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Prefácio
Assim que o gás foi “descoberto” na costa virgem de Cabo Delgado, o 
Norte de Moçambique transformou-se em mais um exemplo da implacável 
e irreversível destruição causada pela indústria de combustíveis fósseis, 
no Hemisfério Sul. Ainda há poucos anos, Cabo Delgado era uma província 
costeira pacífica, exuberante e verde, com uma população numerosa, 
composta por pequenos agricultores e pescadores. Muitos viviam onde o 
capim e a areia se encontravam e, com um rendimento complementado 
por uma indústria de turismo próspera. Certamente que não era um mar 
de rosas- a pobreza era e mantém-se abundante- mas, as comunidades 
tinham os seus territórios, acesso livre à água, ao mar e às florestas, assim 
como um meio de subsistência sustentável.

Dez anos depois, a indústria deixou milhares de pessoas desalojadas e sem 
meios de subsistência, destruiu o meio-ambiente e alimentou um conflito 
(corrente já há 5 anos) violento, que já fez com que cerca de um milhão 
de pessoas se tornasse refugiados no seu próprio país. Este conflito  já 
assassinou milhares de pessoas, a sangue frio.

Esta indústria e as suas dinâmicas de poder históricas, empurraram 
Moçambique para o fundo de um buraco de dívidas. E nada deste gás foi 
ainda extraído. Se já causou tanto sofrimento, é assustador pensar o que 
está ainda por vir.

Todos os intervenientes nesta indústria- companhias de combustíveis 
fósseis, instituições de financiamento privado, os bancos de desenvolvi-
mento internacional e os empreiteiros- estão coniventes nesta destruição, 
a algum nível. Mas, uns dos maiores culpados são as Agências de Crédito 
à Exportação, de países ricos, que utilizam dinheiro público para investir 
no gás,  usando o pretexto eufemístico de “desenvolver Moçambique”. 
Na realidade, isto é nada mais que extrativismo neocolonial, exploração 
feita por países nórdicos que capturam os nossos recursos, aumentam a 
pobreza, poluem as nossas águas e rios, e agravam a crise climática- que 
prejudica de forma desproporcional os países do hemisfério Sul.

Este modelo económico, que permite com que corporações e governos 
violem Direitos Humanos e Ambientais com impunidade, precisa de 
ser substituído por um modelo que traga soluções reais para as crises 
climáticas e outras a que estamos submetidos hoje em dia.

Este relatório foi escrito por organizações de 6 diferentes países ( inclu-
indo Moçambique), que de forma coletiva estão a fazer campanhas contra 
a indústria do gás em Cabo Delgado. Mas, mais importante ainda, este 
relatório foi criado através de histórias valiosas de pessoas, membros das 
comunidades afetadas, que puseram as suas vidas em risco, para fornecer 
estes testemunhos.

Este relatório é crucial para trazer justiça ao povo de Moçambique. Detalha 
os impactos desta indústria e desfaz uma teia de informações económicas 
complexas, para que o público internacional possa compreender como é 
que os governos estão a utilizar dinheiro dos impostos para fomentar a 
destruição, em lugares que pensam que ninguém irá perceber. É impor-
tante para que se compreenda porque é que eles têm de ser interrom-
pidos, imediatamente.

Anabela Lemos

Diretora Justiça Ambiental, Mozambique

Anabela Lemos, Diretora Justiça 
Ambiental, Friends of the Earth 

Mozambique
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O foco deste relatório é no financiamento público das 
Agências de Crédito à Exportação (ECAs) na Holanda, 
Reino Unido (UK), Estados Unidos (EUA), França e 
Itália, para os projetos de Gás Natural Liquefeito (GNL) 
em Moçambique. Analisamos os impactos dos projetos 
de GNL em Moçambique, em e a sua relação com 
a aprovação de apoio de financiamento público. Os 
nossos resultados mostram que, apesar dos impactos 
negativos serem bem sabidos em antemão, a análise e 
avaliação dos ECAs foram incompletas, inconsistentes 
e incorretas e, além disto, não seguiram sequer as 
diretrizes e obrigações legais do mesmo, em relação 
ao due diligence e à transparência em assuntos como: 
alterações climáticas, impactos sociais e ambientais 
e Direitos Humanos. Estamos portanto a convocar os 
ECAs, para que retirem o seu até então apoio e que 
não providenciem mais nenhum financiamento aos 
projetos de GNL em Moçambique. Governos, compan-
hias e ECAs, precisam de garantir compensações e 
reparações às comunidades e ecossistemas afetados. 
Nós também exigimos que os governos desenvolvam 
e implementem políticas para uma descontinuação 
rápida de todo o financiamento público de apoio aos 
projetos de combustíveis fósseis.

Gás em Moçambique

Em 2010 e 2011, enormes campos de gás offshore 
foram encontrados em Moçambique. Imediatamente, 
grandes corporações transnacionais de petróleo e gás, 
com sedes em países de altos rendimentos e apoiadas 
pelos seus governos, começaram a desenvolver 
planos para explorar estes campos de gás, com vista 
em grandes lucros e, maioritariamente para expor-
tação. Isto, em cooperação próxima com o governo de 
Moçambique, no Sul de Moçambique. Três grandes 
projetos de Gás Natural Liquefeito (GNL), ambos com 
componentes onshore e offshore, foram desenvolvidos  
desde então, valendo em conjunto biliões de dólares 
americanos: o GNL Moçambique (TotalEnergies) e o 
projeto GNL Coral South Floating (Eni e ExxonMobil), 
que estão na sua fase de construção, assim como GNL 
Rovuma (Eni, ExxonMobil e a Companhia Nacional de 
Petróleo da China (CNPC) que ainda não iniciaram, 
estão à espera da sua Decisão Final de Investimento 
(FID).

Conflitos e Instabilidade

Desde o início, estava claro que a extração de gás 
no Norte de Moçambique, mais precisamente na 
província de Cabo Delgado, estava associada a 
grandes riscos. Cabo Delgado é uma das regiões mais 
pobres de Moçambique, onde os seus residentes se 
sentem abandonados pelo governo, que apenas se 
foca em investimentos no Sul do país. Uma geração de 
homens, a lidar com desemprego e poucas perspec-
tivas de um futuro decente, têm demonstrado sinais 

de rebelião contra a força governante, desde  
2007 1.  A presença de grandes quantidades de vali-
osos recursos naturais, tais como o gás e o ouro, dos 
quais a população não beneficia, constituem uma 
situação prestes a explodir. Isto foi acelerado por um 
escândalo enorme de corrupção, que veio a público 
em 2016-  o escândalo dos Fundos Públicos no Atum- 
que causou grandes dívidas e uma crise económica 
profunda, após a retirada de apoio do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e dos doadores internacionais, em 
Moçambique. 2  

Os projetos de gás têm impactos enormes no meio 
ambiente e nas comunidades que vivem nas áreas 
onde as companhias de extração de gás constroem 
as suas usinas GNL e relativa infraestrutura. Para 
a construção do parque onshore Afungi GNL, 557 
famílias terão de ser realocadas de acordo com a 
indústria3, deixando para trás as suas casas, meios de 
subsistência- maioritariamente agricultura, pesca e 
turismo. Desde o início, o plano e processo de consulta 
foi falho e, de acordo com a pesquisa de campo elab-
orada pela Justiça Ambiental (JA! Ou Amigos da Terra 
Moçambique), até à data de publicação deste relatório, 
mais de metade das pessoas que se viram obrigadas 
a reassentar, estão ainda à espera da compensação a 
que estão intitulados.

Esta combinação de fatores e desenvolvimentos, 
fomentou o já existente descontentamento na área e, 
contribuiu para as violências insurgentes de 2017 em 
diante, causando mortes e terror entre a população 
local. Em Março e Abril de 2021, um ataque violento na 
cidade de Palma, no coração da área de extração de 
gás, levou a TotalEnergies a declarar Force  
Majeure 4.  O projeto de GNL em Moçambique, está 
paralisado desde então. E, a Decisão Final de Inves-
timento, para o Rovuma GNL, ainda não foi assinado, 
após várias prorrogações.

A Amnistia Internacional 5, apresenta um cenário 
horrível de abusos e violações aos Direitos Humanos, 
pelos insurgentes. Situações que incluem decap-
itações e cortar pessoas aos pedaços. Meninos e 
meninas jovens, são raptados para fazer parte das 
milícias. Violência sexual é comum e generalizada. 
Consequentemente, os ataques aos civis, levaram ao 
desalojamento de centenas de milhares de pessoas 
e, a uma crise humanitária de grande escala, na área. 
O governo Moçambicano está a intervir, instalando 
companhias militares e de segurança privada, que por 
sua vez, também estão a violar os Direitos Humanos e 
a contribuir para um agravamento da crise. A pedido 
do governo de Moçambique, a comunidade interna-
cional também se envolveu. As tropas Moçambicanas 
receberam treinos da UE 6 e dos EUA 7 e, Ruanda e 
SADC 8 estão a intervir através de forças militares. 
Jornalistas e ativistas de ONGs que documentam esta 
situação, são intimidados, detidos ilegalmente e até 
torturados ou assassinados, o que faz com que seja 
muito difícil documentar essa realidade atual de Cabo 
Delgado 9 10. Sem dúvida que a segurança e estabili-
dade nesta região foram erodidas de tal forma, que é 
difícil ver uma solução sustentável num  

Sumário Executivo

Prefácio
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futuro próximo.

Alterações Climáticas

Em 2015, 4 anos depois da descoberta de gás, 
na Conferência de Paris na UNFCCC, os países 
concordaram em limitar o aquecimento global até 2 
graus Celsius 11, e para isto, implementar esforços 
para limitar o aumento de temperatura a um máximo 
de 1.5 graus Celsius. Os maiores contribuidores para 
as alterações climáticas são os combustíveis fósseis. 
No entanto, ao invés de serem feitos esforços imedi-
atos para aumentar as energias renováveis e para 
eliminar os combustíveis fósseis, a extração e uso 
de combustíveis fósseis, do gás em particular, tem 
aumentado significativamente, nos últimos tempos. 
Neste contexto, o gás é promovido por alguns países, 
como um “combustível de transição”, um passo 
necessário intermédio entre o carvão e as energias 
renováveis. No entanto, dados científicos mostram 
que  o gás também produz altas emissões de gases 
de efeito de estufa, especificamente metano. Dados 
científicos também mostram que o aumento dos 
projetos de gás mantém-se no caminho, impedindo a 
realização dos objetivos traçados no Acordo de  
Paris. 12 13 

Estudos mostram que os três projetos de extração de  
gás em Cabo Delgado têm o potencial para resultar 
em enormes emissões de gases de efeito de estufa, o 
que poderia aumentar o total das emissões feitas por 
Moçambique, até 14% 14. Estima-se que o gás a ser 
utilizado (scope 3), para o projeto de GNL em Moçam-
bique, seja por volta de 116 tCO2e por ano, que é 
equivalente ao total de emissões no sector de aviação 
de todos os estados da UE, combinados 15. Ironica-
mente, Moçambique é extremamente vulnerável às 
alterações climáticas e de momento já sofre com os 
impactos severos da seca, cheias e climas extremos. 
Os projetos GNL, apenas irão exacerbar as alterações 
climáticas. Ao juntar isto, com a pobreza e o fraco 
desenvolvimento institucional, os eventos climáticos 
extremos passam a ter um impacto devastador na 
população, especialmente nas áreas de planícies 
costeiras, densamente populadas. 16 
 

A ausência de benefícios económicos para 
Moçambique

Os projetos de gás em Moçambique são promovidos 
pelas companhias fósseis, como essenciais ao desen-
volvimento económico de Moçambique. No entanto, a 
história de “gás para o desenvolvimento” está a falhar 
gravemente, por inúmeras causas. Os rendimentos 
destes projetos irão primeiramente e principalmente, 
beneficiar as companhias 17 estrangeiras envolvidas. 
Neste processo, Moçambique perderá bilhões, através 
de estruturas de evasão fiscal montadas pelas 
companhias, um contexto fiscal fraco e uma capaci-
dade 18 governamental fraca.

Mesmo depois de todos os custos dos investimentos 
serem cobertos, o que provavelmente levaria no 
mínimo mais 10 anos 19, ainda assim Moçambique 

seria o último na lista dos beneficiários desta extração 
de gás.  Enquanto isso, o conflito relacionado com 
o gás, assim como a corrupção e problemas de 
dívidas ligados às descobertas de gás, têm atormen-
tado o país e têm piorado a situação económica e, 
criando instabilidade, ao invés de trazerem melho-
rias. Não há soluções à vista. Além disso, os preços 
do gás a nível mundial são extremamente voláteis, 
o que faz com que seja difícil prever os possíveis 
lucros futuros. Apesar de, atualmente, os preços do 
gás estarem altos, o futuro do gás não parece tão 
otimista como se previa, pelas alterações climáticas 
globais e  políticas de energia 20. Enquanto o Mundo 
se move em direção à eliminação do financiamento 
público para os combustíveis fósseis e em direção das 
energias renováveis, as perspectivas económicas do 
gás, serão afetadas e assim, os investimentos para os 
combustíveis fósseis, correm o risco de se tornarem 
ativos estagnados, num futuro próximo. 21

A nível local, os projetos mal providenciam trabalhos 
para as populações, que pelo contrário, têm visto os 
seus meios de subsistência a desaparecer. Piorando 
ainda mais a situação, a Force Majeure, destruiu a 
economia local e os pequenos negócios que tinham 
passado a existir em conjunto com a indústria do 
gás. Além disto, pela maioria do gás ser exportado 22 
e pelo facto dos investimentos de energia renovável 
serem limitados, o acesso à energia para a população 
em Moçambique não aumentará, ao contrário do que 
diziam sobre os benefícios destes projetos de gás.

Prejudicando uma transição justa para 
fontes de Energia Renováveis

Os grandes investimentos em projetos novos de 
combustíveis fósseis, não só estão a contribuir para 
o aumento da emissão de gases de efeito de estufa, 
como estão ao mesmo tempo, a retardar os investi-
mentos em energias renováveis. Pesquisas mostram 
que novas infraestruturas de gás, prendem as 
emissões por um longo período. A infraestrutura de 
gás multi bilionária foi projetada para operar nas próx-
imas décadas, não para fazer uma transição rápida 
para as energias renováveis. Isso é ainda mais prob-
lemático, sabendo que Moçambique tem condições 
favoráveis tanto para energia eólica como solar. Já 
em 2018, a Agência Empresarial Holandesa, publicou 
um relatório sobre a energia em Moçambique, no qual 
apontou que Moçambique possui um enorme poten-
cial de energia renovável, mas que o desenvolvimento 
de energias renováveis tem sido dificultado pela 
dependência do país em combustíveis fósseis. E, que 
os combustíveis fósseis provavelmente continuarão a 
ser tomados em consideração económica importante 
devido às substanciais reservas de gás offshore 23. 
O apoio internacional total para todos os projetos de 
energia renovável em Moçambique é de 230 milhões 
de dólares – um sexagésimo do montante do finan-
ciamento público apenas para o projeto da LNG de 
Moçambique. 24v
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O Papel das Agências de Crédito à 
Exportação 

Apesar dos impactos negativos dos projetos de 
extração de gás em Moçambique e dos riscos asso-
ciados, os projetos GNL são apoiados por governos de 
países de rendas médias e altas, por meio de Agências 
de Crédito à Exportação (ECAs). As ECAs são institu-
ições financeiras filiadas ao governo, que fornecem 
crédito seguro ou garantias para empresas que 
realizam projetos no exterior. Os riscos relacionados a 
esses compromissos são assumidos pelos respectivos 
governos.

Os projetos em Moçambique são apoiados pelas 
ECAs da China. França, Itália, Japão, Corea, Holanda, 
África do Sul, Reino Unido (UK) e Estados Unidos 
(US). Neste relatório nós focamos na ECA da Holanda, 
França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos, que 
juntos aprovaram quase 9 Bilhões de Dólares Ameri-
canos para projetos de Gás em Moçambique, através 
de empréstimos diretos, créditos e seguros. Por meio 
de solicitações de Liberdade de Informação (FoI) e 
outras medidas legais, os grupos (1): Amigos da Terra 
(FoE) e outras organizações ambientais com sedes 
nesses cinco países, tentaram obter mais informações 
sobre os processos de tomada de decisão do ECA, que 
levaram à aprovação de apoio financeiro aos projetos 
em Moçambique. Infelizmente, esses esforços não 
resultaram em uma divulgação completa ou mesmo 
adequada.

Embora as medidas de devida diligência devam ser 
tomadas pelas ECAs, e mesmo a OCDE recomendando 
transparência, em grande parte não estão claras 
quais análises e avaliações foram usadas e em que 
fundamentos os projetos foram aprovados. As ECA do 
Reino Unido e dos EUA comprometeram-se a apoiar a 
GNL de Moçambique após as primeiras insurgências 
violentas, iniciadas em 2017. A ECA holandesa ADSB 
chegou mesmo a comprometer-se a apoiar, um dia 
após o violento ataque a Palma em 2021, que acabou 
por forçar a TotalEnergies a declarar força  

maior. Ao longo do processo de desenvolvimento 
do projeto, as OSC interessadas têm sinalizado os 
riscos de Direitos Humanos e a dinâmica de conflito 
crescente no terreno. Além disso, todas as ECA 
revisadas assumiram os seus compromissos, após o 
famoso escândalo de corrupção de fundos públicos 
na empresa de Atum e a crise económica relacionada 
em 2016. Além disso, os impactos climáticos não 
foram suficientemente avaliados, embora os especial-
istas alertam há anos sobre o impacto e os riscos dos 
investimentos em gás natural.

Na Holanda e na Inglaterra e, provavelmente também 
em outros países, os ECA usaram um relatório da 
agência de consultoria Wood Mackenzie, para avaliar 
o impacto climático da GNL de Moçambique. O 
processo dos FoI na Holanda, levou à divulgação desta 
avaliação, que mostra que a aprovação do GNL de 
Moçambique, foi baseada numa suposição incorreta e 
no cálculo incompleto de emissões. Wood Mackenzie 
não só usou o cenário 2oC em vez do cenário  1.5oC, 

como também não calculou as emissões scope 3, 
resultantes do projeto. A avaliação também indica 
claramente que não é possível providenciar avaliação 
definitiva nas reduções de emissões de projetos 
GNL de Moçambique, refutando o argumento do 
“gás como combustível de transição”. A Avaliação de 
Impacto Ambiental do projeto Coral South FLNG da 
Eni também carece de scope 3, bem como os cálculos 
de emissões fugitivas (metano) e conclui que as 
emissões do projeto são “insignificantes”. 25

Os pedidos da FoI, até ao momento, não apresentaram 
todos os documentos necessários para se verificar se 
foi realizada a devida diligência em relação ao impacto 
social e ambiental, os riscos de segurança e (a falta 
de) benefícios económicos, apresentaram apenas 
suposições de que os projetos contribuirão para o 
desenvolvimento, e que os riscos, incluindo o violento 
conflito, serão mantidos sob controle. Por exemplo, o 
Plano de Impacto Ambiental e Social (ESAP) relacio-
nado com o projecto da GNL de Moçambique (ainda) 
não foi partilhado. Além disso, as (poucas) documen-
tações recebidas na Holanda até agora, mostram 
que a aprovação foi dada enquanto o ESAP ainda 
estava a ser desenvolvido e que as preocupações de 
atores importantes como a Embaixada Holandesa 
em Maputo, dificilmente foram consideradas. No seu 
conjunto, os documentos recebidos e analisados, 
criam um quadro em que os interesses das empresas 
nacionais têm precedência sobre os interesses do 
povo moçambicano, assim como sobre os comprom-
issos com as políticas e obrigações internacionais.

