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I. INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

 

Nome da Empresa: Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA 

Número de Registo Comercial: 13 259 

NUIT: 400 102 961 

Membros do Conselho de 
Administração: 

 Eng.º John William  Kachamila (Presidente) 
 Dr. Eduardo Joaquim Mulémbwè (Administrador) 
 Dr. Joaquim Ali Caronga (Administrador) 

Estrutura dos Accionistas:  Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP (70%) 
 Governo de Moçambique (20%) 
 Investidores Privados Nacionais (10%) 

Capital Social (30 de Junho de 
2010): 

MT 593 411 500 

Número de Acções: 5 934 115 

Auditores: KPMG Auditores e Consultores, SA 

Endereço: Av. Julius Nyerere, n° 4003 

Maputo – Moçambique  

País de Constituição:  A CMH, SA foi registada em conformidade com as Leis de Moçambique 

Visão da CMH: Assegurar a óptima utilização do recurso gás natural, no presente e 
futuro, e sua infraestrutura, através da optimização das suas operações 
e assegurar/prover acesso de mais gás ao mercado. 

Missão da CMH: Maximizar o valor para os accionistas, resultante dos investimentos 
realizados na produção de gás natural, nos campos de Pande e 
Temane, em total cumprimento dos direitos e obrigações contratuais. 

Estrutura da CMH: 
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II. MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Temos a honra de apresentar as Contas auditadas e o relatório do Conselho de Administração 

relativos ao exercício económico findo em 30 de Junho de 2012. 

O exercício económico foi caracterizado pela conclusão da expansão da capacidade produtiva 

dos campos de gás de Pande e Temane e da Central de Processamento (CPF) de gás em Temane. 

Do montante total do empréstimo de USD 100 milhões para financiar a porção da CMH no 

projecto de expansão, cerca de USD 63,9 milhões foi usado devido à redução nos custos de 

expansão e outras medidas. 

Os mecanismos acordados com os nossos credores para permitir o pagamento de dividendos aos 

nossos accionistas, durante o período de disponibilidade dos novos empréstimos foi 

implementado com sucesso. A CMH distribuiu USD 2,5 milhões de dividendos aos seus 

accionistas em proporção das suas acções, em Setembro de 2011 e em Abril de 2012. Agora que 

os desembolsos dos empréstimos foram cancelados, é nosso objectivo aumentar a quantia de 

dividendos aos nossos accionistas. 

Podemos ver, pelas nossas demonstrações financeiras, que a CMH reportou um lucro líquido de 

USD 28 681 183, que representa um aumento de 23,85% comparando com o resultado do 

exercício financeiro findo em 30 de Junho de 2011. 

Este aumento dos lucros continua a ser explicado pela subida dos preços do gás e condensado, 

preços elevados de petróleo no Mercado Internacional, bem como o fornecimento de volumes 

adicionais de gás, de acordo com o Segundo Contrato de Venda de Gás (GSA2) assinado no ano 

financeiro de 2011. Apesar deste aumento, os volumes no Primeiro Contrato de Venda de Gás 

(GSA1), estas, estão abaixo do nível esperado e isso resultou no pagamento de uma multa por 

parte da compradora por não atingir os 90% do acordo Take-or-Pay. 

É importante notar que o campo de Pande já alcançou 7% de recuperação, em termos de 

produção. Isto mostra que a produção de Pande e Temane mantiveram-se estáveis durante este 

período. Nós esperamos que quando a produção de Pande atingir os 10%, as reservas adicionais 

provadas sejam reportadas pelo operador. Isso permitirá maior disponibilidade de gás para 

projectos industriais emergentes em Moçambique. 
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Durante o período, a CMH tem vindo a participar em negociações com os seus parceiros para a 

venda de gás à três promotores de projectos em Moçambique. Acordos de compromisso foram 

assinados e espera-se a concretização de contratos até ao final de 2012. Estes projectos 

incrementarão as receitas da CMH, nos próximos anos. 

Durante este ano, a CMH pagou impostos num montante total de USD 10 992 205 ao estado, dos 

quais, 93% representam impostos sobre o rendimento da empresa (IRPC), 6% representam 

impostos sobre o rendimento dos trabalhadores (IRPS), 1% representam contribuições para a 

segurança social (INSS) e outros. 

Em relação aos empréstimos, USD 11 404 924 foi pago, dos quais USD 5 953 591 em juros e USD 

5 451 333 em amortização do capital. 

Não obstante da recessão económica mundial, a CMH procura oportunidades financeiras de 

investimento de curto prazo para investir em fundos que está nas contas off-shore em forma de 

reservas. 

Em termos de formação, nós continuamos a prestar muita atenção à formação do nosso pessoal. 

Todo o pessoal da CMH tem vindo a beneficiar de cursos de formação em Moçambique ou no 

estrangeiro regularmente. 

Nós continuamos a expressar as nossas preocupações ao operador dos campos de Pande e 

Temane sobre a necessidade de aumentar a formação e integração de Moçambicanos nas 

operações de Pande e Temane. A situação tem vindo a melhorar, mas a um rítmo lento. 

Nas operações, há desafios que temos vindo a enfrentar devido ao aumento nos custos de 

manutenção e novos projectos com despesas de capital para manter a capacidade actual de 

produção. As discussões continuam com os nossos parceiros sobre estas questões que tendem a 

afectar os nossos compromissos financeiros e, finalmente, o pagamento de dividendos e 

reembolso antecipado de alguns dos empréstimos mais caros. 

Durante este exercício, conseguimos realizar uma Assembleia Geral no dia 29 de Novembro de 

2011. A acta da reunião foi produzida e entregue às partes interessadas. Os nossos accionistas 

têm vindo a manifestar o seu desejo de receber mais dividendos, de acordo com o desempenho 

financeiro da empresa. Também foi acordado que 5% dos 50% dos lucros líquidos devem ser 

alocados à implementação de projectos de responsabilidade social. 
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No que concerne a responsabilidade social, a CMH continua a prestar a sua contribuição no 

âmbito do consórcio (UJV), bem como a título empresarial. A CMH contribuiu no consórcio com 

USD 59 722 (25%) e em projectos próprios com USD 263 719. Devido ao rítmo lento na 

implementação de projectos sociais no âmbito do consórcio, um subcomité foi criado composto 

por todos os parceiros para acompanhar esta área. 

Em termos de segurança e meio ambiente, continuamos a observar o bom desempenho e 

elevação dos padrões de segurança pelo Operador. 

Desde Junho de 2011, a CMH tem vindo a funcionar no novo edifício na Avenida Julius Nyerere. 

As condições de trabalho melhoram consideravelmente e um processo de instalação de base de 

dados técnicos, financeiros e administrativos adequados está em curso. 

Nós continuamos a apreciar o esforço e lealdade do pessoal da CMH que trabalha 

incansavelmente e por vezes em condições adversas e exigentes. 

Durante este período, honramos regularmente os nossos compromissos financeiros, impostos e 

despesas em relação os nossos parceiros. Vamos continuar a focar a nossa atenção no 

pagamento adequado de dividendos aos nossos accionistas. 

Em conclusão, queremos estender a nossa gratidão a todos aqueles que apoiaram a empresa 

durante momentos difíceis, estes incluem financiadores, parceiros e membros do Governo 

moçambicano, que sempre acreditaram no futuro desta empresa. 

 

 
Maputo, 20 de Setembro 2012 
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III. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
O Conselho de Administração da CMH tem a honra de apresentar as Demonstrações Financeiras 

Auditadas e o Relatório do Conselho de Administração relativos ao exercício financeiro findo em 

30 de Junho de 2012.  

 
1 Natureza do Negócio e Actividades Principais  

Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA (CMH) é a parceira Moçambicana no Projecto 

de Gás Natural de Pande e Temane (PGN), não-operador, que é uma subsidiária duma empresa 

estatal, Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP (ENH), com participação de 25%, num 

consórcio em que é composto pela Sasol Petroleum Temane (SPT), operadora nos campos de gás 

em Pande e Temane, é uma empresa subsidiária moçambicana da Sasol Petroleum International 

(SPI), com participação de 70%, e International Finance Corporation (IFC), não-operador, 

membro do Grupo Banco Mundial, com participação de 5%. 

O consórcio (UJV) está desenvolver os campos de gás natural de Pande e Temane, em 

Inhambane, Moçambique e construiu uma Central de Processamento (CPF). O gás natural e 

condensado são produzidos nos campos de Temane, desde Fevereiro de 2004, e Pande, desde 

Junho de 2009. Do CPF o gás é, então, transportado através dum gasoduto de 865 km de 

comprimento, de transmissão subterrânea transfronteiriço até na terminal da Sasol Gas em 

Secunda, na África do Sul e na porção moçambicana o gasoduto é compreendido por cinco 

pontos de abastecimento para o mercado doméstico. A produção de condensado no CPF é 

transportado para a costa para o armazenamento até as quantidades justificarem uma venda 

através petroleiro oceânico. 

No projecto inicial, o CPF havia sido projectada para produzir 120 MGJ/a para vender a Sasol 

Gas, cliente âncora, através do Primeiro Contrato de Venda de Gás (GSA 1). Em Março de 2007, 

os parceiros acordaram expandir a produção de Pande e Temane e do CPF em Temane para 

aumentar a capacidade existente de produção de gás e de vendas em 50% e aumentar a 

capacidade das instalações de produção de 120 MGJ/a para 183 MGJ/a. Da nova capacidade 

adicional de 63 MGJ/a, 27 MGJ/a foi atribuída a Sasol Gas, através do Segundo Contrato de 

Vendas de Gás (GSA 2), 27 MGJ/a foi atribuída a projectos elegíveis no mercado moçambicano e 

9 MGJ/a foi reservado para os royalties de gás em espécie a ser em pago ao Governo 

moçambicano. 

O Projecto de Expansão de 183 MGJ/a está actualmente operacional e o Beneficial Operations 2 

foi assinado no final de Junho de 2012.  
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2 Resultados e Actividades no âmbito do Consórcio 
 

2.1 Resultados 
  

Os resultados operacionais da Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A (CMH) 

no exercício financeiro findo em 30 de Junho de 2012, pela sua participação no 

Consórcio de Pande e Temane (25%) são de USD 58 227 422, como segue: 

(USD) 

Demonstração de Resultados - CMH 25% 
AF12 AF11 

01 Julho a 30 Junho 01 Julho a 30 Junho 

Receita bruta 69 637 054 54 887 031 

Vendas: Gás Natural  61 173 361 48 219 134 

Vendas: Condensado 8 463 693 6 344 075 

Taxa de Processamento - 323 822 

Royalties (Gás Natural e Condensado) (1 359 346) (892 052) 

Margem Bruta 68 277 708 53 994 979 

Despesas Operacionais (10 050 286) (10 757 070) 

Lucro Operacional 58 227 422 43 237 908 

 

O lucro operacional aumentou em 35% em relação ao exercício de 2011 (FY11), devido 

ao aumento nos preços de venda relacionados com preços elevados do petróleo no 

mercado internacional. 

 

2.2 Produção e Vendas de Gás Natural e Condensado 

O Volume de Gás Natural e Condensado vendido no período de doze (12) meses, findo 

em 30 de Junho 2012 (1 de Julho 2011 a 30 de Junho 2012), é o seguinte: 

Volume de vendas da UJV (100%) 
FY12 FY11 Variância 

01 Julho a 30 Junho  01 Julho a 30 Junho % 

Gas Natural (MGJ) - GSA 1 108,36 110,03 -1,52 

Gás Natural (MGJ) - GSA 2 20,14 15,74 27,95 

Condensado (Barris) 413.680,12 385.145,00 7,41 

Royalty  

Gás levado em espécie (MGJ) 3,82 3,36 13,69 

Preço médio de venda (USD)  

Gás Natural (USD/GJ) - GSA 1 1,60 1,42 12,68 

Gás Natural (USD/GJ) - GSA 2 3,08 2,34 31,62 

Condensado (USD/Barris) 81,59 66,01 23,60 

 

O volume total de vendas de gás para o ano financeiro 2012 (AF12) aumentou em média 
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2.17% em relação o período anterior de 2011, devido as seguintes razões:  

 Aumento da produção do gás Natural para satisfazer-se os requisitos contratuais; 

 Manutenção periódica que tem sido levada a cabo para minimizar avarias nos 

compressores durante o período reportado; 

 Menos paragens na produção. Contudo, houve paragens e avarias mas que não 

resultaram em perdas de produção na central de processamento (CPF). 

 

 

 

 

 
Volume de vendas de gás nos termos do 

contrato GSA11 foram 85% da Quantidade 

Anual Contratada (ACQ). Este é explicado 

principalmente pelo decréscimo dos 

volumes de gás encomendados por parte 

da Sasol Gas. Esta variação negativa em 

volume, foi compensada com o 

pagamento da multa, pelo gás não 

levantado (take-or-pay) no período 

contratual findo a 31 de Março de 2012 

no montante total de USD 9.5 milhões 

pago pela Sasol Gas por não ter alcançado 

take or pay de 90%. Para os quais USD 2,4 

milhões pertence a CMH (25%). 

 

                                                           
1
 Contrato de Venda de Gás 1 
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Volume de vendas de gás, nos termos do 

contrato GSA22, durante o período de 

Julho 2011 e Junho 2012 (AF12) foi 

maior, relativamente as vendas para o 

período anterior de 2011. ACQ 

aumentou de 18 MGJ/ano para 22 

MGJ/ano no ano financeiro de 2012.  

 

 

 

 

 

 O volume de vendas de condensado 

para o ano financeiro de 2012 foi 7.41% 

maior relativamente o período anterior 

de 2011. Isso é explicado pelo aumento 

de produção do campo de Temane. 

Grande prioridade continua a ser dada 

aos furos de Temane para maximizar a 

produção de condensado por ter maior 

teor de líquidos de condensado 

comparado com os furos de Pande.  

 

2.2.1 Preço de Gás Natural e de Condensado 

Preço médio de gás natural e condensado foi maior no ano financeiro de 2012 devido o 

aumento do preço de petróleo no mercado internacional. Os gráficos a seguir mostram 

evolução do preço durante os anos financeiro de 2011 e 2012 para o GSA1 e GSA2, bem 

como do condensado. 

 

                                                           
2
 Contrato de Venda de Gás 2 
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 O preço de gás natural 

no ano financeiro de 

2012 aumentou em 22% 

comparado com o 

periodo anterior de 

2011. 

 

 

 O preço de condensado no 

ano financeiro de 2012 

aumentou em 23% 

comparando com o 

periodo anterior 2011. 

 

2.3 Imposto sobre a produção (Royalty) 

O imposto sobre a produção do petróleo, levado em espécie pela Matola Gas Company 

(MGC) e pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), de Julho de 2011 a Junho de 

2012, foi 13,69% superior ao levado no período anterior de 2011. Tal se deveu ao 

aumento do consumo doméstico de gás naquele período.  

O imposto sobre a produção do petróleo levado em espécie pela Matola Gas Company 

(MGC), foi ao preço contratual sem dedução da tarifa de processamento. Foram pagos 

adicionalmente em dinheiro USD 1 102 424 de imposto sobre a produção do petróleo, 

como resultado da mudança do mecanismo de alocação do imposto sobre a produção 

do petróleo em espécie e da quantidade do imposto em espécie que é alocado ao abrigo 

do GSA1 no período de Janeiro de 2009 a Janeiro de 2012. 

