPs não se destinam a ser a base para as 

A

New Winds is an electrical and mechanical 
engineering company with 45 years experience
in the mining, railways and industrial sectors of 
South Africa, Mozambique and other parts in 
Africa.

We specialise in repairs, rewinds and sales 
of the following :

*  AC / DC Electrical motors (HV / LV)
*  Traction Motors (Locomotive motors)
*  Transformers (Agents for TESAR)
*  Generators (Standby Silent Diesel Type)
*  Alternators
*  Mini-Subs
*  Vibrators
*  Oil purifying (field services)
*  Etc.

for further information go to: 
www.newwindsgroup.co.za

General Enquiries
Email : newwinds@mweb.co.za 
Tel: +27 (0) 16 365 - 5231

decisões de produção ou investimento, mas sim como trampolins em um 
processo científico e de engenharia muito mais longo e focado. “A forma 
como as AEPs são relatadas nos meios de comunicação – onde raramente 
há espaço para todas as isenções de responsabilidade necessárias – tam-
bém pode fazer com que um projeto pareça mais atrativo do que deve-
ria”, disse. “Na realidade, um AEP pouco faz para demonstrar viabilidade 
económica, e os projetos nesta fase de desenvolvimento normalmente têm 
um alto risco de insucesso económico ou técnico.”

Ele salientou que existe uma vasta gama de fatores modificadores – inclu-
indo impactos sociais e ambientais cada vez mais importantes – que os 
projetos mineiros tiveram de explorar e mitigar antes que a viabilidade de 
uma mina pudesse ser totalmente avaliada.

NOTÍCIAS GERAIS
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Kibo e Baobab fecham 
acordo de energiaT
 Kibo Energy está negociando um Contrato de 
 Compra de Energia (PPA, sigla em inglês) para 
 fornecer 200 MW de energia para o projeto de aço e 
vanádio da Baobab Resources em Tete.

Segundo a empresa, desde o anúncio inicial do termo de 
compromisso vinculativo com a Baobab, um projeto avança-
do de PPA foi elaborado.

“Continuamos a fazer progressos significativos com ambos os 
nossos projetos em Moçambique. O estudo de integração e 
a revisão da Engenharia, Aquisições e Construção (EPC, sig-
la em inglês) acima referido foi feito em tempo recorde pelos 
nossos consultores e da EPC, apesar dos desafios extremos 
durante o COVID-19 e estamos agora ansiosos por concluir o 
PPA nas próximas semanas.

“A finalização deste PPA com a Baobab é um desenvolvimen-
to emocionante e significativo para a nossa empresa e esta-
mos firmemente focados em concluir os termos deste acor-
do”, disse Louis Coetzee, Diretor Executivo da Kibo Energy. 

A Kibo disse que continuará a trabalhar juntamente com a 
Baobab para acordar e finalizar rapidamente um PPA final e 
um estudo de integração abrangente para avaliar a viabilidade 
de um projeto combinado de 400 MW para o Projeto Baobab 
e BPPP foi concluído; e

Entretanto,a Kibo disse que foi concluída uma extensa re-
visão pelo nosso empreiteiro de engenharia, aquisições e 
construção (EPC) para fornecer um preço indicativo de EPC 
para efeitos de acordo sobre termos comerciais no PPA de 
Baobab.

A
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RELEVANCE OF INTEGRATED 
WEIGHING SOFTWARE

Achieving economic success under conditions of 
investment complexity, combined with volatility and 
multiple other challenges, requires a commitment to 
absolute operational control. 

We at Sasco believe in the importance of operational 
controls, and as the market leader in weighing, our passion 
is developing weighing solutions which deliver complete 
control. 

In the context of the African continent, where there 
are currently over 1100 mining projects in 53 countries 
covering 125 types of minerals, our passion has 
great relevance, because most mines determine their 
commercial outputs based on weight.