Caso Climático no Reino Unido

No Reino Unido, Os Amigos da Terra EWNJ iniciaram 
um processo de litígio, sobre se o compromisso finan-
ceiro da UKEF com a LNG de Moçambique viola os 
compromissos do Reino Unido, no âmbito do acordo 
climático de Paris. A primeira Revisão Judicial deu um 
resultado potencialmente esperançoso, em março de 
2022 26: um dos dois juízes julgou o apoio da UKEF ao 
Moçambique GNL, como ‘ilegal’ e o caso irá agora para 
o Tribunal de Recurso (julgamento final previsto para 
o segundo semestre de 2022 ou início de 2023). Se 
os juízes finalmente decidirem que o compromisso do 
ECA foi de fato ilegal, este deve ser retirado. Isso pode 
abrir um precedente para que ONGs de outros países 
iniciem ações judiciais semelhantes.

O fim do financiamento fóssil público: 
Declaração de Glasgow

Outro desenvolvimento importante foi o do compro-
metimento recente de 34 países, incluindo todos 
os países revisados neste relatório e 5 instituições 
financeiras, na conferência climática do UNFCCC em 
Glasgow (Novembro 2021) para se parar de financiar 
quaisquer novos projetos de combustíveis fósseis 
inabaláveis com dinheiro público, até o final de 2022. 
(iv) O Reino Unido já tinha desenvolvido uma política 



10 |  PREFÁCIO

para acabar com o financiamento fóssil até ao final 
de Março de 2021.Os outros signatários da Declaração 
de Glasgow estão agora no processo de traduzir o seu 
compromisso em política. Será crucial garantir que 
os países cumpram os seus compromissos climáticos 
até ao final deste ano e que implementem políticas 
bem definidas, ambiciosas e alinhadas com as mais 
recentes pesquisas científicas sobre o clima, sobre o 
que é necessário para limitar o aquecimento global a 
1,5 ° C. Essas políticas não devem permitir isenções 
para investimentos relacionados com o gás.

Legislação para Regular Corporações e 
aumentar Responsabilização

Para além dos acordos climáticos, o caso de Moçam-
bique também mostra que as ECA e as empresas que 
eles apoiam, não estão a tomar medidas suficientes 
para prevenir e mitigar os danos ambientais e violação 
dos Direitos Humanos e, que falham na falta de trans-
parência em relação a como o dinheiro público está 
a ser gasto. O rápido desenvolvimento de legislações 
internacionais, regionais e nacionais vinculantes para 
corporações transnacionais e outras empresas, nas 
suas cadeias de valor globais, pode contribuir para 
garantir a responsabilidade corporativa, que é urgen-
temente necessária. No entanto, embora desenvolvi-
mentos promissores estejam ocorrendo em todos 
os níveis, esses processos políticos são lentos e, 
responsabilizar empresas e instituições, uma vez que 
essa legislação seja aprovada, será mais um obstáculo 
a ser superado.

 

Recomendações 
O desastre humanitário que ocorre atualmente no 
norte de Moçambique, está ligado às descobertas 
de gás e às operações das empresas transnacionais 
fósseis e seus financiadores. O apoio da ECA a estes 
projetos tem sido essencial: dado os grandes e bem 
conhecidos riscos que os projetos de gás, na área, 
acarretam, era altamente improvável que as empresas 
tivessem assumido esses riscos sem o apoio do finan-
ciamento público.

Os motivos pelos quais as ECAs de países como 
Holanda, França, Itália, Reino Unido e EUA, tenham 
aprovado o seu apoio, são incompatíveis com o 
compromisso desses países com o acordo de Paris e 
acordos nacionais e internacionais sobre governança 
responsável. Abaixo, listamos as recomendações 
urgentes para abordar a situação atual em Moçam-
bique, bem como recomendações para garantir que as 
ECAs eliminem efetivamente o apoio fóssil até ao final 
de 2022.

1. Recomendaçoes relacionadas com 
os projetos GNL em Cabo Delgado, 
Moçambique

Os projetos GNL em Cabo Delgado, Moçambique, 
são incompatíveis com a meta de aquecimento 
global de 1.5o C, conforme estabelecido no acordo 
de Paris. Estes mesmos projetos contribuíram 
para que as tensões sociais se transformassem 
em conflitos violentos e desastres humanitários. 
Portanto, é necessário encerrar imediatamente as 
operações desta indústria, desmantelar com segu-
rança a infraestrutura atual e garantir compensações 
e reparações às comunidades impactadas e meio 
ambiente, bem como apoiar o futuro sustentável de 
Moçambique, apoiando o pleno desenvolvimento do 
seu potencial de energia renovável. Todas as partes 
envolvidas devem assumir sua responsabilidade neste 
processo:

•   As ECAs da Holanda, França, Reino Unido, Itália, 
Estados Unidos, Coreia, Japão, China e África do 
Sul e, outros investidores, devem retirar o seu 
apoio financeiro aos projetos de GNL em Moçam-
bique, com base na alegação de que o processo de 
tomada de decisão foi falho e baseado em pres-
supostos errados . Além disso, as ECAs e outros 
investidores devem rever de forma crítica os seus 
processos de tomada de decisão, assim como a sua 
devida vigilância, que levaram à aprovação do apoio 
aos projetos de GNL em Moçambique, e devem ser 
transparentes sobre isto.

•   A TotalEnergies deve garantir uma eliminação 
imediata e justa do projeto de GNL de Moçambique.

•   A Eni, ExxonMobil e a CNPC devem cancelar o 
projeto GNL do Rovuma, não avançando com a 
decisão final de investimento.

•   A Eni e a ExxonMobil deve desmantelar a planta 
Coral do Sul FLNG, garantindo reparação dos atuais 
impactos ambientais, pois é incompatível com o 
comprometimento climático, pois irá causar danos 
ambientais irreversíveis e não irá trazer desenvolvi-
mento económico ou prosperidade para Moçam-
bique.

•   A TotalEnergies deve assegurar imediatamente a 
completa implementação dos seus compromissos 
de reassentamento, conforme estabelecido no 
plano de reassentamento. Deve compensar gener-
osamente as pessoas deslocadas e reparar os 
compromissos não cumpridos.

•   A TotalEnergies, a Eni, a ExxonMobil, como também 
outras empresas e intervenientes, financiadores e 
agentes governamentais, devem fazer reparações, 
incluindo a garantia de compensação financeira 
pela destruição ambiental e impactos que tiveram 
nas comunidades, incluindo o deslocamento e 
perda de meios de subsistência (com base nas 
demandas de pessoas afetadas.)

•   Todas as empresas, financiadores e agentes do 
governo, devem trabalhar juntos para iniciar o 
desenvolvimento sustentável e intervenções de uma 
transição justa. Assim como abordar os (efeitos da) 
violência, trauma, insegurança alimentar, desloca-
mento, garantindo:
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•   O desenvolvimento e implementação de políticas 
sustentáveis de energia, priorizando as necessi-
dades de energia dos cidadãos moçambicanos e 
energia renovável e eficiência energética.

•   A retirada das tropas militares e empresas de 
segurança privada e abordar as graves violações 
dos Direitos Humanos e das Mulheres. Assim 
como abordar a repressão por parte das forças 
militares, responsabilizando os responsáveis.

 

2. Políticas para prevenir e acabar com 
projetos prejudiciais de combustíveis 
Fósseis no Mundo

De forma a pôr um fim em (investimentos em) 
novos, projetos prejudiciais de combustíveis fósseis, 
é importante que os governos mostrem ambição e 
urgência em implementar o compromisso de Glasgow, 
acabando direta e indiretamente com o financiamento 
público fóssil e desenvolvendo e implementando uma 
legislação vinculativa nacional, regional e interna-
cional, para regular a corporações.

A. Recomendações sobre a implementação da 
Declaração de Glasgow sobre finanças públicas 
internacionais

•   Definir o termo “inalterado” para significar o 
fim de todo o financiamento fóssil a montante e 
midstream , para evitar qualquer uso indevido ou 
suporte contínuo, para combustíveis fósseis.

•   Definir ‘Excepções definidas limitadas e claras’ 
para assegurar que estas não permitam o apoio 
à infraestrutura de gás em qualquer parte do 
mundo. 

•   Evitar um aumento em apoio direto para projetos 
de combustíveis fósseis, antes do prazo final 
de 2022: Rever o financiamento de todos os 
projetos de combustíveis fósseis propostos para 
garantir que estes atendam aos requisitos da 
declaração de Glasgow, antes do prazo final de 
2022, para limitar o bloqueio de gás.

•   Assegurar que o compromisso se estenda para 
infraestruturas relacionadas ao combustível 
fóssil, incluindo transportes, portos, aeroportos, 
etc

•   Estender o compromisso de Glasgow para o 
apoio doméstico para combustíveis fósseis

B. Recomendações adicionais para agências de 
Crédito à Exportação e aos governos por trás 
destas:

•   Garantir que as ECAs atuem de acordo com o 
Acordo da OECD e com as Abordagens Comuns 
e garantir que o Acordo OECD e as Abordagens 
Comuns da OECD sejam revistos em breve para 
alinhá-los ao Acordo de Paris e à Declaração de 
Glasgow.

•   Assegurar que as ECAs melhorem rigorosamente 
e que sejam transparentes sobre suas práticas 
de diligência devida, incluindo a garantia de cláu-
sulas contratuais claras sobre quando desistir de 
um projeto.

3. Recomendações para a Legislação de 
Responsabilidade Corporativa:

•   Desenvolver e implementar fortes e efetivas 
regras vinculativas para corporações, a níveis 
nacionais, regionais e internacionais. Incluindo o 
envolvimento construtivo no processo para um 
instrumento juridicamente vinculativo da ONU, 
para regular as corporações transnacionais em 
relação aos Direitos humanos.

•   Garantir que qualquer legislação para regular as 
corporações inclua a responsabilidade legal das 
empresas controladoras e terceirizadas sobre 
todas as suas cadeias de valor e relações comer-
ciais, bem como proporcionar justiça e reparação 
a todas as pessoas afetadas, o mais rápido 
possível e em todos os níveis (nacional, regional 
e internacional). Novas leis devem esclarecer que 
a principal obrigação da empresa é prevenir ou 
acabar com os danos, e que as empresas não 
devem escapar da responsabilidade por danos, 
argumentando que respeitam as obrigações de 
devida diligência.

•   Assegurar que qualquer nova legislação inclui 
responsabilidade administrativa, civil e crim-
inal, quando as empresas não cumprem a sua 
obrigação de prevenir violações de Direitos 
Humanos e danos ambientais e, quando causam 
ou contribuem para violações e danos. Assim 
como a remoção dos obstáculos que as pessoas 
afetadas enfrentam quando procuram por 
justiça.

•   Garantir que as novas legislações corporativas 
incluem obrigações concretas para que todas 
as empresas identifiquem os riscos climáticos 
nas suas cadeias de valor; traçar um plano para 
alinhá-los ao Acordo de Paris, incluindo metas 
de redução de emissões de curto, médio e longo 
prazo e tomar medidas para reduzir as suas 
emissões totais (scope 1, 2 e 3) nas suas cadeias 
globais de valor. 

•   Assegurar que qualquer nova legislação inclui 
mecanismos de aplicação, fortes e eficazes e 
sanções adequadas em caso de incumprimento.
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Moçambique não só é um dos países mais pobres do 
mundo 27, é também onde existe uma das maiores 
reservas naturais de gás, em África. Em 2010 e 2011, 
a companhia de energia dos EUA- Anadarko e, a 
companhia de energia Italiana- Eni, descobriram 
grandes quantidades de gás natural na costa da 
província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique 
(Área 1, mais próxima da costa e, área 4, respetiva-
mente). Isto fez com que se tornassem as reservas 
naturais de gás offshore, mais prósperas do país. Em 
2019, os ativos da Anadarko, na área 1, foram vendidos 
à companhia francesa de energia- TotalEnergies, num 
total de 3.9 bilhões de dólares americanos. 28

A exploração de gás nos campos, tem sido negociada 
entre o governo Moçambicano e as companhias inter-
nacionais de energia, sem o envolvimento da popu-
lação local. Atualmente, existem três grandes projetos 
de gás natural liquefeito (GNL), planejados ou em 
construção, na província de Cabo Delgado: 

1. GNL Moçambique: o output dos campos de gás da 
área 1, com resultados previstos de 12.88 milhões 
mt/ano 29, serão transportados para o Parque 
GNL de Afungi (onshore), através de um oleoduto 
submarino de 45 km de cumprimento. No parque 
GNL de Afungi, o gás é arrefecido até -162oC e 
transformado em líquido. Para depois, ser expor-
tado para outros países, através de reservatórios 
criogénicos ou tanques GNL. O projeto é coman-
dado pela TotalEnergies e, a Decisão Final de 
Investimento (FID), de 20 bilhões de dólares para 
este projeto, foi assinada em 2019. O projeto está 
atualmente suspenso, devido à insegurança na 
região. 

2. O projeto GNL Rovuma, liderado pela Eni, Exxon-
Mobil e pela Companhia Nacional Chinesa de 
Petróleo (CNPC), baseia-se em três reservas de 
gás do complexo de Mamba, na área 4, na bacia do 
Rovuma, localizada aproximadamente a 40 Km da 
costa de Cabo Delgado. O plano é que o gás seja 
transportado através de oleodutos, até à terminal 
GNL do Rovuma, que será construída no parque 
GNL de Afungi (onshore), onde o gás será liquefeito 
para distribuição. A FID para extrair 15.2 milhões 
mt/ano 30, já foi adiada várias vezes e até agora não 
foi assinada. 

3. A parte da área 4, que se encontra longe demais 
da costa para poder transportar gás para a terra 
através de oleodutos, será liquefeita no local. Por 
isso, uma planta GNL flutuante (FLNG) com uma 
capacidade de 3.4 milhões mt/ano 31, foi construída 
na Coreia do Sul. O reservatório chegou em Janeiro 
de 2022 a Moçambique e, a planta FLNG deverá se 
tornar operacional na segunda metade de 2022 32. 
Este projeto é o projeto FLNG Coral Sul, liderado 
pela Eni e pela ExxonMobil. A FID de 7 bilhões de 
dólares foi assinada em 2017. 33

Desde o início, ONGs e especialistas têm indicado os 
impactos prejudiciais ao clima, ambiente e Direitos 
Humanos, que estes projetos de gás causariam, assim 
como benefícios duvidosos (de desenvolvimento) para 

Moçambique e população de Cabo Delgado. No parque 
(onshore) GNL de Afungi, estão incorporados grandes 
planos de realojamento de comunidades camponesas 
e pescatórias, que irão roubar a estas comunidades, 
as suas histórias, casas e meios de sustento. Além 
disto, Cabo Delgado é uma província com tendência a 
conflito, que é exacerbado pelas descobertas de gás e 
interesses externos na área.

Mesmo sabendo que a exploração de gás está asso-
ciada a altos riscos e que os conflitos armados têm 
criado um sofrimento e insegurança extrema, em Cabo 
Delgado e províncias vizinhas desde 2017, os projetos 
são apoiados por Agências de Crédito à Exportação 
(ECAs), de 9 países (China, França, Itália, Japão, 
Coreia, Holanda, África do Sul, Reino Unido (UK) e 
Estados Unidos (EUA)), fornecendo seguros, garan-
tias, créditos e financiamentos no valor de bilhões de 
dólares americanos. 34 35

Neste relatório, focamos nas ECAs da Holanda, França, 
Itália, UK e EUA, que juntos aprovaram quase 9 bilhões 
de dólares, em financiamento público para apoiar 
projetos GNL em Moçambique. O foco nestes cinco 
países, é um seguimento de alguns anos de pesquisa 
feita por grupos dos  Amigos da Terra (FoE) e outras 
organizações ambientais ,com base nos respectivos 
países, para que pudessem ganhar mais conheci-
mento no processo de tomada de decisões, relacio-
nado com as ECAs dos seus países. Neste relatório, 
apresentamos as nossas principais conclusões e 
recomendações, relacionadas a este apoio Europeu e 
dos EUA.

1. Reino Unido: UKEF financiou o projeto GNL em 
Moçambique, com 1.15 bilhões de dólares, em 
empréstimos e garantias 36 (Junho 2020).

2. Holanda: ADSB providenciou seguro de crédito 
à exportação, às companhias holandesas, inclu-
indo a Van Oord valor de quase 1 bilhão de euros, 
para estas se envolverem nos projetos de GNL em 

Agências de Crédito à Exportação 
(ECAs)?

ECAs são instituições privadas ou 
quasi-governamentais, que atuam como 
intermediárias entre governos nacionais 
e exportadores, para cobrir os riscos 
financeiros. Isto pode ser feito através 
do providenciamento de crédito (apoio 
financeiro) ou créditos de seguros e 
garantias, ou ambos, dependendo no 
mandato dado pelo governo à ECA. os 
riscos sob estes créditos, garantias e 
seguros, são suportados pelo governo 
patrocinador. Algumas ECAs também 
podem oferecer créditos ou cobrir, por 
conta própria. Sem apoio do governo, 
isto não diferencia de atividades comuns 
bancárias. 

Introdução
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Moçambique (25 de Março de 2021). 

3. Itália: SACE aprovou o financiamento dos projetos 
SAIPEM e Eni, nas GNL em Moçambique os projetos 
GNL Coral Sul, respetivamente. SAIPEM beneficiou 
de uma garantia de 950 milhões de dólares para 
empréstimos, através do projeto GNL em Moçam-
bique, em 2020; o projeto GNL Coral Sul, foi finan-
ciado com uma garantia de 700 milhões de dólares, 
em 2017, beneficiando a Eni.

4. França: a BPIFrance prestou um contrato de seguro 
de crédito à exportação, a sete instituições finan-
ceiras, incluindo bancos, num total de 450 milhões 
de dólares, para apoiar a companhia francesa 
TechnipEnergies em engenharia, fornecendo equi-
pamento, construindo, instalando e delegando o 
projeto GNL Coral Sul (aprovado nos finais de 2017).

5. Estados Unidos: US EXIM (banco de exportação-im-
portação) forneceu um empréstimo de 4.7 bilhões 
de dólares (Setembro de 2019) 37, para apoiar a 
exportação de bens e serviços dos EUA, relacio-
nados com a construção e desenvolvimento da 
usina de GNL de Afungi, assim como o desenvolvi-
mento dos campos de gás Golfinho/Atum, que irá 
alimentar a usina de GNL.