 

2.4 Operações 

2.4.1 Operações nos Campos de Gás 

De acordo com sistema de gestão de reservatório, a Sasol Petroleum Temane (SPT) teve 

que interromper a produção a partir dos furos de Temane, T9 & T14 devido a problemas 
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com a infra-estrutura de armazenagem de condensado na Beira este ano financeiro. A 

linha de transmissão de gás de Pande foi limpa para remover líquidos e os furos de 

Temane nomeadamente (T-9 e T14) foram fechados durante o período de teste do furo 

do Inhassoro, I-9Z) e as suas linhas de colecta tem sido usadas para transportar fluidos 

para o CPF (Central de Processamento). 

 

O primeiro condensado a partir I-9Z (Furo de Inhassoro) para o CPF aconteceu a 19 de 

Março 2012. Durante o mês de Abril 2012, o Inhassorro-9Z, nos termos do contrato de 

produção PSA3 foi algumas vezes interrompido devido ao fluxo inverso do fluido no 

separador de líquidos do CPF para o sistema de linhas de colecta de gás, o furo foi 

fechado algumas vezes para estabilizar os líquidos e permitir recuperar e monitorar a 

pressão CITHP (closed in tubing head pressure). Este furo de Inhassoro I-9Z tem estado a 

produzir em regime experimental e o condensado tem sido enviado para o CPF nos 

termos do Tolling Agreement4 assinado entre os parceiros. 

 

2.4.2 Operações na Central de Processamento (CPF) 
 

As operações no CPF estiveram estáveis durante o período reportado e as encomendas 

diárias foram alcançadas ao longo do período sem exceder os 2% de excesso de entrega. 

Contudo, ao longo do período reportado, ocorreram os seguintes eventos: 

 Uma paragem planeada no CPF, em 8 de Agosto de 2011, devido a testes nos 

geradores com turbinas movidos a gás. 

 Uma avaria no CPF, em 09 de Agosto de 2011, devido vibração do compressor de 

alta pressão, 6401. 

 Em 26 de Outubro de 2011, o compressor 64, foi restabelecido e avariou outra 

vez. Investigações feitas no equipamento mostraram que o disco de ruptura tinha 

danos. 

 Em Janeiro de 2012, o compressor 61 não estava a funcionar devido os trabalhos 

de rewheeling (substituição do rotor de 4 estágios para 6 estágios). Turbina a gás 

foi removida para reparação das pás que não funcionavam. 

                                                           
3
 Production Sharing Agreement 

4
 Acordo de cobrança pelo tratamento do condensado 
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 Durante os testes de desempenho da planta (20 a 23 de Fevereiro de 2012), o 

compressor 64 avariou na parte da turbina de gás, no dia 22 de Fevereiro de 2012 

as 19:50 horas antes de terminarem os testes. Feitas verificações na unidade, 

revelaram que houve falhas na zona de camara de ar do compressor onde tem 

lugar a combustão. 

 

Contudo, o operador tem levado a cabo a manutenções regulares para minimizar avarias 

e perdas de produção como estas declaradas abaixo:  

 

 Programas anuais de manutenção para os furos de Pande e Temane foram 

completados; 

 Todas as válvulas da Árvore de Natal dos furos de Pande foram agora 

lubrificadas, isto incluindo todos os 7 furos que inicialmente estavam a fluir; 

 Modificação de segurança nas plataformas de furos em ambos os campos de 

Temane e Pande para instalar grades, corrimões extras o que ainda continua em 

fase de execução. 

 Mudança do filtro de separador de líquidos cartridges e actualmente o filtro já 

está pronto para ser testado. 

 Na unidade 63, o disco do vibrador foi removido e instalado na unidade 64. 

 As unidades 63 e 64 foram equipadas com um arranjo melhor de discos de 

ruptura. 

 Técnicos do fornecedor do queimador HT-4401 foram ao CPF para 

desenvolverem alguns testes na unidade, embora o queimador continue a não 

funcionar eficientemente (não mantém a temperatura) sobretudo quando esta a 

funcionar com maior fluxo de gás. 

 Casquilhos corroídos nas linhas de ventilação das unidades 61 e 62 para a 

queima, foram substituídas. 

 

2.4.3 Projecto de expansão 

O projecto está em fase de fecho e os relatórios financeiros estão sendo consolidados. 

Discussões e acordos com Man Turbo (o fornecedor de compressores de alta pressão) 

relativamente a fiabilidade e desvios de desempenho dos compressores de alta pressão 
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foram concluídos os testes do desenho das duas pás dos novos compressores e novo 

segmento teflon no compressor de ar estarão no CPF no primeiro trimestre do próximo 

ano. Em paralelo, a Sasol Petroleum International (SPI) emitiu termos de referencia para 

a FLUOR (companhia de consultoria) para conduzir o estudo de viabilidade para 

investigar possível substituição das turbinas de alta pressão, 

Mesmo assim, alguns marcos foram alcançados ao longo do período em análise, como se 

refere a seguir: 

 A planta alcançou o BO15. Isto significa que todo o equipamento foi completado 

e testado; 

 BO1 foi assinado no dia 28 de Outubro de 2012; 

 BO26 foi assinado no dia 22 de Junho de 2012; 

 Projectos de optimização do CPF estão em curso; 

 Documentos sobre a planta de processamento de todos os sectores foram 

revistos e entregues a SPT, o operador; 

 Desenhos do vendedor, esquemas eléctricos e de instrumentação foram revistos; 

 Testes de desempenho da planta tiveram lugar entre os dias 16 a 23 de Fevereiro 

2012 e o relatório emitido mostra que não há nenhum problema relacionado com 

o desempenho da planta bem como a vibração com o equipamento; 

 Uma carta foi enviada para Man Turbo informando-lhes que as turbinas movidas 

a gás não estão tendo um bom desempenho de acordo com o previsto nas 

especificações da planta. 

 

2.4.3.1 Compressão LP (baixa pressão) 

No âmbito da expansão do projecto, de acordo com o previsto no plano de 

desenvolvimento pretende-se a instalação de compressores de baixa pressão quando a 

pressão de entrada no CPF baixar para 55 barras, contudo devido a problemas com os 

actuais compressores de alta pressão será necessário aumentar a pressão mínima de 

entrada para 61 barras o mais breve possível, isto é ate Dezembro de 2014. 

 
                                                           
5
Beneficial Operation 1 (primeira fase) - é a certificação que o equipamento ou unidade de processamento passou por todos testes, e 

já pode ser operacional. 
6
 Beneficial Operation 2 (segunda fase) - é a certificação do equipamento ou  unidade de processamento  que foi rectificada dos 

desvios detectados no BO1, e é o fim de todos testes e marca o fim do projecto de expansão. 
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Estudos recentes feitos pelo departamento de reservatório mostraram que vai ser 

necessário a instalação de compressores LP durante o ano de 2014 para o seu início em 

funcionamento em 1 de Dezembro 2014, quando a pressão do reservatório chegar aos 

61 barras à entrada da planta. O estudo de viabilidade (FEED) para este projecto esta em 

progresso. 

 

2.4.4 Projecto LPG (Gás Liquefeito de Petróleo) 
 

Desde o relatório anterior, não houve progresso relativamente ao teste do furo 

horizontal (EWT), I-9 de Inhassoro. O SPI ainda esta avaliando se há componentes 

suficientes de LPG no condensado para tornar o projecto de LPG viável. Tal não se 

espera terminar antes de finais de 2012. 

 

2.4.5 Assuntos legais e comerciais 
 

Durante este ano, os parceiros do PPA (SPT, CMH e IFC) continuaram a negociar três 

contratos para a venda de 27 MGJ de gás natural para o mercado moçambicano. Os 

termos contratuais com a MGC, para a venda de 8 MGJ/ ano, e com a ENH, para a venda 

de 6 MGJ/ano, estão quase acordados. Falta a confirmação da data de início, que está 

dependente da conclusão das negociações entre a MGC e a ROMPCO sobre a questão do 

transporte do gás. Os Acordos de compromisso (term sheets) da ENH e da Electricidade 

de Moçambique/Sasol New Energy (EDM/SNE) foram assinados. 

 

Os termos e condições do Contrato de Venda de Gás com a EDM/SNE, para a venda de 

11 MGJ/ano, foram discutidos e os itens mais importantes foram já acordados. Em 

paralelo, está em curso um processo para a revisão do Contrato definitivo com a 

EDM/SNE. Carecem de acordo questões como o risco geológico e o correspondente 

ajustamento do preço, a responsabilidade do vendedor pelo gás não especificado e o 

limite de responsabilidade, ainda carecem de acordo. 

 

As negociações com a Aggreko para a venda de 9,3 MGJ/ano, retirados do GSA1 

celebrado com a Sasol Gas, progrediram satisfatoriamente. Em Junho de 2012 foi 

assinado o Contrato Definitivo com a Aggreko e esperava-se que a data de início fosse 1 
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de Julho. Considerando que o gás que será vendido à Aggreko é extraído das 

quantidades acordadas com a Sasol Gas à luz do GSA1, foi também assinado o Addedum 

do GSA1, reduzindo o TCQ7 em 18,6 MGJ. 

Concernente à nova legislação, o Regulamento para a Contratação de Estrangeiros no 

Sector de Minas e Petróleo, aprovado pelo Conselho de Ministros, foi publicado em 

Novembro de 2011 através do Decreto nº 63/2011 de 7 de Dezembro.  

Está em curso a Revisão da Lei do Petróleo e o seu Regulamento. O Projecto de Lei foi 

recebido pelos parceiros do consórcio para comentários e sugestões.  

Durante o período, não houve litígios a reportar. 

2.4.6 Assuntos de Segurança, de Saúde e Ambientais 
 
Há a registar bom desempenho na área de Segurança, Saúde & Ambiente (SS&A) e o 

progresso contínuo na implementação das iniciativas relacionadas com segurança, saúde 

e preservação do ambiente da Sasol estão a ser mantidos. 

Nenhuns incidentes ambientais significativos foram registados durante o período em 

análise. A direcção do CPF manteve o seu foco na abordagem da gestão proactiva das 

iniciativas de Segurança, Saúde e Ambiente, (SS&A). 

 

Os programas de gestão de saúde ocupacional continuaram a ser bem geridos e foi 

evidente bom progresso no alcance de indicadores de desempenho nos indicadores 

básicos de segurança. 

As actividades da campanha de perfuração terminaram. Durante o período em análise, a 

equipa de gestão do projecto continuou o seu enfoque na gestão de SS&A sem que 

grandes incidentes tenham sido registados. 

 
 
 
 
 

                                                           
7
 Quantidades Anuais Contratuais 
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2.4.7 Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 
 

Os projectos de responsabilidade social são parte integrante da política dos parceiros do 

consórcio. Os parceiros, a CMH, o IFC e a SPT, reconhecem a importância do 

desenvolvimento comunitário sustentável em Pande e Temane, regiões onde tem lugar 

as suas operações de negócio em Moçambique. 

De modo a cumprir com as suas obrigações e os compromissos de desenvolvimento 

social, a CMH e os seus parceiros, o IFC e a SPT, alocaram USD 935 000 para o ano 

financeiro de 2012, para investir em projectos de desenvolvimento social em 

Moçambique. No entanto, a execução do orçamento da RSE foi de 74% abaixo do 

orçamento, que é explicado pelo atraso na implementação de projectos ano financeiro 

de 2012. Os parceiros do consórcio expressaram sua preocupação sobre a forma como o 

operador implementa esses projectos e uma subcomissão foi criada com objectivo de 

acompanhar os projectos sociais no âmbito do consórcio com a participação de todos os 

parceiros. 

 

As áreas de maior intendência no ano financeiro de 2012 foram: água, educação, saúde, 

nomeadamente nos projectos seguintes: 

 Equipar a Clínica de Mangungumeta com Mortuária. 

 Equipar a sala de informática na Escola Secundária de Inhassoro. 

 Perfuração de poços de água em Vilanculos. 

 Perfuração de dois poços de água em Pande. 

 Construção de casas de tipo três para professores Escola Primária de 

Mangungumeta. 

 Construção de uma sala de espera para mulheres grávidas na Clínica de Pande. 

 Construção dum campo na Escola Secundária de Doane. 

 

Impacto dos Projectos de Desenvolvimento UJV Corporativa: 

1. Água: Os poços de água em Vilanculos aumentaram a capacidade de abastecimento 

de água, devido à expansão da cidade. Os dois furos de água perfurados em Pande, 
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fornecem à comunidade local o acesso a água potável e reduz o tempo para 

obtenção a água, permitindo que as mulheres e meninas tenham mais tempo para 

fazer outras actividades produtivas, participar na tomada de decisões reuniões 

organizadas na comunidade, dando as meninas mais tempo para as actividades 

escolares. 

2. Educação: Equipou-se a escola com uma sala de informática, tendo melhorado a 

qualidade do ensino e da formação dos professores e alunos e também permitir 

ampliação do conhecimento dos alunos. A estação de rádio é para fins educacionais, 

bem como de divulgação de informações, tais como emergência, informações sobre 

potenciais desastres naturais, também educar os ouvintes sobre como reagir em 

caso de uma ameaça real ou desastre. A construção de casas de tipo 3 para os 

professores na Escola Primária de Mangungumete beneficiaram directamente 6 

professores e a construção dum campo na Escola Secundária de Doane permitirá a 

realização de eventos desportivos com outras escolas. O projecto já beneficiou 1 176 

alunos e todo o distrito. 

3. Saúde: equipar a casa mortuária da clínica de Mangugumete - o projecto respondeu 

a necessidade enfrentada pela comunidade para conservar os corpos humanos de 

uma forma propícia para prevenir doenças que podem se espalhar se os corpos 

humanos não são tratados de forma eficaz. A construção de uma sala de espera para 

mulheres grávidas na Clínica de Pande beneficiou directamente todas as mulheres 

grávidas que procuram os serviços de saúde na clínica de Pande. 

 

3 Actividades da CMH 
 

3.1 Financiamento do Projecto de Expansão  
 

A 20 de Maio de 2010 a CMH assinou com a AFD um Contrato de Empréstimo no valor 

de USD 50 milhões e um outro com o DBSA, igualmente no valor de USD 50 milhões, 

para financiar a sua participação no Projecto de Expansão do consórcio.  

 

Durante este período, nenhuma quantia foi desembolsada, visto que houve uma 

redução dos custos com o Projecto de Expansão. As facilidades disponíveis eram de USD 
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17 775 974 da AFD e USD 18 321 295 da DBSA. Até ao momento, as quantias 

desembolsadas totalizam USD 63 902 731, como adiante segue: 

                                                                                                                                                                     ( USD) 

 

Primeiro Desembolso Segundo Desembolso Terceiro Desembolso Montante 
Total 

Desembolsado Data Montante Data Montante Data Montante 

AFD 14-Jun-10 18 040 000   8-Oct-10 7 690 000   10-Mar-11 6 494 026   32 224 026 

DBSA 15-Jun-10 17 730 000   30-Set-10 7 570 000  31-Mar-11 6 378 705   31 678 705 

Total   35 770 000     15 260 000     12 872 731   63 902 731 

   

Na Reunião da Comissão de Operações do consórcio, realizada a 14 de Março de 2012, a 

Operadora (SPT) confirmou que no orçamento aprovado de USD 307 milhões se prevê 

poupar USD 87 milhões com o Projecto de Expansão. Em virtude desse facto, no dia 27 

de Março de 2012, a CMH requereu à AFD e à DBSA o cancelamento das facilidades 

disponíveis. Os nossos financiadores (AFD e DBSA) confirmaram o cancelamento. Porém, 

segundo o Contrato de Empréstimo da DBSA, uma taxa de cancelamento de 0,5 % do 

montante cancelado, correspondente a USD 91 606 foi paga pela CMH a 11 de Junho de 

2012. A AFD fixou uma taxa de juros de 6.01% (taxa de juro média, dos três 

desembolsos) que irá vigorar para o financiamento da expansão. 

