POTENCIAR A ESTRATÉGIA DE PARCERIAS EM MOÇAMBIQUE
António Fumo, Oportunidades de Negócios da Sasol Moçambique

Declarações prospectivas
A Sasol pode, neste documento, emitir determinadas declarações que não constituem factos históricos e que estão relacionadas com análises e outras informações que se
baseiam em previsões de futuros resultados e em estimativas de montantes que ainda não são determináveis. Estas declarações podem estar igualmente relacionadas com as
nossas futuras perspectivas, desenvolvimentos e estratégias comerciais. De entre essas declarações prospectivas podem destacar-se, entre outras, as declarações sobre as
flutuações das taxas de câmbio, o crescimento do volume, os aumentos na quota de mercado, a rentabilidade total para o accionista, a execução dos nossos projectos de
crescimento (incluindo o projecto LCCP), as reservas de petróleo e gás e as reduções de custos, incluindo em relação ao nosso programa de melhoria de desempenho da
empresa (BPEP) e planos de resposta (RP) e às nossas perspectivas sobre o desempenho comercial. As palavras como “acreditar”, “antecipar”, “esperar”, “tencionar”, “procurar”,
“ir”, “planear”, “poder”, “envidar esforços para”, “visar”, “prever” e “projectar”, e expressões análogas, destinam-se a identificar essas declarações prospectivas, mas não constituem
o único meio para identificar tais declarações. Pela sua própria natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes, tanto de natureza geral como
específica, e existe o risco de as previsões, projecções e outras declarações prospectivas não se realizarem. Se um ou mais destes riscos se materializarem, ou caso se venha a
constatar que as assunções subjacentes são incorrectas, os nossos resultados efectivos podem diferir substancialmente dos resultados previstos. O destinatário das declarações
deve compreender que existem vários factores importantes que podem conduzir a que os resultados efectivos sejam substancialmente diferentes dos planos, objectivos,
expectativas, estimativas e intenções expressos nas referidas declarações prospectivas. Estes factores são discutidos com maior detalhe no nosso relatório anual mais recente,
incluindo no Modelo 20-F apresentado no dia 28 de Agosto de 2017 e noutras apresentações à Comissão dos Valores Mobiliários e das Bolsas dos Estados Unidos. A lista de
factores abordada nos referidos documentos não é exaustiva; ao basear-se em declarações prospectivas para tomar decisões de investimento, o destinatário das mesmas deve
considerar cuidadosamente não só estes factores como também outras incertezas e acontecimentos.
As declarações prospectivas aplicam-se apenas a partir da data em que são emitidas, e não assumimos qualquer obrigação pela actualização ou revisão de qualquer uma
delas, quer em resultado de novas informações e de acontecimentos futuros, quer de outro modo.
Nota: “bbl” significa barril; bscf significa mil milhões de pés cúbicos normalizados, mmscf significa milhões de pés cúbicos normalizados, petróleo significa crude de brent; mmboe
significa milhões de barris de equivalente petróleo. Todas as referências a anos referem-se ao exercício anual findo a 30 de Junho.

As referências a um ano civil são seguidas da palavra “civil”.
Podem ser obtidas informações adicionais completas no nosso sítio Web: www.sasol.com
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O que irá
ouvir hoje
A Sasol assumiu um compromisso para com Moçambique e para
o desenvolvimento do país
Damos prioridade às parcerias com Moçambique em
todos os nossos investimentos e à capacitação dos
moçambicanos para lhes permitir participar na
cadeia de fornecimento

Queremos partilhar a nossa experiência de potencialização da
nossa estratégia de parcerias, de modo a partilhar valor
e trazer novos benefícios socioeconómicos para o país e para
os seus cidadãos

Copyright ©, 2018, Sasol
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Acerca da Sasol

A Sasol é uma companhia global integrada dos sectores da energia e dos produtos químicos.
Através da nossa talentosa força de trabalho, composta por mais de 31.000 pessoas, aplicamos os nossos
conhecimentos e experiência para integrar tecnologias e processos sofisticados nas nossas instalações de classe
mundial. De forma segura, obtemos, produzimos e comercializamos uma vasta gama de produtos de grande
importância em 31 países, gerando um excelente valor para os nossos clientes, accionistas e outras partes
interessadas.
Pólo operacional regional de Secunda, África do Sul

