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Um percurso único 

desde o primeiro dia

Concurso 

Internacional 2004

Início das Obras de 

Implantação da Mina 

de Moatize

2008

Início da operação da 

mina
2011

Início dos projectos   

Moatize II e Corredor de 

Nacala

2012

Entrega dos projectos às 

Operações
2016

Início da Operação de 

Moatize II e do Corredor 

de Nacala

2017

2020/21
Revitalização das plantas de 

processamento 



.

Total: USD  12 bi

MTpa

de produção anual pelo plano atual 

da mina, com possibilidade de 

expansão para até 22 MTpa 
19,5

$4,8 bi

912
Km

de ferrovia, ligando Moatize 

a Nacala-à-Velha passando 

pelo Malawi

$4 bi

18
MTpa

de capacidade do Porto 

de Nacala-à-Velha

$1 bi 575
Km 

de ferrovia na Linha de Sena 

e Porto da Beira com capacidade 

para 6 MTpa

$500M

Investimentos

em Moçambique



10%90%

Nampula 

6

Tete

3737

Beira

56
Maputo

115

Pessoas

Empregamos

14 253
trabalhadores, 

entre próprios 

e contratados

Investimos 290 milhões mts na 

aquisição de produtos e serviços em 

empresas nacionais. O investimento no 

conteúdo local, corresponde a 17%

do total da verba direccionada às despesas 

da empresa.



Dados Gerais

O processo de reassentamento das populações 

da área do Projecto Carvão Moatize envolveu 

1.365 famílias, aproximadamente 5.500 

pessoas. Nesse processo foram  transferidos:

• Pessoas

• Bens matérias

• Rebanhos e  animais

• Bens tradicionais

• Bens Culturais 

• Bens Espirituais 

• Património colectivo, material, cultural, 

tradicional e espiritual da comunidade

Reassentamento rural

Cateme

716 famílias

Reassentamento urbano

25 de Setembro

289 famílias

Total de famílias 

reassentadas

1365



Antecedentes

Á luz da comunicação do dia 20 de Janeiro de 2021, informando a decisão estratégica da Vale S.A. e da Mitsui de se retirarem 

como acionistas das operações de carvão em Moçambique, que incluem a mina de carvão em Moatize e o corredor logístico de 

Nacala, com base na agenda ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança), a Vale apresenta o ponto de situação:

• A Vale preservará a continuidade operacional da mina de Moatize e do Corredor de Nacala, continuando a apoiar o aumento 

gradual dos níveis de produção das; 

• A Vale  manterá todos os seus compromissos com a sociedade e seus fornecedores;

• Foram concluídas as negociações entre a Mitsui e a Vale que determinam os termos e condições para a venda da participação 

da Mitsui na mina de Moatize (15%) e no Corredor de Nacala (50%) para a Vale;

• A Vale já está em comunicação com os credores do Project Finance sobre a liquidação antecipada  do saldo de dívida em aberto, 

aguardando o consentimento final do Banco de Moçambique;

• A Vale tem como meta reembolsar antecipadamente os credores do Project Finance e adquirir a participação e empréstimos da 

Mitsui até Junho/2021;

• A saída da Mitsui na Vale Moçambique e Empresas do Corredor requer a coordenação e consentimento do Governo;

• A Vale já obteve todas as autorizações necessárias do Governo do Malawi para as empresas do Corredor;

• A Vale já obteve da Autoridade Tributária a informação sobre as suas responsabilidades fiscais;

• Dois bancos de investimento foram contratados como assessores para o processo de desinvestimento e para o processo de  

busca de um novo investidor que possa adquirir o negócio de forma integrada (Mina e Corredor);

• O processo de venda da participação da Vale nas empresas será intensificado após a liquidação do Project Finance, previsto 

para Junho.



Primeira fase do desinvestimento

Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun

 Comunicação do processo de desinvestimento

 Contratação dos bancos Barclays e Standard 

Chartered como advisors no processo de 

desinvestimento

 Discussão em relação à liquidação da dívida para 

com os credores do Project Finance

 Alinhamento dos consentimentos necessários com 

o Governo

 Consentimentos do MIREME para a transmissão 

indireta da participação da Mitsui na Mina 

 Consentimento dos credores do Project Finance

 Autorizações e confirmação do Banco de 

Moçambique (30/04): 

 Autorização do uso da conta offshore “Debt Service 

Accounts” para a recepção de suprimentos e a 

liquidação antecipada da dívida do Project Finance

 Autorização para ampliar o limite de 18 meses do saldo 

da conta offshore “Debt Service Accounts” 