 

3.2 Aspectos Legais 
 

A 11 de Outubro de 2011, o Conselho de Administração da CMH aprovou a Política de 

Formação dos Trabalhadores da CMH e respectivo Regulamento.  

A 8 de Agosto de 2011, a CMH e a IFC (como Cliente) e a PWC (como Consultor) 

assinaram um Contrato para a realização de uma auditoria financeira as contas 

conjuntas do projecto, abrangendo o período de 1 de Abril de 2006 a 30 de Junho de 

2010. A 20 de Dezembro de 2011 foi assinado um addendum, prorrogando o prazo desse 

Contrato e ajustando o valor de acordo com tal prorrogação. Esta auditoria foi concluída 

em Junho de 2012 e a versão preliminar do relatório foi submetida à CMH em Julho de 

2012 para aprovação. Esta versão foi enviada ao operador (SPT) para comentários.  

Durante o período, não houve litígio a reportar. 

 

3.3 CMH no Mercado da Bolsa de Valores  
 

Durante este ano, o valor nominal das acções variou de 275,00 Mts para 278,00 Mts e 
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deste valor para 312,50 Mts, atingindo um máximo de 316 Mts por acção em Janeiro de 

2012. Embora tenha havido ligeiras variações no aumento do valor das acções, esta 

variação demonstra a distorção do Mercado de Acções (BVM), pois não reflecte o 

aumento do valor da empresa.  

 

Em Setembro de 2011 e em Abril de 2012, foram pagos dividendos referentes ao ano 

financeiro findo em Junho de 2008. 

 
3.4 Recursos Humanos  

Considerando que na CMH as actividades de formação são orientadas pelos princípios da 

participação de todos, de continuidade e de especialização, em Outubro de 2011, um 

novo manual de procedimentos e políticas para as actividades de formação foi aprovado.  

CMH continua a capacitar seus colaboradores através de formação profissional 

constante, portanto, durante o período entre, Julho de 2011 e Junho de 2012, CMH 

envolveu tanto seus funcionários juniores e seniores em actividades de formação 

técnica, administrativa e financeira, tais como: "Capital Humano e Gestão Talentosa em 

Petróleo e Gás"; Seminário: "Arbitragem Internacional e Resolução de Conflitos na 

indústria de Petróleo e Gás"; Seminário: "A realização de Excelência: Formação 

Especializada de Secretariado Executivo"; Seminário: "Engenharia, suprimento e 

construção (EPC) Contratos Masterclass"; Seminário: " O Dominando LNG"; Curso: 

"Produção de Petróleo e Processamento de Instalações - PF-4 "; Curso;" ECLIPSE 

Reservatório Blackoil Simulação"; Curso:" Economia de projecto de petróleo e de Gestão 

de Riscos"; perfuração constante e operações madeireiras nos poços de Pande, Temane 

e Inhassoro; Cursos de Inglês de e outras conferências e seminários. 

Durante este período, as seguintes contratações e demissões/saídas/renúncias 

aconteceram: duas pessoas foram demitidas após a conclusão dos procedimentos 

disciplinares, em Fevereiro e em Março, respectivamente. Duas pessoas foram admitidas 

em Junho para um período de três meses de período probatório; Uma pessoa foi 

contratada em Julho, mas demitido em Setembro, após a conclusão do período 

probatório, devido à falta de habilitações para a posição. Um novo economista e jurista 
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foram contratados em Fevereiro e Julho, respectivamente, e estão na CMH desde então, 

uma contabilista foi admitida para estágio de Janeiro a Junho. 

CMH cobre 90% da assistência médica do seu pessoal e tem opções de instituições 

médicas, além dos contratos anteriores com outras instituições, a CMH assinou um 

contrato de serviços com a AMI Hospital, em Abril de 2012. 

Na medida que surgem novos desafios, o objectivo CMH é fazer uso das técnicas 

adequadas de Recursos Humanos como um instrumento preponderante para superar 

esses desafios, e para melhorar não só as suas metas quantitativas mas também a 

cultura organizacional, e os aspectos qualitativos. 

3.5 Responsabilidade Social Empresarial  
 

Durante o período em questão, a CMH apoiou várias actividades desportivas e culturais, 

tais como, apoio ao "Natal dos doentes" no Hospital Psiquiátrico do Infulene, patrocínio 

a Federação de Basquetebol de Moçambique com dez (10) bilhetes de voo: Maputo / 

Egipto / Maputo, no âmbito da promoção do desporto em Moçambique. A CMH 

providenciou a biblioteca da ACLLN (Associação dos Combatentes da Luta de Libertação 

Nacional) mobília e equipamentos e patrocinou José Mucável, cantor moçambicano, 

gravação seu álbum. 

 

Do lado do investimento, a CMH entregou ao Município de Metangula (província de 

Niassa) poço de água e sistema de distribuição de água em três locais do município. Em 

Abril de 2012, a CMH entregou à Escola Primária de Malhazine em Maputo o sistema 

hidráulico reabilitado e sanitário. No distrito da Manhiça, a CMH financiou construção de 

dois blocos de sala de aulas numa Escola Primária na Ilha Josina Machel, este é um 

projecto em curso.  

3.6 Empresa holding e participadas   
 

A CMH é controlada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP (ENH), empresa 

pública, que detém 70% das acções da CMH (classe B); pelo Estado moçambicano, 

representado pelo Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), que detém 
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20% das acções (classe A); os restantes 10% das acções (classe C) são detidos por 

pessoas singulares e colectivas nacionais. 

3.7 Assembleias Geral 
 

A 29 de Novembro de 2011 teve lugar uma Assembleia Geral Ordinária, na qual se 

aprovou o Relatório de Gestão, o Relatório e Contas do exercício financeiro findo a 30 de 

Junho de 2011 e a distribuição de dividendos. Foi igualmente deliberado que 5% dos 

50% dos lucros líquidos seriam destinados a actividades de responsabilidade social. A 19 

de Dezembro de 2011, teve lugar uma Assembleia Geral Extraordinária na qual foi 

aprovada a assinatura do Contrato de Venda de Gás com a Matola Gas Company, para a 

venda de 8 MGJ por ano para o mercado moçambicano, durante um período de 20 anos. 

A respectiva acta foi fornecida às partes interessadas e publicada na pagina da CMH na 

internet (website). 

 

3.8 Demonstrações financeiras preparadas em conformidade com o NIRF 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (NIRF) e as interpretações de IFRIC, emitidas e em 

vigor em 30 de Junho de 2012. 

 

3.9 Gestão da dívida 

3.9.1 Serviço da dívida 

 

Durante este exercício findo em 30 de Junho de 2012, a CMH cumpriu as obrigações 

relacionadas com o serviço da dívida dos contratos do primeiro e segundo empréstimos. 

Um montante total de USD 11 404 925 foi pago como serviço da dívida durante este ano, 

sendo USD 5 451 334 relativos ao capital e USD 5 953 591 relativos a juros, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 
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(USD) 

  
30-Set-11 15-Dez-11 31-Mar-12 15-Jun-12 Total AF 12 

Juro Capital Juro Capital Juro Capital Juro Capital Juro Capital 

DBSA  

TRANCHE A 
549 000 1 388 889 - - 500 500 1 388 889 - - 1 049 500 2 777 778 

DBSA  

TRANCHE B 
- - 828 436 - - - 888 985 - 1 717 421 - 

AFD 

EMPRÉSTIMO A 
631 622 1 336 778 - - 574 202 1 336 778 - - 1 205 824 2 673 556 

AFD 

EMPRÉSTIMO B 
- - 990 423 - - - 990 423 - 1 980 846 - 

TOTAL 1 180 622 2 725 667 1 818 859 - 1 074 702 2 725 667 1 879 408 - 5 953 591 5 451 334 

Em relação aos commitment fees, durante o presente exercício, a CMH pagou um 

montante total de USD 118 211. 

Tendo em conta que a taxa de juros (8,45%) aplicada ao primeiro empréstimo da AFD é 

maior do que os níveis atuais de mercado, em Março de 2012, a CMH solicitado a AFD 

um pré-pagamento voluntário a partir de 31 Março de 2012. Em Junho, após a 

aprovação do orçamento do consórcio (UJV) foi ainda notado que o pagamento deve ser 

adiado para uma data posterior, devido ao fato que, o Operador (SPT) recentemente 

alterou drasticamente as previsões UJV do orçamento de investimento sobre a 

manutenção, aumentando assim investimento para sustentar actual capacidade 

instalada sendo o principal problema (mau desempenho dos compressores Man diesel e 

turbinas). Isto tem um efeito imediato sobre o montante de reservas Capex que afecta 

negativamente os rácios financeiros da CMH. 

 

3.9.2 Rácios Financeiros  

O acordo assinado com a AFD e DBSA em 20 de Maio 2010 permite a CMH distribuir 

dividendos não excedendo 50% do lucro líquido, após o período de disponibilidade. A 

distribuição dos mesmos estão sujeitas determinados rácios financeiro mensurados 

semestralmente, a saber: 
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3.10 Alteração de políticas contabilísticas 
 
Não houve alterações das políticas contabilísticas no ano financeiro de 2012. 
 

3.11 Dividendos pagos ou declarados   
 

Tendo em conta os Estatutos da CMH, a Política de Dividendos aprovada e os 

compromissos existentes com os mutuantes, em relação à prioridade dos Pagamentos 

Permitidos, a CMH distribuiu um montante total de USD 2,5 milhões de dividendos a 

seus accionistas em proporção das suas acções em Setembro de 2011 e Abril de 2012. 

Estes dividendos estão relacionados com AF 2008 e a distribuição é baseada no 

desempenho dos rácios financeiros. 

 

Os dividendos totais pagos somam USD 7 217 820, o que representa 21% da totalidade 

dos dividendos declarados, enquanto o montante de dividendos ainda por distribuir 

somam USD 26 393 087, representando 79% da totalidade dos dividendos declarados, 

como mostra a tabela abaixo: 

USD) 

Ano 
Financeiro 

Data da 
Assembleia 

Geral 
% Dividendos 
sobre lucros 

Total dos 
Dividendos 
declarados 

Dividendos 
distribuídos 

Dividendos 
distribuídos 

(%) 
Data de 

distribuição 

Balanço declarado 
sujeita à aprovação 
dos financiadores 
para a distribuição 

AF06* 12/14/2007 49%          6 427 076             2 217 820    35% Jan-09                      4 209 256    

AF 07* 6/19/2008 50%          2 911 101                             -                               2 911 101    

AF 08** 12/11/2008 25%          5 253 297              5 000 000    95% 
Ago-10, Mar-11, 

Set-11 and Abr-12                         253 297    

AF 09** 11/26/2009 25%          4 427 978                             -                               4 427 978    

AF 10** 11/11/2010 45%          4 171 003                             -                               4 171 003    

AF 11** 29/11/2011 45%        10 420 453                             -                             10 420 453    

Total        33 610 907              7 217 820    21%                      26 393 087    

*Dividendos a serem distribuídos entre a ENH (80%) e o Estado de Moçambique (20%) 

** Dividendos a serem distribuídos entre os accionistas ENH (70%), o Estado de Moçambique (20%) e o Sector Privado (10%). 

Rácios 
30 de Junho de 

2012 
30 de Junho de 

2012 
Nível de Dividendos 

(APP)
a 

Nível de 
Incumprimento 

(APP) 
Rácio de Projecção Anual de Cobertura do Serviço 
da Dívida  2.90 3.51 1.5 1.35 
Rácio Histórico Anual de Cobertura do Serviço da 
Dívida  2.73 2.40  1.5 1.35 

Rácio de Cobertura do Empréstimo 4.47 2.66 2.0 1.6 

Rácio Dívida / Capital  39:61 45:55 N/A
b
  70:30 

a. AAP – Apos o período de disponibilidade         
b. Não Aplicável 

    



Relatório e Contas 

 
Do exercício findo a 30 de Junho de 2012 

Tradução 

 

23  

 
 

 
IV.DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
O Conselho de Administração é responsável pela preparação e apresentação justa das 

demonstrações financeiras, compreendendo a folha de balanço em 30 de Junho de 2012 

e a demonstração de resultados, a demonstração de variações do património líquido e o 

mapa de fluxo de caixa para o ano então findo, e pelas notas sobre as demonstrações 

financeiras, que incluem um sumário das políticas contabilísticas significativas e outras 

notas explicativas, em conformidade com os Normas Internacionais de Relato Financeiro. 

A responsabilidade do Conselho de Administração inclui: desenhar, implementar e 

manter o sistema de controlo interno relevante para a preparação e apresentação das 

demonstrações financeiras que estejam livres de exposições materiais inexactas, quer 

devidas a fraude quer a erro; seleccionar e aplicar as políticas de contabilidade 

apropriadas; e fazer previsões contabilísticas que sejam razoáveis nas circunstâncias. 

A responsabilidade inclui também a manutenção de registos contabilísticos adequados, 

de um sistema efectivo de gestão de risco, o cumprimento de todas as leis e 

regulamentos relevantes da República de Moçambique, bem como a preparação de 

anexos suplementares incluídos nestas demonstrações financeiras. 

O Conselho de Administração fez uma avaliação da capacidade da empresa continuar a 

operar e não tem motivos para acreditar que o negócio não continuará em actividade no 

próximo ano. 