MOÇAMBIQUE

Pioneira no
sector do gás
em
Moçambique,
juntamente
com os seus
parceiros

•

Decisão final de investimento (FID) tomada em 1998; primeira produção a partir da Unidade Central de
Processamento em 2004, com ligação à rede de gasodutos da ROMPCO que abastece o sul de
Moçambique e a África do Sul

•

Moçambique tinha acabado de sair de uma longa guerra civil e os investidores estavam hesitantes

•

Desenvolveu um recurso que esteve “parado” durante 40 anos

•

O investimento inicial de 1,2 mil milhões de USD foi viabilizado pela Sasol, através da disponibilização dos
seus mercados de carga de base na África do Sul

•

Inicialmente, o consumo centrou-se sobretudo na África do Sul, mas a utilização de gás em Moçambique
tem aumentado progressivamente, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) superior a
25% e como o desenvolvimento do sector da produção de electricidade a partir do gás em Moçambique – o
que conduziu a que mais de 1/3 da electricidade de Moçambique provenha de gás de Pande-Temane.
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Desenvolvimento das bases pioneiras criadas através da
parceria conjunta com o Governo de Moçambique

S A S O L EM MOÇAMBIQUE
PPA

Sasol 70% CMH 25% IFC 5%
Capacidade: 197 PJ/a
Em operação

Blocos 16/19 (águas pouco profundas)
Sasol 85% ENH 15%
Pesquisa – a aguardar os resultados da
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)

Central eléctrica a gás (CTRG)
EDM 51% Sasol 49%
Capacidade: 175MW
Em operação
PSA
Sasol 100%
1.ª fase: Petróleo leve, GPL e gás
Desenvolvimento
Em terra – PT5-C
Sasol 70% ENH 30%
Pesquisa
Planta de produção de
electricidade a partir de gas (
CTT)
EDM 8 5 % Sasol 15%
Capacidade de 4 0 0 MW
Desenvolvimento

MSP pipeline company (ROMPCO)
Sasol Gas 50%
CMG 25% iGAS 25%
Capacidade: 212 MGJ/a
Em operação
Joint venture de estações de serviço (PeSS)
Petromoc 51% Sasol 49%
124 milhões de litros de produtos
petrolíferos
Em operação

No mar – A5-A
Eni 59,5% Operador
Sasol 25,5% ENH 15%
Pesquisa
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Começo forte… para parcerias duradouras para o Crescimento
Melhorar o emprego, com desenvolvimento de capital humano e
empresas locais
PRINCIPAIS
ÁREAS DE
FOCO
DAQUI EM
DIANTE

ESTADO
ACTUAL

1.

Breves

Empregos permanentes: Geração sustendata de

2.

mais de 570 empregos







Mão de obra Local
•

> 93% do pessoal das diferentes
áreas de negocio é Moçambicano

•

O gestor da Central de
Processamento de Gás bem como a
maioria da administração é
Moçambicana

•

Centro de Formação de Inhassoro
em operação desde o final de 2016;
345 formandos qualificados, com
120 formandos actualmente
matriculados

2.

Mão de obra local
•

Foco no desenvolvimento de Moçambicanos
em posições de liderança em Moçambique e
no resto da Sasol

•

Formação e qualificação de artesãos no
Centro de Formação permanente de
Inhassoro

Conteúdo local
•

Conteúdo local
•

>60% das despesas operacionais

•

Promoção de competências locais,
desenvolvimento de empresários e
PMEs

Empregos temporários: Mais de 3.500 desde o
início
Empregos na comunidade: ~600 oportunidades
adicionais de trabalho para comunidades em torno da
Central de Processamento de Gás (CPF)
3.
Desenvolvimento da liderança, transferência de
habilidades e capacitação contínuos
Gastos através de fornecedores locais: > US$1,2 biliões
Investimento social até à data: >US$50 milhões

1.

•
•

3.

