
Declaração Pública aos Financiadores do Projecto de Moçambique Gás Natural Liquefeito (GNL):

Cancelar o financiamento para o devastador projeto de Moçambique GNL

A indústria do gás em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, tem sido devastadora para o país 
e para a sua população e, desde o seu surgimento, só tem criado destruição e sofrimento. As 
empresas de combustíveis fósseis envolvidas, como a Eni, a ExxonMobil, a Total, a Chinese 
National Petroleum Corporation e outras, mostraram-se pouco preocupadas com os impactos dos 
seus projectos actuais e planeados, impactos estes que já se verificavam mesmo antes de uma 
única gota de gás ter sido extraída.

Mas estas empresas não operam num silo - é apenas através do apoio de financiadores como 
vocês, privados e públicos, que estes projectos se podem desenvolver em primeiro lugar. Ao 
fornecer financiamento, garantias e serviços de consultoria financeira ao Gás Natural Liquefeito de
Moçambique (GNL), estão a contribuir para os efeitos devastadores da indústria do gás de 
Moçambique.

Agora é um momento crucial. A interrupção do projeto de Moçambique GNL, por parte da Total, 
criada por motivos de force majeure da empresa, proporciona um espaço para que possam 
reavaliar e reexaminar os vossos acordos com o consórcio, para que possam reconsiderar o 
vosso envolvimento num projecto que tem sido desastroso mesmo antes de ter concluído a sua 
fase de construção. Nós, da campanha de Diz Não ao Gás! junto à sociedade civil de 
Moçambique e de todo o mundo, apelamos para que aproveitem esta oportunidade para cancelar 
activamente os vossos acordos com o projecto de Moçambique GNL, não só para se 
desvincularem do vosso papel de permitir o sofrimento, mas também para ajudarem activamente a
pôr fim às violações dos Direitos Humanos e pôr fim à contribuição directa para a crise climática.

A guerra de Putin na Ucrânia mostrou como os países Europeus não se comprometeram com a 
soberania energética, mas sim a perpetuar os sistemas coloniais de exploração de África, 
importando combustíveis fósseis à custa dos povos Africanos. A guerra gerou um impulso ainda 
maior para a exploração de gás em África. Este é o vosso momento de se levantarem e 
mostrarem que as vossas promessas de reduzir as emissões e assegurar que o aumento da 
temperatura média global permanece abaixo dos 1,5 graus celsius, aderir ao Acordo de Paris, e 
que a vossa preocupação com o bem-estar das economias e dos povos do Sul global, são mais 
do que meras palavras. Este modelo extractivista não pode continuar - estes povos e suas terras 
não são apenas recursos à disposição das corporações e dos governos e bancos do Norte Global,
para serem explorados para servir as suas próprias necessidades.

Embora grande parte da Europa se esteja a preparar para um Inverno frio, que será exacerbado 
por uma menor capacidade de aquecimento, a maioria dos Moçambicanos das zonas rurais nunca
teve electricidade, de todo. Apesar do país produzir e exportar energia há décadas, apenas cerca 
de 30% das pessoas têm acesso à electricidade e, para além disto, é o terceiro país mais pobre 
do mundo. Certamente, vocês sabiam que este projecto não iria mudar essa situação quando 
decidiram financiá-lo - mais de 90% do gás será exportado para a China, Índia e Europa, deixando
para trás activos e infra-estruturas irrecuperáveis nas quais milhares de milhões de dólares 
haviam sido afundados. Esta informação estava facilmente disponível. Devem também estar 
conscientes, como está escrito na avaliação de impacto ambiental (EIA) do projecto, que o 
impacto climático será enorme: só as emissões provenientes da construção de um comboio de 
GNL irão aumentar as emissões de gases com efeito de estufa de todo o país até 10% nos 



primeiros anos, num país que é um dos mais vulneráveis do mundo ao clima. Ao operar na sua 
máxima capacidade, estima-se que o projecto produzirá cerca de 18MtCO2 por ano.

Ainda não foram capazes de mostrar quaisquer provas de que quaisquer potenciais receitas do 
projeto de Moçambique GNL se repercutiriam na população. A Total já criou um instrumento para 
fins especiais nos Emirados Árabes Unidos que irá provocar a Moçambique uma perda de 
milhares de milhões de dólares em impostos retidos na fonte.