Aprovação das demonstrações financeiras  

As demonstrações financeiras da empresa, como acima indicado, foram aprovadas pelo 

Conselho de Administração a 20 de Setembro de 2012 e estão assinadas em seu nome 

por: 
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VI.BALANÇO 
 

 

Notas  Em 30 de Junho  
de 2012 

USD 

 Em 30 de Junho  
de 2011 

USD 

 
  

 

 

 ACTIVO   

 

   

Activos não – correntes   

 

 

 Activos fixos tangíveis 4  174 437 734  162 973 398 

Activos fixos intangíveis 5  11 034 168  11 683 237 

Total de activos não – correntes   185 471 902  174 656 635 

Activos correntes      

Inventários 6  1 414 725  1 322 796 

Dívidas entre empresas do grupo 7   601 505  675 346 

Outros activos correntes 8  6 106 110  6 793 718 

Impostos a recuperar 19  781 851  - 

Caixa e equivalentes de caixa 9  95 981 648  74 766 701 

Total de activos correntes   104 885 839  83 558 561 

 
Total do activo  

  
290 357 741 

  
258 215 196 

 
CAPITAIS PRÓPRIOS  

    

Capital social 10  25 286 649  25 286 649 

Capital suplementar 11  4 000 000  4 000 000 

Reservas legais   4 499 197  3 341 369 

Reservas de investimento   14 296 822  14 296 822 

Resultados acumulados   95 357 393  70 334 038 

Total de capitais próprios   143 440 061  117 258 878 

 
PASSIVO  

    

Passivos não – correntes      

Empréstimos obtidos 12  84 371 286  89 822 620 

Provisões 13  15 430 901  4 740 334 

Outros devedores e credores 14   51 232  2 534 

Impostos diferidos  19  36 922 195  28 503 085 

Total de passivos não – correntes   136 775 614  123 068 573 

Passivos correntes      

Empréstimos obtidos 12  5 451 334  5 451 334 

Outros credores 14  4 690 732  7 751 640 

Provisão para impostos 19  -  4 684 771 

Total de passivos correntes   10 142 066  17 887 745 

 
Total do passivo  

  
146 917 680 

  
140 956 318 

 
     

Total de capitais próprios e passivo  
 

290 357 741  258 215 196 
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VII.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

 

Notas  Para o ano 
findo em 30 de 
Junho de 2012 

USD 

 Para o ano 
findo em 30 de 
Junho de 2011 

USD 

 
  

 

 

 Receitas     69 725 993  54 876 318 

Royalties 15  (1 359 546)   (892 052) 

Receitas líquidas  15   68 366 447  53 984 266 

Outros proveitos   -  16 667 

Custos operacionais 4-5-16-17  (20 854 565)   (18 028 084) 

 
   47 511 882  35 972 849 

Receitas financeiras      82 853  72 564 

Despesas financeiras    (5 260 092)   (2 831 475) 

Ganhos / (perdas) cambiais   (444 653)   481 121 

Despesas financeiras líquidas  18  (5 621 892)   (2 277 790) 

Lucro antes do imposto    41 889 990  33 695 059 

Imposto sobre o Rendimento 19  (13 208 807)   (10 538 497) 

Lucro do exercício   
 

 28 681 183 
 23 156 562 

 
     

Ganhos por acção      

Ganhos básicos por acção 20  4.83                             3.90 

Ganhos diluídos por acção 20  4.83                                        3.90 
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VIII.VARIAÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO 
 

 Capital 
Social 

Capital 
Suplementar 

Reservas 
Legais 

Reservas de 
Investimento  

Lucro / 
(Perda) 

Acumulados 

Total de 
Capital 

 USD USD USD USD USD USD 

Saldo em 1 der Julho de 2010 25 286 649 4 000 000  2 877 924 14 296 822  50 140 921  96 602 316 

Lucro do exercício - - - -  23 156 562  23 156 562 

Transferência para a reserva legal (a) - -   463 445 - (463 445)  - 

Distribuição de dividendos (b)   - - (2 500 000)  (2 500 000)  

Saldo em 1 de Julho de 2010 25 286 649 4 000 000 3 341 369 14 296 822 70 334 038 117 258 878 

Lucro do exercício - - - - 28 681 183 28 681 183 

Transferência para a reserva legal (b) - - 1 157 828 - (1 157 828) - 

Pagamento de Dividendos (c) - - - - (2 500 000) (2 500 000) 

Saldo em 30 de Junho de 2011 25 286 649 4 000 000 4 499 197 14 296 822 95 357 393 143 440 061   

 
 
 Notas:  

 

a) Transferência para a reserva legal, em conformidade com a Assembleia Geral de accionistas, em 

11 de Novembro de 2010, calculada com base em 5% de USD 9 268 896 (lucro líquido em 

conformidade com as demonstrações financeiras do exercício financeiro de 2010). 

 

b) O contrato assinado com a AFD e o DBSA, em 20 de Maio de 2010, permite que a CMH distribua 

dividendos até USD 2.5 milhões por ano durante o Período de Disponibilidade dos Empréstimos 

da Expansão. 

 

c) Transferência para a reserva legal em conformidade com a aprovação da Assembleia Geral de 

accionistas de 29 de Novembro de 2011, calculada com base em 5% de USD 23 156 562 (lucro 

líquido em conformidade com as demonstrações financeiras do exercício financeiro do ano de 

2011). 
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IX.DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
 

  Notas 

 Ano findo em 30  
de Junho de  

 2012 

 Ano findo em 30 
de Junho de 

2011 

  
 

 USD  USD 

Fluxos de caixa de actividades operacionais 
 

 

 

           

Lucro / (perda) antes de impostos 
 

  41 889 990  33 695 059 

Ajustamento para: 
 

                                    

Ganhos nos abates 
 

 -  (16 667) 

Depreciação 4-5   7 069 376  4 392 019 

Perdas/ganhos cambiais – não realizados 
 

   171 591  (89 096) 

Receitas de juros 18  (82 853)   (72 564) 

Despesas de juros 18  5 260 092  2 831 475 

  
  54 308 196  40 740 226 

      

Decréscimo/ (acréscimo) dívidas entre empresas do grupo 
 

   73 841  34 033 

Decréscimo / (acréscimo) em outros devedores 
 

 687 608   (520 410) 

Decréscimo/ (acréscimo) em inventários 
 

 (91 929)   (58 947) 

Acréscimo/ (decréscimo) em outros credores 
 

 (3 012 209)   968 679 

Caixa utilizado nas operações 
 

  51 965 507  41 163 581 

Juros recebidos 
 

   82 853  72 564 

Juros pagos/comissões bancárias 
 

 (4 838 753)   (2 338 092) 

Imposto pago 
 

 (10 256 319)   (3 162 357) 

Caixa líquido utilizado em actividades operacionais 
 

  36 953 288  35 735 696 

  
    

Fluxos de caixa de actividades de investimento 
 

    

Aquisição de activos fixos tangíveis 4  (7 615 415)   (31 167 840) 

Abate de activos fixos tangíveis 
 

 -  78 249 

Dividendos pagos 
 

 (2 500 000)   (2 500 000) 

Caixa líquido utilizado em actividades de investimento 
 

 (10 115 415)  (33 589 591) 

  
    

Fluxos de caixa de actividades de financiamento 
 

    

Empréstimos obtidos 
 

 -  28 132 731 

Reembolso de empréstimos 
 

 (5 451 334)   (5 451 333) 

Caixa líquido de actividades de financiamento 
 

 (5 451 334)   22 681 398 

  
    

(Decréscimo) /Acréscimo líquido de caixa 
 

  21 386 538  24 827 503 

Ganhos cambiais em valores monetários 
 

    (171 591)  77 992 

Caixa no início do ano 
 

  74 766 701  49 861 206 

Caixa no final do ano 9  95 981 648  74 766 701 
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X. NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
 

1. Entidade a Reportar 
 

A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA (“CMH” ou “Empresa”) é uma empresa de 

responsabilidade limitada, registada a 26 de Outubro de 2000, controlada pela Empresa Nacional 

de Hidrocarbonetos, EP (ENH), que detém 70% das acções da empresa. A actividade operacional 

está relacionada com o desenvolvimento de operações petrolíferas como sua actividade 

principal.  

 

A empresa foi nomeada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P (ENH) e pelo Governo 

de Moçambique, juntamente com a Sasol Petroleum Temane, Lda. (SPT), para conduzir as 

operações petrolíferas nas áreas dos campos de produção de petróleo de Pande e Temane, por 

um período de 30 anos, ao abrigo do Acordo de Produção de Petróleo (PPA) assinado em 

Outubro de 2000. A CMH também faz parte do Acordo de Operações Conjuntas (JOA) assinado 

com a SPT em Dezembro de 2002, cobrindo os reservatórios dos campos de Pande e Temane. 

 

A quota de participação atribuída à Empresa em relação aos direitos e obrigações derivados do 

Acordo de Produção de Petróleo e do Acordo de Operações Conjuntas é de 30%, com os 

remanescentes 70% detidos pela SPT. Como tal, a CMH teve o direito de adquirir um interesse 

participativo de 30% no projecto dos campos de gás de Pande e Temane, bem como na Central 

de Processamento (CPF). O projecto está actualmente em operação, com a SPT como operadora.  

 

Um Acordo de Farm-Out foi assinado em 2003, pela Empresa, que visa ceder à IFC uma quota de 

5% no Acordo de Operações Conjuntas, que reduziu os 30% detidos pela Empresa no Projecto de 

Gás Natural de Pande e Temane. Tomando em consideração que todas as condições dos 

contratos assinados anteriormente com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com o 

Banco Europeu de Investimento (BEI), e com o Development Bank of Southern Africa (DBSA), 

foram cumpridas, foram criadas condições para a CMH executar o seu direito de participação no 

Projecto de Gás Natural de Pande e Temane. Em Abril de 2006, foram assinados os documentos 

seguintes: 

 

i) O acordo de cessão do interesse participativo de 5% nos direitos e obrigações, nos 

termos do Acordo de Produção de Petróleo, entre o Governo da República de 

Moçambique, a ENH, a SPT, a CMH e a IFC; 
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ii) O acordo de Novação entre a SPT, a CMH e a IFC, nos termos do qual a IFC assume o 

interesse participativo, incluindo todos os direitos e obrigações relativos ao seu 

interesse participativo e é obrigada, nos termos dos acordos do projecto, a exonerar a 

CMH de quaisquer responsabilidades emergentes dos interesses cedidos; 

iii) O acordo de cessão e o compromisso de 5% do interesse participativo, nos termos do 

contrato de vendas de gás, assinado entre a Sasol Gas, a SPT, a CMH e a IFC, bem como 

o acordo feito para a Garantia de Desempenho (anexado ao acordo de vendas de gás 

assinado entre a Sasol Gas e a ENH); e 

iv) O acordo de cessão do interesse participativo de 5%, nos termos do Acordo de 

Operações Conjuntas, entre a CMH e a IFC. 

 

Estes acordos tornaram-se efectivos a partir de Abril de 2006, na data do fecho financeiro, 

quando a empresa fez a sua contribuição, adquirindo o interesse participativo de 25% na 

componente upstream do Projecto de Pande e Temane, em parceria com a SPT (70%) e a IFC 

(5%). Consequentemente, a partir de 1 de Abril de 2006, a CMH reconheceu a sua quota de bens 

e obrigações controlados conjuntamente e a sua quota de receitas e despesas pelas quais é 

conjuntamente responsável. 

 
Em Abril de 2009, o Governo de Moçambique aprovou a emenda ao Plano de Desenvolvimento, 

dando, assim, efeito ao projecto de expansão do Projecto de Gás Natural de Pande e Temane. A 

expansão aumentará a capacidade de produção do CPF, da capacidade existente de 120 MGJ/ 

ano para 183MGJ/ano. 

 

Em Junho de 2012, o Acordo definitivo foi assinado com a Aggreko e a data de início esperado 

seria 01 de Julho. Tendo em conta que o gás que seria vendido a Aggreko derivam das 

quantidades acordadas com Sasol Gas sob a GSA1, também foi assinada o addendum do GSA1 

reduzindo as Quantidades Totais Contratadas (TCQ) em 18,6 MGJ. 

 
Nos termos das obrigações financeiras existentes e das novas, os documentos de garantia então 

existentes foram emendados e reformulados. Como resultado, o montante total hipotecado da 

CPF e de outros bens imóveis foi aumentado de GBP 60 milhões para USD 174 200 000 (Cento e 

setenta e quatro milhões e duzentos mil Dólares dos Estados Unidos). 

 

No dia 30 de Maio de 2012, foi comemorada em Temane, a inauguração do Projecto de 

Expansão 183, com a visita do Presidente da República de Moçambique. A capacidade instalada 
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já está operacional. 

2. Base de Preparação 

2.1 Declaração de conformidade 

Estas demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas 

Internacionais de Relatos Financeiros (NIRF) e as respectivas interpretações publicadas pelo 

Conselho Internacional de Padrões de Contabilidade (CIPC). Não houve nenhuns outros ganhos 

ou perdas no ano que não os reportados na demonstração de resultados. Como resultado, 

nenhum rendimento exaustivo é apresentado. 

 
2.2 Base de Mensuração 

 
Estas demonstrações financeiras anuais foram preparadas com base no custo histórico. Estas 

demonstrações financeiras estão elaboradas nos livros de contas da empresa. As transacções e 

os saldos relativos à quota da empresa nas operações do Consórcio são baseados nas 

demonstrações de facturação e nas informações prestadas pelo operador. 

 

2.3 Moeda Funcional e de Apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em Dólares Americanos que é a moeda 

funcional da empresa. Todas as informações financeiras apresentadas em Dólares foram 

arredondadas para o Dólar mais próximo. 

 
2.4 Uso de Estimativas e Julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as Normas Internacionais de 

Relato Financeiro requer que a equipa de gestão efectue julgamentos, estimativas e 

pressupostos que afectam a aplicação de políticas contabilísticas e os montantes reportados de 

bens, obrigações, rendimentos e despesas. Os resultados actuais podem diferir destas 

estimativas. As estimativas e os pressupostos subjacentes são revistos numa base contínua. As 

revisões das estimativas contabilísticas são reconhecidas no período em que as estimativas são 

revistas e em quaisquer períodos futuros afectados.  

3. Políticas Contabilísticas Significativas 
 

As políticas contabilísticas estabelecidas abaixo foram aplicadas consistentemente a todos os 

períodos apresentados nestas demonstrações financeiras. 

  
3.1. Operações do Consórcio 
 
As operações nos campos de Pande e Temane foram estruturadas na forma de um 
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Empreendimento conjunto não incorporado (UJV), nos termos da qual o Consórcio não é 

registado como uma empresa separada, mas cada parte da UJV, nos termos do Acordo de 

Operações Conjuntas, recebe a sua quota respectiva de activos, passivos e rendimentos líquidos 

da operação. 

 

3.2. Moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira são contabilizadas às taxas de câmbio em vigor à data da 

transacção. Os bens e as obrigações monetárias denominadas em moedas estrangeiras à data do 

relatório são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio do final de ano. As 

diferenças de moeda estrangeira emergentes da reconversão são reconhecidas em 

demonstrações de resultados. 

 

3.3. Instrumentos Financeiros 
 

Activos financeiros não-derivados 

A empresa reconhece inicialmente os empréstimos e as receitas na data em que são originados. 

Todos os outros activos financeiros (incluindo os activos designados pelo seu valor justo através 

de lucros ou perdas) são reconhecidos inicialmente na data da transacção na qual a Empresa se 

torna parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa não reconhece um activo 

financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do activo expirarem ou quando 

forem transferidos os direitos de receber os fluxos de caixa contratuais do activo financeiro 

numa transacção em que todos os riscos e recompensas de propriedade do activo financeiro 

sejam, substancialmente, transferidos. Qualquer juro sobre os activos financeiros transferidos 

que seja criado ou retido pela Empresa é reconhecido como um activo ou obrigação separada. 

Os activos e as obrigações financeiras são compensados e o montante líquido apresentado na 

demonstração da posição financeira quando, e somente quando, a Empresa tiver um direito 

legal de compensar os montantes e pretender liquidar numa base líquida ou realizar o activo e 

liquidar, simultaneamente, a obrigação. 

 

A Empresa tem os seguintes activos financeiros não-derivados: activos financeiros pelo seu valor 

justo através de ganhos ou perdas, activos financeiros retidos-até-à-maturidade, empréstimos e 

receitas.  

 

Activos financeiros a valor justo através de ganhos ou perdas - Um activo financeiro é 

classificado pelo seu valor justo através de ganhos ou perdas se for classificado como retido para 
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venda ou se for designado como tal após o reconhecimento inicial. Os activos financeiros são 

designados pelo seu valor justo através de ganhos ou perdas se a Empresa gerir esses 

investimentos e tomar decisões de compra e venda baseadas no seu valor justo, em 

conformidade com a gestão de risco documentada ou estratégia de investimento da Empresa, 

depois que os custos atribuíveis ao reconhecimento inicial sejam reconhecidos em ganhos ou 

perdas, conforme incorridos. Os activos financeiros designados pelo seu valor justo através de 

ganhos ou perdas são medidos pelo valor justo e as suas alterações são reconhecidas em ganhos 

ou perdas.  