Mines use an array of weighing equipment both above and 
below ground including rail-in-motion systems, hoppers, 
belt scales, rail weighbridges and road weighbridges. All 
of which Sasco supplies and supports and all of which we 
ensure are reliable and highly accurate. 

This array of weighing equipment does not in itself deliver 
operational control. Operational control is only secured if, 
firstly a sufficient degree of automation is also introduced 
to avoid corrupt activities arising during the weighing 

process and secondly if all the data associated with 
the weighing process is seamlessly available to decision 
makers real time.

Together with our passion for weighing systems that 
deliver control, we also believe in delivering cost-effective 
solutions that work. In the context of “weighing automation” 
and “weighing data” this means standardization through a 
building block approach to weighing software solutions.

In a nutshell, Sasco has through our experience in 
developing bespoke weighing solutions, realized that most 
weighing automation and weighing data requirements in 
the mining sector are very similar across customers. 

The optimal solution is, therefore, one which is built on
a proven standard platform, and which has the inbuilt 
functionality to provide an array of additional 
automation and data integration features to be “turned on” 
simply through upgrading User Licenses. 

This solution is Sasco ProWeigh+, and we invite you to share 
your automation control and data integration enquiries 
with us. 

• Africa has the largest mineral industry in the world which is dominated by business  leaders, pioneers 
in investing and developing businesses in the fastest growing continent on the globe but also the most 
volatile and most challenging. 

SMART SUPPORT

0861 422 134 

OR +27 83 680 0722

E-mail: info@sascoafrica.com
Web: www.sascoafrica.com
24 hours, 7 Days a week

GROUP SUPPORT H/O

2 Blackburn Street

Apex Industrial | Benoni

SASCO AFRICA  is the industry leader in 
weighing solutions; Weighbridge and Software. Accurately Weighing Africa

In Motion Rail Weighing

Number Plate Recognition Camera

Software Integration:

• ERP

• Business Intelligence

• Reporting

Heavy Duty Weighbridge

Fingerprint, Smart Card, Barcode Identification

Message Display

SASCO is a dynamic weighing solutions focused company which procures and supports a leading range of 
global sourced industrial weighing technologies. Sasco has the highest metrological ranking of any South African 
company, and as a result of our experience gained through 100 years of operation, we are uniquely positioned to 
specify and supply optimal weighing equipment, automation and weighing information data solutions to Southern 
Africa’s leading industrial companies. Sasco reputation has been built on innovation and choice underpinned by 
professionalism, modernity and experience.
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Perfurações de rochas superficiais da Atlas 
Copco impulsionam produtividade
 última edição de perfuradores 
 de rochas de superfície da Atlas 
 Copco equipada com unidades 
de energia ecologicamente amigáveis es-
tão agora disponíveis.

“As novas brocas de rocha de superfície 
da Atlas Copco, a linha SRD, é tudo o que 
você deseja de uma ferramenta - confi-
abilidade, eficiência, manutenção míni-
ma, serviço rápido e custos operacionais 
baixos”, afirma David Stanford, gerente de 
linha de negócios da Atlas Copco Power 
Technique para produtos portáteis.

Devido a um desenho ergonómico, estas 
poderosas brocas de rocha pneumática 
são leves, versáteis e fáceis de manusear, 
fazendo o trabalho de forma perfeita, pro-
dutiva e segura.

Projetadas para ter um desempenho ide-
al mesmo sob os ambientes de trabalho 
mais difíceis, essas ferramentas robustas 
são ideais para aplicações de perfuração 
e quebragem em construção e pedreiras.

Graças ao desenho inteligente de Solid/
Single Body, as ferramentas pneumáti-
cas que estão disponíveis em versões de 
20kg e 25kg, possuem uma relação potên-

A cia-peso de classe mundial, tornando-as 
bem equilibradas para um funcionamento 
fácil e confortável.

A armação sólida elimina fugas e aumenta 
o ciclo de vida do cilindro, enquanto menos 
peças móveis significa menos desgaste. 
Além disso, estas máquinas de uma peça 
única são fáceis de montar e desmontar, 
facilitando o serviço e maximizando o tem-
po de operação.