 Confirmação da manutenção da estrutura de contas 

offshore depois do pré-pagamento do Project Finance

 Emissão de novos suprimentos (sem juros) 

da Nacala DIFC para a as Concessionárias do 

Corredor Nacala e o devido registro no 

Banco de Moçambique

 Transferência dos instrumentos financeiros 

em aberto concedidos para as 

Concessionárias da Mitsui para a Vale e o 

devido registro no Banco de Moçambique

 Conclusão da Reestruturação Corporativa

 Liquidação antecipada da dívida do Project 

Finance

Alinhamentos

Consentimentos

Conclusão

*O processo de desinvestimento vai obedecer a duas fases distintas, a primeira fase que compreende até o pagamento ao Project finance e a segunda fase que 

envolve a venda dos activos a terceiros:



Vale 

MCI

Vale  Moçambique S/A 
(Moçambique)

Mitsui
85% 15%

Mina

EMEM

95%

“Actual” “Após fase 1”

Vale

MCI

100%

Mina

95%

Vale  Moçambique S/A 
(Moçambique)

EMEM

5%
5%

Reestruturação Corporativa – Vale Moçambique
A Mitsui vai vender à Vale as acções que detém na empresa MCI Holding, que detém 95% das acções da Vale 

Moçambique



Corredor Nacala

Reestruturação Corporativa – Corredor Nacala

Vale 

Nacala DIFC

Mitsui

50% 50%

Corredor Nacala

CLN
(Moz)

100%

Estrutura Actual Estrutura Futura

Vale 

Nacala DIFC

100%

CLN
(Moz)

SDCN (Moz)
100%

85%

Nacala Holding BV

100%

Nacala Holding BV

100%

Acionistas Nacionais

15%

Mitsui vai vender a sua participação na Nacala Corridor Holding à Vale

CDN
(Moz)

49%

51%

SDCN (Moz)

85%

Acionistas Nacionais

15%

CDN
(Moz)

49%

51%

DIFC -Dubai International Financial Center



Principais termos do Heads of Agreement

Equity 

(participações)

Activo Condições da Transação

Instrumentos 

Financeiros

Earn-Out

Corredor Nacala 50% ▪ Vale adquire participação na Nacala Corridor Holding por USD 1,00.

Mina 15% ▪ Vale adquire participação na MCI por USD 1,00.

Corredor Nacala
▪ Vale adquire os instrumentos financeiros concedidos às Concessionarias do Corredor de 

Nacala da Mitsui por USD 1,00 cada.

Mina
▪ Vale adquire os instrumentos financeiros concedidos à Vale Moçambique da Mitsui por 

USD 1,00 cada; ou Mitsui perdoa os instrumentos financeiros concedidos à Vale 
Moçambique

Venda dos Ativos de 
Carvão à terceiros

▪ Caso a venda ocorra em até dois anos após o fecho da transação, a Mitsui receberá  15% 
do valor que exceder o somatório de: 

(i) 85% do valor de liquidação do Project Finance; e
(ii) todo o montante investido na mina de Moatize e no Corredor de Nacala a partir 

de Jan/2021.
▪ Estimativa indica que o Earn-out será devido somente se o preço de venda exceder USD 

3bi.

P
re

ç
o



Projecto Revamp

O ramp-up iniciou em Abril

Principais números do projeto:

Após a conclusão e ramp-up do projecto REVAMP, espera-se que a produção das plantas de 

processamento alcance um ritmo de produção anual de 15Mt, ou seja, é esperado para o 2º semestre 

uma produção mensal em torno de 1,2Mt  



Situação actual e projecção

11,2
11,6

8,8

5,8

2017 2018 2019 2020

Produção( MT)

12,3

2,2

18,3

2021 2021-1T 2022

Projecção (MT)



Cronograma

INDICADOR Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Reestruturação corporativa

Assinatura do HOA 21-jan

Envio da carta de consentimento aos 

financiadores
18-Fev

Assinatura do IA 31-Mar

Consentimentos e renuncias dos governos 30-Abr

Conclusão da venda das acções à Vale e

pré-pagamento do PF 
22-Jun

Operações 

Conclusão do REVAMP 30-Mar

Projecto RAMP-UP 30-Jun

Processo de desinvestimento

Contacto inicial e definição da lista dos licitantes para 

iniciar a due deligence
31-Mai

Definição dos termos de venda e inicio da negociação

Prazo

Planeado

Realizado

TBD