 
Empréstimos e devedores – Os empréstimos e devedores são activos financeiros com 

pagamentos fixos ou determináveis que não são cotados num mercado activo. Esses activos são 

reconhecidos inicialmente pelo valor justo mais todos os custos de transacção directamente 

atribuíveis. Subsequente ao reconhecimento inicial, os empréstimos e os devedores são medidos 

ao custo amortizado, usando-se o método de juro efectivo menos quaisquer perdas por redução 

do valor recuperável. Os empréstimos e os devedores incluem clientes e outros devedores (ver a 

nota 8).  

 

O caixa e os equivalentes de caixa incluem os valores monetários em cofre e os depósitos a prazo 

com aviso prévio, com maturidades iniciais de três meses ou inferiores. Os descobertos 

bancários que são reembolsáveis a pedido e que formam parte integrante da gestão de caixa da 

Empresa são incluídos como uma componente de caixa e equivalentes a caixa para efeitos de 

demonstração de fluxos de caixa.  

 

Passivos financeiros não-derivados  

A Empresa reconhece inicialmente as garantias de dívida emitidas e os passivos subordinados na 

data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo os passivos 

designados ao valor justo através de ganhos ou perdas) são reconhecidos inicialmente na data 

da transacção em que a Empresa se torne parte das disposições do instrumento contratual. A 

Empresa não reconhece um passivo financeiro quando as suas obrigações contratuais são 

libertadas ou canceladas ou expiram. Os activos e passivos financeiros são compensados e o 

valor líquido apresentado na demonstração da posição financeira quando, e apenas quando, a 

Empresa tiver o direito legal de compensar os montantes e pretender liquidar numa base líquida 

ou realizar o activo e liquidar, simultaneamente, o passivo. A Empresa tem os seguintes passivos 

financeiros não-derivados: financiamentos e empréstimos, descobertos bancários e facturação e 
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outros pagamentos. Esses passivos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor 

justo mais todos os custos de transacção directamente atribuíveis. Subsequente ao 

reconhecimento inicial, estes passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado, usando-se 

o método de juro efectivo. 

 
Capital Social  
 
Acções ordinárias – As acções ordinárias são classificadas como capital social. Os custos 

adicionais directamente atribuíveis à emissão das acções ordinárias são reconhecidos como uma 

dedução do capital próprio, líquido de quaisquer efeitos fiscais.  

 
Dividendos 
 
Os seus dividendos são reconhecidos como distribuições no capital próprio, após aprovação 

pelos accionistas da Empresa.  

 
3.4. Propriedade, instalações e equipamento 

 

Reconhecimento e medição 
 

Os itens de propriedade, instalações e equipamento são medidos ao custo de aquisição menos a 

depreciação acumulada e as perdas por redução do valor recuperável. 

  
O custo inclui todas as despesas directamente atribuíveis na aquisição do activo. O custo dos 

activos de autoconstrução inclui os custos dos materiais e da mão-de-obra directa, todos os 

outros custos directamente atribuíveis para colocar o activo em condições de funcionamento 

para o seu uso pretendido e os custos de desmontagem e remoção dos itens e de restauro do 

local em que estão localizados.  

 

Quando as partes de um item de propriedade, instalações ou equipamento tiverem vidas úteis 

diferentes, são contabilizadas como itens separados (componentes principais) de propriedade, 

instalações e equipamento. 

 

Os ganhos e perdas da venda de um item de propriedade, instalações e equipamento são 

determinados por comparação dos lucros de venda com o montante a transportar dos itens de 

propriedade, instalações e equipamento e são reconhecidos líquidos em “outros proveitos” na 

demonstração de resultados. Quando um activo reavaliado é vendido, os montantes incluídos na 

reserva de excedentes da reavaliação são transferidos para lucros não distribuídos. 



Relatório e Contas 

 
Do exercício findo a 30 de Junho de 2012 

Tradução 

 

34  

 
 

  

Despesas subsequentes 

O custo de substituição de parte de um item de propriedade, instalações e equipamento é 

reconhecido no montante a transportar do item, se for provável que os benefícios económicos 

futuros incorporados nessa parte fluam para a Empresa e o custo possa ser medido com 

fiabilidade. O montante a transportar da peça substituída não é reconhecido. O custo de 

manutenção diária da propriedade, instalações e equipamento é reconhecido em ganhos e 

perdas, conforme incorrido. 

 
Depreciação 

 

Para os activos não produtivos, as depreciações são registadas em ganhos e perdas numa base 

de linha directa sobre as vidas úteis estimadas de cada parte de um item de propriedade, 

instalações e equipamento. Os activos arrendados são depreciados ao longo do período de 

arrendamento e da sua vida útil, a menos que seja razoavelmente certo que a Empresa obterá a 

propriedade no fim do período de arrendamento. A terra não é depreciada. 

 

As vidas úteis estimadas, para os períodos correntes e comparativos, são como seguem: 

-Veículos motorizados 4 anos 

-Equipamento 4 – 10 anos 

 

Os métodos de depreciação, vidas úteis e valores residuais são revistos no final de cada ano 

financeiro e ajustados, se apropriado. 

 
3.5. Custos de Exploração, Avaliação e Desenvolvimento 
 

O método de esforços bem sucedidos é usado para contabilizar a exploração de gás e as 

actividades de avaliação. 

 

Os custos geológicos e geofísicos relativos a furos exploratórios secos e os custos de transporte e 

retenção de propriedades não desenvolvidas são reconhecidos nas demonstrações de 

resultados, conforme incorridos. 

 
Após a conclusão de um furo exploratório, a entidade poderá ter encontrado reservas de 

petróleo e gás. Essas reservas são classificadas como provadas quando, após análise de dados 

geológicos e de engenharia, parecer com certeza razoável que estas reservas poderiam ser 



Relatório e Contas 

 
Do exercício findo a 30 de Junho de 2012 

Tradução 

 

35  

 
 

recuperáveis no futuro, nas condições económicas e operacionais existentes. 

 

O custo de furos exploratórios, através dos quais reservas potenciais provadas de petróleo e gás 

foram descobertas, é capitalizado como activos minerais em propriedade, instalações e 

equipamento. Estes custos permanecem capitalizados, pendentes da determinação das reservas 

de gás provadas serem encontradas, desde que tenham sido cumpridas as condições seguintes: 

(i) existam reservas de petróleo e gás suficientes para justificar o gasto de capital necessário para 

conclusão do furo como furo de produção; (ii) a perfuração de furos exploratórios adicionais 

esteja em curso ou firmemente planeada para um futuro próximo; e (iii) progresso suficiente 

esteja a ser feito para avaliar as reservas de petróleo e gás e a viabilidade económica ou 

operacional da propriedade em desenvolvimento. 

 

Se as condições acima não forem cumpridas, ou se as informações obtidas suscitarem dúvidas 

sobre a viabilidade económica ou operacional do projecto, os custos são debitados à 

demonstração de resultados. O progresso a este respeito é avaliado anualmente, pelo menos, 

para assegurar justificação suficiente para efectuar essa exploração e despesa de avaliação como 

um activo. 

 

As actividades de desenvolvimento envolvem um plano ou desenho para a produção de 

produtos e processos novos ou substancialmente melhorados. A despesa de desenvolvimento é 

capitalizada somente se os custos de desenvolvimento puderem ser medidos de forma fiável, o 

produto ou o processo for técnica e comercialmente viável, os benefícios económicos futuros 

sejam prováveis e a Empresa pretenda e tenha recursos suficientes para completar o 

desenvolvimento e usar ou vender o activo. A despesa capitalizada inclui o custo de materiais, 

mão-de-obra directa e custos gerais que sejam directamente atribuíveis à preparação do activo 

para o seu uso pretendido. Os custos de empréstimos relativos ao desenvolvimento de activos 

qualificados são capitalizados ao custo do activo qualificado. Outra despesa de desenvolvimento 

é reconhecida em ganhos e perdas, conforme incorrida.  

 

A despesa incorrida para perfurar e equipar furos em desenvolvimento em propriedades 

comprovadas é capitalizada como activos minerais em propriedade, instalações e equipamento 

na data em que é comissionada. 

 

A despesa de desenvolvimento capitalizada é medida ao custo menos a depreciação acumulada 
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e as perdas por redução do valor recuperável acumulado.  

 

A depreciação dos activos de exploração e das despesas de desenvolvimento capitalizadas mais 

os custos de descomissionamento é baseada no método de unidades de produção, numa base 

de campo-a-campo, calculada com utilização de uma estimativa das reservas comprovadas 

desenvolvidas de petróleo e gás. Estas reservas representam as reservas remanescentes no final 

do ano, de acordo com o Relatório dos Vendedores usado para cálculo retroactivo da 

depreciação no início de cada ano financeiro. Outros activos de propriedade, instalações e 

equipamento são depreciados sobre a sua vida útil estimada.  

 
3.6. Locações 

 

As locações nos termos dos quais a Empresa assume substancialmente todos os riscos e prémios 

de propriedade são classificadas como locações financeiras. Após o reconhecimento inicial, o 

activo arrendado é medido a um montante igual ao seu valor justo e ao valor actual dos 

pagamentos de arrendamento mínimos, quando inferior. Subsequente ao reconhecimento 

inicial, o activo é contabilizado em conformidade com a política contabilística aplicável a esse 

activo. 

 

As outras locações são consideradas locações operacionais e os activos arrendados não são 

reconhecidos no balanço da Empresa. 

 

Os pagamentos das locações operacionais são reconhecidos em ganhos ou perdas, numa base de 

linha directa sobre o período de arrendamento. A Empresa adoptou nas suas demonstrações 

financeiras o IFRIC 4, Determinar Se um Acordo Contém uma Locação, que é obrigatório para 

períodos anuais com início em/ou após 1 de Janeiro de 2006. 

 
 
3.7. Activos Incorpóreos 

 

Os activos incorpóreos são integrados ao custo menos a amortização e a redução de valor 

recuperável acumulado. Os activos incorpóreos são reconhecidos se for provável que os 

benefícios económicos dos bens fluam para a empresa, e os custos dos bens possam ser medidos 

de forma fiável. Os activos incorpóreos consistem apenas de direitos de concessão para explorar 

e produzir gás nos campos de Pande e Temane, ao abrigo de um Contrato de Produção de 

Petróleo assinado em Outubro de 2000, que terminará em 2033 (ver a nota 1). Este activo 
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incorpóreo foi amortizado segundo o método de linha directa ao longo de um período de vida 

útil de 19 anos. 

 
 

Despesas subsequentes 
 

As despesas subsequentes são capitalizadas somente quando aumentarem os benefícios 

económicos futuros incorporados no bem específico ao qual se relacionem. Todas as outras 

despesas, incluindo as despesas de “goodwill” e marcas, geradas internamente, são 

reconhecidas em ganhos ou perdas, conforme incorridas. 

 

Amortização 
 

Os activos incorpóreos são amortizados segundo uma base de linha directa sobre a vida 

estimada corrente.  

 
3.8. Provisões 

 

As provisões para restauro ambiental e reclamações legais são reconhecidas quando: a empresa 

tem uma obrigação legal ou construtiva presente como resultado de eventos passados; é 

provável que uma drenagem de recursos seja necessária para pagar a obrigação; e o montante 

tenha sido estimado em confiança. As provisões não são reconhecidas para perdas operacionais 

futuras. A provisão para reabilitação do local das instalações é reconhecida como e quando a 

responsabilidade ambiental surgir.  

 

Onde uma obrigação de encerramento e ambiental surgir de actividades de desenvolvimento 

mineiro, os custos são capitalizados como parte do custo do activo associado. Quando esta 

mesma obrigação surgir de actividades de produção mineira, tal obrigação constituí gastos As 

provisões são determinadas descontando os fluxos de caixa previstos, a uma taxa antes do efeito 

do imposto que reflicta as taxas de mercado correntes e os riscos específicos da obrigação. Os 

encargos das provisões que foram capitalizadas aquando do reconhecimento inicial no custo do 

bem relacionado são adicionados ao ou deduzidos do valor contabilístico do activo. 

 
Onde houver uma quantidade de obrigações semelhantes, a probabilidade de uma drenagem ser 

requerida para pagamento é determinada considerando-se a classe das obrigações como um 

todo. Uma provisão é reconhecida mesmo se a probabilidade de uma drenagem no respeitante a 

qualquer item incluído na mesma classe de obrigações for pequena. As provisões são medidas ao 

valor presente das despesas previstas como necessárias para o pagamento da obrigação, 
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usando-se uma taxa antes do efeito do imposto que reflicta as avaliações de mercado correntes 

do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O acréscimo das provisões 

devido à passagem do tempo é reconhecido como uma despesa de juro. 

 
 

3.9. Imparidade dos Activos 
 

Os montantes a transportar dos activos da Empresa, que não sejam de inventário, são revistos 

na data de cada balanço para determinar se há qualquer indicação de insuficiência. Se essa 

indicação existir, o montante recuperável do activo é estimado. Uma perda por redução do valor 

recuperável é reconhecida sempre que o montante a transportar de um activo ou a sua unidade 

de geração de numerário exceder o seu montante recuperável. As perdas por redução do valor 

recuperável são reconhecidas na demonstração de resultados. 

 

O montante recuperável dos devedores da Empresa, avaliado pelo custo amortizado, é calculado 

ao valor actual dos fluxos de caixa futuros previstos, descontado à taxa de juro efectiva original 

inerente ao activo. Os devedores de curto prazo não são descontados. 

O montante recuperável de um activo é o maior do seu valor líquido realizável e do seu valor em 

uso. Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados do seu 

valor corrente, usando-se uma taxa de desconto antes do efeito do imposto que reflicta as 

avaliações de mercado correntes do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos para o 

activo. Para um activo que não gere entradas de caixa largamente independentes das dos outros 

activos, o montante recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à qual o activo 

pertence. 

 

Uma perda por imparidade do valor recuperável é anulada se tiver havido uma alteração nas 

estimativas usadas para determinar o montante recuperável. 

 

Uma perda por imparidade somente é anulada na medida em que o valor do activo não exceda o 

montante que teria sido determinado, líquido de depreciação, se nenhuma perda por 

imparidade tivesse sido reconhecida. 

 

A empresa tem uma única unidade geradora de caixa que consistirá da sua quota futura de 25% 

dos fluxos de caixa gerados pelos campos de Gás de Temane e Pande e pela Central de 

Processamento (ver a Nota 1 e a Nota 3.1). 
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3.10. Imposto Sobre o Rendimento 
 

As despesas de imposto sobre o rendimento compreendem impostos correntes e diferidos. Os 

impostos correntes e os impostos diferidos são reconhecidos em ganhos ou perdas. O imposto 

corrente é o imposto previsto para pagamento ou para recebimento sobre o rendimento ou 

perda taxáveis no ano, usando-se as taxas de impostos em vigor, ou substancialmente em vigor, 

à data do relatório e quaisquer outros ajustamentos de impostos pagáveis no respeitante a 

exercícios anteriores.  

 
O imposto diferido é reconhecido no respeitante às diferenças temporárias entre os valores 

contabilísticos dos activos e passivos para efeitos de demonstrações financeiras e dos montantes 

usados para efeitos de taxação.  