Sem este apoio das ECAs, é bastante improvável que 
as companhias tivessem arriscado a engajar com os 
projetos em Moçambique, por motivos relacionados 
com a corrupção, economia instável, sistemas de 
governação fracos, escalagem de conflitos que têm 
acontecido na região desde 2017, assim como os 
preços flutuantes do gás. Em Março de 2021, teve 
lugar um ataque insurgente, extremamente violento, 
em Palma- uma cidade localizada no coração das 
atividades relacionadas com o gás- levando a TotalEn-
ergies a declarar Force Majeure , em Abril de 2021. A 
construção das usinas de GNL onshore e a exploração 
de gás estão paralisadas desde então.

Além dos grandes riscos de segurança, há muitas 
questões de porquê e como os ECAs decidiram apoiar 
projetos relacionados ao clima, ambiente, desenvolvi-
mento e impactos sociais. Neste relatório, iremos 
explorar, como é que o apoio das ECAs holandesas, 
francesas, italianas, ECAs do Reino Unido e dos EUA, 
contribui para uma variedade grande de impactos 
negativos, em uma das zonas mais pobres e desfa-
vorecidas do Mundo, incluindo a obstrução da tran-
sição justa em direção às energias renováveis. Iremos 
também explorar o que é necessário para caminhar 
em direção à justiça climática e social. 

Esta publicação resulta de anos de pesquisas feitas 
por ONGs, sobre o apoio das ECAs para as compan-
hias e corporações transnacionais, com a sua base 
em países de renda elevada, apoiando-os para que 
estas implementem projetos fósseis em países de 
rendas baixas. Apesar da OECD recomendar as ECAs, 
que haja transparência no processo de tomada de 
decisões e apoios, não é isto que está a acontecer. 
As avaliações dos impactos sociais, ambientais e 
climáticos e os planos de mitigação, não são tornados 
públicos. Para a maioria das ECAs, é inclusive pouco 

Neste relatório, iremos 
explorar, como é que 
o apoio das ECAs 
holandesas, francesas, 
italianas, ECAs do 
Reino Unido e dos EUA, 
contribui para uma 
variedade grande de 
impactos negativos, 
em uma das zonas mais 
pobres e desfavorecidas 
do Mundo, incluindo a 
obstrução da transição 
justa em direção às 
energias renováveis. 
Iremos também explorar 
o que é necessário para 
caminhar em direção 
à justiça climática e 
social. 
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claro quando é que as tomadas de decisão são feitas e 
quem está envolvido.

Para ganhar mais conhecimento, sobre os processos 
de tomada de decisão das ECAs, em relação ao 
apoio ao desenvolvimento do gás em Moçambique, 
grupos dos Amigos da Terra (FoE) e outros grupos e 
organizações ambientais na Holanda, França, Itália, 
Reino Unido e EUAIII, estão na busca de informação 
e documentação, de várias formas legais, incluindo a 
apresentação de  pedidos de Liberdade de Informação 
aos seus respectivos governos. Em alguns países, isto 
levou a que alguma informação tivesse sido partilhada, 
mas documentos importantes- como por exemplo 
o Plano Ambiental e de Ação Social para GNL em 
Moçambique- ainda não se tornaram publicamente 
disponíveis.

A pressão contínua das ONGs, ainda assim, tem 
colhido resultados: por exemplo, na Holanda, 
perguntas feitas pelos deputados resultaram no 
comunicado sobre uma investigação independente 
sobre os compromissos financeiros de ADSB, em 
relação ao projeto de GNL em Moçambique, particu-
larmente em relação à situação de segurança.

Outro desenvolvimento interessante, foi um processo 
judicial climático no Reino Unido, no qual os Amigos 
da Terra Inglaterra (FoE UK), País de Gales e Irlanda 
do Norte (EWNI), contestaram a aprovação de 1.15 

bilhões de dólares da Agência de Crédito à Exportação 
UKEF. A EWNI afirma que esta aprovação foi ilegal, 
porque o Financiamento de Exportação do Reino 
Unido, concluíu de forma errada, que os impactos 
climáticos do projeto de GNL em Moçambique, 
estavam em linha com os compromissos do Acordo 
de Paris. Uma ordem judicial recente (16 de Março de 
2022), mostrou que a Revisão Judicial, resultou num 
total desacordo entre dois Juízes do Tribunal Supremo. 
Um dos juízes entendeu que a aprovação foi real-
mente ilegal, enquanto o outro discordou com isto. O 
caso irá agora ser enviado para o Tribunal de Recurso, 
para uma decisão. Se, o Tribunal de Recurso consid-
erar ilegal esta aprovação, a decisão 38 da ECA terá 
de ser refeita, o que resultará na rescisão do apoio e, 
mais casos similares poderão ser previstos em outros 
países. Mais informações sobre o caso podem ser 
encontradas no Capítulo 3.   

 

 

Projeto: GNL Moçambique GNL Rovuma FLNG Coral Sul

Liderado por: TotalEnergies Eni, ExxonMobil e CNPC Eni e ExxonMobil

FID Ano/Quantidade: 2019 / $20 bilhões Não assinado/ estimados 
$30 bilhões

2017 / $7 bilhões

Capacidade: 12.88 milhões mt/ano 15.2 milhões mt/ano 3.4 milhões mt/ano

Data projetada de 
inicio:

2024 Sem data 2022

Componentes onshore 
e offshore:

Campos de gás offshore Área 1; 
Liquefação onshore parque Afungi GNL

Campos de gás offshore 
Área 4; Liquefação 
onshore parque Afungi 
GNL

Campos de gás offshore 
Área 4; Liquefação offshore 
usina flutuante parque 
Afungi GNL

Apoio ECAs França, 
Itália, Holanda, UK e 
EUA

UK UKEF: 
1.15 bilhões USD (Junho 2020) 
 
Holanda ADSB: 
1 bilhão Euro (25 Março 2021) 
 
EUA US EXIM:  
4.7 bilhões USD (setembro 2019) 
 
Itália SACE:  
950 milhões USD (2020)

-- Itália SACE: 
700 milhões USD (2017) 
 
França BPI France:  
450 milhões USD (2017)

Apoios outras ECAs Banco Japonês para Corporação Interna-
cional (JBIC) empréstimo de 3 bilhões USD

-- $500 milhões de emprés-
timo 
 
Banco Exportação-Impor-
tação da China (Exim China) 
 
Banco Exportação-Impor-
tação da Coreia (Kexim):

Table 1: Visão geral dos projetos GNL e apoios das ECAs no Norte de Moçambique
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O projeto GNL em Moçambique, tem como objetivo 
extrair 65 trilhões de pés cúbicos de gás natural. O 
gás será liquefeito e armazenado em tanques onshore 
no parque GNL de Afungi, que cobre uma área de 70 
km2. Irá incluir também uma doca e duas pistas 39, 
para alojar transportadores de GNL.  
O parque GNL de Afungi também terá instalações 
para os outros dois projetos. Para o projeto GNL em 
Moçambique, a instalação de Afungi tem prevista uma 
produção de GNL, na sua fase inicial, de 12.9 milhões 
de toneladas por ano, que poderá vir a ser expandida 
para 43 milhões de toneladas 40. A construção da GNL 
Moçambique iniciou-se em Agosto de 2019 e o início 
da produção está agendado para 2024. No entanto, a 
construção está paralisada desde que a TotalEnergies 
declarou Force Majeure, em Abril de 2021 e, a data do 
seu recomeço é incerta

O Patrick Pouyane, CEO da Total, anunciou em 
Fevereiro de 2020 que ‘nós não iremos construir uma 
usina num país onde estaremos rodeados de soldados’ 
e ‘não iremos retomar o projeto, enquanto eu 
continuar a ver fotografias de campos de refugiados 
ao redor do local’ 41, mas no entanto a companhia 
também a sua ambição de recomeçar em 2022. 

O projeto GNL no Rovuma ainda não iniciou, pendente 
do FID. é o maior dos três projetos, cobrindo 2,500 
bilhões m3 de gás e, estima-se que os custos serão 
de 30 bilhões de dólares americanos 42. O projeto GNL 
Coral Sul, que planeia extrair 450 bilhões m3 de gás, 
opera quase totalmente offshore e, é portanto menos 
influenciado pela situação de insegurança na província 
de Cabo Delgado. A Terminal FLNG foi construída na 
Coreia do Sul. Seguiu para Moçambique em Novembro 
de 2020 e chegou em Janeiro de 2022, para que a 
produção de gás inicie em 2022. 43

Os três projetos estão associados com graves 
impactos negativos em diversas questões, incluindo 
alterações climáticas, o ambiente, comunidades locais 
e meios de subsistência, corrupção, conflito e segu-
rança. Apesar de muitos destes riscos serem sabidos 
mesmo antes do início dos projetos, estes foram em 
grande parte ignorados ou subestimados, quando 
compromissos financeiros por diferentes ECAs, 
tomaram lugar. Além disto, há diversas razões para 
assumir que estes projetos não irão colher benefícios 
para Moçambique, nem para a população local. Muito 
pelo contrário, os investimentos grandes e a longo 
prazo em GNL, estão a enfraquecer o potencial de 
Moçambique para uma transição justa para energias 
renováveis, como energia solar e energia eólica. (ver 
Capítulo 3)

Impacto Climático

O gás é muitas vezes apresentado como combustível 
fóssil “limpo” ou “amigo do ambiente”, comparando 
com o carvão. No entanto, apesar do gás produzir 
metade do CO2 ao ser queimado, comparando com o 
carvão, a emissão dos gases de efeito de estufa que 
decorrem neste processo, são “convenientemente” 

esquecidas. Além das emissões diretas da queima do 
gás, a produção do gás leva a um grande vazamento 
de grandes quantidades de metano, ao longo de toda 
a cadeia de fornecimento. Metano é um gás de efeito 
de estufa, com um efeito de aquecimento de 80 a 90 
vezes mais forte que o CO2, numa escala de 20 anos 
44. Além disso, mesmo que o gás, até certo ponto 
diminuísse as emissões de CO2, não seria suficiente 
para limitar o aquecimento global a um máximo de 
1.5C. Isto, iria requerer reduções drásticas e dura-
douras, o mais rápido possível e, a proibição de novos 
projetos de combustíveis fósseis, de acordo com 
Agência Internacional de Energia (IEA) 45 . Expandir 
o setor global de gás, como está a decorrer de 
momento, bloqueia o caminho a percorrer para alca-
nçar os compromissos do Acordo de Paris. 46

O mais recente relatório IPCC (4 de Abril de 2022), 
declara que os próximos anos serão críticos para 
limitar as alterações climáticas e que as emissões de 
metano são uma grande preocupação: nos cenários 
que analisamos, limitar o aquecimento até 1.5oC, 
requer que as emissões de gases de efeito de estufa 
cheguem ao seu pico antes de 2025 no máximo e, que 
sejam reduzidas até 43% até 2030; ao mesmo tempo, 
o metano também terá de ser reduzido por um  
terço. 47

No entanto, os três projetos de extração de gás em 
Cabo Delgado, têm um potencial de resultar numa 
enorme libertação de emissões de gases de efeito 
de estufa. Especialmente o metano, que poderia 
aumentar o total de emissões de gases de efeito de 
estufa de Moçambique, até 14% 48. O uso/queima 
final do gás (scope 3) do projeto GNL em Moçam-
bique, estimado a ser cerca de 116 MTCO2 por ano,é 
equivalente ao total das emissões do setor de aviação 
de todos os estados membros da União Europeia, 
combinados 49. De acordo com FoE França, o total das 
emissões dos três projetos, equivale a 49 anos das 
correntes emissões em Moçambique. 50

Ironicamente, Moçambique é um dos países de África, 
mais vulneráveis a desastres climáticos, tais como 
secas, inundações e ciclones, que já estão a ocorrer 
cada vez com maior frequência 51. Os projetos GNL, 
apenas irão exacerbar as alterações climáticas. 
Com isto, e em conjunto com a pobreza e o fraco 
desenvolvimento institucional, os extremos eventos 
climáticos têm impactos devastadores na população, 
especialmente nas planícies costeiras densamente 
populadas 52. Mulheres e meninas, são particularmente 
vulneráveis aos efeitos negativos e duradouros das 
alterações climáticas e dos desastres, isto devido ao 
seu estatuto sócio-económico, desequilíbrios de poder 
e papéis específicos na comunidade e família.

Impacto Ambiental 

O desenvolvimento do gás natural no norte de 
Moçambique, tem um impacto extremamente 
negativo no meio ambiente, em Cabo Delgado. A área 
do projeto é enorme. Além do parque GNL de Afungi 

Impactos dos projetos de GNL em Moçambique
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de 70 km2, o campo de gás submarino da Área 1 cobre 
aproximadamente 350 km2. A área 4 é maior ainda, 
cobrindo 10,207 km2.

A extração, processamento e transporte do gás, 
requer dragagem, perfuração, descarte de materiais 
residuais (tóxicos) ambos offshore e onshore, e a 
construção de infraestruturas e estruturas extensas 
submarinas, litorais e onshore. Os proponentes destes 
projetos, reconhecem abertamente impactos substan-
ciais de curta e longa duração, tais como o ruído, 
destruição de habitat, perda de biodiversidade, colisão 
de navios com animais marinhos, e impactos de 
iluminação 53, dos vários aspetos do projeto. Aspetos 
do projeto, incluindo perfuração offshore, escavação 
para criação de oleodutos e canais de transporte, 
construção de instalações GNL e respetivas terminais 
e pistas de transporte, assim como a operação destas 
mesmas instalações. 54 55

A construção do parque GNL de Afungi, destrói terras 
agrícolas, florestas e costa natural, lugares que são 
"casas" para muitos animais e plantas. Prejudica 
também as comunidades locais que são depen-
dentes desta terra e oceano, para seu próprio meio de 
subsistência. A costa da província de Cabo Delgado, 
recentemente atraiu um aumento do número de 
turistas, que visitaram por causa das bonitas pais-
agens e seu potencial para snorkeling e mergulho. Por 
causa dos projetos GNL, as ilhas de Tecomaji, Rongui e 
Queramimbi, deixaram de ser um destino atrativo para 
os turistas. 56

As atividades de exploração e desenvolvimento de gás 
e petróleo, produzem ruído antropogénico debaixo de 
água, através de levantamento sísmico para detectar 
depósitos de petróleo e gás, por baixo do fundo do 
oceano. A degradação do habitat, a perda de biodiver-
sidade e a poluição sonora resultantes dos projetos de 
gás, irão forçar várias espécies animais a abandonar 
a área. O trânsito para os poços de extração e para as 
usinas flutuantes de processamento de GNL, também  
irão pôr a vida selvagem em perigo. Além disso, se 
acidentes de gás acontecem, o que tem sido comum 
em áreas de extração energética 57, os impactos serão 
catastróficos. Estas atividades e impactos também 
afetarão o Parque Nacional Quirimbas, que se localiza 
apenas a 8 km da fronteira a Sul da Área 1.

Impactos nos meios de subsistência, perda 
de terra e de alojamento: desalojamento, 
acomodação e compensação

De acordo com a indústria, 557 famílias em Cabo 
Delgado, terão de ser realojadas por causa do desen-
volvimento do Projeto GNL em Moçambique e da Área 
4 do Projeto GNL Rovuma. Estas famílias terão de 
dar espaço  ao parque GNL de Afungi, que irá abrigar 
as instalações para as companhias e empreiteiros 
envolvidos nesta indústria. Para gerir o desalojamento 
destas comunidades, um plano de reassentamento 
foi desenvolvido pela Eni e pela Anadarko. O plano 
foi aprovado pelo Governo de Moçambique, a 8 de 
Novembro de 2016 e, a Anadarko iniciou a sua imple-

Os três projetos de 
extração de gás em 
Cabo Delgado, têm um 
potencial de resultar 
numa enorme libertação 
de emissões de gases 
de efeito de estufa. 
Especialmente o 
metano, que poderia 
aumentar o total de 
emissões de gases de 
efeito de estufa de 
Moçambique, até 14%.
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mentação a 6 de Novembro de 2017 58. O reassentam-
ento está atualmente a ser liderado pela TotalEnergies, 
que assumiu o comando do projeto da Anadarko. Na 
sua Reunião Geral Anual (AGM) em 2021, a TotalEner-
gies assinalou que 404 famílias já tinham sido realo-
jadas. 59

As comunidades realojadas que perderam as suas 
terras, supostamente deveriam receber pequenos 
terrenos e compensação em dinheiro, no entanto o 
processo de compensação não foi adequado 60 61 e, 
o sistema para rastrear essas pessoas foi falho. Por 
exemplo, se alguma pessoa que tem direito à compen-
sação morre, a sua família acaba por ter uma grande 
dificuldade a aceder à compensação monetária. Isto 
torna-se ainda mais complicado com o aumento da 
violência na região (ver abaixo), onde várias pessoas 
foram assassinadas ou forçosamente deslocadas. 
O processo de compensação também levou a um 
conflito entre as comunidades, isto porque as pessoas 
fora da área de concessão, também estão a experien-
ciar grandes impactos por causa do projeto, mas não 
estão a ser compensadas. De acordo com a Justiça 
Ambiental (JA! Amigos da Terra Moçambique), desde 
que a TotalEnergies declarou Force Majeure, em Abril 
de 2021, o pagamento das compensações parou por 
completo, deixando a sobrevivência das pessoas 
nas mãos da ajuda humanitária, na sequência da 
insurgência total.

A JA! Recolheu informação sobre o processo de 
reassentamento, com as famílias e comunidades 
afetadas 62. Constataram que o os problemas de 
reassentamento já tinham começado durante o 
processo de consulta com a comunidade, um processo 
que não estava em conformidade com os princípios 
do Consenso Informado, Livre e Antecipado (FPIC). 
Quando os representantes da Anadarko e depois 
da TotalEnergies, visitaram as comunidades, para 
reuniões de consulta, foram acompanhados por uma 
comitiva militar. Isto, juntamente com a presença de 
líderes, que muitas vezes têm uma relação de benefi-
ciação com a companhia, significou que os membros 
da comunidade tiveram medo de se pronunciar ou 
divergir, mesmo discordando.

Em algumas vilas, os membros das comunidades 
assinaram formulários em português, língua que 
não percebem ou conseguem ler. Muitos, acabaram 
por concordar com um valor escasso de 50 dólares, 
para a compra das suas terras. A muitas pessoas, 
foram oferecidos terrenos agrícolas ou machambas, 
de apenas 1/10 do tamanho dos seus terrenos orig-
inários. Também foi problemático, o facto do processo 
de compensação ter sido feito num local público e 
do contrato ter sido lido em voz alta, enquanto era 
filmado e fotografado. Como resultado, a informação 
de quanto cada pessoa recebeu, foi pública, o que 
as tornou alvo de extorsão,  e sequestros para pedir 
resgates, pelos militares, polícias e criminosos.

Os pescadores desalojados que antes viviam a metros 
do mar, foram transferidos para uma vila chamada 

Quitunda, que fica a kilometros do mar, sendo assim, 
deixam de ter acesso ao oceano. Foi-lhes atribuído 
o uso de zonas de pesca na vila de Salama, mas no 
entanto, não foram fornecidos com barcos. A única 
maneira que têm para chegar à praia é através de 
um autocarro, operado pela TotalEnergies, que vai 
e volta uma vez por dia. No entanto, ir de autocarro 
pescar, não funciona, porque a pesca não pode ser 
feita num horário fixo. Isto também limita as mulheres, 
que costumavam colher conchas, plantas e pequenos 
animais na costa. Em relação aos camponeses realo-
jados, a JA! Descobriu que menos da metade recebeu 
terra adequada. Muitos ainda aguardam, e outros 
receberam “machambas” ou terras para agropecuária, 
quer não só são pequenas, mas como também estão 
localizadas longe das novas casas da comunidade. 
Isto é um problema sério, porque muitas famílias têm 
medo de viajar até lá, por causa do medo dos ataques 
insurgentes. Em acréscimo, algumas das terras 
alocadas são perto de outra vila- Senga, que já é 
utilizada pelos seus residentes. Isto provocou conflitos 
entre as comunidades residentes e as realojadas.

