Comunicado

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMEM, SA
FAZ ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO DE
AREIAS PESADAS DO CHIBUTO
O empreendimento de areias pesadas da empresa moçambicana Ding Sheng Minerais, SA
no Chibuto, província de Gaza, está a produzir resultados considerados positivos, que
correspondem ao projecto inicialmente elaborado pelos seus accionistas, o Grupo AFFEC
(China), com 85 por cento do capital, e a EMEM – Empresa Moçambicana de Exploração
Mineira, SA, com os restantes 15 por cento.
O Conselho de Administração da EMEM – Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, SA
visitou na quinta-feira, dia 06 de Dezembro de 2018, este empreendimento de areias
pesadas de Chibuto. As sessões de trabalho realizadas tiveram como principal objectivo
aproximar as partes interessadas para um melhor conhecimento mútuo no
desenvolvimento deste empreendimento e para a criação de uma estratégia de actuação
coordenada e integrada nas estruturas sociais e públicas do distrito do Chibuto.
Liderada pelo Presidente do Conselho de Administração da EMEM, SA, Dr. Celestino Pedro
Sitoe, a delegação desta empresa moçambicana era composta pelo Administrador Executivo
para o Pelouro de Administração e Finanças, Daniel Frazão Chale, e pelo Administrador
Executivo para o Pelouro Técnico-Operacional, Eduardo Alexandre, fazendo dela parte uma
equipa de técnicos jurídicos e de comunicação.
A delegação da EMEM, SA teve a oportunidade de visitar a planta de ensaio de
processamento de minérios actualmente a produzir 1.000 toneladas por dia e as áreas
sociais, que estão a merecer uma dedicada atenção por parte da Ding Sheng Minerais, SA .
Em reunião entre os representantes dos accionistas foram definidas novas prioridades em
relação a questões operacionais e sociais.
De acordo com o projecto inicial deste empreendimento, a Ding Sheng Minerais, SA irá ter
instaladas duas plantas de processamento de minérios, cada uma com capacidade de 10 mil
por dia, altura em que a empresa terá empregado cerca de cinco mil trabalhadores
efectivos, dos quais 80 por cento serão cidadãos de nacionalidade moçambicana.
Actualmente, a Ding Sheng Minerais, SA tem cerca de mil trabalhadores ao seu serviço.
Quanto ao escomento dos minérios processados a partir das areias pesadas de Chibuto,
perspectiva-se a construção de uma estrada dedicada a partir da mina até Chongoene, onde
se projecta a construção de um porto específico para a exportação.
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“Hoje foi possível visitar um dos nossos parceiros na região sul de Moçambique, onde o
Estado moçambicano é representado pela EMEM. De uma forma geral, saímos daqui
satisfeitos com o que vimos” – disse o Presidente do Conselho de Administração da EMEM,
SA, Dr. Celestino Pedro Sitoe, que acrescentou:
“Somos parte integrante deste empreendimento e é importante garantir que aspectos
como a reassentamento da população e as infra-estruturas de apoio à saúde e à educação,
assim como projecto piloto de exploração da mina estejam a seguir o plano determinado e,
em alguns casos, superando as nossas expectativas. É preciso melhorar alguns aspectos,
sendo que os accionistas concordam com as sugestões dadas após a visita”.
De acordo com o Dr. Celestino Pedro Sitoe, “faz parte da estratégia da EMEM, SA trabalhar
de perto em todos os projectos do interesse do Estado moçambicano e, como conhecedores
do terreno, é importante ajudar todos os parceiros a implementar os projectos e a explorar
os recursos de acordo com a estratégia e visão do Governo de Moçambique”.
A IMPORTÂNCIA DA ÁREA SOCIAL
Cerca de 290 casas T3 das 494 previstas no projecto já foram ocupadas por famílias que
tiveram de ser reassentadas devido à implementação deste projecto de areias pesadas. As
residências recebem energia eléctrica e beneficiam do fornecimento gratuito de água
através de um sistema de bombagem, tratamento e distribuição de água, que beneficia
ainda a população da Vila de Chibuto.
Na nova área residencial, existem cinco salas de aulas provisórias e um bloco administrativo.
Igualmente, numa fase provisória está em funcionamento um centro de saúde. Essa área
contempla ainda uma igreja e um posto policial.
O processo de reassentamento das familias afectadas é realização em coordenação com o
Gabinete de Ligação do Governo local e com as comunidades. Em coordenação com os
governos provincial e distrital estão em estudo as modalidades de compensações face à
construção de casas de banho adicionais externas e às machambas com sistema de regadio.
A responsabilidade social corporativa está alinhada e os valores serão definidos em sede do
Conselho de Administração da Ding Sheng Minerais, SA e, através de um estreito trabalho
com as comunidades locais, irão ser definidas as modalidades de aplicação do fundo as
Comunidade que vai definir as aplições deste fundo.
SOBRE A EMEM, SA
A EMEM – Empresa Moçambicana de Exploração Mineira, SA age como o braço económico
do Estado moçambicano no sector mineiro, gerindo as suas participações e assegurando a
defesa dos interesses públicos num sector dominado por investidores estrangeiros e
eminentemente direccionado para a exportação de matérias-primas, com pouca adição de
valor internamente.
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O Estado atribuíu à EMEM, SA várias participações na exploração de carvão, grafites, areias
pesadas e rochas ornamentais, entre outros.
A EMEM,SA realizou, também, investimentos próprios nas áreas de materiais de construção,
rochas ornamentais e logística mineira. Os escritórios da EMEM, SA ficam localizados na
Avenida 25 de Setembro, 420, 5º andar - Prédio Jat 1, na cidade de Maputo, Moçambique.
Para mais informações, por favor contactar
FERRO & FERRO COMUNICAÇÃO
Telefones +258 21310052, 21310053
E-mail: ferroeferro@ferroeferro.co.mz
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