Os SRDs estão equipados com tecnologia 
de Assisted Flushing (descarga assistida) 
que é ativada abrindo a válvula intermitente 
para permitir um fluxo adicional de ar com-
primido através de uma via no cilindro para 
limpar/descarregar o furo durante o funcio-
namento. “Esta tecnologia pode melhorar 
a produtividade em até 17%”, disse Stan-
ford.

Stanford chama a atenção para a abor-
dagem de zero compromissos da Atlas 
Copco no que diz respeito à segurança 
e conforto do operador, sublinhando que 
a Atlas Copco coloca os operadores no 
centro dos desenhos de ferramentas. O 
gatilho SOFTSTART™ de duas etapas dá 
aos operadores um controlo total, per-
mitindo-lhes iniciar um corte com precisão 

cirúrgica mesmo em condições difíceis.
Além disso, essas ferramentas são habilit-
adas de HAPS™ (Sistemas de Proteção de 
Mãos e Braços) o que diminui o impacto 
das vibrações, tornando possível estender 
as horas de trabalho em até seis vezes.

Para diminuir ainda mais a vibração e o 
desgaste, o pistão da ferramenta aciona 
as almofadas de ar em ambas as extremi-
dades do cilindro, eliminando quase to-
talmente o contacto metal- contra- metal 
ao operar sem carga. O nível de vibração 
do SRD 25 é 50% menor em comparação 
com as ferramentas da geração anterior.

A Atlas Copco desenvolveu um coletor 
pneumático de pó para proteger os oper-
adores das grandes quantidades de pó de 
sílica produzidas durante a perfuração e 
ruptura.
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COVID-19 abranda produção mundial de ouro

 encerramento e suspensão de 
 atividades nas minas devido às 
 restrições da COVID-19, prin-
cipalmente durante o segundo trimestre, 
deverá resultar numa queda de 1, 7% na 
produção mundial de ouro em 2020.

A GlobalData, uma empresa líder em da-
dos e análise, diz que quase todos os prin-
cipais produtores deverão assistir a uma 
queda dos níveis de produção durante 
2020, devido à pandemia e consequentes 
bloqueios em vários mercados-chave, 
como a África do Sul.

“A incerteza generalizada devido ao receio 
de uma possível recessão económica glob-
al, no entanto, elevou os preços do ouro 
para um máximo de todos os tempos em 
Agosto de 2020, e permanecem em torno 
de US$2.000/oz, apoiando o crescimento 

O do lucro de vários mineradores de ouro, 
apesar da queda da produção”, disse Vin-
neth Bajaj, analista sénior de mineração.

Dois dos maiores produtores - Newmont 
e Barrick Gold reduziram a sua orientação 
de um coletivo de 11, 6 milhões de onças 
(moz) para cerca de 11moz.

De acordo com as estatísticas, a produção 
das duas empresas caiu mais da metade 
no segundo trimestre, de um coletivo de 
2,9moz no segundo trimestre de 2019 para 
1,4moz no segundo trimestre de 2020.

As operações nas minas de Veladero e 
Porgera da Barrick e Cerro Negro da New-
mont, Yanacocha, Eleonore, Penasquito e 
Musselwhite, foram temporariamente sus-
pensas durante a maior parte dos meses 
de Abril e Maio de 2020 devido ao surto.

Entretanto, a Anglogold Ashanti e a Kinross 
suspenderam as suas perspetivas para 
2020, enquanto a orientação da Polyus 
Gold permanece a mesma. As restrições 
da COVID-19 às operações sul-africanas 
da AngloGold Ashanti levaram a uma que-
da de 63koz em relação ao ano anterior na 
produção na primeira metade de 2020, en-
quanto a queda global da empresa para a 
primeira metade de 2020 foi de 85koz.