Implementar um plano de conteúdo
local de cinco anos co-criado com o
MIREME e o INP
Fundo de PMEs para apoiar as startups
Trabalhar com o CTA para melhorar as
oportunidades de negócio para as
empresas locais

Investimento social
•

Investimento social
•

Educação e desenvolvimento de
habilidades

•

Projectos de geração de receita,
água e saneamento

•

•

Apoio no desenvolvimento de infraestrutura crítica

•

Implementar Acordos de
Desenvolvimento Local com o Governo
Provincial e as comunidades, para
permitir o desenvolvimento económico e
sustentável conjunto
Educação e desenvolvimento de
habilidades
Infra-estrutura e distribuição de água

As licenças do APP e do CPP compreendem 3 áreas de desenvolvimento e
produção, visando horizontes diversos

APP:
• Projecto de alargamento do
período estável de produção
•
Gás

•
•

Poços adicionais instalados
(infill wells)
Compressão na UPC
Compressão no campo em
Temane

CPP:
• Desenvolvimento de gás para
a CTT
Petróleo / Gás
• Unidade de GPL
Gás
• Desenvolvimento petrolífero
de Inhassoro
Petróleo
Gás
Petróleo
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As actuais opções de pesquisa em Moçambique encontram-se em
diferentes fases de maturidade
A5-A

Sofala (pequeno volume
de gás)

Situação actual e domínios de intervenção

Área A:

-

Perfuração do poço Babane -1 em Julho de 2017. O
poço estava seco

Nemo
(fraca qualidade)

Bloco abandonado devido ao risco de migração de
hidrocarbonetos (por ex., da rocha-mãe para a
armadilha (trap))

Bloco 16/19:

-

Bloco a aguardar a Avaliação Ambiental Estratégica
do Governo (AAE prevista para 2013)

-

Esclarecer termos da AAE

Consultas à comunidade

Blocos da 5.ª ronda de licenças –
PT5-C e A5-A:
- Aquisição de dados sísmicos no bloco PT5-C
- Definir e implementar programas de poços

Lead de
Tubarão

Lead de
Tafula

16/19
Njika

PT-5C

(fraca
qualidade)

Área A

Babane-1: Seco
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Futuros projectos
(Dados indicativos: os projectos, os objectivos intermédios e as estimativas serão objecto de
actualização após a decisão final de investimento (FID))

2018

2019

LPC3

2020

2021

2022

2023

2023

2024

2025

PIC
Despesas operacionais (OPEX)

PT-5C
Campanha de
perfuração integrada

Viabilidade

Contratar

Pesquisar

Outros
(por ex.: Blocos 16/19, etc.)

Avaliar

Poços em todas as licenças

CTT

Projecto residencial
(extensão)

Executar

FEED

Planear e executar

Planear e executar

2027

Orçamento previsto:
(milhões de USD)
LPC3: 42,5
PIC: 250 – 800
Despesas operac.: 40 ao ano

APP

CPP
(Petróleo leve, GPL e gás)

2026

A anunciar

Executar

A anunciar

Em todas as licenças: 250 – 350

A anunciar

19
Planear e executar

A anunciar

Notas
• Será disponibilizada uma lista dos projectos da Sasol, incluindo os prazos dos concursos, a qual será actualizada periodicamente.
• Tal permitirá assegurar a notificação atempada dos fornecedores sobre possíveis trabalhos, de modo a que os mesmos se possam preparar e receber formação
• Parte-se do pressuposto de que não existem datas previstas concretas para os projectos que careçam da aprovação dos planos de desenvolvimento de campo e
das decisões finais de desenvolvimento.

10

No futuro, continuaremos também a investir e a reforçar a nossa
posição de fundo no sul de Moçambique

PERFIL DE GASTOS PREVISTOS

LISTA DE PROJECTOS EXCLUINDO INVESTIMENTOS SOCIAIS

Projecto
1800

400.00

1600

350.00

1400

300.00

1200
250.00

Gastos previstos

1000

200.00
800
150.00
600
100.00

400

50.00

200
0

0.00

APP

CPP

Pesquisa realizada

Cumulativos

Sem incluir novas licenças e despesas de desenvolvimento alheias ao APP e
ao CPP

Data provável de
conclusão

APP - Capital menor

Contínuo

APP - Projectos de optimização da UPC

Contínuo

APP - Compressão de baixa pressão (3.ª fase)

2020

APP - Poços adicionais instalados de Pande (1.ª tranche)

2020

APP - Restauro da integridade dos poços

2021

APP - Poços adicionais instalados de Pande (2.ª tranche)