 

O imposto diferido é medido às taxas de imposto que são previstas para aplicação às diferenças 

temporárias quando revertem, baseado nas leis que tiverem entrado em vigor, ou 

substancialmente entrado em vigor, à data de relatório. Os activos e passivos de impostos 

diferidos são compensados se houver um direito legal executável de compensar as obrigações e 

os bens de impostos correntes e se disserem respeito aos impostos de rendimento aplicados 

pela mesma autoridade fiscal sobre a mesma entidade fiscal, ou sobre entidades fiscais 

diferentes, mas que pretendam pagar as obrigações e os activos fiscais correntes numa base 

líquida ou que os seus bens e os seus passivos sejam realizados simultaneamente.  

 

Um activo de imposto diferido é reconhecido para perdas fiscais não usadas, créditos fiscais e 

diferenças temporárias dedutíveis, na medida em que seja provável que os futuros lucros 

taxáveis estarão disponíveis, contra os quais possam ser utilizados. Os activos de imposto 

diferidos são revistos em cada data de relatório e são reduzidos na medida em que já não seja 

provável que o benefício fiscal relacionado seja realizado. 

 
3.11. Benefícios dos Empregados 

 

O custo dos benefícios a curto-prazo dos empregados, tais como salários, direito dos 

empregados a férias pagas, bónus, assistência médica e outras contribuições, é reconhecido 

durante o período em que o empregado presta o serviço relacionado. A Empresa reconhece o 

custo do bónus previsto, somente quando a Empresa tem uma obrigação legal ou construtiva 

presente de efectuar esse pagamento e uma estimativa fiável possa ser feita. 
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Em seguimento às recomendações do Conselho de Ministros e à nova Lei e aos Regulamentos 

sobre Moeda Estrangeira (Lei no 11/2009 de 3 de Março de 2009 e Decreto no 83/2010 de 31 de 

Dezembro de 2010, respectivamente), o Conselho de Administração da CMH decidiu converter e 

pagar em Meticais todos os benefícios a partir de Janeiro de 2011, usando uma taxa fixa de 7 de 

Setembro de 2010 (1 USD igual a 36,65 Meticais). 

 

3.12. Existências  
 

As existências são medidas pelo custo de aquisição e pelo valor líquido realizável, quando 

inferior. O custo inclui as despesas incorridas na aquisição de activos, custos de produção ou de 

conversão e outros custos incorridos para deixá-las na presente localização e estado.  

 

O custo é determinado como segue: 

 

 Líquidos de gás natural (método de avaliação first-in-first-out – FIFO) 

 Processamento, manutenção e outros materiais (preço do custo médio ponderado) 

 

O valor líquido realizável é o preço de venda estimado no decurso normal do negócio menos o 

custo de despesas de conclusão e de vendas. 

 

3.13. Reconhecimento de Receitas 
 

A receita das vendas de gás natural e de líquidos de gás natural, no decurso das actividades 

ordinárias, é medida ao valor justo do pagamento recebido ou a receber, líquido de “royalties” 

pagas ao governo, retornos, impostos indirectos, descontos comerciais e rebates de volume. A 

receita é reconhecida quando existir evidência persuasiva, na forma de contrato de vendas de 

gás executado, de que os riscos significativos e os prémios de propriedade foram transferidos 

para o comprador, que a recuperação do pagamento seja provável, os custos associados e o 

retorno possível dos bens podem ser estimados de forma fiável, de que não há nenhum 

envolvimento continuado da direcção com os activos e que o montante da receita pode ser 

medido de forma fiável. Na produção e venda de gás, a transferência de propriedade ocorre 

geralmente quando o gás ou os líquidos são fisicamente transferidos para um navio, gasoduto ou 

qualquer outro mecanismo de entrega. 

 

A “royalty” é imposta sobre o petróleo produzido em território moçambicano, de um depósito 

de petróleo. A base fiscal do ‘royalty” é o valor do petróleo produzido, incluindo as quantidades 

de petróleo perdido como resultado de qualquer deficiência nas operações petrolíferas ou por 



Relatório e Contas 

 
Do exercício findo a 30 de Junho de 2012 

Tradução 

 

41  

 
 

negligência. O royalty (imposto) é cobrado em 5% do valor do gás natural e condensado 

produzido ou extraído e vendido, menos o custo de transporte, recolha e processamento.  

 

3.14. Dividendos 
 

A distribuição de dividendos aos accionistas da empresa não é reconhecida como obrigação nas 

suas demonstrações financeiras, no período em que os dividendos são declarados. Os dividendos 

somente serão efectivos após a não-objecção a ser dada pelos mutuantes. 

 

3.15. Plano de Contribuição Definido 
 

As contribuições para o Instituto Nacional de Segurança Social - (INSS), o plano nacional de 

segurança social, um plano de contribuição definido, ao qual todas as empresas moçambicanas 

são obrigadas a aderir nos termos da lei, são baseadas numa percentagem dos salários e são 

debitadas no ano em que são incorridas. 

 

3.16. Outros Benefícios a Longo-Prazo dos Empregados 
 

As obrigações a curto prazo de benefício dos empregados são medidas numa base não 

descontada e são levadas a despesas quando o serviço relacionado é prestado. Uma provisão é 

reconhecida pelo montante previsto para ser pago ao abrigo do bónus a curto prazo, se a 

empresa tiver uma obrigação legal e construtiva presente de pagar este montante como 

resultado de serviço prestado anteriormente pelo empregado e a obrigação puder ser estimada 

de forma fiável. 

 

3.16. Receitas financeiras e custos financeiros 
 

As receitas financeiras incluem os juros sobre os fundos investidos (incluindo bens financeiros 

disponíveis-para-venda), os ganhos sobre o abate de bens financeiros disponíveis-para-venda, as 

alterações ao valor justo dos bens financeiros, através de ganhos ou perdas. O juro sobre o 

rendimento é reconhecido em ganhos e perdas, quando vencer, usando-se o método de juro 

efectivo. 

 

Os custos financeiros compreendem as despesas de juros sobre empréstimos, a anulação do 

desconto sobre as provisões, as alterações ao valor justo de activos financeiros, através da 

demonstração de rendimentos, as perdas por redução do valor recuperável reconhecidas sobre 

os activos financeiros.  
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Os custos de empréstimos que não sejam directamente atribuíveis à aquisição, construção ou 

produção de um activo qualificável, são reconhecidos em ganhos ou perdas usando-se o método 

de juro efectivo. 

 

Os ganhos e perdas cambiais são reportados numa base líquida. 

 
 

3.17. Segmento a reportar 
 

A Empresa tem apenas um segmento - as suas operações de gás natural e não há outros 

segmentos. 

 

3.18. Ganhos por acção 
 

A Empresa apresenta dados de ganhos básicos e diluídos por acção (GPA) para as suas acções 

ordinárias. O GPA básico é calculado dividindo-se o lucro ou a perda atribuível aos accionistas 

ordinários da Empresa pelo número da média ponderada de acções ordinárias em dívida durante 

o período, ajustadas para acções próprias detidas. O GPA diluído é determinado ajustando-se o 

lucro ou a perda atribuível aos accionistas ordinários e o número da média ponderada de acções 

ordinárias em dívida, ajustadas para acções próprias detidas, para efeitos de todas as potenciais 

acções ordinárias dilutíveis, que incluam notas convertíveis e opções de acções conferidas aos 

empregados, se houver. 

 
3.19. Normas emitidas mas ainda não efectivas 

 
À data da autorização das demonstrações financeiras da CMH para o ano findo em 30 de Junho 
de 2012, as Normas e Interpretações seguintes estavam em emissão mas ainda não efectivas: 
 

Norma 
Data de 

publicacao 
Data de 

efectiva * 
Impacto previsto sobre a empresa 

IFRS 9, 
Instrumentos 
Financeiros 

12 de 
Novembro de 
2009 

1 de Janeiro 
de 2013 

IFRS 9 introduziu novas exigências para classificar e 
mensurar os instrumentos financeiros. 
Posteriormente, novas exigências foram publicadas 
para a contabilização de passivos financeiros e do 
desreconhecimento de instrumentos financeiros. 
Como o alcance da norma será expandida para incluir 
imparidade de activos e de contabilidade de hedge, 
vamos analisar os efeitos de uma norma abrangente 
sobre instrumentos financeiros e considerar a adoção, 
quando apropriado. 
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IFRS 10, 
Demonstrações 
Financeiras 
Consolidadas 

12 de Maio de 
2011 

1 de Janeiro 
de 2013 

Esta norma define o princípio de controle e estabelece 
o controle como base para determinação de quais 
entidades são incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas. Esta norma não terá um impacto 
significativo sobre as demonstrações financeiras da 
empresa à medida que aplicar os critérios para o 
estabelecimento de controle como definido na IFRS 10, 
Demonstrações Financeiras Consolidadas. 

IFRS 11, 
Acordos 
conjuntos 

12 de Maio de 
2011 

1 de Janeiro 
de 2013 

Esta norma estabelece os princípios para relatórios 
financeiros por partes de um acordo comum, e centra-
se nos direitos e obrigações estabelecidos no âmbito 
do regime comum e não a forma jurídica do acordo. 
Nos termos desta norma, um arranjo comum é 
classificado como uma operação conjunta ou 
consorcio, e a opção de consolidar proporcionalmente 
o consórcio foi removido. Actualmente, a empresa 
consolida suas joint ventures proporcionalmente numa 
base de linha por linha (veja a nota Interesses em Joint 
Ventures). Aplicação desta norma pode resultar em 
algumas entidades controladas em conjunto sendo 
contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial. Estamos actualmente avaliando o impacto 
sobre as demonstrações financeiras da empresa / 
grupo e vai considerar a adoção, quando apropriado. 

IFRS 12, 
Divulgação de 
participações 
em outras 
Entidades 

12 de Maio de 
2011 

1 de Janeiro 
de 2013 

A norma exige que uma entidade divulgue informação 
que permita aos utentes das demonstrações 
financeiras avaliar a natureza e os riscos associados 
com os seus interesses em entidades que não são 
consolidadas integralmente, incluindo acordos 
conjuntos, associadas e entidades a fins, e os efeitos 
dessas juros sobre sua posição financeira, 
desempenho financeiro e fluxos de caixa. Estamos 
actualmente a rever os efeitos da norma em conjunto 
com o IFRS 11, acordos conjuntos, e considerar a 
adoção, quando apropriado. 

IAS 27 
(Emenda), 
demonstrações 
financeiras 
separadas 

12 de Maio de 
2011 

1 de Janeiro 
de 2013 

Após a introdução da IFRS 10, Demonstrações 
Financeiras Consolidadas, este padrão também foi 
alterada. Estamos actualmente a rever os efeitos da 
norma em conjunto com o IFRS 11, acordos conjuntos, 
e considerar a adoção, quando apropriado. 

IAS 28 
(Emenda), 
Investimento 
em associados 
e consórcios 

12 de Maio de 
2011 

1 de Janeiro 
de 2013 

Após a introdução da IFRS 11, acordos conjuntos, este 
padrão também foi alterada para ter em conta as 
mudanças na contabilidade de acordos conjuntos em 
que joint ventures são por equivalência patrimonial. 
Estamos actualmente a rever os efeitos da norma em 
conjunto com o IFRS 11, acordos conjuntos, e 
considerar a adoção, quando apropriado. 

 
O conselho de administração não prevê que a adopção destas normas e da sua interpretação 
tenham um impacto material nas demonstrações financeiras do período de adopção inicial. 
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4. Propriedade, instalações e equipamento 
 

 

 

Edifício dos 
escritórios 

 Veículos e 
Equipamento 

 
Activos de 

Mineração e CPF 
 

Imobilizações 
em Curso 

 Total 

 

USD  USD  USD  USD  USD 

Custo      

 

    

 Em 1 de Julho de 2011 -  648 784  129 657 202  59 270 044  189 576 030 

Acréscimos -  169 060  13 920 244  3 795 339  17 884 643 

Abates -  (14 520)  -  -  (14 520) 

Transferência 2 078 836  301 847  59 086 402  (61 467 085)  - 

Saldo em 30 de Junho de 2012 2 078 836  1 105 171  202 663 848  1 598 298  207446153 

 
Depreciação Acumulada  

  

 

 

 

 

 

 

 Saldo em 30 de Junho de 2011 -    264 664  26 337 968  -   26 602 632 

Depreciação            41 577      208 660  6 170 070                          -       6 420 307 

Abate -  (14 520)   -                                            -  (14 520)  

Saldo em 30 de Junho de 2012 41 577  458 804  32 508 038  -  33 008 419 

 
Valores a Transportar 

  

 

 

 

 

 

 

 Em 1 de Julho de 2011 -    384 120  103 319 234  59 270 044  162 973 398 

Em 30 de Junho de 2012 2 037 259   646 367  170 155 810  1 598 298  174 437 734 

 
  

 
 

 
 

 
 

 Durante o ano, os juros e outros custos de empréstimos, no montante de USD 1 322 564, foram 

capitalizados, para os bens qualificáveis relativamente ao projecto de expansão, à taxa de juro 

efectiva de 6%, aproximadamente, de Julho à Outubro 2011. 

As imobilizações em curso para o projecto de expansão 183 MGJ foram concluídas em Outubro 

de 2011, o BO1 (Beneficial Operation 1) foi assinado em Outubro de 2011. E a segunda fase, BO2 

(Beneficial Operation 2). 

 

  Divulgação Adicional  

    Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD   USD 

Acréscimos do ano corrente   
 

17 884 643   30 674 935 
Ajustamentos de item não-monetário – provisão ambiental  
 

 

10 269 228 

 

(492 905) 
 

Pela demonstração do fluxo de caixa   7 615 415   31 167 840 
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5. Activos Intangíveis 
 

 Direitos de Concessão 
 USD 
Custo  

Em 1 de Julho de 2011 19 231 666 

Saldo em 30 de Junho de 2012 19 231 666 

Amortização Acumulada  

Em 1 de Julho de 2011 7 548 429 

Encargos do ano  649 069 

Saldo em 30 de Junho de 2012 8 197 498 

Valores contabilísticos  

Em 1 de Julho de 2011 11 683 237 

Em 30 de Junho de 2012 11 034 168 

  

 
Os bens intangíveis consistem de direitos de concessão passados da empresa-mãe para o 

desenvolvimento do projecto de gás (campos de Pande e Temane) que foram transferidos da 

ENH. Os bens intangíveis são amortizados numa base de quotas constantes, conforme os 

pressupostos da direcção sobre a vida estimada corrente.  

 

 

6. Inventários 
 

    Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD   USD 

Condensado e material de manutenção 
 

1 414 725   1 322 796 
 

 
7. Dívidas entre empresas do Grupo 

  Nota Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD   USD 

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P 7.1   601 505   673 352 

Companhia Moçambicana de Gasoduto, SA   -   1 994 

 
    601 505   675 346 

7.1 Empresa Nacional de Hidrocarbonetos          

Devedores    610 705   682 552 

Credores  (9 200)   (9 200) 

     601 505   673 352 
     

 

O montante a receber da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP está relacionado com os 

adiantamentos efectuados entre a ENH e a CMH antes do ano financeiro de 2006. Em Março de 

2005, a ENH enviou uma carta à CMH, reconhecendo esta dívida de USD 710 516. Em Dezembro 

de 2009, a ENH informou a CMH que estava numa situação financeira difícil porque a ENH tinha 
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de começar a pagar o empréstimo concedido pelo Banco Mundial para a implementação inicial 

do Projecto de Pande e Temane e pelo facto de os dividendos declarados para os anos 

financeiros de 2006 e 2007 ainda não terem sido pagos pela CMH aos accionistas. Devido a este 

facto, o compromisso inicialmente assumido de pagar a dívida em 24 prestações iguais a partir 

de Março de 2007, não poderia ser honrado. Por conseguinte, 5% deste montante foi deduzido 

dos dividendos pagos em Março de 2011. Esta prática continuará a ser aplicada sempre que 

houver o pagamento de dividendos até que este montante esteja liquidado.   