A Justiça Ambiental entrevistou pessoas antes 
(2018) e depois (2020) do seu reassentamento. Os 
seus testemunhos mostram que as promessas foram 
quebradas e que as vidas das famílias que foram real-
ojadas, têm se degradado desde que as corporações 
transnacionais começaram com o desenvolvimento do 
gás.

“Até a Anadarko vir, nós estávamos a viver aqui. 
A nossa atividade principal era pescar, era assim 

que conseguíamos nos alimentar e levar as nossas 
crianças a fazer rituais de iniciação. Quando a 

Anadarko veio, disseram-nos que estávamos a iniciar 
o processo de sermos deslocados daqui. Agora, lá 

onde vamos… dizem-nos que nos irão dar um hectare 
e meio para cada pessoa. Isso é mau. Outra coisa, 

nós vivemos aqui por muito tempo, e temos as nossas 
propriedades aqui. Não estamos a recusar sair, mas 
não percebemos porquê que somos tratados assim. 

Quando eles fazem a contagem (censo) apenas 
contam as árvores de caju, não constam as plantas 

de cassava.”  
Arab Nchamo (2018, antes do reassentamento)

“Quando a companhia começou a reassentar pessoas 
em Quitunda, eu não queria ir para ali, porque na 

minha opinião, há algumas falhas neste processo. 
Porque antes, eles disseram que nos irião dar terrenos 

para agropecuária, antes de irmos para Quitunda 
e, que seríamos compensados pelas quintas que 

perdemos. Também disseram que nos iriam mostrar 
as zonas de pesca. Até agora, nenhuma dessas 

promessas foi cumprida. Desde que nos levaram, 
até agora não nos disseram onde estão os nossos 

campos e, a nossa vida não está melhor. A companhia 
ainda não completou o processo de pagamento de 

compensação”  
Arab Nchamo (2020, após o reassentamento)
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A contribuição que as mulheres dão à sua família, não 
é suficientemente reconhecida. As mulheres normal-
mente trabalham nas terras pertencentes aos seus 
maridos ou outros membros homens da família e, o 
seu trabalho não é convertido em valor. Uma mulher 
explica:  

“Até à minha idade atual, a minha vida sempre foi 
agricultura. Apenas ontem, eu fiquei revoltada, porque 

nós, como mulheres, vivemos nas propriedades dos 
nossos maridos e, é nesta propriedade que temos 
os nossos campos, que produzimos cassava. Mas, 

quando os donos chegam, registam os bens e nós que 
produzimos cassava somos deixadas de lado.”  

Bia Issa, mulher de Arab Nchamo  
(2018, antes do reassentamento)

“Quando chegámos, eles começaram a fazer acordos. 
Quando fizeram um acordo com os donos da terra 

onde eu estava a fazer a lavoura, todos os bens 
foram para eles. Eu chorei muito, estava sempre a 

chorar, até dormir no chão. Nem sequer usava roupa, 
não comia e fiquei muito magra. Quando fui para a 

Anadarko, eles disseram-me que o meu marido tinha 
sido a pessoa que beneficiou de tudo. Eu chorava a 

toda a hora.”  
Bia Issa (2020, depois do reassentamento)

Em suma, todo o processo de compensação, tem 
mostrado que a indústria de combustíveis fósseis 
não é capaz de supervisionar, compensar ou reparar 
os impactos dos projetos de GNL, nas comunidades 
locais, incluindo garantir um método inclusivo e que 
tenha em conta as questões de género.

O desenvolvimento de GNL e a 
intensificação de violência

A província de Cabo Delgado, predominantemente 
muçulmana, é uma das áreas mais pobres de 
Moçambique, onde o conflito tem aquecido há 
muitos anos. 52% dos Moçambicanos, vivem nas 4 
províncias do Norte, onde a escala de pobreza é de 
68% comparando com 19% no Sul 63. Já em 2007 64, a 
juventude Makua que vive na parte Sul da província, 
frustrada, denunciou a autoridade dos líderes locais 
religiosos. Os militares Mwani, da zona costeira de 
Mocímboa da Praia, juntaram-se à luta em meados 
de 2010. O grupo fazia exigências para uma ordem 
social mais conservadora, tais como banir o álcool 
e educar as crianças em madrassas ao invés de 
escolas, mas a sua raiva foi também alimentada pela 
exclusão económica, no meio da descoberta de rubis 
e gás natural. A apreensão do gás natural no norte 
de Moçambique foi predeterminado pelo regime 
baseado no Sul e, a população local não foi envolvida 
nas tomadas de decisão e nem no planeamento dos 
projetos de gás. Quando as autoridades expulsaram 
os mineiros artesanais das concessões de minas 
comerciais, no início de 2017, o ressentimento e 
descontentamento escalou ainda mais. Militares, 
conhecidos pelos locais como Al-Shabaab, 
começaram com revoltas armadas e ataques 

Apesar da violência e 
da situação precária 
em Cabo Delgado, 
o desenvolvimento 
do gás, incluindo 
o reassentamento 
forçado, continuou 
entre 2017 e 2021.
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agressivos contra os civis, em Outubro de 2017 65. 
Os ataques, que continuaram e escalaram desde 
então, causaram níveis extremos de insegurança e 
desalojamento. Entre Janeiro de 2017 e Abril de 2021, 
quase 3000 pessoas foram assassinadas. 66

No entanto, apesar da violência e da situação 
precária em Cabo Delgado, o desenvolvimento do gás, 
incluindo o reassentamento forçado, continuou entre 
2017 e 2021. Terminou de forma brusca, depois de um 
ataque violento pelos insurgentes, na cidade de Palma, 
no dia 24 de Março de 2021, assassinando dezenas de 
pessoas, incluindo estrangeiros que trabalhavam nesta 
região.

A cidade de Palma era uma pequena cidade de pesca-
dores que se tornou no centro da indústria de gás de 
Moçambique. Quando aconteceu o ataque, Palma era 
uma cidade com um crescimento acentuado, com 
investimento estrangeiro significativo e com mais de 
1000 trabalhadores estrangeiros ligados à indústria 
de gás. A Reuters reportou que 12 pessoas, possivel-
mente estrangeiras por serem de pele branca, tinham 
sido decapitadas 67. O ataque começou poucas horas 
depois da TotalEnergies anunciar um acordo com o 
governo de Moçambique, para recomeçar o trabalho 
na usina de GNL de Afungi, que tinha sido suspensa 
desde Janeiro de 2021, depois de vários ataques insur-
gentes. 68

Durante o ataque em Palma, havia 800 soldados a 
proteger os trabalhadores da TotalEnergies, no área 
de Afungi, enquanto isso apenas havia um pequeno 
grupo de seguranças a proteger as pessoas da cidade 
69, deixando a população local desprotegida e na mão 
dos agressores. Mesmo sabendo que Palma era um 
alvo, não havia nenhum plano de emergência 70. No dia 
26 de Abril de 2021, a TotalEnergies declarou Force 
Majeure no projeto GNL em Moçambique e, confirmou 
que tinha evacuado todos os seus funcionários, devido 
à violência escalante 71. Até agora, a companhia não 
voltou 72, mas tem a intenção de recomeçar as suas 
operações em 2022.

Em 2021, a Amnistia Internacional, reportou: os abusos 
do Al-Shabaab foram horríveis. Os combatentes do 
grupo deliberadamente assassinaram civis, quei-
maram vilas e cidades, e cometeram atos de violência 
abomináveis com as suas catanas. Atos estes, com 
tanta regularidade, que os os residentes começaram 
a utilizar termos como “decapitado” e “cortado”, para 
diferenciar entre os diferentes métodos de assas-
sinato; o primeiro é uma decapitação, o segundo é 
cortar em pedaços, como se corta um animal no talho. 
Esses soldados, também sequestraram mulheres 
jovens e crianças, incluindo meninas de apenas 7 anos 
de idade. 73

A violência e o conflito em Moçambique, afeta de 
formas diferentes as mulheres e meninas, em relação 
a como afeta os homens e meninos. Mulheres e 
meninas têm sido sequestradas pelos insurgentes, 
para se tornarem suas mulheres e concubinas em 
para cozinharem e fazerem tarefas como limpar. As 
forças do governo parecem ser incapazes de proteger 
as mulheres e meninas, deste tipo de abuso de género 

e sexual. Pior ainda, as forças do governo são conhe-
cidos também como agressores destes abusos (ver 
abaixo) 

Resposta do Governo

A resposta do Governo, a estes ataques, levou ainda a 
mais abusos dos Direitos Humanos. As forças armadas 
do governo detiveram e torturaram jornalistas, que 
cobriram os acontecimentos em Cabo Delgado, e 
submeteram civis suspeitos de apoiar o grupo armado, 
a buscas, saques e detenção. De acordo com a 
Amnistia Internacional, as forças armadas do governo, 
cometeram execuções extrajudiciais, cometeram atos 
de tortura e outros tartamentos doentios; mutilaram 
corpos das vitimas. A JA! Descobriu que algumas 
comunidades reassentadas, acusam os militares de 
extorquir das comunidades as suas compensações 
monetárias. Há também relatos de que soldados do 
governo moçambicano, violaram mulheres e meninas. 
O governo nega tudo isto. 74

A violência é também praticada por forças de segu-
rança privadas, contratadas pelo governo de Moçam-
bique. Por exemplo, após as forças de segurança, 
tais como o grupo Wagner Russo 75, terem perdido 
algumas batalhas em 2019, o governo contratou uma 
companhia militar privada chamada Dyck Advisory 
Group (DAG), para que estes pudessem lutar contra 
os insurgentes, utilizando até helicópteros. De acordo 
com 53 testemunhas, entrevistadas pela Amnistia 
Internacional, em 2021, a DAG disparou metralhadoras 
desde os helicópteros e até granadas, para multidões 
- sem distinguir sequer entre civis e alvos militares. 76

Em agosto de 2022, à medida que os ataques insur-
gentes se aproximavam do parque GNL de Afungi, a 
TotalEnergies assinou um acordo de segurança com 
o governo moçambicano. Através deste acordo, a 
TotalEnergies providenciaría fundos e apoio logístico 
para um Task Force conjunto de forças de exército 
moçambicanas, que defenderiam o projeto. Alega-
damente, o acordo está ligado a casos de corrupção, 
onde generais em Maputo, estão a usufruir dos 
fundos, que eram supostos ser para pagar as tropas 
no local do projeto. 77

Entre a população local, há uma sensação geral de 
que o governo quer que a população saia de Cabo 
Delgado, para que haja espaço para a extração de gás 
e mineração de outros recursos naturais, tais como 
pedras preciosas, areias pesadas e ouro. De qualquer 
forma, a população local não está a beneficiar destes 
recursos. Em Fevereiro de 2021, os CSOs entrevis-
taram a população desalojada, para poder perceber a 
sua perspetiva sobre esta situação 78. Eles afirmam: 
muitas das Pessoas Deslocadas Internamente (IDPs), 
que foram entrevistadas para este relatório, afirmam 
que estão a ser deslocadas, para que as suas terras 
possam ser oferecidas a companhias multinacionais 
ou elites locais. 

O académico e pesquisador Yussuf Adam, referiu 
que a população deslocada disse que o objetivo é 
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"exilá-los das suas terras sem pagar compensações”. 
Os locais do norte de Cabo Delgado, têm dito consis-
tentemente que a narrativa de “Jihadismo Islamico” 
é uma “cortina de fumo”- que o plano real é tirá-los 
das suas terras, para que a terra possa ser dada aos 
garimpeiros e investidores. As suas suspeitas não são 
sem justificação. Um mapa, lançado pelo governo 
Moçambicano 79, mostra que todo Cabo Delgado 
(excluindo as áreas de conservação da natureza) 
assim como a província inteira de Nampula (com 
exceção das áreas à volta da cidade de Nampula), 
foram entregues a garimpeiros e investidores.

Militarização de Cabo Delgado

O governo de Moçambique, convocou a comunidade 
internacional para pedir apoio para gerir a situação 
em Cabo Delgado. Os EUA e a União Europeia (UE), 
através da antiga potência colonial, Portugal, ajudou 
na formação de soldados moçambicanos. 80 81 Alega-
damente, ex-combatentes britânicos do SAS, trein-
aram forças moçambicanas na cidade costeira de 
Nacala (província de Nampula). 82 A partir de 15 de 
julho de 2021, a Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral (SADC) envolveu-se ‘no combate 
ao terrorismo e atos de extremismo violento’ em 
Moçambique. Tropas de Angola, Botswana, República 
Democrática do Congo, Lesoto, Malawi, África do Sul, 
República Unida da Tanzânia e Zâmbia, num total de 
cerca de 750 pessoas 83, estão a trabalhar com as 
Forças Armadas de Moçambique 84. Dias antes do 
envolvimento da SADC, a 9 de julho de 2021, o Ruanda 
comprometeu-se a enviar 700 soldados e 300 poli-
ciais para apoiar as tropas moçambicanas. Juntos, 
as tropas estrangeiras e o exército de Moçambique85 
conseguiram recuperar uma parte significativa do 
território dos insurgentes, mas é improvável que isso 
resolva o conflito decorrente em questões locais mais 
profundas. 86

Apesar de todo o envolvimento internacional, a 
situação da segurança continua problemática, com 
relatos de violência, tanto de grupos de insurgentes, 
como das forças governamentais, forças de segu-
rança privada e missões internacionais. Embora a 
maior parte da violência seja perpetuada por grupos 
de insurgentes, é importante observar a multidão de 
perpetradores de violência e as diversas maneiras 
pelas quais os civis são violados e, em seguida, 
negados ao acesso à justiça e à prestação de contas. 
O Centro de Jornalismo Investigativo de Moçambique, 
observa que “”Entender isso é fundamental para 
desbloquear alguns dos fatores de 'impulso' que levam 
as comunidades locais a apoiar grupos de insur-
gentes.” 87

Desastre Humanitário e Refugiados 

Desde o começo do conflito em 2017, pelo menos 
750.000 pessoas foram deslocadas para fugir de 
violência e este número é provável que cresça para 1 

milhão de pessoas até junho de 2022, de acordo com a 
ACNUR 88. Há uma urgente necessidade por alimentos, 
abrigo, serviços de saúde e proteção, tanto para refu-
giados como também para pessoas que ficam para 
trás. Em 2021, foi estimado que aproximadamente 1.3 
milhões de pessoas em Cabo Delgado precisavam de 
assistência humanitária, urgente e proteção. 89

A maioria das pessoas deslocadas, procuraram 
refúgio dentro da província ou em províncias 
vizinhas do Niassa e Nampula, mas algumas também 
atravessaram as fronteiras da Tanzânia e Malawi. 
Estas pessoas ficam em campos de refugiados, 
campos de reassentamento ou com família e amigos.
Os campos são sobrelotados, primitivos, carecem 
de privacidade e têm acesso limitado a instalações 
de água e saneamento decentes e a outros serviços 
básicos. As pessoas que ficam com a família e 
amigos muitas vezes contribuem para o aumento da 
pobreza quando os recursos que já são escassos são 
compartilhados com mais pessoas. Os refugiados 
que atravessam a fronteira para a Tanzânia ou Malawi 
muitas vezes enfrentam rejeição e violações dos Dire-
itos Humanos 90, assim como represálias, porque são 
rotulados como terroristas. 91

Mulheres e meninas em fuga são vulneráveis  à 
violência sexual e de género e, correm o risco de 
encontrar outras desvantagens que as afetarão nega-
tivamente a longo prazo. Por exemplo, meninas em 
acampamentos estão fora da escola e provavelmente 
serão forçadas a casar ou prostituir-se para suste-
ntar a família. A prática de trocar sexo por assistência 
alimentar está em ascensão e agrava ainda mais a 
violência perpetrada contra mulheres e meninas. 92

Liberdade de Imprensa e Espaço Cívico

A liberdade de imprensa está sob uma séria pressão 
em Moçambique e tem piorado desde 2015. De acordo 
com os Repórteres Sem Fronteiras 93, aceder ao norte 
do país, onde os projetos GNL estão, é virtualmente 
impossível para jornalistas, sem que estes  arrisquem 
ser presos. Vários jornalistas que cobrem o conflito de 
Cabo Delgado e a sua ligação ao setor de gás, desa-
pareceram ou enfrentaram torutra, prisão e detenção 
sem acusação.

Em 2019, o jornalista Amade Abubacar, da Rádio 
Comunitária de Nacedje, foi preso, torturado e arbi-
trariamente detido, por 3 meses sem acusações, 
depois de ter entrevistado um grupo de pessoas 
deslocadas. A Amnistia Internacional reportou que 
ele estava ‘ a ser sujeito a maus-tratos, incluindo a 
negação a alimentos, visitas familiares e tratamentos 
médicos’. 94

Em Março de 2020, o jornalista Matias Guente, 
escreveu no Jornal Moçambicano Canal de Moçam-
bique, que a Anadarko tinha pago ao governo para 
enviar mais soldados para a área, para proteger os 
seus interesses e que, este dinheiro tinha ido para 
o bolso do Ministro da Defesa. Três meses depois, 
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Guente e o Diretor executivo do jornal foram acusados 
de ‘violação de segredo’ do estado e ‘conspirações 
contra o estado’.  Dois meses depois, os escritórios do 
jornal foram bombardeados com gasolina.

Em Abril de 2020, Ibrahimo Abu Mbaruco, um 
jornalista da Rádio Comunitária de Palma, em Cabo 
Delgado, desapareceu no seu caminho para casa do 
trabalho. Momentos antes de desaparecer, enviou 
uma mensagem para um colega a dizer que estava 
rodeado de soldados. Os Repórteres Sem Fronteiras 
e 16 outras organizações de liberdade de imprensa 
escreveram uma carta aberta 95 ao presidente Filipe 
Nyusi e oficiais militares e governamentais, a solic-
itar que investigassem o caso de Mbaruco. Nenhum 
deles respondeu. Um mês antes, outro jornalista local, 
Roberto Abdala, desapareceu na mesma região. Nada 
foi feito pelo governo para encontrar qualquer um 
deles. 