Os financiadores devem também ter tido conhecimento do "escândalo da dívida" de 2016, quando
o governo Moçambicano contraiu um empréstimo secreto de 2 mil milhões de dólares do Credit 
Suisse e do VTB Bank, que prometeu pagar com receitas de gás. É óbvio que com este nível de 
corrupção que envolve directamente os projectos de gás, não há planos para que qualquer 
potencial receita de gás vá mais além dos bolsos das elites políticas e económicas locais e 
internacionais. Ao continuarem a fazer "business as usual" com governos corruptos, estarão a 
encorajar esta corrupção.

Milhares de pescadores e agricultores perderam as suas casas e os seus meios de subsistência. 
Vivem em pobreza extrema, muitos em campos de refugiados, e depois de lhes ter arruinado a 
vida, a Total simplesmente os abandonou, suspendendo o processo de compensação, e assim 
deixando as populações no limbo, ao anunciarem force majeure.

Foram detidos jornalistas que reportavam sobre a indústria do gás, e o jornalista comunitário 
Ibrahimo Abu Mbaruco, que desapareceu em 2020, não foi visto desde então. Se não estão 
cientes disto, o vosso sistema de avaliação e monitorização claramente não está a funcionar, ou 
apenas não estão a escutar. Não há outra explicação para a vossa negligência ao ver que esta 
indústria alimentou uma guerra que criou quase um milhão de refugiados - uma insurgência que 
matou milhares de civis inocentes e, a subsequente militarização em massa da área, por exércitos
e mercenários locais e internacionais, que também foram expostos por cometerem violações de 
Direitos Humanos, incluindo extorsão e agressão sexual, contra civis. É evidente que esta 
violência está interligada com o projeto de GNL de Moçambique e com a indústria do gás: tem 
sido muito divulgado que, quando o ataque que levou a Total a interromper o projecto teve lugar 
na aldeia de Palma em 2021, havia 800 soldados a proteger a Total e um grupo de poucos a 
proteger a população.

Vocês têm afirmado repetidamente que não estão cientes destes impactos, mas certamente que 
tal não pode ser o caso. Esta informação tem sido amplamente divulgada, há anos, nos principais 
meios de comunicação social internacionais e em relatórios de grupos conceituados, tais como a 
Amnesty International  .   Para muitos de vós, a sociedade civil Moçambicana e internacional 
informou em pormenor sobre as repercussões do vosso apoio. É desonesto afirmar que não estão
informados sobre projectos nos quais estão a gastar milhares de milhões em dinheiro em clientes, 
investidores e contribuintes.

A base da avaliação do financiamento deste projecto foi incorrecta desde o início: o EIA do 
projecto, contratado pela Eni e pela Anadarko, na qual a maioria de vós confiou, foi publicado em 
2014, anos antes do início da guerra, e é obsoleto. Para além disso, a avaliação climática 
efectuada pela consultoria de mercado Wood Mackenzie, utilizada pelos financiadores públicos, é 
muito deficiente, como foi demonstrado numa revisão judicial efectuada pela Friends of the Earth 
England, Wales e Irlanda do Norte, com o apoio da JA!, contra a United Kingdom Export Finance 
(UKEF), por financiar o projecto num montante de mil milhões de dólares - um relatório que um 
dos dois juízes do Supremo Tribunal do Reino Unido, considerou ser inadequado para se utilizar 
para tomar uma decisão de financiamento. Sabemos também que os ECA's basearam a sua due 
diligence final na revisão da documentação do projecto, incluindo avaliações de impacto, 
produzidas pela empresa de consultoria RINA, que foi contratada por uma única ECA.

A vossa narrativa de "gás para o desenvolvimento" não é sustentada por nenhum meio, e na 
realidade é desmascarada por académicos conceituados. Não há provas de que o investimento 
em combustíveis fósseis no Sul global tenha trazido qualquer benefício à sua população - nem a 
nível social e nem a nível económico, pelo contrário, apenas deixou estes países em situação de 



maior endividamento e sofrimento. Os acordos bilaterais entre muitos dos vossos governos, assim
como os empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, mantêm os países 
do Sul reféns para vos fornecer recursos. Moçambique é o segundo país mais vulnerável às 
reivindicações do Mecanismo de Resolução de Litígios do Estado Investidor (ISDS), correndo o 
risco de perder até 30 mil milhões de dólares. Um verdadeiro desenvolvimento significaria a 
anulação da dívida soberana e, milhares de milhões de dólares de responsabilização pelo ISDS, 
investimento em energias renováveis centradas nas pessoas, e o apoio sincero a uma transição 
justa nestes países.