“Outros fatores que impactaram a pro-
dução das empresas líderes em 2020 
foram os baixos graus de minério e a ven-
da de ativos. No caso da Newcrest, a pro-
dução foi menor devido à venda da mina 
de Gosowong ao Indotan Halmahera em 
Março, enquanto a Newmont vendeu o seu 
projeto Red Lake em Abril e os projetos de 
Kalgoorlie no início de 2020”, disse Bajaj.
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Limpeza de 
líquidos derramados 
em minas
 egulamentos rigorosos em matérias de saúde 
 e segurança na indústria de mineração 
 significam que quaisquer derrames de líquidos em 
zonas de oficinas ou noutros locais precisam de ser limpos de 
forma rápida e eficaz. 

Agora, em oferta é um produto mineral completamente nat-
ural chamado Gunge Spunge® .produzido pelo fabricante 
sul-africano Pratley.

Gunge Spunge® é o produto ideal para a limpeza de quais-
quer derrames líquidos, incluindo gasolina, gasóleo, óleo, es-
gotos e outros líquidos incómodos.

Serradura e outros materiais inflamáveis eram tradicional-
mente usados para limpar hidrocarbonetos altamente com-
bustíveis. Isto não só é ineficaz, mas também potencialmente 
perigoso. Na verdade, muitas minas e leis municipais proíbem 
agora o seu uso.

Gunge Spunge® oferece a solução ideal na medida em que é 
extremamente eficaz, não inflamável e ecológica, de acordo 
com o Eldon Kruger, gerente de Marketing da Pratley.

Gunge Spunge® é processado a partir de um mineral espe-
cífico que é 100% natural e é completamente não tóxico.

Além das suas propriedades desicantes, em que absorve 
humidade em áreas confinadas propensas a humidade, tam-
bém tem propriedades de absorção, permitindo-lhe absorver 
em vez de mascarar odores. Isto garante que os odores se-
jam eliminados para sempre.

Testes extensivos realizados pela equipa de investigação e 
desenvolvimento de classe mundial de Pratley provaram a 
aplicação de Gunge Spunge® em ambientes operacionais 
árduos, como nas minas. 

A ® Gunge Spunge é fornecida em sacos de 12 kg, embo-
ra possam ser tomadas medidas especiais para as maiores 
quantidades exigidas pela indústria mineira em particular.
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Industrial Engines is the Mozambique dealer for Volvo Penta for 
Industrial and Marine segments. Our cultural values are in line 
with Volvo Group and include customer focus, passion, team-
work and professionalism. The Volvo Penta dealership supports 
all engine models with diagnostic testing, parts, warranty, main-
tenance, and repair services.

Genuine Volvo Penta Parts 
Industrial Engines stock Volvo Penta parts such as filters, oils 
and coolant. All Genuine Volvo Penta Parts and Accessories (ex-
cluding wear parts) that are supplied by Industrial Engines come 
with a 12-month warranty as 

Generating Sets
Industrial Engines supports customers 
with generating sets powered by Volvo 
Penta and other brands. 

Volvo Penta Service Technicians
Industrial Engines Volvo Penta Profes-
sionals are trained to provide techni-
cal service and repairs. Technicians are 
equipped with the necessary on-site di-
agnostic and service tools. The techni-
cians are skilled to repair and rebuild all 
types of engines.

Marine
All marine commercial and leisure appli-
cations are supported by Industrial En-
gines. 

To find out more about how Industrial Engines contact:
Industrial Engines Limitada

Tel: +258 87 914 1774
Email: sales@ie.co.mz

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA



Nestes tempos incertos, a Advanced está a adotar uma abordagem pró-ativa no 
combate à temida pandemia do Covid-19. A Advanced está a elevar-se ao desafio ao 
ponto de estarem a concentrar os recursos da empresa, a capacidade de engenharia, a 
gestão da cadeia de fornecimento, os recursos de I&D, a capacidade financeira e a base de 
competências para se esforçarem por ajudar os seus clientes a controlar esta pandemia e a 
proteger o pessoal e as suas famílias.