Além disso, a JA! e a Civicus apontam para o facto 
de que o espaço para a sociedade civil tem vindo 
a diminuir, à medida que a situação de segurança 
vem piorando. A JA! relata que houve casos em que 
membros da comunidade, que falaram sobre os 
acontecimentos, desapareceram ou foram ameaçados. 
No mais recente processo de Revisão Periódica 
Universal (UPR) do Conselho de Direitos Humanos, 
as autoridades negaram aos CSOs e jornalistas o 
acesso a trabalhar e reportar nas áreas afetadas pela 
insurgência armada em Cabo Delgado e províncias 
vizinhas. 96

Abordar as causas base do conflito

Qualquer tentativa de encontrar uma solução para 
o conflito e a insegurança na região, deve abordar 
as causas profundas das insurgências, ao invés 
de apenas trazer mais forças militares e de segu-
rança privada. Estudos sobre o extremismo violento, 
mostram que a pobreza, o desemprego, a violência 
do Estado, a insatisfação política e a presença de 
recursos valiosos, são terrenos férteis para o recru-
tamento de parcelas descontentes da população 
para grupos fundamentalistas. As insurgências em 
Cabo Delgado estão enraizadas na pobreza sistémica 
e estrutural e na insatisfação social, económica e 
política generalizada entre a população, e particular-
mente a juventude. 97

‘As comunidades de Cabo Delgado têm vivido com a 
sensação de abandono e marginalização pelo estado 
desde os tempos coloniais e, essa sensação continua 
depois da independência.’ 
João Feijó, Pesquisador no Observatório do Ambiente 
Rural (OMR)

A atual crise humanitária não resolvida, que evoluiu do 
conflito, bem como a violência perpetrada por forças 
governamentais e empresas de segurança privada, 
alimentam ainda mais as insurgências. Se esses prob-
lemas não forem resolvidos, o conflito continuará a 
aumentar. 98

À medida que os 
governos europeus 
tentam afastar-se do 
gás russo importado, 
podem querer 
aumentar a importação 
de Moçambique, 
substituindo um conflito 
por outro, ao invés de 
diversificar para fontes 
renováveis e investir em 
eficiência energética.
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Qualquer solução sustentável irá requerer uma 
estratégia compreensiva a longo prazo, que olhe para 
todos os aspectos que contribuíram para a desagre-
gação social e, que inclua a participação significativa 
da população local. Os problemas em Cabo Delgado 
estão tão enraizados e aumentaram de tal forma, que 
uma solução a curto prazo é irrealista. De momento, 
ainda não se começou a encontrar uma solução suste-
ntável. 

Questões económicas: Falta de 
desenvolvimento económico para 
Moçambique

“Um modelo de desenvolvimento baseado no setor 
extrativo é um modelo que leva ao colapso, para 
países pobres com governança fraca. É um modelo 
que gera poucos empregos, deixa a economia pouco 
diversificada e produz um efeito de industrialização 
mínimo. A maioria da população continua a viver 
da agricultura de subsistência, enquanto observa a 
elite ficar mais rica – uma receita perfeita para a 
revolta armada. A diferença em Moçambique, é que 
vem atuando neste cenário antes mesmo do início 
da exploração de GNL. Moçambique simplesmente 
não tem a governança para evitar a maldição pré-re-
cursos.' 99 
Thierry Vircoulon, Institut Français des Relations 
Internationales (maio de 2021)

Menores receitas

Após a primeira descoberta dos grandes campos 
de gás no norte de Moçambique, as receitas de gás 
projetadas tornaram-se centrais para a estratégia de 
desenvolvimento de Moçambique. Esperava-se que 
a produção e as exportações de gás estimulassem a 
industrialização generalizada, financiassem investi-
mentos públicos e pagassem dívidas. A TotalEnergies 
declarou o seguinte em seu site, depois de adquirir o 
projeto Mozambique GNL: O projeto Mozambique GNL, 
está em grande parte sem risco, uma vez que quase 
90% da produção já é vendida através de contratos 
de longo prazo com os principais compradores de 
GNL na Ásia e na Europa. Além disso, espera-se que o 
projeto tenha um componente de gás doméstico para 
consumo no país, para ajudar a alimentar o desen-
volvimento económico futuro. 100

No entanto, já em 2016, o Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) alertou que “embora o potencial 
económico emergente dos projetos seja enorme, as 
implicações macroeconómicas e fiscais são bastante 
sensíveis à evolução dos preços internacionais das 
comodidades e outros fatores de risco, destacando 
que as autoridades governamentais seriam bem 
aconselhadas a adotar uma abordagem cautelosa” 
101. Atualmente, a história do “gás para o desenvolvi-
mento” está a falhar. Os benefícios económicos não 
se concretizaram devido ao conflito, corrupção, dívida 
e questões fiscais que impedem o governo moçambi-
cano de beneficiar dos projetos. Além disso, a maior 

parte dos lucros projetados será mantida no exterior, 
beneficiando as empresas estrangeiras envolvidas e, 
as receitas serão usadas para pagar dívidas, ao invés 
de serem utilizadas para o desenvolvimento.

Em junho de 2018, o Instituto Nacional de Petróleo 
(INP) projetou que as ações do país nas receitas da 
Área 1 e da Área 4, poderiam atingir 49,4 bilhões de 
Dólares americanos, ao longo da vida dos projetos, 
com receitas aumentando significativamente após 
2033. No entanto, a análise Open Oil em 2021 estimou 
que ambos os projetos irão gerar apenas cerca de 40% 
deste valor – cerca de 18 bilhões de Dólares Ameri-
canos – e 70% disso só virá depois de 2040. A Open 
Oil calculou que os projetos de GNL em Moçambique 
resultam em receitas muito mais baixas, para Moçam-
bique, do que o esperado e, que bilhões são perdidos 
através de veículos especiais de propósito específico 
no Dubai, isentando as empresas envolvidas do paga-
mento de impostos sobre dividendos e juros, que de 
outra forma seriam à taxa de 20% em Moçambique. 
Estas isenções atingem 5,3 mil milhões de dólares 
apenas para os projetos de GNL em Moçambique e 
no Rovuma. A participação da Empresa Nacional de 
Hidrocarbonetos (ENH, empresa estatal de petróleo e 
gás), projetada em 1,1 bilhão de Dólares Americanos, 
é virtualmente inútil devido aos altos custos/dívidas 
dos projetos e menores receitas dos projetos, e pode 
ser uma responsabilidade para o governo. Em 2021, a 
Open Oil concluiu que a maior parte do gás de Moçam-
bique já está potencialmente encalhado. 102

Além disso, o Centro Integridade Pública (CIP) 103, 
que é uma ONG moçambicana que lida com trans-
parência, corrupção e orçamento do governo moçam-
bicano, manifestou várias preocupações sobre o 
contexto fiscal dos projetos moçambicanos de GNL. 
Por exemplo, no contrato com a Anadarko, foi acor-
dada uma redução de imposto de 25% sobre os 
lucros nos primeiros 8 anos. Para piorar as coisas, há 
sérias dúvidas sobre se o governo moçambicano tem 
capacidade para auditar a declaração de impostos das 
empresas envolvidas. 104

Em geral, o futuro do gás parece menos otimista 
do que o esperado, devido às mudanças climáticas 
globais e às políticas energéticas e aos custos em 
rápido declínio para energia eólica, solar e baterias 
105. No entanto, sabe-se que os preços do gás flutuam 
sob a influência dos desenvolvimentos internacionais, 
como vimos nos últimos meses. Os preços do gás 
aumentaram fortemente como resultado da crescente 
demanda e da invasão russa na Ucrânia. À medida que 
os governos europeus tentam afastar-se do gás russo 
importado, podem querer aumentar a importação de 
Moçambique, substituindo um conflito por outro, ao 
invés de diversificar para fontes renováveis e investir 
em eficiência energética. Ainda assim, mesmo que a 
procura de gás e os preços do gás aumentem, é alta-
mente improvável que Moçambique ou a população 
de Cabo Delgado venham a beneficiar dos projetos de 
GNL. 
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Corrupção

A história do  ‘Gás para o desenvolvimento’ está 
também danificada por um grande escândalo de 
‘dívidas ocultas’ que resultou na retirada do FMI e 
doadores internacionais, incluindo a Holanda, do 
apoio financeiro no país, em 2016. Isto desencade-
ando uma crise económica. 106 No então chamado ‘ 
Escândalo de títulos de atum’, os bancos europeus 
e russos, a empresa de auditoria Ernst and Young 
107, o empresário do Médio Oriente e funcionários 
corruptos moçambicanos arranjaram 2 mil milhões 
de dólares em empréstimos secretos (equivalentes a 
12% do PIB) sem a aprovação do parlamento moçam-
bicano em 2013. Os empréstimos destinavam-se à 
segurança marítima e à indústria da pesca do atum, 
mas milhões em subornos e pagamentos corruptos 
foram desviados por funcionários e, os projetos não 
trouxeram benefícios para Moçambique. Embora esta 
crise não seja um resultado direto das descobertas 
de gás, alguns anos antes do escândalo, esta foi 
provavelmente influenciada pelas expectativas de que 
as receitas do gás poderiam vir a pagar os emprés-
timos. Essa suposição é fundamentada pelo fato de 
que partes dos títulos foram usadas para comprar 
equipamentos militares, que deveriam proteger as 
reservas de gás. 108 Isso é chamado de efeito 'maldição 
pré-fonte': um aumento de dívidas, corrupção e insta-
bilidade após a descoberta de recursos de petróleo e 
gás, mesmo antes da produção começar.

A maldição pré-fonte continua, enquanto os projetos 
de gás são atrasados e a dívida vai aumentando, 
e nenhum reembolso é feito 109. Ultimamente, será 
Moçambique que irá sofrer financeiramente pela 
Force Majeure, não a indústria. De acordo com o FMI, 
Moçambique não será capaz de fazer pagamentos 
destes empréstimos por décadas 110. Esta dívida 
massiva está a fazer Moçambique de refém para as 
corporações e financiadores que exploram o gás e 
que mantém o país dependente de receitas poten-
ciais. Uma vez que as receitas da exploração de gás 
ocorram, é provável que seja dada prioridade ao reem-
bolso dos detentores de títulos do governo, ao invés 
da implementação de políticas de desenvolvimento.

Inexistência de benefícios para os cidadãos 

A exploração das jazidas de gás foi promovida não só 
para receitas governamentais, mas também para um 
desenvolvimento económico mais alargado, bene-
ficiando a população local. O gás iria industrializar 
Moçambique e aumentaria o acesso à energia. Existe 
uma grande necessidade de acesso à energia, uma 
vez que 70% dos agregados familiares em Moçam-
bique carecem de eletricidade. Esperava-se que os 
projetos de gás apoiassem negócios e empregos 
locais, enquanto os ganhos do projeto poderiam ser 
reinvestidos em outros setores promissores, como 
agricultura e turismo. 111 Em 2016 foi decidido que 
2,75% do imposto sobre a produção (imposto de 
produção) deveria ser destinado ao desenvolvimento 
das comunidades nas áreas onde os projetos estão 
localizados. Se a população vai ou não beneficiar das 

receitas do gás, depende também da capacidade do 
governo moçambicano de controlar as declarações 
fiscais das empresas, o que é questionável.

Atualmente, parece improvável que a população se 
beneficie da produção de gás, muito pelo contrário, 
com centenas de milhares de Deslocados Internos 
(IDPs), a vida das pessoas e as perspectivas futuras 
realmente pioraram. Em Cabo Delgado, foi prometido 
emprego aos membros da comunidade, mas os 
empregos não se concretizaram, exceto num pequeno 
número de empregos temporários e não qualificados, 
como cozinha, limpeza e trabalhos de construção no 
Parque de Afungi. A maioria desses empregos desa-
pareceu após a Force Majeure. Além disso, a Force 
Majeure teve um grande impacto nos negócios locais 
que dependiam da indústria, bem como nas comu-
nidades reassentadas que ainda aguardam indemni-
zação. A renda que as comunidades locais estavam 
a obter através do crescente setor de turismo na 
área, evaporou. Além disso, o acesso à energia não 
aumentou, em parte porque apenas 12% do gás 
extraído no projeto de GNL de Moçambique será 
utilizado em Moçambique, predominantemente por 
indústrias e empresas ligadas ao sector do gás, e em 
parte também porque os investimentos em gás estão 
a obstruir o caminho dos projetos descentralizados de 
energia renovável. 112

Conclusão

Os projetos de GNL em Cabo Delgado, Moçam-
bique, têm uma longa lista de impactos nocivos 
para as pessoas e para o ambiente, tanto em terra 
como no oceano. Os projetos levaram a reassenta-
mentos forçados e à deterioração das dificuldades 
económicas. Além disso, os projetos alimentaram um 
conflito violento, insegurança, deslocamento, violações 
de Direitos Humanos e uma crise humanitária sem 
saída. Além disso, os projetos irão contribuir para o 
agravamento das mudanças climáticas e desastres 
climáticos relacionados, não irão trazer desenvolvi-
mento para Moçambique e impedirão uma transição 
justa para as energias renováveis.

Todos esses efeitos negativos não são nenhuma 
surpresa. Pesquisas e experiências anteriores em 
outros países e regiões previram amplamente os 
problemas atuais e os efeitos de longo prazo, mas 
nenhuma medida foi tomada para prevenir ou mitigar 
esses efeitos.
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Os projetos da GNL em Moçambique são apoiados 
através de créditos, empréstimos, seguros e garantias 
providenciadas por um número alto de Agências de 
Exportação de Crédito (ECA). Neste capítulo, iremos 
focar no apoio providenciado pelas ECAs de França, 
Itália, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos, e rever 
os processos de tomada de decisão que levaram ao 
apoio a projectos de GNL em Moçambique. As ECAs 
do Japão, Coreia, China, África do Sul estão também a 
apoiar o desenvolvimento do GNL em Moçambique. 113

Todos os 5 países analisados, são participantes do 
“Acordo de Créditos de Exportação Oficialmente 
Suportados” da OCDE, no qual são acordadas regras 
e diretrizes que fornecem uma estrutura para o uso 
de créditos de exportação oficialmente apoiados. 
O “Acordo” entrou em vigor em 1978. É um Acordo 
informal, não uma Lei da OCDE e, portanto, não é 
juridicamente vinculativo. No entanto, a implemen-
tação do acordo é monitorada regularmente pela 
OCDE. O acordo estabelece os termos e condições 
de crédito à exportação mais generosos, que podem 
ser apoiados pelas ECA participantes. Inclui uma 
secção sobre a avaliação dos riscos dos países do 
acordo, com a probabilidade de estes cumprirem o 
serviço das suas dívidas externas. Os países que são 
avaliados como “de risco” devem ser trancados do 
apoio das ECAs. Além disso, o conselho da OCDE 
adotou a Recomendação do Conselho sobre Abord-
agens Comuns para Créditos à Exportação Oficial-
mente Suportados e devida diligência Ambiental e 
Social (as 'Abordagens Comuns') em 2012 e seu texto 
revisado em 2016. Entre outras recomendações não 
juridicamente vinculativas, as Abordagens Comuns 
recomendam que as ECAs:

1. EIncentivar a prevenção e a mitigação dos impactos 
adversos ambientais e sociais de projetos e a 
consideração de riscos ambientais e sociais 
associados com operações existentes e, tomar em 
consideração os benefícios de qualquer projeto, e 
operações existentes apoiadas, melhorando assim o 
processo geral de avaliação de risco financeiro.

2.  Realizar análises e avaliações ambientais e sociais 
apropriadas para projetos e operações exis-
tentes, respetivamente, como parte da sua devida 
diligência em relação a solicitações de créditos de 
exportação oficialmente apoiados.

3.  Incentivar a proteção e o respeito aos Direitos 
Humanos, principalmente em situações em que os 
impactos potenciais de projetos ou operações exis-
tentes representam riscos aos Direitos Humanos.

4.  Fomentar a transparência, previsibilidade e 
responsabilidade na tomada de decisões, incenti-
vando a divulgação de informações relevantes de 
impacto ambiental e social, com o devido respeito 
a quaisquer estipulações legais, sigilo comercial e 
outras preocupações competitivas.

Por fim, as ECAs estão sujeitas às suas próprias 
políticas (responsabilidade social corporativa) e leis 
e regulamentos nacionais, o que inclui, por exemplo, 

garantir que os investimentos financeiros não compro-
metam os objetivos do acordo UNFCCC de Paris ou os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para obter informações sobre o processo de tomada 
de decisão da ECA para projetos de GNL em Moçam-
bique, ONG 's na Holanda, Reino Unido, França, Itália 
e Estados Unidos usaram várias maneiras de obter 
documentação sobre os processos de tomada de 
decisão, incluindo solicitações de FoI. Apesar das 
recomendações e políticas mencionadas acima, as 
ONG 's envolvidas não conseguiram confirmar que os 
processos de tomada de decisão para aprovar o apoio 
do ECA para projetos de gás natural em Moçambique, 
se tenham baseado em avaliações adequadas de 
riscos e planos de mitigação.

Avaliação Incorreta do Impacto Climático

O acordo UNFCCC de Paris, assinado em 2015 
em Paris, é um tratado juridicamente vinculativo 
para combater as mudanças climáticas. Todos os 
signatários do Acordo de Paris se comprometem a 
limitar o aquecimento global a um máximo de 2°C e 
perseguir 1,5°C. Em 2018, a AIE calculou que, para 
ficar dentro do cenário de 1,5 graus, não haveria 
espaço para novas usinas de energia fóssil. 114 Os 
governos nacionais são obrigados a desenvolver leis 
e políticas alinhadas com os objetivos do Acordo de 
Paris e 'tornar os fluxos financeiros consistentes com 
um caminho para baixas emissões de gases de efeito 
estufa e desenvolvimento resiliente ao clima.’ 115 Isso 
incluiria o desenvolvimento de políticas climáticas 
para instituições financeiras públicas como as ECAs 
116. No entanto, até agora, os investimentos das ECAs 
parecem ser diretamente opostos ao que é necessário. 
Um estudo da Oil Change International e Amigos da 
Terra dos Estados Unidos da América estimou que em 
2019 e 2020 as ECAs dos países do G20, forneceram 
uma média anual de US$ 40 bilhões para apoiar 
projetos de combustíveis fósseis, tornando-os uma 
das maiores forças motrizes dos (novos) projetos de 
combustíveis fósseis. 117

A Agência de consultoria, Wood Mackenzie, avaliou 
o impacto climático do projeto GNL de Moçam-
biqueXI, mas ao invés de usar o cenário de 1.5°C, a 
firma de consultoria usou o cenário de 2°C . Isto 
não está de acordo com o Acordo de Paris, no qual 
os governos acordaram em manter o aquecimento 
global bem abaixo dos 2°C e apontar para 1,5°C. A 
Wood Mackenzie também não teve em consideração 
as emissões de scope 3 que viriam do projeto. No 
entanto, as emissões do scope 3 são de importância 
crucial, porque incluem o uso final do produto: a 
queima de GNL para energia, onde ocorrem a maioria 
das emissões. A consultoria alegou não conseguir 
mensurar essas emissões, mas existe um padrão 
internacional disponível desde 2011. 118 Ainda assim, 
o relatório da Wood Mackenzie foi utilizado para 
aprovar os compromissos financeiros assumidos pelas 
ECAs na Holanda e Reino Unido e, possivelmente, em 
outros países e financiadores também. A Avaliação 
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de Impacto Ambiental (2016) do projeto FLNG Coral 
Sul, conclui que as emissões de gases de efeito estufa 
do FLNG podem ser avaliadas como “insignificantes” 
119. Em outras palavras, as ECAs basearam o seu 
apoio financeiro numa avaliação incorreta do impacto 
climático.