 

O montante pagável à ENH (USD 9 200) é resultado dos serviços prestados pela ENH em 

conformidade com o Contrato de Gestão e o Contrato de Arrendamento.   

 
8. Outros Activos Correntes 

    Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD   USD 

     Juro sobre bens correntes do Consórcio - empreendimento 
conjunta não incorporado    

  
5 698 250   6 412 187 

Clientes    4 321 901   5 197 521 

Imposto Sobre o Valor Acrescentado    1 376 349   1 214 666 

 
  

 

    

Outros devedores 
 

407 860 

 
381 531 

Trabalhadores devedores    -   1 943 

Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)     406 613   302 325 

Antecipações Activas        1 247    77 263 

 
   6 106 110   6 793 718 

 
9. Caixa e Equivalentes de Caixa 

 
    Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD   USD 

Caixa em carteira      357   348   

Caixa em Bancos    95 981 291   74 766 353 

Conta On-shore da CMH (i)    1 192 387   1 377 275 

Conta de Receitas (ii)    58 266 865   37 840 835 

Conta de Reserva de Capex (iii)    18 422 883   17 430 307 

Conta Off-Shore de Operações (iv)     65 642   103 997 

Conta de Reserva para o serviço da dívida (v)    18 033 514   18 013 939 

Caixa e Equivalentes de Caixa para propósitos de Declaração 
de Fluxo de Caixa   95 981 648    74 766 701 

 
 
O mecanismo de pagamento e a prioridade de pagamento são determinados contratualmente 

pelo Acordo de Contas. Este acordo foi feito como escritura em 20 de Maio de 2010, entre a 
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Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos (CMH), o Development Bank of Southern Africa 

(DBSA), a Agence Française de Development (AFD), o Standard Bank of South Africa Limited (a 

conta bancária off-shore) e o Barclays Bank Moçambique SA (a conta bancária on-shore) e foi 

acordado manter, em nome da CMH, as contas seguintes:  

 

i. Conta Onshore da CMH (Conta Onshore em Meticais e Conta Onshore em Dólares) – 

a CMH transferirá, das contas de receitas, em quaisquer datas de pagamento, o 

montante dos custos administrativos previstos para pagamento em Moçambique 

durante um período de seis meses após a data de pagamento.   

ii. As Contas de Receitas – nesta conta serão depositadas as receitas de cada 

reembolso feito nos termos das facilidades da Expansão, todas a receitas, incluindo 

qualquer montante pagável à CMH nos termos dos documentos do projecto, todas 

as receitas de qualquer capital social, todas as receitas de seguros e qualquer 

montante em excesso a crédito da conta do Serviço da Dívida e da Conta de Reserva 

de Capex. 

iii. A Conta de Reserva de Capex – nesta conta estará disponível o montante igual ao 

montante agregado do custo operacional do projecto e das despesas de sustentação 

durante o período de 12 meses seguinte e o custo administrativo da CMH para o 

período de 6 meses seguinte. 

iv. A Conta Offshore – nesta conta estará disponível o montante para propósitos de 

satisfazer os custos operacionais do projecto, devidos e pagáveis, denominados em 

Dólares, e os custos administrativos da CMH pagáveis fora de Moçambique.  

v. A Conta de Reserva do Serviço de Dívida – nesta conta estará disponível a soma de 

todos os pagamentos de capital e de juros que serão devidos e pagáveis nas quatro 

datas de pagamento imediatamente seguintes, em conformidade com as facilidades 

da CMH e é alimentada trimestralmente por fluxos de caixa disponíveis somente 

para cobrir qualquer falta nos juros previstos e capital devido, e pagáveis nos termos 

dos documentos financeiros. 
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10. Capital Social 
 

          Junho de 2012          Junho de 2011 

   USD  USD 

  %  %   

4 153 880 acções ordinárias detidas pela Empresa Nacional 
de Hidrocarbonetos, EP (ENH), a um valor nominal de USD 
4.26 por acção 

 70  17 700 654 70  17 700 654 

      

1 186 823 acções ordinárias detidas pelo Governo 
Moçambicano, a um valor nominal de USD 4.26 por acção 

 20  5 057 330 20  5 057 330 

      

593 412 acções ordinárias de Classe "C" detidas por 1 274  10  2 528 665 10  2 528 665 

Accionistas privados, a um valor nominal de USD 4.26 por 
acção 

  

 

 

       

Total do capital social autorizado, emitido e pago  100  25 286 649 100  25 286 649 

 
 

11. Capital Suplementar 
 

Nos termos dos acordos financeiros existentes assinados com a Agência Francesa de 

Desenvolvimento (AFD), o Banco de Investimento Europeu (BEI) e o Development Bank of 

Southern Africa (DBSA), a ENH comprometeu-se a efectuar a contribuição de capital requerida 

para cumprir o rácio dívida/capital e, em conformidade, os accionistas comprometeram-se a 

contribuir com USD 4 000 000 (Quatro milhões de Dólares) de modo a cumprir esse requisito de 

rácio e, como resultado, a Escritura de Consentimento para o pagamento de USD 4 000 000 de 

Adiantamento do Empréstimo adicional foi assinada e o montante foi pago em Junho de 2008. 

Por conseguinte, em conformidade com o artigo seis dos estatutos da CMH e com o artigo 

trezentos e três e artigo seguinte do Código Comercial, a Assembleia Geral aprovou que o valor 

adicional de USD 4 000 000 fosse tratado como capital suplementar. O reembolso aos accionistas 

ENH (80%) e ao Governo de Moçambique (20%) seria feito após a última prestação do 

empréstimo e juro devidos, desde que as condições financeiras da empresa assim o permitam.  
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12. Empréstimos  
   Junho de 2012 

USD 

 Junho de 2011 
USD 

  
Não – Correntes 

  

 

 

 Development Bank of South Africa - Tranche A (i)   11 111 111   13 888 889 

Development Bank of South Africa- Tranche B (i)   31 678 705   31 678 705 

Agence Française de Development Loan A        (ii)   9 357 444   12 031 000 

Agence Française de Development Loan B        (iii)   32 224 026   32 224 026 

Parte não-corrente de empréstimos que rendem juros   84 371 286   89 822 620 

 

  
 

 

 

 

  
 

  Corrente   
 

  

Development Bank of South Africa  - Tranche A (i)   2 777 778   2 777 778 

Agence Française de Development - Loan A        (ii)   2 673 556   2 673 556 

Porção corrente dos empréstimos que rendem juros   5 451 334   5 451 334 

 
i) A CMH e o Development Bank of Southern Africa (DBSA) celebraram um acordo de 

crédito, em 20 de Maio de 2010, para: 

 

(a) converter o crédito subordinado do DBSA num crédito sénior (Tranche A), a um custo de 

conversão de USD 631 563 e com um novo juro Libor (6 meses) mais um spread de 4,75%. 

Em relação ao Acordo de Empréstimo existente entre a CMH e o DBSA, em 11 de Abril de 

2011, uma adenda ao acordo foi executada com a finalidade principal de: fixar em 6.48% por 

ano a Taxa de Juro da Tranche A e ajustar em conformidade a definição de Custos de 

Desenredamento, a cláusula de Pré-Pagamento, a cláusula de Acumulação de Juros e a 

cláusula de Incumprimento de Juros no respeitante ao Empréstimo – Tranche A; e o 

ajustamento da cláusula de taxa de cumprimento, no respeitante à sua data de pagamento. 

 

(b) garantir um crédito sénior posterior, nos termos do qual a CMH tem o direito de contrair 

empréstimos de fundos até ao limite de USD 50 000 000, com o 31 de Dezembro de 2012 

como data de término de desembolsos. Os montantes desembolsados estão sujeitos a uma 

taxa de compromisso de 0,5% p.a., debitável a partir de 14 de Junho de 2010. Os montantes 

desembolsados e não reembolsados vencem juros à taxa Libor (6 meses) mais um spread de 

4,75% (Tranche B). Um total de USD 31 678 705 foi retirado da facilidade, em 14 de Junho de 

2010, 30 de Setembro de 2010 e 31 de Março de 2011, e o reembolso de capital começará a 

partir de 15 de Junho de 2013 (o reembolso começa 36 meses depois da primeira data de 

desembolso), numa base semestral.  
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Ambos os créditos estão agora garantidos pelos acordos de garantia seguintes: escritura de 

hipoteca da CP, para a quota da CMH na CP (25%), penhora de bens móveis, cessão de 

direitos de seguros, cessão de direitos, cessão de posição contratual, penhora de contas 

bancárias e cessão de garantia de dinheiros. 

 

ii) A CMH celebrou uma Facilidade de Crédito com a Agência Francesa de 

Desenvolvimento, em 9 de Dezembro de 2004, nos termos da qual a CMH tem o direito 

a contrair o empréstimo de fundos até ao equivalente a USD 24 062 000. Um total de 

USD 22 725 000 foi retirado da facilidade. Os montantes desembolsados e não 

reembolsados vencem juros a 8,45% e são reembolsáveis a partir de 31 de Março de 

2008 e terminando em 30 de Setembro de 2016, numa base semestral. A garantia sobre 

o crédito foi alterada para reflectir os novos acordos de créditos e está agora garantida 

pelos acordos de garantia seguintes: escritura de hipoteca da CP para a quota da CMH na 

CP (25%), penhora sobre os bens móveis, cessão de direitos de seguros, cessão de 

direitos, cessão de posição contratual, penhora de contas bancárias e cessão de garantia 

de dinheiros. 

 
iii) A CMH celebrou um Acordo de facilidade de Crédito com a Agência Francesa de 

Desenvolvimento, em 20 de Maio de 2010, nos termos do qual a CMH tem o direito de 

contrair empréstimos de fundos até ao equivalente a USD 50 000 000. Um total de USD 

32 224 026 foi retirado da facilidade, em 14 de Junho de 2010, 08 de Outubro de 2010 e 

10 de Março de 2011. Os montantes desembolsados e não reembolsados vencem juros à 

taxa Libor (6 meses) mais um spread de 3,5% e o reembolso de capital começará a partir 

de 15 de Junho de 2013 (o reembolso começa 36 meses depois da data do primeiro 

desembolso), numa base semestral. O crédito é garantido pelos seguintes acordos de 

garantia: a escritura de hipoteca da CP, para a quota da CMH na CP (25%), a penhora 

sobre os bens móveis, a cessão dos direitos de seguro, a cessão de direitos, a cessão de 

posição contratual, a penhora de contas bancárias e a cessão de garantia de dinheiros. 
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13. Provisão para Custo de Encerramento e Reabilitação Ambiental 
 

    Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD   USD 

     

Saldo de abertura    4 740 334   4 739 857 

Juro hipotético    421 339   493 383 
Capitalizado em propriedade, instalações e equipamento 
(devido a alterações nas taxas de desconto)  

10 269 228 
 

(492 906) 

Saldo de Encerramento    15 430 901   4 740 334 

 
 

14. Outros Devedores e Credores 
 

    Junho de 2012 
 

Junho de 2011 

    USD 
 

USD 

     

Passivos correntes da UJV    3 902 342   5 395 724 

Fornecedores    1 682 745   4 340 019 

Antecipações    2 219 597   1 055 705 

  

 

 
 

Outros credores 
 

 839 622 

 
2 358 450 

Outros fornecedores     25 846   67 780 

Pessoal – não-corrente     51 232   2 534 
Retenção de impostos, impostos dos empregados e 
segurança social   

  29 073 
  

26 241 

Pagamentos à Sasol Petroleum Temane 
 

- 

 
1 539 381 

Antecipações     733 471   722 514 

 
   4 741 964   7 754 174 

 

 

 

15. Receitas  
 

Gás Natural    61 244 546    48 532 243 

Condensado 
 

8 481 447 

 
6 344 075 

Outras Receitas  
 

- 

 
16 667 

“Royalties”    (1 359 546)   (892 052) 

 
  68 366 447   54 000 933 

 
 
 
16. Despesas com o Pessoal 

 
Remuneração dos empregados 

 

 1 858 492 

 
1 403 694 

Remuneração dos órgãos sociais     543 136   446 016   

Segurança Social     22 923     22 637 

Formação     209 894   199 747 

Outras despesas com o pessoal      755    1 642 

 
   2 635 200   2 073 736 
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17. Outras Despesas 
    Junho de 2012  Junho de 2011 

  USD  USD 

Partilha de Custos Operacionais do 
Consórcio    

 
10 139 025   10 746 386 

Salários e custos relacionados 
 

2 869 211 

 
2 695 910 

Contribuições para o INSS     267 497    268 529 

Outros custos operacionais   7 002 317   7 781 947 

Outras despesas administrativas da CMH 
 

1 010 964  
 

815 942 

Auditoria e serviços de consultoria     186 873   81 059 

Programa de desenvolvimento social     263 719   143 831 

Impostos     16 240   288 688 

Outros fornecedores e serviços 
 

  544 132 

 
302 364 

 
  11 149 989   11 562 328 

 

18. Custo Financeiro Líquido 
    Junho de 2012   Junho de 2011 

    USD  USD 

     
Custos Financeiros   5 260 092   2 831 475 

Juros sobre Empréstimos 
 

 4 715 632 

 
2 330 501 

Juro hipotético sobre libertação de provisões ambientais    421 339   493 383 

Despesas de empréstimos 
 

  118 071 

 
- 

Outros encargos bancários     5 050   7 591 

Receitas Financeiras 
 

361 800 
 

(553 685) 

Receitas de juros   (82 853)    (72 564) 

Ganho/(perda) sobre moeda estrangeira      444 653   (481 121) 

  

5 621 892   2 277 790 
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19. Imposto Sobre o Rendimento 

    
Junho de 2012 

USD   
Junho de 2011 

USD 

Imposto Corrente    
 

  
 Reconciliação da taxa de imposto efectiva 

    Lucro no período 
 

41 889 990 
 

33 695 059 

Despesas não dedutíveis     536 228   365 587 

Efeito de depreciação acelerada conforme o CPP 
 

(27 458 416)  
 

(12 870 972) 

 
   14 967 802   21 189 674 

  
 

 
 

Imposto calculado à taxa real do CPP   32%  4 789 697  32% 6 780 696 

Taxa actual 
 

 4 789 697 
 

6 780 696 

Efeito do imposto diferido 
 

 8 419 110 

 
3 757 801 

Imposto de Rendimento líquido 
 

 13 208 807 

 
10 538 497 

Imposto diferido – Bens incorpóreos 
 

 

 
 

Depreciação dos direitos de concessão 
 

 

 
 

Montante em Meticais 33% por ano 
 

- 

 
- 

Montante em USD 33% por ano 
 

- 

 
- 

Montante em USD 5% por ano 
 

  649 069 
 

649 069 

Diferença 
 

(649 069)  
 

(649 069) 

Obrigação de Imposto diferido (32%)  (a) 
 

(207 702)  
 

(207 702) 

 
       

Imposto diferido – Bens de Mineração 
 

 
 

 

Depreciação de bens de mineração     

Montante em Meticais pelo CPP   927 939 252  459 638 809 

Montante em USD pelo CPP   33 128 856  15 993 000 

Montante em USD registado (vida útil)   6 170 070  3 600 803 

Diferença   26 958 786  12 392 197 

Obrigação de imposto diferido (32%)  (b)   8 626 812  3 965 503 

Imposto diferido – Total     

Saldo inicial   28 503 085  24 745 284 

Imposto diferido (a) + (b)  8 419 110  3 757 801 

Obrigação de imposto diferido  36 922 195  28 503 085 

     

Imposto Sobre o Rendimento Pagável      

Saldo inicial  (4 684 771)   1 066 432 

Pagamento   4 684 771  1 066 432 

Provisão para impostos correntes  (4 789 697)   (6 780 696) 

Pagamento antecipado   5 571 548  2 095 925 

Saldo de encerramento – a receber/(pagável)  781 851  (4 684 771) 

 
 
As autoridades fiscais em Moçambique não confirmam a aceitação de retornos de impostos 

avaliados por si. Estes permanecem abertos e podem ser sujeitos a revisão e ajustamento por 

um período de 5 anos. O Conselho de Administração é de opinião que nenhuns ajustamentos 

significativos ou penalizações resultarão no respeitante aos anos em aberto se estes forem 
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sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais. 