Neste momento, tendo finalmente em conta as violações dos Direitos Humanos, a militarização e 
a crise económica cada vez mais grave, vocês têm uma segunda oportunidade de converter as 
vossas palavras em acções, retirando-se do projecto de GNL de Moçambique. Apelamos também 
às vossas instituições financeiras para que suspendam todos os serviços financeiros previstos e 
actuais para o projecto de GNL do Rovuma. Este projecto continua à procura de financiamento, e 
vocês podem tomar uma decisão activa no sentido de se recusarem a contribuir para a crise 
climática e para a insurreição e conflito em Cabo Delgado, rejeitando o financiamento deste 
projecto que só agravará o sofrimento já criado pelo projecto de GNL de Moçambique, e assim 
que assim ponham a vida humana no centro da vossa decisão.

Quantas mais vidas terão de ser perdidas? Quantos mais meios de subsistência serão 
destruídos? E quantas mais pessoas têm que ficar sem esperança, antes de vocês deixarem de 
financiar projectos destrutivos? Quantos mais danos climáticos e devastação ambiental terão de 
acontecer? Quanta mais corrupção precisa ser permitida, antes de se despojarem do projeto de 
GNL de Moçambique, e de todos os projectos de combustíveis fósseis?

Nós, sociedade civil de Moçambique, de África e de todo o mundo, apelamos para que se afastem
deste projecto, para que protejam a nossa terra e o nosso clima, e para que trabalhem 
honestamente para tornar o mundo num lugar melhor para todas as pessoas.

Instituições Financeiras Públicas e de Desenvolvimento

Exigimos que:

 Reavaliem o vosso apoio financeiro e garantias para com o projecto de GNL de 
Moçambique, e para quaisquer empresas envolvidas, assim como para todos os projectos 
de gás em Moçambique, exigindo uma avaliação independente e actualizada do impacto 
ambiental e social, incluindo a garantia de uma participação recente e significativa da 
comunidade.

 Cancelem quaisquer acordos actuais com o projecto de GNL de Moçambique e GNL do 
Rovuma e, que não façam quaisquer novos acordos com o projecto de GNL de 
Moçambique.

 Não financiem, não dêem garantias e nem tenham qualquer outro envolvimento com o 
GNL do Rovuma.

Instituições Financeiras Privadas

Exigimos que:

 Reavaliem o vosso apoio financeiro e garantias para com o projecto de GNL de 
Moçambique e quaisquer empresas envolvidas, assim como para com todos os projectos 
de gás em Moçambique, exigindo uma avaliação independente e actualizada do impacto 



ambiental e social, incluindo a garantia da recente participação significativa da 
comunidade.

 Cancelem quaisquer acordos actuais com o projecto de GNL de Moçambique e GNL do 
Rovuma e, não façam quaisquer novos acordos com o projecto de GNL de Moçambique.

 Não financiem, não dêem garantias ou tenham qualquer outro envolvimento no GNL do 
Rovuma.

Governos dos países de origem das instituições financeiras e das empresas envolvidas no 
projecto de GNL de Moçambique  

Exigimos que:

 Pressionem as vossas instituições financeiras públicas e privadas para que reavaliem o 
seu envolvimento no projecto de GNL de Moçambique e para que não desenvolvam 
qualquer envolvimento no GNL do Rovuma.

 Pressionem as empresas do vossos países que estão envolvidas no projecto de GNL de 
Moçambique e no GNL do Rovuma, para que estas cancelem a sua participação nesses 
projectos, com particular referência à França, Itália e EUA, relativamente à Total, Eni e 
ExxonMobil, respectivamente.

 Não desenvolvam qualquer envolvimento com o projecto de GNL do Rovuma 

 Responsabilizem os financiadores privados e as empresas de combustíveis fósseis 
registadas nos vossos país, entre outros meios, apoiando um Tratado Vinculativo das 
Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos

 Cancelem a dívida soberana de Moçambique para com o vosso país e ponham fim a todos
os milhares de milhões de dólares de responsabilização vindos de mecanismos de ISDS.

 Apoiem os compromissos assumidos na COP 26 em Glasgow, para acabar com o 
financiamento de combustíveis fósseis no estrangeiro, começando com o fim do apoio ao 
desenvolvimento do projecto de GNL no norte de Moçambique

Para mais informação, contactem: stopmozgas@protonmail.com
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