Além disso, a justificação para investir neste grande 
projeto de gás natural baseia-se na suposição 
incorreta de que o gás é um “combustível de tran-
sição” inofensivo, ao contrário do que dizem as 
mais recentes percepções da ciência climática. Por 
exemplo, os documentos recebidos através do pedido 
de FoI na Holanda mostraram que a ECA ADSB 
holandesa avisou ao governo holandês, do facto do 
gás ser um combustível de transição e até afirmou 
que o projeto de GNL de Moçambique era bom para 
o clima, assumindo que o gás possivelmente substi-
tuirá a queima de carvão, por exemplo, na Ásia. No 
entanto, essa afirmação não pode ser comprovada, e 
descobertas científicas recentes mostram que o uso 
de energia fóssil em todo o mundo (e suas emissões) 
só aumentará, apesar do aumento dos investimentos 
em gás natural. 120 Até a Wood Mackenzie afirmou que 
não pode fornecer uma avaliação definitiva sobre as 
reduções de emissões que resultam dos projectos de 
GNL de Moçambique. É muito incerto e questionável o 
porquê e como essa argumentação climática falhada 
levou à aprovação do apoio financeiro para o projeto.

Processo Judicial Climático, no Reino Unido

Os Amigos da Terra EWNI estão a lutar em tribunal, 
contra a decisão do UKEF em apoiar o GNL de 
Moçambique, por 1.15 Bilhões de Dólares Americanos, 
por dois motivos relacionados ao impacto climático do 
projeto:

1. A decisão foi tomada com a base incorreta de que 
o projeto foi consistente com os compromissos do 
Reino Unido e/ou Moçambique  sob o acordo de 
Paris.

2. Os defensores falharam em considerar os prob-
lemas essenciais ou realizar a análise necessária 
para determinar adequadamente se o apoio ao 
projeto está alinhado com as obrigações do Reino 
Unido e de Moçambique nos termos do Acordo de 
Paris.

No dia 16 de Março de 2022, o tribunal ordenou que 
o caso fosse enviado ao Tribunal de Recurso, pois 
dois juízes do Tribunal Superior não chegaram a um 
acordo sobre o caso. A juíza Thornton, um dos dois 
juízes que ouviram o caso, concordou com a avaliação 
do FoE EWNI de que a decisão de apoiar o projeto foi 
concedida sem um entendimento completo dos seus 
impactos climáticos. Ela concluiu que não havia “base 
racional” para mostrar que o financiamento do projeto 
era consistente com os termos do Acordo de Paris 
e as ambições internacionais de limitar o aumento 
da temperatura global a 1,5°C. Segundo ela, a sua 
aprovação era, portanto, ilegal.

Ela decidiu que a correlação direta entre as emissões 
de gases de efeito estufa e o aumento da tempera-
tura, significa que a referência no Artigo 2(1)(c) a 
“baixas emissões de gases de efeito estufa” deve ser 
entendida por referência à meta de temperatura no 
Artigo 2(1)( uma). Assim, a provisão de financiamento 
deve ser consistente com um caminho para manter 
o aquecimento global bem abaixo de 2°C ,acima dos 
níveis pré-industriais e buscar esforços para limitar 
o aquecimento a 1,5°C. Os fluxos financeiros são, 
portanto, um elemento central para atingir a meta de 
temperatura. Esta é a primeira vez que a temperatura 
(Artigo 2(1)(a)) e as metas financeiras (Artigo 2(1)
(c)) do Acordo de Paris são explicadas e vinculadas 
em uma decisão judicial e isso representa um grande 
avanço.

Mesmo que a decisão dividida signifique que a revisão 
judicial ainda não teve sucesso, a conclusão da Juíza 
Thornton é promissora para o caso no Tribunal de 
Recurso, como também para casos similares em 
outros países, para desafiar a legalidade dos apoios da 
ECA para o GNL em Moçambique e, outros projetos de 
combustíveis fósseis. O veredito final é esperado na 
segunda metade de 2022 ou a princípio de 2023.

A nossa alegação de que a agência de crédito à 
exportação do governo, agiu ilegalmente, foi hoje 
justificada por uma juíza do Supremo Tribunal, mas o 
UK Export Finance foi liberado por um tecnicismo, por 
enquanto. A nossa luta pela justiça climática significa 
que um apelo agora é inevitável, e continuamos 
confiantes no sucesso, à luz das conclusões 
convincentes claramente apresentadas pela juíza 
Thornton.

Enquanto isso, há grandes questões para a UKEF 
e para o governo sobre se é viável ainda apoiar 
este projeto, quando uma juíza disse claramente 
que seu financiamento não pode ser racionalmente 
considerado, em conformidade com a lei. Este caso 
mostrou que tomar decisões erradas às custas do 
futuro do nosso planeta, deixa o governo cada vez 
mais vulnerável a litígios climáticos. 
Will Rundle, chefe jurídico da Friends of the Earth 
EWNI

Ficar preso ao gás compromete uma 
Transição Justa 

Os grandes investimentos em novos projetos de 
combustíveis fósseis, não só estão a contribuir para 
o aumento dos gases efeito de estufa, como também 
estão ao mesmo tempo a desacelerar os investi-
mentos em energias renováveis que o mundo tão 
desesperadamente necessita. Pesquisas mostram 
que novas infraestruturas de gás prendem emissões 
a longo prazo. A infraestrutura de gás multibilionária 
foi projetada para operar nas próximas décadas, 
não para fazer uma transição rápida para as ener-
gias renováveis. Dadas as barreiras para fechar a 
infraestrutura antes da sua expectativa de vida 
económica, é fundamental parar de construir uma 
nova infraestrutura fóssil. Enquanto os combustíveis 
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fósseis estiverem fornecendo energia, os investi-
mentos em energias renováveis ficarão para trás e os 
objetivos de Paris ficarão mais distantes. 121

Isso é ainda mais problemático sabendo que Moçam-
bique tem um potencial muito alto para energia 
renovável. O país apresenta consistentemente 
um alto nível de radiação solar ao longo do ano, 
tornando a energia solar uma opção cada vez mais 
económica para realizar a eletrificação total, espe-
cialmente em áreas rurais atualmente desprovidas de 
acesso à energia. Milhares de potenciais locais para 
energia solar já foram identificados em todo o país, 
pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia. 122 
Moçambique também apresenta condições favoráveis 
para a energia eólica ao longo da costa e no planalto. 
Os custos decrescentes das tecnologias solares e 
eólicas abrem a possibilidade das energias renováveis   
aumentarem o acesso à energia para pessoas e 
empresas, e até mesmo exportar eletricidade em 
excesso para países vizinhos. 123 A energia renovável 
descentralizada e fora da rede é mais sustentável 
e mais resistente aos impactos climáticos do que 
combustíveis fósseis. Até ao momento, no entanto, 
a energia renovável recebeu apenas uma fração do 
foco e do financiamento dos projetos de gás. O apoio 
internacional total para todos os projetos de energia 
renovável em Moçambique é de 230 milhões de 
dólares americanos – um sexagésimo do financia-
mento público fornecido apenas ao projeto de GNL de 
Moçambique. 124

O impacto negativo do desenvolvimento fóssil 
contínuo, por cima do potencial de energia renovável 
de Moçambique parece não ter sido levado em consid-
eração pelas ECAs que apoiam o desenvolvimento de 
GNL em Moçambique. Já em 2018, três anos antes 
da ECA holandesa ADSB aprovar o apoio ao GNL 
de Moçambique, a Netherlands Enterprise Agency, 
publicou um relatório sobre a energia em Moçam-
bique, que apontava para o facto de que Moçam-
bique possui um enorme potencial para as energias 
renováveis, mas que o desenvolvimento dos recursos 
renováveis foi prejudicado nas últimas duas décadas 
pela dependência do país em combustíveis fósseis. 125

Avaliações pouco claras e inconsistentes 
dos impactos sociais e ambientais, incluindo 
a segurança

Já houve vários avisos, particularmente pelas organi-
zações de sociedade civil (OSCs), sobre os impactos 
massivos dos projetos GNL no ambiente, incluindo em 
ecossistemas vulneráveis, e em comunidades em Cabo 
Delgado, bem como a probabilidade de uma situação 
social altamente inflamável ficar ainda mais fora de 
controle, mas não está claro de como as ECAs avali-
aram esses impactos. O projeto é classificado como 
um projeto de Categoria A, de alto risco, de acordo 
com as Abordagens Comuns da OCDE. Os projetos 
de categoria A incluem oleodutos, terminais e insta-
lações associadas para o transporte em larga escala 
de gás, petróleo ou produtos químicos. Documentos 

divulgados por meio do processo de FoI holandês, 
revelaram uma avaliação dos aspetos ambientais e 
sociais que foram usados para a aprovação, mas não 
divulgaram o ESAP exigido. O documento de aval-
iação reconhece e lista muitos impactos adversos e 
refere-se a várias Avaliações de Impacto Ambiental 
(EIA). No entanto, essas EIA não estão incluídas e, 
nem as medidas de mitigação planeadas. O docu-
mento afirma que os credores ainda estavam a 
trabalhar na finalização do ESAP. Apesar dessas 
omissões, a avaliação conclui que os impactos 
ambientais e sociais negativos podem ser mitigados 
por medidas a um nível aceitável e que o projeto 
será capaz de atender aos padrões internacionais no 
momento do início da construção.

Além disso, a situação de segurança tem sido alta-
mente problemática desde as primeiras insurgên-
cias em 2017 e, a ocorrência de graves violações de 
Direitos Humanos, bem como o deslocamento em 
grande escala, já eram bem conhecidos desde então. 
No entanto, esses avisos foram amplamente ignorados 
e nenhuma documentação adequada de avaliações 
de risco ou planos de segurança foi disponibilizada 
publicamente pelas ECAs envolvidas. Por exemplo, o 
Banco de Exportação-Importação dos EUA (US EXIM) 
decidiu emprestar os 4,7 mil milhões de dólares ao 
GNL de Moçambique, apesar da sua própria análise 
que alertou para os riscos de segurança. 126

Moçambique apresenta uma dinâmica de segurança 
em rápida evolução com um cenário de risco físico 
igualmente desafiador. O ambiente de segurança é 
altamente variável, ameaças de segurança e riscos 
para o projeto evoluirão rapidamente, e a situação 

provavelmente irá piorar, antes de melhorar 
Retirado dos documentos de Due Diligence do EXIM, 

exigidos pela Friends of the Earth US por meio de uma 
solicitação de FoI.

Na Holanda, o conselho da Embaixada Holandesa 
observou claramente que 'A situação de segurança 
está de fato deteriorando-se a cada dia, um risco 
que é sobrestimado na proposta de subscrição do 
ADSB'. A Embaixada indicou ainda que teve sérias 
dúvidas sobre a capacidade das tropas moçambi-
canas para manter a situação sob controlo. Apesar 
disso, nenhuma análise de segurança adequada, 
estratégia e plano de mitigação foram encontrados 
nos documentos de FoI. O Ministério das Relações 
Exteriores da Holanda (maio de 2020) indicou na sua 
carta para solicitar a aprovação do apoio da ECA que 
'as empresas envolvidas consideram os riscos de 
segurança aceitáveis, em parte graças a extensas 
medidas de segurança dentro e ao redor do local 
do projeto, lideradas por TotalEnergies e o governo 
moçambicano'. Ainda assim, a mesma carta refere 
que “há também relatos de brutalidade e violações 
dos Direitos Humanos por parte do exército e polícia 
moçambicana na região”, mas que parece ter menos 
peso do que o peso do “projecto que oferece grandes 
oportunidades para o empresariado NL”. Em dezembro 
de 2018, a ADSB não pôde visitar o projeto devido à 
situação de segurança e teve que recorrer ao sobrevoo 
do local do projeto, por helicóptero. Ainda mais 
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surpreendente é que a aprovação da apólice de seguro 
de 1 bilhão de dólares (25 de março de 2021) foi dada 
um dia após o ataque extremamente violento à cidade 
de Palma (24 de março de 2021). Em dezembro de 
2021, o governo holandês concordou com uma investi-
gação independente para essa aprovação, depois dos 
documentos da FoI terem levado a perguntas parlam-
entares.  

Ausência de avaliação do impacto 
económico, riscos e corrupção

Moçambique é um dos países mais pobres e endi-
vidados do mundo. 127 Profundamente interligadas 
com as situações de segurança e proteção, estão as 
situações económicas e as questões de corrupção 
em Moçambique. Já em 2016 e 2017, doadores 
internacionais, incluindo o FMI, terminaram o seu 
apoio de desenvolvimento ao governo moçambicano, 
na sequência do escândalo dos títulos do atum. A 
corrupção é um risco bem conhecido para investi-
mentos em Moçambique e não está claro como as 
ECAs avaliaram e mitigaram este risco antes dos seus 
compromissos financeiros. Por exemplo, em Março de 
2017, o Ministro Holandês Ploumen, da Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento, interrompeu 
o apoio holandês de desenvolvimento ao governo 
moçambicano, mas a ECA ADSB holandesa aprovou 
o apoio a projetos de GNL em Moçambique em 2021. 
O Acordo da OCDE exige que os seus participantes 
avaliem se os países irão ser capazes de pagar as 
suas dívidas externas e, que excluam excluir os países 
'arriscados' do apoio da ECA. Moçambique foi avaliado 
para se enquadrar na categoria de risco mais alto 
(classificado 7 em uma escala de 0-7) ininterrupta-
mente desde julho de 2015. 128 O FMI também indicou 
em 2018, que Moçambique não seria capaz de fazer 
os pagamentos das suas dívidas por outros 5 anos. 129 
No entanto, isso não impediu as ECAs de fornecerem 
apoio ao crédito à exportação. 

Os projectos de extracção de gás e produção de 
GNL apresentam-se como uma oportunidade essen-
cial para Moçambique tirar o país da pobreza e das 
dívidas. No entanto, não há fundamentos que justi-
fiquem a hipótese de 'gás para o desenvolvimento' 
num contexto em que a maior parte do gás será 
exportado, as multinacionais energéticas ficam com a 
maior parte dos lucros e a população local não só não 
está a beneficiar dos projetos, como também perde 
as suas casas, meios de subsistência e segurança. As 
receitas do projeto podem eventualmente mitigar a 
crescente montanha de dívida de Moçambique, mas 
também pode aumentá-la, especialmente porque a 
maior parte das receitas para Moçambique só virá 
depois de 2040. 130 A necessidade de estabilidade, 
que é necessária para um projeto bem sucedido e 
enfatizado pelo FMI, opõe-se diretamente à crescente 
instabilidade na região. Além disso, as empresas de 
energia operam em Moçambique há muitos anos, 
mas sem benefícios visíveis para a economia e para 
a população local. Por exemplo, os projetos Pande e 
Temane da Sasol, em Inhambane, produzem gás há 
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14 anos, a maioria do qual é vendido para a África do 
Sul. Esses projetos criaram poucos empregos perma-
nentes para a população local, o que gerou protestos 
de jovens, exigindo oportunidades de trabalho. 131 A 
documentação disponível da ECA não fornece uma 
avaliação adequada do impacto económico e dos 
riscos dos projetos de GNL, nem sobre (os riscos de) 
corrupção em Moçambique.

Falta de Transparência

Para todas as ECAs revisadas para esta publicação, 
tem sido largamente não claro o porquê e o como, que 
as decisões de apoio aos projetos GNL de Moçam-
bique foram tomadas. Este tipo de informação não 
é publicada por e, documentos importantes não são 
partilhados, mesmo que os compromissos financeiros 
sejam feitos com o apoio do público e as “Aborda-
gens Comuns” da OCDE recomendem transparência 
e divulgação de informações relevantes de impacto 
ambiental e social. As solicitações de FoI feitas por 
grupos dos Amigos da Terra e outras OSC, demoram 
muito e ainda não resultaram na sua divulgação 
completa.

Na Holanda, o processo de FoI foi lento e cheio de 
obstáculos. As ONGs envolvidas tiveram que iniciar 
procedimentos legais para exigir os documentos 
solicitados. Mais de um ano após a apresentação 
do pedido, documentos importantes, como o ESAP, 
ainda não foram divulgados. No Reino Unido, o apoio 
financeiro ao GNL de Moçambique foi um dos maiores 
pacotes de financiamento já oferecidos a um projeto 
de combustível fóssil pela UKEF. Apesar disso, e 
do fato de haver grande controvérsia em torno da 
natureza do projeto, no momento da crise climática, 
foi dito que o primeiro-ministro teria sido 'empurrado' 
para esta decisão e que o processo de tomada de 
decisão foi tido em sigilo. 132 FoE EWNI não conse-
guiu obter acesso a documentos-chave, incluindo a 
avaliação climática da Wood Mackenzie e só foi capaz 
de revisar a apresentação em powerpoint que foi 
recuperada por meio da solicitação da FoI da Holanda. 
Também em França, Itália e EUA há pouca transpar-
ência na tomada de decisões no BPI França, SACE e 
US EXIM.

Os interesses corporativos prevalecem aos 
das pessoas, do ambiente e do clima

O facto de que os riscos ambientais e climáticos, a 
situação de segurança, direitos humanos, corrupção 
e a falta de oportunidades de desenvolvimento foram 
todos ignorados ou minimizados no processo decisivo, 
mostra claramente que os interesses económicos das 
empresas são colocados acima das pessoas, do meio 
ambiente e do clima. As recomendações juridicamente 
não vinculativas do Acordo da OCDE e das Abord-
agens Comuns foram sistematicamente ignoradas 
durante os processos de tomada de decisão. Ainda 
mais preocupante é o fato de que tanto as leis e 
regulamentos vinculantes, como o compromisso 

com o Acordo de Paris, parecem ser contornados e a 
responsabilidade é sistematicamente prejudicada pela 
falta de transparência.

Ultimamente, este sistema onde os interesses corpo-
rativos são mais valorizados que as pessoas e que 
o planeta, vai acabar por sair pela culatra, como já 
está a acontecer em Moçambique com a escalada da 
situação no terreno, levando à morte e sofrimento, 
deslocando centenas de milhares de pessoas e 
trancando o projeto em Force Majeure. No entanto, o 
mundo não tem tempo para esperar que o sistema se 
corrija e que a crise climática saia do controle. É do 
interesse de todos garantir um sistema mais justo o 
quanto antes.

Conclusão

As conclusões deste capítulo mostram que a 
aprovação do apoio financeiro das ECAs, aos projetos 
de GNL em Moçambique, não se baseou apenas em 
pressupostos errados, mas que também não esteve 
em conformidade com os principais padrões inter-
nacionais e nacionais para financiamento público. A 
conclusão da juíza Thornton, no litígio do FoE EWNI 
contra o UKEF, mostra que o apoio contínuo aos 
combustíveis fósseis não pode ser justificado por 
muito mais tempo. As ECAs arriscam processos judi-
ciais semelhantes em outros países, se não alinharem 
o seu apoio financeiro público às metas climáticas 
internacionais.was also not in line with key interna-
tional and national standards for public funding. The 
conclusion of Justice Thornton in the litigation of FoE 
EWNI against UKEF shows that continued support 
for fossil fuels cannot be justified much longer. ECAs 
risk similar court cases in other countries if they don’t 
align their public finance support to international 
climate goals. 