 

20. Ganhos por Acção 
 

Os ganhos básicos por acção foram calculados com base no lucro após impostos de USD 28 681 

183 (Junho de 2011: USD 23 156 562) dividido pelo número médio de acções em emissão, de 5 

934 115 (Junho de 2011: 5 934 115). 

 

Os números dos lucros diluídos por acção são iguais aos lucros básicos por acção visto que a 

empresa não teve instrumentos financeiros diluíveis à data do balanço. 

 

21. Dividendos pagos ou declarados 

 
Tendo em conta os Estatutos da CMH, a Política de Dividendos aprovada e os compromissos 

existentes com os mutuantes, em relação à prioridade dos Pagamentos Permitidos, a CMH 

distribuiu um montante total de USD 2,5 milhões de dividendos a seus accionistas em proporção 

das suas acções em Setembro de 2011 e Abril de 2012. Estes dividendos estão relacionados com 

AF 2008 e a distribuição é baseada no desempenho dos rácios financeiros. 

Os dividendos totais pagos somam USD 7 217 820, o que representa 21% da totalidade dos 

dividendos declarados, enquanto o montante de dividendos ainda por distribuir somam USD 26 

393 087, representando 79% da totalidade dos dividendos declarados, como mostra a tabela 

abaixo: 

(USD) 

Ano 
Financeiro 

Data da 
Assembleia 

Geral 
% Dividendos 
sobre lucros 

Total dos 
Dividendos 
declarados 

Dividendos 
distribuídos 

Dividendos 
distribuídos 

(%) 
Data de 

distribuição 

Balanço declarado 
sujeita à aprovação 
dos financiadores 
para a distribuição 

AF06* 12/14/2007 49%          6 427 076             2 217 820    35% Jan-09                      4 209 256    

AF 07* 6/19/2008 50%          2 911 101                             -                               2 911 101    

AF 08** 12/11/2008 25%          5 253 297              5 000 000    95% 
Ago-10, Mar-11, 
Set-11 e Abr-12                         253 297    

AF 09** 11/26/2009 25%          4 427 978                             -                               4 427 978    

AF 10** 11/11/2010 45%          4 171 003                             -                               4 171 003    

AF 11** 29/11/2011 45%        10 420 453                             -                             10 420 453    

Total        33 610 907              7 217 820    21%                      26 393 087    

*Dividendos a serem distribuídos entre a ENH (80%) e o Estado de Moçambique (20%) 

** Dividendos a serem distribuídos entre os accionistas ENH (70%), o Estado de Moçambique (20%) e o Sector Privado (10%). 
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22. Instrumentos Financeiros e Gestão de Risco 
 

A exposição a riscos de moeda, crédito, liquidez e taxas de juro surge no decurso normal do 

negócio da Empresa. Os riscos da Empresa são monitorados continuamente. Os instrumentos 

financeiros, como demonstrados na folha de balanço, incluem os recursos de caixa, as receitas 

comerciais, os pagamentos comerciais e os créditos e empréstimos. 

 

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa a cada um dos riscos atrás 

mencionados, os objectivos da Empresa, as políticas e processos de medição e gestão de riscos e 

gestão de capital da Empresa. 

 

O Conselho de Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da 

estrutura de gestão de riscos da Empresa. 

  

As políticas de gestão de riscos da Empresa são estabelecidas para identificar e analisar os riscos 

enfrentados pela Empresa, para estabelecer os limites de risco apropriados e controlos e para 

monitorar os riscos e a aderência aos limites. As políticas e os sistemas de gestão de riscos são 

revistos regularmente para reflectirem as alterações às condições de mercado e as actividades 

da Empresa. A Empresa, através dos seus padrões e procedimentos de formação e gestão, tem 

por objectivo desenvolver um ambiente disciplinado e construtivo de controlo, no qual todos os 

empregados compreendam os seus deveres e obrigações.  

 

O Conselho de Administração da Empresa supervisiona como a direcção monitora o 

cumprimento das políticas e procedimentos de gestão de riscos da mesma e revê a adequação 

da estrutura de gestão de riscos em relação aos riscos enfrentados pela Empresa.  

 

21.1 Riscos de Mercado 
 
O risco de mercado é o risco que altera os preços de mercado, tais como as taxas de câmbio e as 

taxas de juro irão afectar as receitas da Empresa ou o valor dos instrumentos financeiros. O 

objectivo da gestão de riscos de mercado é gerir e controlar as exposições dentro de parâmetros 

aceitáveis e, ao mesmo tempo, optimizar o retorno sobre o risco. 

 

O risco principal que a Empresa enfrenta são as alterações ao preço do Petróleo. O preço do gás 

é calculado com base no Petróleo Bruto do Dubai, da Singapore Gasoil and High Sulphur Fuel Oil 
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(HSFO), e é ajustado a cada trimestre.  

21.2 Risco de Crédito 
 

O risco de crédito é o risco de perda financeira para a Sociedade se um cliente ou uma 

contraparte de um instrumento financeiro não cumprir as suas obrigações contratuais e surge 

principalmente das receitas dos clientes da Sociedade. 

 

A Direcção tem uma política de crédito em vigor e a exposição ao risco de crédito é monitorada 

numa base contínua. A exposição ao crédito é limitada quando as receitas comerciais da 

Empresa são devidas somente pelo parceiro da Joint Venture. As outras receitas dizem, 

principalmente, respeito às partes relacionadas. A exposição máxima aos riscos de crédito é 

representada pelo montante a transportar, de cada bem financeiro, na folha de balanço. 

 

Exposição ao Risco de Crédito 
 
O montante a transportar de bens financeiros representa a exposição máxima ao crédito. A 

exposição máxima ao risco de crédito à data do relatório foi: 

  Junho de 

2012 

  Junho de 

2011 

 USD  USD 

Dívidas entre empresas do grupo   601 505   675 346 

Clientes e outros devedores  6 887 961   6 793 718 

Caixa e equivalentes de caixa  95 981 648   74 766 701 

Exposição líquida  103 471 114   82 235 765 

 
 

As receitas comerciais acima incluíram as vendas a um cliente-âncora, a Sasol Gas, uma 

subsidiária da Sasol Limited. 

 

A maturidade das receitas comerciais à data do relatório era: 

  Junho de 2011   Junho de 2010 

  USD   USD 

Não vencido 5 698 250   6 412 187  

 
Baseado nas taxas de incumprimento históricas, a Empresa acredita que nenhuma permissão de 

incumprimento é necessária, no respeitante às receitas comerciais. 

 
21.3 Risco de Moeda 

 
A Empresa incorre em riscos como resultado das compras em moedas externas. A moeda que dá 
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origem ao risco de moeda em que a Empresa negocia é o Metical moçambicano.  

Exposição ao risco de moeda 
 
A exposição da Empresa ao risco da moeda externa foi o seguinte, baseado em montantes 

hipotéticos: 

  Junho de 2012   Junho de 2011 

  MT   MT 

Clientes  -   65 755 
Fornecedores (1 510 298)   (3 062 219) 

 (1 510 298)   (2 996 464) 

    

As taxas de câmbio significativas foram aplicadas durante o ano:  
 

   

   Câmbio médio    Taxa pontual 

Data do Relatório   30 de Junho de 
2012 

 30 de Junho de 
2011 

 30 de Junho de 
2012 

 30 de Junho 
de 2011 

                  

MT por USD   27.47  32.98  28.01  27.84 

 

Análise de sensibilidade  
 
Um decréscimo ou acréscimo de 1% no valor das moedas externas contra o Dólar dos Estados 

Unidos, nas exposições da moeda externa da Empresa, teria o efeito de acrescer ou decrescer o 

capital dos accionistas, assim como o lucro antes de impostos, em USD 534 (2011: USD 1 065). 

Esta análise assume que todas as outras variáveis permanecem constantes.   

 

21.4 Risco de Liquidez 
 

O risco de liquidez é o risco da Empresa não ser capaz de cumprir as suas obrigações financeiras 

quando vencidas. 

A abordagem da Empresa no que respeita à gestão do risco de liquidez visa assegurar, tanto 

quanto possível, que tenha sempre liquidez suficiente para cumprir as suas obrigações quando 

devidas, tanto em condições normais como de pressão, sem incorrer em perdas inaceitáveis ou 

arriscar danos à reputação da Empresa. 

O risco de liquidez é gerido activamente através de projecções de fluxo de caixa, para assegurar 

a disponibilidade de fundos suficientes para cumprir todos os compromissos de curto e longo 

prazo. 

Tipicamente, a Empresa assegura que dispõe de numerário suficiente para fazer face às despesas 

operacionais previstas a curto prazo, incluindo o serviço de obrigações financeiras. 
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As maturidades contratuais de obrigações financeiras, incluindo as datas de pagamento 

estimadas são as seguintes: 

 

  

Montante a 
Transportar 

 
Fluxo de 

Caixa 
Contratual 

 
6 meses ou 

menos 
 

06-12 
Meses 

 
1-2 

anos  
2-5 

anos 
 

Mais de 
5 anos 

  USD  USD  USD  USD  USD 

 

USD  USD 

30 de Junho de 2012 

 

 

 

      

 

   

Créditos bancários 

financeiros não-

derivados 89 822 619  (89 822 619)  (2 725 667)  (7 166 906)  (14 161 276) 
 

(42 955 496)  (22 813 283) 

Clientes e outros 

devedores 4 741 964  (4 741 964)  (4 741 964)  -  - 
 

-  - 

 
94 564 583   (94 564 583)   (7 467 631)   (7 166 906)   (14 161 276)   (42 955 496)   (22 813 283) 

  

 

 

      

 

   

  

Montante a 
Transportar 

 
Fluxo de 

Caixa 
Contratual 

 
6 meses ou 

menos 
 

06-12 
Meses 

 
1-2 

anos  
2-5 

anos 
 

Mais de 5 
anos 

  USD  USD  USD  USD  USD 

 

USD  USD 

30 de Junho de 2011 

 

 

 

      

 

   

Créditos bancários 

financeiros não-

derivados 95 273 954  (95 273 954)  (2 725 667)  (2 725 667)  (10 015 814) 
 

(43 740 885)  (36 065 921) 

Clientes e outros 

devedores 7 754 174  (7 754 174)  (7 754 174)  -  -  -  - 

 

103 028 128  (103 028 128)  (10 479 841)  (2 725 667)  (10 015 814)  (43 740 885)  (36 065 921) 

 
 

 

21.5 Risco da Taxa de Juro 
 

A Empresa está exposta às alterações da taxa de juro sobre os seus empréstimos. O Conselho de 

Administração adopta uma política de assegurar que os seus empréstimos sejam a taxas de 

mercado para avaliar o risco da taxa de juro. 

 
    Montante a Transportar 

  Junho de 
2012 

  Junho de 
2011 

  USD   USD 

Instrumentos de taxa fixa       

Obrigações financeiras 75 933 730   63 595 249 

        

Instrumentos de taxa variável     

Obrigações financeiras 13 888 889   31 678 705 
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Análise de Sensibilidade  
 
Um decréscimo ou um acréscimo de 1% na taxa de juro sobre os instrumentos financeiros de 

taxa variável da empresa teria o efeito de acrescer ou decrescer o capital dos accionistas e o 

lucro antes dos impostos em USD 107. Esta análise assume que as outras variáveis 

permanecerão constantes.   

   
 

23. Transacções com as associadas 
 

A empresa é controlada pela Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP (ENH), que detém 70% 

das acções da empresa, 20% das acções são detidas pelo Governo de Moçambique e os restantes 

10% pertencem a accionistas privados. As transacções durante o ano e os saldos do final do ano, 

com as associadas, são como segue:  

 
 Junho de 

2012 
 Junho de 

2011 
 USD  USD 

i) Saldos no final do ano que emergiram durante o ano    

Devedores interempresas (Note 7)    

Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP   601 505  673 352 

Companhia Moçambicana de Gasoduto, SARL    -  1 994 

   601 505  675 346 

 ii) Montante a receber do Consórcio    

Conta corrente com o Consórcio (Note 8)    

Outros bens no Consórcio (Note 8)  5 698 250  6 412 187 

  5 698 250  6 412 187 

 
iii) Saldos no final do ano emergentes durante o ano de compra de 
serviços, renda do escritório e pagamentos feitos (custos operacionais 

   

e bens fixos)    

Montante a pagar ao Consórcio    

Obrigações correntes – Consórcio (Note 14)  3 902 342  5 395 724 

  3 902 342  5 395 724 

iv) Vendas em Consórcio     

Gás e condensado (Note 15)    

Sasol Petroleum Temane   69 725 993  54 876 318 

 69 725 993  54 876 318 

v) Remuneração dos gestores – chave    

     Salários e outros benefícios dos empregados a curto prazo (Note 16) 543 136  446 016 

 543 136  446 016 

 
24. Eventos após a data do Balanço 
 

Após a 30 de Junho de 2012 não existem eventos significativos que ocorreram que necessitam 

de divulgação ou ajustes nas demonstrações financeiras. 
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25. Compromissos de Capital 
 

Os compromissos de despesas de capital contratados e ainda não incorridos à data do balanço, 

são como segue: 

 
 Compromissos 

autorizados 
de capital 

bruto 
 

 

Autorizados & 
contratados 

 
 

 

Dentro de um ano, 
Autorizados & não 

contratados 
 
 

 USD  USD  USD 

Consórcio (UJV)            

Projectos 35 238 533  -  35 238 533 

Projecto de expansão da UCP de 183 
MGJ 

21 528 926  -  21 426 447 

LPG 12 500 000  -  12 500 000 

Trabalhos nos poços 62 500  -  62 500 

Outros 1 097 239  -  1 097 239 

Incorpóreos      

Medição IGPS 49 868  -  49 868 

Custos administrativos da CMH       
Por aquisição de propriedade, 
instalações e equipamento  42 020 

 
42 020 

 
- 

      

 

O saldo das despesas de capital do Consórcio corresponde a 25% do compromisso de 

sustentabilidade e expansão do projecto de Gás Natural de Pande e Temane, em 30 de Junho de 

2012. 

 