A este respeito, desenvolveram uma abordagem multifacetada de controlo das doenças 
infeciosas que agora podem trazer ao Mercado, a primeira das quais é a sua Advanced VITA HOCl 
Solution. A solução de saniticidade do ácido hipoclorito (HOCL) VITA Advanced, é eficaz contra o SARS-CoV-2, o vírus que causa 
o Covid-19. A VITA, que é completamente segura para os seres humanos e para o ambiente, compreende o HOCL estabilizado e é 
um dos desinfetantes mais potentes e rentáveis do mercado.

Entre 100 e 300 vezes mais eficaz do que a lixívia como desinfetante, a VITA oxida a parede celular dos agentes patogénicos, fazen-
do com que a parede celular rompa ou programe a morte celular. É eficaz em aniquilar todos os agentes patogénicos, micróbios, 
priões, biofilme e vírus, e foi aprovado pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA para utilização contra a SARS-CoV-2. Mesmo 
uma solução de álcool de 70%, bem como a maioria dos outros desinfetantes, não podem eliminar esporos bacterianos ou priões. 
O biofilme é problemático em muitas indústrias, incluindo hospitais, medicamentos, medicina dentária, instalações de processa-
mento de alimentos e tratamento de água, como uma das principais fontes de recontaminação. A VITA é altamente eficaz na 
matança e remoção do biofilme, contra o qual a maioria dos desinfetantes são em grande parte ineficazes contra.

O VITA pode ser aplicado como névoa, por humidificação e pulverização, dependendo da exigência de aplicação. O produto não 
deixa resíduos químicos e não é necessário enxaguar as áreas tratadas com água após a aplicação. O produto pode ser utilizado 
como pulverizante em programas de descontaminação de emergência ou como pulverização/névoa ou fumigação em cabines e 
túneis. Vita também pode ser pulverizado para descontaminar pontos de infeção primária em pacientes. Devido à natureza 
eletrostática do processo de aplicação, as gotículas serão de longo alcance e penetrarão fissuras e locais de difícil acesso, proven-
do a descontaminação total da superfície. A Advanced também fornece kits de descontaminação para a proteção de funcionários, 
escritórios e bens. O kit inclui um arnês tipo mochila, pistol de pulverizar de fluxo de gravidade, cinco escudos faciais, cinco cober-
turas brancas químicas reutilizáveis com capuzes, 20 máscaras faciais KN95, dez pares de luvas de proteção química, uma caixa 
de transporte pesado, 100 lts de desinfetante aprovado (HOCL) e uma solução desinfetante para uso num kit portátil.

Para sanitizar pontos de entrada e saída em massa usando uma névoa fina, a Advanced oferece o túnel de segurança de sanitismo 
Spray Safe. Este produto inclui a estrutura quadrada SS 304 com tampas opacas de folha de policarbonato para os lados e tecto, 
uma unidade de bombagem ‘plug-and-play’ e um coletor de névoa HP para instrumento SS com seis bocais de névoa sanitizantes 
de 0,2 mm. A bomba tem uma pressão de funcionamento de 70~65 kgf/cm2, volume de aspiração de 0,9~1 L/min e 1 000 libras por 
polegada quadrada de pressão de funcionamento para um efeito de névoa ideal utilizando os orifícios dos bocais mais estreitos.

Um design de rolamento duplo reduz o nível de 
calor e ruído da bomba para 75 dB, enquanto 
uma válvula de pressão automática controla a 
consistência da pressão da bomba. A bomba 
também possui um dispositivo de resfriamento 
de enxágue interno patenteado para aumentar 
sua vida útil.

Além disso, também estão incluídos vedantes 
Viton especiais para uso com desinfetantes, 
assim como um coletor de latão forjado niquela-
do que é resistente à ferrugem e à corrosão. 

Um temporizador analógico duplo pode ser 
usado para definir intervalos exatos para nebuli-
zação e parada, com o Spray Safe também 
equipado com entrada ativada por feixe (de luz) 
e parada automática.