Além do aquecimento global, os projetos têm grande 
impacto no meio ambiente, Direitos Humanos, 
conflitos violentos na região e transtornos sociais 
e económicos. Todos esses riscos e impactos rela-
cionados eram conhecidos antes dos compromissos 
financeiros serem assumidos. Portanto, é incom-
preensível e extremamente irresponsável que mais 
de 9 bilhões de dólares americanos em apoio público, 
tenham sido prometidos pelos cinco países que 
investigamos para este relatório. Os países e ECAs 
envolvidos devem assumir a responsabilidade pelas 
suas contribuições para a crise em Moçambique e o 
impacto climático dos projetos, retirando imediata-
mente o seu apoio aos projetos e abordando as conse-
quências que surgiram como resultado, garantindo 
compensações e reparações.
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Se o mundo ainda quer ter uma oportunidade 
para atingir as metas climáticas, que lançaram no 
Acordo UNFCCC de Paris em 2015, é crucial eliminar 
combustíveis fósseis rapidamente. Para limitar com 
sucesso o aquecimento global a 1,5°C, é necessário 
uma ação drástica e sem precedentes, começando 
imediatamente. O relatório do IPCC de fevereiro 
de 2022 mostra não só que são tomadas poucas 
medidas e que os efeitos devastadores e irreversíveis 
do aquecimento global se estão a acelerar além 
das expectativas, mas também que as mudanças 
climáticas estão a dividir o mundo em dois: entre 
aqueles que têm recursos para sobreviver a sistemas 
alimentares falidos, calor perigoso e aumento do nível 
do mar, e aqueles que não sobrevivem. 133

O relatório mais recente do IPCC de 4 de abril de 
2022 conclui que ainda é possível limitar o aquec-
imento global a 1,5°C, mas os próximos anos são 
críticos e que um alinhamento mais forte das finanças 
e políticas do setor público é uma das intervenções 
urgentes necessárias. 134 O caso de Moçambique, é 
um exemplo revelador dessa falta de alinhamento e 
da urgência de mudar. Mostra como o apoio público 
contínuo a projetos fósseis por meio das ECAs, preju-
dica os objetivos climáticos globais, bem como muitos 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclu-
indo o fim da pobreza.

 

Políticas de redução gradual de novos 
investimentos fósseis

Desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, os 
países têm vindo a trabalhar em traduzir as metas 
climáticas em políticas nacionais e planos de ação, 
mas o financiamento público no exterior para projetos 
fósseis permanece inaceitavel e perigosamente. Em 
2019 e 2020, as ECAs dos países do G20, providenci-
aram 40 bilhões de dólares americanos para projetos 
de combustíveis fósseis, mais de 10 vezes mais que 
os 3.5 bilhões que investiram nas energias renováveis. 
135 No entanto, o momento para acabar com o finan-
ciamento público para combustíveis fósseis tem sido 
construído desde 2020.

O Banco de Investimento Europeu (BIE) anunciou em 
2019, que iria acabar com os projetos de energia de 
combustíveis fósseis, até o final de 2021 e que ia focar 
o financiamento futuro na aceleração da inovação 
em energia limpa, eficiência energética e energias 
renováveis. 136 Na Cimeira da Ambição Climática no 
dia 12 de dezembro de 2020, o primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, anunciou a intenção do 
Reino Unido não fornecer mais nenhum novo apoio 
financeiro ou promocional direto para o setor de 
energia de combustíveis fósseis no exterior. Ele disse:

“A mudança climática é um dos grandes desafios 
globais da nossa era e já está a custar vidas e meios 
de subsistência em todo o mundo. As nossas ações 
como líderes devem ser conduzidas, não por timidez 
ou cautela, mas por ambição em grande escala. É 
por isso que o Reino Unido recentemente liderou 

Redução gradual dos investimentos fósseis 
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o caminho com um novo compromisso ousado, 
de reduzir as emissões em pelo menos 68% até 
2030, e por isso tenho o prazer de dizer hoje que 
o Reino Unido encerrará o apoio dos contribuintes 
para projetos de combustíveis fósseis no exterior o 
mais rápido possível . Ao tomar ações ambiciosas 
e decisivas hoje, criaremos os empregos do futuro, 
impulsionaremos a recuperação do coronavírus e 
protegeremos nosso belo planeta para as próximas 
gerações”.

Seguindo esta Declaração, um processo de consultoria 
foi iniciado para explorar de que forma se poderia 
fazer uma mudança de investimentos fósseis para 
investimentos de energia limpa. A sociedade Civil, 
incluindo o sul Global, assim como as empresas de 
petróleo e gás e empresas da cadeia de fornecimento, 
foram inseridas neste processo. Com base nessa 
consulta, o governo do Reino Unido decidiu eliminar 
gradualmente o financiamento de fósseis no exterior 
até 31 de março de 2021. 137 Este foi um passo crucial 
na direção certa, embora haja espaço para melhorias 
na política. As OSC são críticas nas isenções permit-
idas para energia a gás, mesmo que seja apenas em 
circunstâncias excepcionais, e na cobertura apenas 
de apoio direto, ao invés de incluir os investimentos 
'indiretos' significativos por meio de grandes órgãos 
de investimento do governo, como o Grupo de Desen-
volvimento de Infraestrutura Privada (PIDG) e British 
International Investment (BII), o que poderia preju-
dicar o efeito da política. Por exemplo, a instituição de 
financiamento de desenvolvimento do Reino Unido BII 
, apoia uma central eléctrica a gás em Moçambique, 
conhecida como Central Térmica de Temane (CTT). O 
encerramento financeiro do projeto foi anunciado em 
dezembro de 2021 138, nove meses após a decisão de 
eliminar o financiamento fóssil e apenas alguns dias 
após o Reino Unido realizar a COP26.

Os outros países que analisámos para este relatório 
adotaram até agora políticas menos progressivas e 
abrangentes. Por exemplo, a ECA ADSB holandesa 
desenvolveu uma política em 2020, que incluía 
apenas o fim do financiamento para o carvão, a 
exploração de gás 'não convencional', por exemplo, 
por meio de fraturação 139, e queima de rotina. 140 No 
final de 2020, a França também adotou um plano 
climático em relação ao financiamento à exportação, 
que inclui o fim do apoio a projetos de petróleo e 
gás não convencionais após 2021, o fim do apoio à 
exploração e produção de petróleo após 2025 e o 
fim do apoio à exploração e produção de gás após 
2035. A maioria dessas restrições não só estão muito 
distantes no futuro, como também não se aplicam às 
infraestruturas de transporte, o que significa que a 
França pode ainda conceder garantias a gasodutos, 
ou mesmo centrais de liquefacção de gás para além 
destas datas. A FoE US analisou as atuais restrições 
dos EUA ao financiamento público para projetos de 
energia no exterior 141 e encontrou várias deficiên-
cias: A política atual concentra-se principalmente 
em usinas de energia com pouca orientação sobre 
projetos midstream e upstream; permite que o Banco 
de Exportação e Importação dos EUA reivindique uma 
isenção e permite muitas exceções, inclusive para 

segurança nacional e acesso à energia; não aborda 
intermediários financeiros; e não melhora a contabili-
zação das emissões. No geral, há uma necessidade de 
maior ambição quando se trata de eliminar gradual-
mente o financiamento público de fósseis e a real-
ização do Acordo de Paris.

Em abril de 2021, a Dinamarca, França, Alemanha, 
Holanda, Espanha, Suécia e Reino Unido lançaram 
a iniciativa Ministerial Export Finance for Future 
(E3F) para ação climática. A iniciativa resultou numa 
Declaração de Princípios com o objetivo de promover 
e apoiar uma mudança no financiamento de expor-
tação para projetos e investimentos neutros em 
relação ao clima e, resilientes ao clima. 142 Embora a 
iniciativa seja promovida como um importante passo 
em frente, as ONGs, preocupadas, indicaram que os 
princípios não contêm novos compromissos, mas 
apenas reiteram o que já está a ser feito e, que o nível 
de ambição expresso nos princípios não se materi-
alizaram em compromissos e prazos concretos . As 
ONGs pediram aos membros do E3F que seguissem o 
exemplo do Reino Unido, pondo fim imediato ao novo 
financiamento à exportação de combustíveis fósseis. 
143 Essa defesa valeu a pena quando, no final de 2021, 
o Reino Unido lançou a Declaração de Glasgow sobre 
Finanças Públicas na UNFCCC COP26. 

Declaração de Glasgow sobre Financiamento 
Público

Na conferência climática da ONU (COP26) em 
Glasgow, em Novembro de 2021, 34 países, inclu-
indo a Holanda, França, Itália, Reino Unido e EUA e 5 
instituições financeiras, assinaram uma declaração 
comprometendo-se a redirecionar o seu apoio público 
internacional para a energia limpa de transição e para 
fora dos combustíveis fósseis inabaláveis, até o final 
de 2022, exceto em circunstâncias limitadas e clara-
mente definidas que sejam consistentes com um 
limite de aquecimento de 1,5°C e com as metas do 
Acordo de Paris. 144

O Reino Unido já traduziu o seu comprometimento 
em política e, os outros signatários desta declaração, 
estão neste momento a trabalhar no alinhamento 
das suas leis nacionais e políticas. Por exemplo, em 
novembro de 2021 o Secretário de Estado disse: 
'Considerando tudo isto, o governo está comprometido 
em acabar com o apoio governamental interna-
cional ao setor de combustíveis fósseis até o final de 
2022. 145 É importante que uma transição possa ser 
projetada, que seja viável, preserve conhecimento e 
empregos e leve em conta os efeitos sobre os países 
menos desenvolvidos. O próximo ano será, portanto, 
usado para alcançar uma implementação cuidadosa 
com os setores envolvidos.' O Parlamento holandês 
foi atualizado sobre o progresso em abril de 2022. 
França e Itália são menos transparentes sobre o que 
está a acontecer e quando uma nova política pode ser 
esperada. Na França, por exemplo, foi encomendado 
um relatório de especialistas sobre a implementação 
do acordo de Glasgow, mas não será disponibilizado 
ao público.
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Imediatamente depois da conferência de Glasgow, 
os membros da E3F reuniram-se outra vez numa 
conferência online para trabalhar juntos no alinham-
ento do financiamento à exportação, em direção a um 
futuro sustentável.

Bélgica, Finlândia e Itália tornaram-se novos membros 
da iniciativa. O resultado da conferência focou na 
necessidade de maior transparência e cooperação, 
mas não incluiu ações concretas e compromissos 
para acabar com os investimentos em combustíveis 
fósseis. 146 As ONGs responderam criticamente e estão 
a exigir maior urgência no processo. 147

Iniciativas como o Export Finance for Future e a 
recente declaração da COP liderada pelo Reino 
Unido, sobre a eliminação gradual do apoio finan-
ceiro público para combustíveis fósseis, têm grande 
potencial para contribuir para uma transição justa, 
honesta e equitativa. Mas uma transição justa é uma 
transição que está alinhada com o alcance das metas 
climáticas, conforme informado pela pesquisa cientí-
fica – e os cientistas dizem que precisamos tomar 
medidas imediatas para evitar mudanças climáticas 
perigosas. As agências de crédito à exportação e os 
governos precisam revisar rapidamente suas políticas 
de financiamento à exportação e alinhar as políticas 
com cenários compatíveis com a meta de tempera-
tura de 1,5°C. As conferências de alto nível por si só 
não vão resolver a crise climática - o que é necessário 
é uma ação climática resoluta e ousada. 
Davide Maneschi, responsável pelo programa 
Mudanças Climáticas da Swedwatch

Os Estados Unidos assinaram a declaração de 
Glasgow, mas não fazem parte da iniciativa E3F. 
Depois de Glasgow, o presidente Biden fez circular 
uma norma de desempenho por todo o governo, para 
todo o financiamento de energia no exterior, que não 
foi tornado público. Os Amigos da Terra EUA apresen-
taram um pedido FoI  para receber a norma, mas que 
ainda não levou à sua divulgação. Embora as atuais 
restrições dos EUA sobre finanças públicas para 
energia no exterior, forneçam uma isenção de segu-
rança nacional, potencialmente abrangente 148, o US 
EXIM declarou que continua focado em investimentos 
"verdes" e comprometido com a agenda climática de 
Biden.

Infelizmente, nem todos os Estados-Membros da UE 
subscreveram ao acordo de Glasgow. No entanto, 
em março de 2022, o Conselho Europeu aprovou 
conclusões sobre financiamento à exportação e, onde 
os Estados-Membros concordam em alinhar as suas 
políticas do TCE com um cenário de 1,5°C e, deter-
minar os seus próprios prazos, com base científica, 
para acabar com os créditos à exportação oficialmente 
apoiados para projetos de combustíveis fósseis do 
setor de energia, até o final de 2023. Embora isso seja 
menos ambicioso do que a declaração de Glasgow, 
que tem o final de 2022 como data final, ainda é 
um passo importante na direção certa. O Conselho 
também pede a introdução de mecanismos financeiros 
que incentivem projetos ambientalmente sustentáveis 
no Acordo da OCDE. 149 XXXVII

É positivo ver os esforços da União Europeia a pres-
sionar por um acordo sobre petróleo e gás no nível da 
OCDE, no entanto, lamentamos que os Estados-Mem-

bros só tenham concordado em adotar políticas 
de eliminação gradual até 2024, quando fica claro 
que deveríamos ter interrompido a expansão dos 

combustíveis fósseis ontem. Não temos o luxo de ter 
tempo e meias medidas. 

Anna-Lena Rebaud, Amigos da Terra França

Recomendações sobre como implementar a 
Declaração de Glasgow sobre Financiamento

Atualmente, a Declaração de Glasgow deixa espaço 
para interpretação individual sobre o que o acordo 
significa e implica exatamente, e como deve ser 
moldado em uma política eficaz. Isso pode deixar a 
porta aberta para o financiamento de projetos ainda 
relacionados aos combustíveis fósseis e não alin-
hados com o alcance das metas climáticas, que é uma 
tendência que também é visível nas políticas nacio-
nais. A indústria relacionada aos combustíveis fósseis 
investe milhões de dólares anualmente em lobby para 
os tomadores de decisão e foi altamente representada 
na conferência de Glasgow. 150 A indústria continuará 
a usar o seu poder para obter apoio para projetos 
de combustíveis fósseis, enquanto for possível, indo 
contra buscas e consensos de pesquisas científicas. 
Portanto, é necessário criar mais clareza, e não deixar 
espaço para múltiplas interpretações sobre o que 
pode e o que não pode ser financiado, para dar um 
passo real em direção a um futuro mais sustentável e 
enfrentar as mudanças climáticas de maneira eficaz.

Grupos da sociedade civil de todo o mundo, fizeram 
recomendações aos governos sobre como imple-
mentar a declaração de Glasgow, de acordo com a 
ciência climática. Para começar, é importante definir 
o termo “inalterado” para evitar qualquer uso indevido 
ou apoio contínuo aos combustíveis fósseis. A melhor 
maneira de limitar as emissões é, em primeiro lugar, 
evitar criá-las; em outras palavras, pôr fim a todos os 
novos financiamentos de petróleo e gás a montante e 
midstream, sem exceção. Equipar as usinas de energia 
com Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) ou 
Utilização e Armazenamento de Captura de Captura 
(CCUS) vem com limitações, riscos à saúde ambiental 
e altos custos. A produção de eletricidade renovável 
já é muito mais barata do que a produção de eletri-
cidade de combustível fóssil com CCS ou CCUS. Em 
segundo lugar, os países precisam definir “exceções 
limitadas e claramente definidas” e garantir que elas 
não permitam o aprisionamento de gás em nenhum 
lugar do mundo. Qualquer novo apoio à infraestrutura 
de gás de longa duração, incluindo infraestrutura de 
GNL, oleodutos e usinas a gás, é incompatível com 
uma trajetória de apenas 1,5°C e deve ser excluído 
do apoio da ECA. Exceções a jusante, como para gás 
liquefeito de petróleo para cozinhar ou aquecimento, 
e geradores de combustível fóssil em configurações 
de resposta a emergências, podem ser aceitáveis 
em casos raros onde alternativas renováveis não são 
viáveis.
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 Além disso, é importante evitar um aumento no apoio 
direto para projetos de combustíveis fósseis, antes 
do prazo final de Dezembro de 2022 e, assegurar que 
o compromisso se amplie  para o apoio indireto aos 
combustíveis fósseis, incluindo empréstimos baseados 
em políticas, assistência técnica, apoio diplomático e 
investimentos por meio de intermediários financeiros 
(por exemplo, fundos de património privado). Aprovar 
novos investimentos fósseis antes do prazo e permitir 
o apoio indireto aos combustíveis fósseis, prejudicaria 
a eficácia da declaração. Ao invés disso, os países de 
alta renda devem codificar um aumento substancial 
e de longo prazo no apoio internacional para uma 
transição energética justa, priorizando os países 
e comunidades de baixa renda que são os menos 
responsáveis pelas mudanças climáticas e, provavel-
mente, os mais impactados, bem como aqueles que 
têm uma lacuna significativa no acesso à energia.

Uma vez que o significado da declaração de 
Glasgow tenha sido definido e refinado, é necessário 
garantir novos membros da iniciativa. Alguns dos 
maiores provedores de financiamento público para 
combustíveis fósseis (Japão, Coreia, China e Austrália) 
e a maioria dos Bancos Multilaterais de Desenvolvi-
mento (MDBs) ainda não assinaram a declaração, 
embora os signatários juntos representem uma 
parcela significativa dos votos nos MDBs . Além 
disso, os países de alta renda devem estender o 
seu compromisso de encerrar também o seu apoio 
doméstico aos combustíveis fósseis e defender que 
os outros signatários façam o mesmo. Por último, mas 
não menos importante, os compromissos assumidos 
na declaração devem ser consolidados nos processos 
de políticas internacionais existentes, inclusive nos 
MDBs, no G7, G20 e na OCDE.

Políticas de apoio e coerência política

Além de fortalecer o acordo de Glasgow para acabar 
com novos investimentos fósseis, também é impor-
tante desenvolver e garantir uma legislação de apoio 
para interromper os investimentos em projetos de 
combustíveis fósseis de alto risco que não apenas 
pioram as mudanças climáticas, mas também causam 
desastres ambientais, perturbações sociais, danos 
humanos violações de Direitos e ameaçam os ODS.

Para garantir que as empresas, incluindo os finan-
ciadores, previnam e resolvam as violações e 
respeitem os ODS e o Acordo de Paris para limitar o 
aquecimento global a 1,5°C, os governos precisam de 
desenvolver a legislação para regular corporações e 
financiadores, para prevenir ou acabar com os danos e 
proporcionar justiça e correção para todas as pessoas 
afetadas. Uma legislação forte e obrigatória de Dire-
itos Humanos e devida diligência ambiental (mHREDD) 
pode ser um passo para prevenir o envolvimento de 
empresas em projetos prejudiciais, tais como projetos 
de GNL em Moçambique e, deve permitir que aqueles 
que afetados por tais projetos possam responsabilizar 
as empresas, pelos seus impactos, no tribunal nos 
países de origem dessas mesmas empresas. 151 Os 
atuais processos voluntários de devida diligência de 

empresas e financiadores provaram ser inadequados. 
Por exemplo, os bancos envolvidos no escândalo 
dos títulos da atum, não agiram de acordo com seus 
próprios processos de devida diligência 152, assim 
como as empresas de energia envolvidas em projetos 
de GNL em Moçambique, mostraram uma falha na 
devida diligência em relação aos impactos e riscos 
ambientais, climáticos, sociais e económicos.