2022

APP -Descongestionamento da UPC

2023

APP - Solução de eliminação de água

2024

APP - Compressão no campo de Pande

2024

CPP - Petróleo, gás e GPL integrados

2024 **

Pesquisa - A5-A***

2024

Pesquisa - PT5-C***

2024

Pesquisa - Bloco 16/19 ***

2025

Nova pesquisa

A DETERMINAR

* Intervalo estimado, assumindo que a decisão final de investimento é tomada. O valor e o faseamento
sofrerão alterações à medida que o projecto for avançando
** Faseado, ver diapositivo 16
*** Não inclui despesas de desenvolvimento, uma vez que o projecto ainda está na fase de pesquisa
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Processo PtP detalhado e partes interessadas da Sasol
O processo “Procure to Pay” é executado de forma colaborativa no SAP, e de acordo com os princípios de separação de funções
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0
10
Resolução de
dúvidas

Processamento
e pagamento
da factura

9
O fornecedor
apresenta
factura para
pagamento

8

Aceitar
registo de
serviço

Apenas
serviços

Criar registo
de serviço

7

Departamento financeiro

2

Unidade de negócio

Criar e liberar
pedido de
compra (PR) no
SAP

1

Gestão da cadeia de fornecimento (SCM)

Fornecedores

3

< 80.000.000 TM

Obter
orçamentos
(RFQ)

Identificar a
necessidade

Criar ordem
de compra
(PO)
O fornecedor
prossegue com
a encomenda

Recepção
dos bens no
SAP

(Convite directo)

> 80.000.000 TM

4

(Manifestação de
interesse
publicada em
jornais locais)

5

6
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Requisitos técnicos
• Estrutura organizacional para determinar a dimensão e o nível de conhecimentos
•
•

especializados dos recursos humanos disponíveis na empresa
Experiência prévia comprovada na execução de tarefas semelhantes ou no fornecimento de
bens e serviços semelhantes
Organigrama específico do projecto, indicando:
• O pessoal técnico a destacar para a tarefa, incluindo currículos e referências contactáveis de
projectos anteriores
Plano/calendário de execução, com elemento a entregar (deliverable) mensurável
Outros – dependendo do tipo de âmbito

•
•
Segurança, saúde e ambiente

O plano de segurança, saúde e ambiente aplica-se especificamente ao âmbito de trabalho solicitado e
define como será garantida e gerida a segurança no trabalho. O plano de segurança, saúde e
ambiente deve cobrir, no mínimo
• Estrutura organizacional, dirigentes e contactos
• Identificação das actividades de alto risco
• Avaliações dos riscos e procedimentos de segurança nas operações para as actividades de
alto risco, e.....

Requisitos comerciais
• Remuneração
• Tarifas
• Preços
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Abordagem da Sasol ao conteúdo local em Moçambique
O plano quinquenal de conteúdo local da Sasol, resultado da colaboração entre o Governo de Moçambique e
a Sasol, integra a experiência e os conhecimentos especializados de ambas as partes e estabelece uma
visão partilhada para o desenvolvimento do conteúdo local.
Princípios

Abordagem estratégica

•

Sustentabilidade

•

•

Colaboração

•

•

Transparência

•

Pragmatismo

•

Ajustado

•

Baseado em dados

•

Vantagens recíprocas

•

Incidência nas despesas operacionais (actividades sustentáveis)

•

Dinâmico / Flexível

•

Potenciar as iniciativas e parcerias estratégicas existentes

•
•

Forte ênfase no desenvolvimento dos fornecedores
Abordagem centrada no desenvolvimento dos fornecedores,
contrabalançada com o desenvolvimento empresarial
Ênfase nas competências e nas categorias da cadeia de fornecimento
que sejam susceptíveis de transferência
Desenvolvimento da abordagem inovadora à contratação e às aquisições
para impulsionar o conteúdo local

Chegar a um consenso com o Governo de Moçambique sobre a definição de conteúdo local
O conteúdo local consiste no valor económico contribuído e retido na economia nacional através da aquisição de bens e serviços
nacionais; da contratação de mão-de-obra local; do investimento no desenvolvimento de fornecedores moçambicanos e da força de
trabalho moçambicana; de contribuições para as actividades nacionais de pesquisa e desenvolvimento; da transferência de tecnologia.
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A Sasol está comprometida em continuar com a tendência
positiva de Conteúdo Local
…foco a curto prazo para aumentar a participação de empresas locais