Ferramentas da Advanced para combater o Covid-19 



MOZAMBIQUE MINING JOURNAL |  Outubro - Dezembro 2020

www.mozambiqueminingjournal.com                18

Wacker Neuson prepara-se no atendimento ao 
cliente
 fabricante de equipamentos 
 leves e compactos, o Grupo 
 Wacker Neuson, com mais de 
50 afiliados e 150 estações de vendas e 
serviços, prepara-se para melhorar a ex-
celência do seu serviço ao cliente.

O desenvolvimento é marcado pela re-
cente nomeação de um novo gestor do 
serviço nacional e pela criação de uma 
nova posição de gerência da equipa de 
peças sobressalentes.

“O nosso novo Gerente do Serviço Na-
cional, Lionel Hearne, não é estranho a 
Wacker Neuson. Tendo gerido o nosso 
departamento de serviços da Cidade do 
Cabo onde implementou com sucesso 
uma série de processos e procedimentos, 
Lionel traz uma experiência inestimável 
para a mesa de serviços da Wacker Neu-
son”, disse Dennis Vietze, Diretor-Geral 
para a África Subsariana da Wacker Neu-
son.

Em Agosto deste ano, Jacques Carelse 
assumiu as rédeas como Líder de Equi-
pas de Peças Sobressalentes, trazendo 
consigo uma riqueza de conhecimento 
sobre a assistência pós-venda na in-
dústria de LE (Light Equipment) e CE 
(Compact Equipment). A Wacker Neuson 
também nomeou um novo gerente de ar-
mazém, Malan Fourie, que é responsável 
pela Gestão da Cadeia de Abastecimen-
to.

A oficina de última geração da Wacker 
Neuson cuida de todos os tipos de 
serviços de reparações da Wacker Neu-
son Le e CE. A empresa também aumen-
tou a sua frota de serviços com um veícu-
lo de assistência em Gauteng, cobrindo 
províncias circundantes e um em Kwa-
zulu-Natal e no Cabo Ocidental. Além 
das peças de rápido movimento, os três 
veículos de assistência estão totalmente 
equipados com todas as necessárias fer-
ramentas e dispositivos de diagnóstico.

Este ano também viu Wacker Neuson as-
sinar um acordo de Parceria de Serviços 
não exclusivo com a Craig’s Repairs & 
Technical Services (CRTS). O CRTS será 
incluído na reparação, serviços, ma-
nutenção e suporte de certos clientes 
para garantir uma assistência suave no 
local e reparação de máquinas Wacker 
Neuson. CRTS também transporta stock 

O

de certos itens de alta demanda.

“Para conseguirmos que as avarias 
no local sejam reparadas dentro de 
24 horas, a nossa estratégia é de três 
níveis, abrangendo os nossos técnicos 
de serviço de campo, a nossa frota de 
serviços, bem como a nossa rede de con-

cessionários”, disse Dennis.
“Os nossos concessionários são a nos-
sa principal rota para o mercado; local-
izados perto dos nossos clientes, e estão 
equipados para entregar rapidamente 
máquinas, equipamentos, peças sobres-
salentes e assistência pós-venda em 
toda a região da África Austral.”

NOVAS TENDÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA INDÚSTRIA
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Av. Da Uniao Africana, 441 (ex-estrada Velha Da Matola)
Matola—Maputo, Mozambique

Tel: (258) 21 720 482, Fax.: (258) 21 720 452
Cell: (258) 82 303 5713 / 84 303 5317

E-mail: lalgy@lalgy.co.mz, Web: www.lalgy.co.mz    

 

Maputo/  Beira/  Tete/  Nacala/  Pemba      

Where the road ends, we carry on...

Transportes Lalgy, Lda.Transportes Lalgy, Lda.

“Geared to serving the mining industry”

Lalgy’s mining division offers specialised mining logistics services in the northern part 
of the country to bluechip mining companies such as ICVL, Jindal and Vale.

We offer dedicated customised material handling solutions on mine site 
as well astransportation of ore to port.   
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