Existem vários exemplos de legislações nacionais 
obrigatórias de devida diligência, focando em setores 
específicos, por exemplo, o ato dos EUA para divulgar 
o uso de minerais de conflito 153, ou em violações 
específicas de Direitos Humanos, como a lei holandesa 
de devida diligência de trabalho infantil 154 ou a lei de 
escravidão moderna do Reino Unido 155. No entanto, 
atualmente, a única legislação nacional que adota 
uma abordagem inter-setorial é a lei francesa sobre 
o dever de vigilância (2017). 156 Esta lei exige que 
todas as grandes empresas francesas (com mais de 
5.000 funcionários na França e mais de 10.000 no 
mundo) realizem a devida diligência em relação às 
empresas que controlam e a todos os seus contrat-
ados e fornecedores. As empresas que não cumprirem 
a sua obrigação de publicar um plano de vigilância, 
estão sujeitas a sanções e ao pagamento de indemni-
zações. No entanto, requer tempo e maior elaboração 
para esclarecer o que as empresas abrangidas pela 
lei devem cumprir. Até agora, embora a publicação 
de planos de vigilância tenha dado alguma luz sobre 
as políticas de Direitos Humanos e ambientais de 
algumas grandes empresas, várias empresas ainda 
não publicaram um plano de vigilância completo. De 
modo geral, a visão geral é de que os planos publi-
cados até o momento carecem de informações essen-
ciais e não atendem aos requisitos da lei. Cabe agora 
aos juízes decidir sobre o conteúdo exato dos planos 
de vigilância, uma vez que 7 ações foram movidas 
por ONGs, sindicatos e vítimas, sob a lei do dever de 
vigilância. Outros países da UE, como a Holanda 157 XIV 
, também estão a trabalhar no desenvolvimento da 
legislação de devida diligência obrigatória intersetorial.

Em fevereiro de 2022, a Comissão Europeia adotou 
uma proposta de Diretiva da UE sobre a devida 
diligência de sustentabilidade corporativa. 158 Esta 
proposta aplica-se às próprias operações da empresa, 
às suas subsidiárias e às suas cadeias de valor e inclui 
a possibilidade de aplicar multas às empresas que não 
as cumprirem. Além disso, as vítimas de projetos prej-
udiciais terão a oportunidade de tomar ações legais 
por danos que poderiam ter sido evitados com as 
devidas medidas de devida diligência. Apesar da sua 
intenção de garantir justiça, o texto atual ainda deixa 
brechas que permitirão que as empresas fujam da sua 
responsabilidade. Por exemplo, as empresas podem 
verificar por meio de "garantias contratuais" dos seus 
fornecedores,  se estes estão em conformidade com 
o código de conduta das empresas. Dessa forma, as 
empresas podem escapar de proporcionar correções, 
quando causam ou deixam de evitar danos. A proposta 
também falha, ao não aliviar o enorme fardo de 
necessidade de inúmeras provas dadas pelas pessoas 
que procuram justiça, por abusos corporativos nos 
tribunais da UE. Por fim, o projeto de lei não aproveita 
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As ECAs que apoiam 
os projectos em 
Moçambique devem 
não só retirar o seu 
apoio imediatamente, 
como também aceitar a 
responsabilização pelos 
danos causados.

a oportunidade para responsabilizar as empresas por 
fazerem o plano inadequado de redução de emissões 
de gases de efeito estufa ou cumprirem as metas 
de Paris. 159 O próximo passo será a apresentação da 
proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, para 
a sua negociação e aprovação . Uma vez adotada a 
proposta, os Estados-Membros terão dois anos para 
transpor a diretiva para o Direito Nacional e comunicar 
os textos relevantes à Comissão. É importante que as 
lacunas atuais sejam abordadas no texto final e nas 
leis nacionais.

Internacionalmente, o Conselho de Direitos Humanos 
tem trabalhado há vários anos em um Tratado Legal-
mente Vinculativo da ONU (LBI) sobre Empresas 
e Direitos Humanos, para regular as atividades de 
corporações transnacionais e para prevenir e reme-
diar abusos de Direitos Humanos. A terceira versão 
revisada do tratado foi publicada em agosto de 2021160 
e negociada por 70 estados, na 7ª sessão do grupo 
de trabalho intergovernamental, sobre Corporações 
Transnacionais e Outras Empresas Com Respeito aos 
Direitos Humanos, em outubro de 2021. Nos últimos 6 
anos, um tratado final vinculativo ainda parece muito 
distante, pois os países estão muito divididos e vários 
países, incluindo os EUA, o Reino Unido e o Japão, 
até expressaram a necessidade de uma abordagem 
alternativa, ao invés de um instrumento juridica-
mente vinculativo. Isto seria um grande retrocesso 
no processo. É necessária uma pressão contínua para 
avançar com o LBI.

Conclusão

A nível internacional, regional e nacional, os governos 
e legisladores, progressistas e conscientes do clima, 
estão a trabalhar cada vez mais no desenvolvimento 
de políticas e legislações necessárias para alcançar 
os objetivos de Paris e prevenir impactos ambientais, 
de Direitos Humanos, sociais e económicos, adversos 
de atividades corporativas e projetos. O impulso para 
a mudança está finalmente a ser construído, após 
muitos anos de silêncio, negação e subestimação 
dos impactos do aquecimento global e do papel dos 
combustíveis fósseis.

No entanto, ainda existem deficiências nos desenvolvi-
mentos atuais das políticas, que precisam ser abor-
dadas a fim de obter o rápido progresso necessário. 
Em primeiro lugar, é necessário não deixar espaço 
para diferentes interpretações das definições e 
isenções que permitiriam a continuidade dos investi-
mentos na indústria fóssil. Além disso, é importante 
que a eliminação progressiva dos investimentos 
fósseis e a ampliação dos investimentos em energia 
renovável comecem imediatamente. Simplesmente 
não podemos nos dar ao luxo de iniciar novos projetos 
de combustíveis fósseis, que continuarão nos próx-
imos anos. Ao mesmo tempo, as políticas destinadas 
a enfrentar a crise climática devem ser apoiadas 
por políticas destinadas a regular as corporações, 
para evitar danos ambientais, violações de Direitos 
Humanos, corrupção e outros efeitos colaterais preju-
diciais, de projetos fósseis com fins lucrativos.

Assumir a responsabilidade pelos danos em Moçam-
bique exige que as empresas envolvidas desmantelem 
as atuais construções e infraestruturas e assegurem 
compensações e reparações às comunidades e 
ecossistemas impactados. As ECAs que apoiam os 
projectos em Moçambique devem não só retirar o 
seu apoio imediatamente, como também aceitar a 
responsabilização pelos danos causados. Todas as 
partes envolvidas têm a responsabilidade de trabalhar 
em conjunto para garantir o desenvolvimento suste-
ntável de Moçambique, inclusive através do apoio a 
uma transição justa para as energias renováveis.
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O desastre humanitário que atualmente ocorre no 
norte de Moçambique, está ligado à descoberta de gás 
e operações de corporações transnacionais fósseis e 
seus financiadores. O apoio das ECAs para os projetos 
que são comandados por estas corporações, tem sido 
essencial: Dados os grandes e conhecidos riscos que 
os projetos de gás na área acarretam, é altamente 
improvável que as empresas tivessem assumido esses 
riscos sem o apoio do financiamento público.

Os motivos pelos quais as ECAs de países como 
Holanda, França, Itália, Reino Unido e Estados Unidos 
aprovaram o seu apoio, são incompatíveis com o 
compromisso desses países com o Acordo de Paris 
e com os acordos nacionais e internacionais sobre 
governança responsável. A situação em Moçambique 
agravou ao ponto de o projecto de GNL de Moçam-
bique estar parado, enquanto não existe uma solução 
para o conflito em curso e o sofrimento humano. 
Os governos, ECAs e empresas envolvidas devem 
assumir a responsabilidade pelo o seu papel na crise. 
Abaixo, listamos recomendações urgentes relacio-
nadas à situação atual em Moçambique, bem como 
recomendações para prevenir esses tipos de más 
práticas no futuro e, combater efetivamente mais 
mudanças climáticas.

1. Recomendações relacionadas aos projetos 
GNL em Cabo Delgado. Moçambique

Os projetos GNL em Cabo Delgado, Moçambique, 
são incompatíveis com o limite de aquecimento 
global de 1,5°C estabelecido no Acordo de Paris e os 
projetos contribuíram para que as tensões sociais se 
transformassem em conflitos violentos e desastres 
humanitários. Portanto, é necessário encerrar imedia-
tamente as operações da indústria, desmantelar com 
segurança a infraestrutura atual e garantir compen-
sações e reparações às comunidades impactadas e ao 
meio ambiente, bem como apoiar o futuro sustentável 
de Moçambique, apoiando o total desenvolvimento do 
seu potencial de energia renovável. Todas as partes 
envolvidas devem assumir a sua responsabilidade 
neste processo:

• As ECAs da Holanda, França, Reino Unido, Itália, 
EUA, Coreia, Japão, China e África do Sul, e 
outros investidores, devem retirar os seus apoios 
financeiros para os projetos GNL em Moçam-
bique, baseado na alegação de que o processo de 
tomada de decisão foi um fracasso e baseado em 
suposições erradas. Além disso, as ECAs e outros 
investidores devem rever de forma crítica, os seus 
processos de tomada de decisão e devida diligência 
que levaram à aprovação do apoio aos projetos de 
GNL em Moçambique e devem ser transparentes 
quanto a isto.

• A TotalEnergies deve assegurar uma eliminação 
imediata e justa do projeto GNL em Moçambique.

• A Eni, ExxonMobil e a CNPC devem cancelar o 
projeto GNL do Rovuma, não avançando com a 

decisão final de investimento.

• A Eni e a ExxonMobil deverão desmantelar a central 
FLNG Coral Sul, assegurando a reparação dos 
atuais impactos ambientais, com base no fato de 
ser incompatível com os compromissos climáticos, 
causar danos ambientais irreversíveis e não propor-
cionar desenvolvimento económico ou prosperidade 
para Moçambique.

• A TotalEnergies deve assegurar a completa imple-
mentação dos compromissos de reassentamento, 
conforme estabelecido no plano de reassentam-
ento, imediatamente e generosamente compensar 
as pessoas deslocadas e reparar os compromissos 
quebrados.

• TotalEnergies, Eni, ExxonMobil, bem como outras 
empresas e agentes, financiadores e atores gover-
namentais devem fazer reparações, incluindo a 
garantia de compensação financeira, pela destru-
ição ambiental e os impactos que tiveram nas 
comunidades, incluindo o deslocamento e perda de 
meios de subsistência, com base nas demandas de 
pessoas afetadas.

• odas as empresas, financiadores e atores gover-
namentais devem trabalhar juntos para iniciar o 
desenvolvimento sustentável e intervenções de 
transição justas e, abordar os (efeitos da) violência, 
trauma, insegurança alimentar, deslocamento, 
garantindo:

• O desenvolvimento e implementação de políticas 
energéticas sustentáveis, priorizando as neces-
sidades energéticas dos cidadãos moçambicanos 
e as energias renováveis e eficiência energética;

• A retirada das tropas militares e empresas de 
segurança privada e endereçamento das graves 
violações dos Direitos Humanos e das mulheres 
e da repressão por parte das forças militares, 
dando a responsabilidade aos causadores.

2. Recomendações políticas para prevenir 
e acabar globalmente com projetos 
prejudiciais de combustível fóssil.

Para encerrar (investimentos em) projetos novos e 
prejudiciais de combustíveis fósseis, é importante 
que os governos demonstrem ambição e urgência na 
implementação do compromisso de Glasgow, para 
acabar com o financiamento público direto e indireto 
de combustíveis fósseis e desenvolver e implementar 
uma legislação nacional, regional e internacional 
vinculativa para regular as corporações.

a. Recomendações sobre a implementação da 
Declaração de Glasgow sobre finanças públicas inter-
nacionais: 

• Definir o termo ‘inalterado’ para significar o fim 
de todo o financiamento fóssil a montante e 
midstream para evitar qualquer uso indevido ou 

Recomendações
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apoio contínuo aos combustíveis fósseis.

• Definir “exceções limitadas e claramente defin-
idas” para garantir que não seja permitido apoio 
para infraestruturas de gás, em qualquer lugar 
do mundo, e incluir apenas financiamento fóssil 
muito limitado a jusante, nos casos em que as 
outras opções não estejam disponíveis (por 
exemplo, configurações de emergência).

• Evitar um aumento no apoio direto a projetos de 
combustíveis fósseis antes do prazo de 2022: 
revisar o financiamento de todos os projetos de 
combustíveis fósseis propostos para garantir 
que atendam aos requisitos da declaração de 
Glasgow antes do prazo final de 2022 para 
limitar o bloqueio de gás.

• Assegurar que o compromisso se estenda para 
infraestruturas de combustível fóssil relacio-
nadas, incluindo transporte, portos, aeroportos, 
etc

• Estender o compromisso de Glasgow ao apoio 
doméstico aos combustíveis fósseis e defender 
que outros signatários façam o mesmo.

b. Outras recomendações para Agências de Crédito à 
Exportação e os governos por trás:

• Garantir que as ECAs atuem de acordo com o 
Acordo da OCDE e as Abordagens Comuns (por 
exemplo, avaliar os riscos do país de acordo 
com a probabilidade de cumprir as suas dívidas 
externas e corrupção; prevenir e mitigar os 
impactos ambientais e sociais adversos dos 
projetos; revisões e avaliações; proteger e 
respeitar os Direitos Humanos, garantindo uma 
perspectiva de género, particularmente em situ-
ações em que os potenciais impactos de projetos 
ou operações existentes representam riscos para 
os Direitos Humanos, como projetos situados em 
áreas e países ricos em recursos e propensos a 
conflitos; e promover a transparência, previsibili-
dade e responsabilidade na tomada de decisões) 
e, garantir que o Acordo da OCDE e as Abord-
agens Comuns sejam revisados em breve para 
alinhá-los ao Acordo de Paris e à Declaração de 
Glasgow.

• Assegurar que as ECAs melhorem rigorosamente 
e sejam transparentes sobre as suas práticas 
de devida diligência, incluindo assegurar cláu-
sulas contratuais claras de quando se retirar do 
projeto.

c. Recomendações para legislação sobre responsabili-
dade corporativa:

• Desenvolver e implementar regras vincula-
tivas fortes e efetivas para corporações a nível 
nacional, regional e internacional, incluindo o 

envolvimento construtivo no processo para um 
tratado juridicamente vinculativo da ONU, para 
regular as corporações transnacionais na lei dos 
Direitos Humanos. 

• Garantir que qualquer legislação para regular as 
corporações inclua a responsabilidade legal das 
empresas controladoras e terceirizadas sobre 
todas as suas cadeias de valor e relações comer-
ciais, bem como proporcionar justiça e reparação 
a todas as pessoas afetadas, o mais rápido 
possível e em todos os níveis (nacional, regional 
e internacional). Novas leis devem esclarecer 
que a principal obrigação da empresa é prevenir 
ou acabar com os danos, e as empresas não 
devem escapar da responsabilidade por danos, 
com base em argumentos de que respeitaram as 
obrigações de devida diligência.

• Assegurar que qualquer nova legislação inclua 
responsabilidade administrativa, civil e crim-
inal, quando as empresas não cumprem com a 
sua obrigação de prevenir violações de Direitos 
Humanos e danos ambientais, e quando causam 
ou contribuem para violações e danos. Asse-
gurar a remoção dos obstáculos que as pessoas 
afetadas enfrentam ao buscar justiça.

• Assegurar que as novas legislações corporativas 
incluam obrigações concretas para todas as 
empresas para identificar riscos climáticos nas 
suas cadeias de valor, fazer um plano para os 
pôr em linha com o Acordo de Paris, incluindo 
metas de redução de emissões a curto, médio 
e longo prazo e tomar medidas para reduzir as 
suas emissões totais. (scope 1, 2 e 3) nas suas 
cadeias de valor.

• Assegurar que qualquer nova legislação inclua 
mecanismos de aplicação fortes e eficazes e 
sanções adequadas em caso de incumprimento.
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Cronologia

Primeiros registos de jovens a insurgir-se 
contra os poderes dominantes em Cabo Delgado

Descoberta de jazidas de gás offshore em Cabo 
Delgado

Escândalo de corrupção 
dos ‘títulos do atum’ 

cria dívida de $2.2 bilhões
O FMI e outros doadores 

internacionais interrompem 
o seu apoio financeiro a Moçambique

Assinatura do Acordo de Paris

O Estudo de Impacto Ambiental do Coral 
Sul FLNG exclui as emissões de âmbito 3 
e as emissões evasivas (metano) do seu 
estudo de gases de efeito de estufa

Mineiros artesanais são expulsos das 
concessões mineiras comerciaisInício de 2017

Junho de 2017
A ENI e a ExxonMobill assinam 

a Decisão Final de Investimento 
para o Coral Sul FLNG

Plano de reassentamento aprovado 
pelo Governo de Moçambique

Primeira insurgência violenta em 
Cabo Delgado

A TotalEnergies assina a Decisão 
Final de Investimento para o 

GNL de Moçambique

Janeiro de 2022 2017
2017

2017 – Abril de 2021

Outubro de 2017-2022

Setembro de 2019

Março de 2020

Junho de 2020

Agosto de 2020

24 de Março 
de 2021

25 de Março de 2021

26 de Abril de 2021

Julho de 2021

A SACE aprova 700 
milhões de USD para o 
Coral Sul FLNG

Plataforma FLNG chega ao país O BPI da França aprova 450 
milhões de USD para o Coral 

Reassentamento de famílias em Cabo 
Delgado, pela TotalEnergies

Outubro de 2017

Novembro de 2016

Aumento da violência em Cabo Delgado, 
causando insegurança, morte e 

deslocamentos

O Banco EXIM dos EUA 
aprova 4.7 milhões de USD

A Avaliação Climática da 
Wood Mackenzie – de Março 
de 2020 – exclui as emissões 
de âmbito 3

Junho de 2020: A UKEF do Reino 
Unido aprova 1.15 bilhões de USD

A TotalEnergies assina o acordo de 
segurança com o Governo de Moçambique

Violenta insurgência 
na vila de Palma

O ADSB da Holanda aprova 1 bilhão de 
Euros para o GNL de Moçambique 

A TotalEnergies declara força maior no 
seu projecto de GNL em Moçambique

Missões militares da SADC 
e do Ruanda vêm apoiar o 
Governo de Moçambique

Assinatura do Acordo de Glasgow

O Governo Holandês concorda em 
fazer uma investigação independente 
em torno do apoio do ADSB para o 
GNL de Moçambique

Decisão divergente no tribunal do 
Reino Unido a respeito de legalidade do 
apoio do UKEF Britânico para o GNL de 
Moçambique

2016

2015

2007

2010-2011

2013-2014
2016

2019

Novembro de 2021

Dezembro de 2021

Março de 2022
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