•

Aumentar o Procurement local, concentrando-se em potenciais cadeias de suprimentos de alta aquisição,
visando:
•
•

•
•

Programas de capacitação com foco em cadeias de suprimentos com alto potencial de desenvolvimento:
•
•

Desenvolvimento de empresas e fornecedores
Apoio financeiro a fornecedores

Reforçar o conteúdo local nos procedimentos preferenciais de contratação e aquisição por meio de :
•
•
•
•
•

•

Capital detido por Moçambicanos
Empresas com sede em Inhambane

Estratégias de terceirização, ou seja, desmembramento e diferenciação
Avaliação de propostas, ou seja, prémios locais e conteúdo local como um factor-chave no processo de avaliação
Condições de pagamento favoráveis para fornecedores locais
Oportunidades de trabalho para fornecedores capacitados pela Sasol
Melhorar a visibilidade dos projectos e requisitos da Sasol, para que os fornecedores estejam cientes dos próximos
trabalhos
•
Contrato de Colaboração com a CTA
•
Consulta com a Agência de Desenvolvimento de Inhambane

Formação e desenvolvimento de mão de obra
Formação:

$6.8 Milhões

Desenvolvimento de Fornecedores Empresariais (ESD) :

$2.5 Milhões

Fundo de PMEs :

$1.25 Milhões

- Fundo de suplemento de empréstimos para a capacitação de fornecedores
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A próxima fase: Estratégia de crescimento a curto prazo
…alinhada com os objectivos estratégicos de Moçambique

1800

400.00

1600

350.00

1400

Sustentar a produção do PPA (Contrato de Produção de Petróleo)
Perfuração de enchimento (infill) e manutenção de poços
Compressão
Optimização de operações na Central de Processamento de Gás

Gás Integrado do PSA (Contrato de Partilha de Petróleo), GPL,
Desenvolvimento de Petróleo
Gás para energia e operações

300.00

1200

250.00

1000
200.00
800
150.00

600

100.00

400

50.00

200
0

~30 000 tpa para a fábrica de GPL, ~ 85% do mercado Moçambicano actual
Primeiro desenvolvimento de petróleo em Moçambique - e na África Oriental

0.00

PERFIL DE DESPESA PREVISTO

Central de Energia de Temane de 400 MW para alimentar a linha de transmissão de Temane a Maputo
Projecto estratégico – elemento crítico ao backbone de energia em Moçambique

Desenvolvimento de infra-estrutura : ~$20 Milhões em 2019
Reabilitação da EN1
Reparação das embarcações Inhambane-Maxixe
Centro de Formação de Inhassoro
Projecto de Água de Inhassoro

Desenvolvimento de capital humano: ~$60 Milhões em 5 anos
Desenvolvimento de capacidades:
Investimento Social em:
Conteúdo Local:

Centro de Formação de Inhassoro

educação e desenvolvimento de habilidades
desenvolvimento comunitário, saúde, electrificação, planeamento
urbano, água, saneamento e geração de receita
progamas de capacitacao, desenvolvimento de empresas e
fornecedores, Fundo para PMEs
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Visão geral do impacto para Moçambique
O plano quinquenal de conteúdo local da Sasol, resultado da colaboração entre o Governo de Moçambique e a Sasol, integra a experiência e
os conhecimentos especializados de ambas as partes e estabelece uma visão partilhada para o desenvolvimento do conteúdo local

Indicadores-chave de desempenho para operações sustentáveis (até 2024)

Objectivos estratégicos para melhorar o conteúdo local

Aumento dos gastos
em
aprovisionamento
local

•

~71% dos gastos em aprovisionamento com fornecedores moçambicanos

•

~50% de redução nos gastos com fornecedores estrangeiros

•

Aumento de 6 vezes nos gastos com o desenvolvimento de fornecedores
(i.e., investimento de ~2,5 milhões de USD num período de 5 anos)

•

Implementar e integrar um programa de assistência financeira a PME (i.e.,
investimento de ~1,25 milhões de USD num período de 5 anos

•

100% do pessoal de operações será composto por cidadãos moçambicanos

•

Aumento de 100% no orçamento para a formação (i.e. ~6,8 milhões de USD
num período de 5 anos)

