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Contexto 

• A questão do conteúdo local está a ser 

acompanhada pela Sasol ao mais alto 

nível, tendo sido integrado na forma como 

exercemos a nossa actividade no país.   

• O conteúdo local constitui um dos factores 

mais determinantes no desenvolvimento de 

estratégias de aprovisionamento (i.e., os 

concursos são desagregados tanto quanto 

é possível, de modo a criar oportunidades 

para as empresas locais).

• Acreditamos que as medidas para 

promover o conteúdo local e, quando 

possível, para remover as situações de 

ambiguidade no sector do petróleo e do 

gás, incluindo a implementação de 

procedimentos e regras transparentes, 

justas e coerentes, representam um passo 

positivo.
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Contexto 

• Estamos constantemente a melhorar a 

nossa abordagem e os nossos 

processos de conteúdo local, visando 

aumentar ainda mais os gastos locais e a 

participação e o desenvolvimento de 

empresas locais.  Nos casos em que 

estejam envolvidas empresas 

estrangeiras, encorajamos as parcerias 

com empresas de capital moçambicano, 

bem como a transferência de 

competências e tecnologia.

• A Sasol confirma que o seu objectivo 

final é, e continua a ser, em primeiro 

lugar: adjudicar concursos complexos a 

empresas de capital moçambicano que 

sejam geridas por moçambicanos e, em 

segundo lugar, obter bens e serviços em 

Moçambique.  
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A nossa estratégia de conteúdo local 

Participação local

Aquisição 
preferencial

Desenvolvimento de 
competências locais

Desenvolvimento de 
empresas e 

fornecedores

Com base num levantamento 

abrangente das competências 

necessárias para cumprir com os 

requisitos exigidos em matéria de 

qualidade: 

• Assegurar a capacitação, formação e 

aquisição de experiência por parte dos 

actuais e potenciais trabalhadores 

envolvidos nas operações da Sasol

• Proporcionar formação para o 

desenvolvimento de competências e o 

acesso a oportunidades de emprego

Dar preferencias a empresas de 

capitais mocambicanos través de 

concursos e pedidos de propostas

Promover o registo de fornecedores 

estrangeiros em Moçambique e a 

criação de parcerias e  joint ventures

com fornecedores locais

Apoiar empresas que possam 

integrar a cadeia de 

fornecimento da Sasol e 

permitam assegurar vantagens 

comparativas e o 

desenvolvimento económico a 

nível local. 
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A nossa abordagem à aquisição preferencial 

1. Estratégia de compras:

• Reservar produtos para serem obtidos apenas junto de empresas locais pertencentes a pessoas 

singulares ou colectivas moçambicanas; e 

• Desagregar os âmbitos de trabalho tanto quanto for tecnicamente possível, de modo a criar 

oportunidades para empresas locais de menor dimensão pertencentes a pessoas singulares ou 

colectivas moçambicanas.

2. Adjudicação de contratos a empresas que tenham sido desenvolvidas no âmbito 

do programa de DEF, de modo a testar a robustez e eficácia do programa de desenvolvimento e 

oferecer formação em regime de estágio.

3. Avaliação de propostas: 

• Os critérios de conteúdo local para avaliação das propostas são integrados no processo de 

aprovisionamento e contratação, i.e., recorrendo a um sistema de pontuação ponderada que dê 

preferência a empresas locais pertencentes a pessoais singulares ou colectivas moçambicanas, a 

empresas que empreguem cidadãos moçambicanos e a empresas que forneçam bens e serviços 

provenientes de Moçambique (10%); e 

• Cumprimento da cláusula de prémio de 10% sobre o preço. 

4. Podem ser oferecidas condições de pagamento favoráveis (por ex., pagamento a pronto) 

a pequenas e micro empresas pertencentes a pessoas singulares ou colectivas moçambicanas, bem 

como ciclos de pagamento (15 dias). 
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Os nossos gastos locais atuais em Moçambique

Os nossos gastos locais têm aumentado ao longo do tempo, sendo a nossa intenção 

manter essa tendência

 

HISTORIAL DE GASTOS LOCAIS:  FY7 – FY17 

Estrangeiras 

Com registo / capital moçambicano 

HISTORIAL DE COMPRAS LOCAIS: FY17 – FY17
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MOÇAMBIQUE Inspira-nos

Muito Obrigado!