Reforço das
capacidades através
do desenvolvimento
de empresas e
fornecedores

Participação nas
actividades
nacionais de
pesquisa e
desenvolvimento e
na transferência
de tecnologia

Contratação de
cidadãos
moçambicanos

Investimento na
formação de
cidadãos
moçambicanos
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Moçambique

As
dificuldades
na cadeia de
valor do
petróleo e do
gás ...
A Sasol atenuou as
dificuldades, que se
assemelham às de
qualquer economia
emergente, através
de parcerias

Infra-estruturas limitadas

Escassez de competências especializadas

Procura de emprego na comunidade

Objectivos em matéria de conteúdo local

Níveis reduzidos de industrialização
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Moçambique

Podem ser
superadas
através do
aproveitamento
das
oportunidades

Infra-estruturas

Membro da SADC – acesso aos mercados regionais

Boa situação geográfica, com fácil acesso aos mercados globais

Em 2022,
prevê-se que
Moçambique
passe a ser
um fornecedor
de gás para o
mundo

A colaboração transfronteiriça poderia dinamizar a industrialização

A envolvente macroeconómica e de investimento está a melhorar gradualmente
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Moçambique

As parcerias são
essenciais para
aproveitar as
oportunidades ...

Alinhamento com a
visão de
crescimento
económico
inclusivo do
Governo de
Moçambique

Central Térmica de Ressano Garcia

As parcerias duradouras baseiam-se na partilha de valores e em objectivos comuns
20

Moçambique

Exemplo de
uma parceria
bem-sucedida
para
promover o
conteúdo
local

•

•

História de
sucesso
local/internacional

•

O projecto da conduta de expansão 2 (LL2), com o valor de 210 milhões de USD, envolveu
a instalação de um gasoduto paralelo ao gasoduto de 865 km existente que pertence à
ROMPCO, desde a estação de recolha do raspador 1 (STS1), situada a cerca de 128 km da
UPC, percorrendo uma extensão de 127 km até se ligar novamente ao gasoduto principal na
estação de recolha do raspador 2.
A ENH Bonatti, uma joint venture entre a ENH e a empresa italiana Bonatti, foi a
empreiteira principal.
Durante a fase de construção da segunda conduta de expansão (LL2), o projecto criou
oportunidades de emprego para cerca de 550 moçambicanos, na sua maioria
provenientes de comunidades situadas nas imediações do projecto. De entre estes,
mais de 50% receberam formação formal por transferência de conhecimentos nos
domínios do revestimento e rectificação, bem como das operações com máquinas. A
formação chegou mesmo a incluir as operações de cozinha e serviço de refeições.
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Registo de
fornecedores
Todos os fornecedores da Sasol têm de se registar na rede Ariba
e preencher o questionário sobre o perfil do fornecedor (SPQ) da Sasol.

1

2

Registo na rede Ariba

Questionário sobre o perfil do fornecedor (SPQ)

A solução Supplier Performance and
Information Management, da SAP
Ariba (Ariba SIPM) é o módulo de
gestão de informações sobre os
fornecedores da SAP Ariba que é
utilizado para obter e gerir
informações sobre os fornecedores.

O questionário sobre o perfil do fornecedor (ou SPQ) é
o questionário específico da Sasol que todos os
fornecedores têm de preencher. Trata-se de um
questionário electrónico detalhado, através do qual os
fornecedores facultam à Sasol informações sobre a sua
empresa e documentação de suporte, no âmbito de
um processo de aprovação destinado a permitir-lhes
fazer negócios com a Sasol.

Como fazer o
registo na rede
ARIBA
http://www.sasol.com/suppliers/application-and-accreditation

A SASOL EM MOÇAMBIQUE

Construindo sob uma base sólida, … posicionada para o crescimento
OBRIGADO

Central de Processamento, Moçambique

Formação para melhoria da saúde, vacinação, Moçambique

ROMPCO: Gasoduto de exportação, Moçambique

Furo de água, Mangugumete, Moçambique

CTRG: Central Eléctrica, Moçambique

Reabilitação do cais de Inhambane, Moçambique

Projecto de geração de rendimento, Moçambique

Barco de travessia na baía de Inhambane

Programa de formação empresarial, Moçambique

