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  Breve análise do engajamento Chinês nos 
recursos minerais em Angola e na Zambia 

  Caracterização geral 
  Impactos positivos 
  Desafios emergentes 
  Lições aprendidas e Lições a aprender 



  Modelo: ‘Infrastructure-for-oil’  
  Sinopec: adquiriu parcelas em 4 blocos 

(2004/2006) paralelalemente à extensão de 
linhas crédito para infrastrutura (EXIM Bank) 
- pagas em petróleo. 

  Linhas crédito: USD4.5 mil milhões 
   Investimento nos blocos: estimado em USD 

4 mil milhões 
  2010/11, 2 novas linhas crédito EXIM Bank 

& CDB (USD 3+1,5 mil milhões) 



  IMPACTOS POSITIVOS: 
  Providenciou a Luanda recursos financeiros 

necessários para iniciar a reconstrução do 
país no pós-guerra civil 

  Rápida provisão de infrastrutura  
  Recursos financeiros pouco passíveis de 

serem desviados para outros fins 
  Angola ganhou mais ‘margem de manobra’ 

em relação aos parceiros tradicionais 



  DESAFIOS EMERGENTES: 

  70% dos trabalhadores são trazidos da China  
  70% do conteúdo (materiais e serviços) são 

contratados na China 
  Qualidade questionável da construção 
  Fracas provisões para a manutenção da 

infrastrutura após obra concluída 



  Separar os empréstimos para infrastrutura de 
acesso favorecido a activos petrolíferos 

  Aumento da participação local no conteúdo dos 
projectos (trabalhadores, material e serviços) – 
em negociação nos novos empréstimos) 

LIÇÕES A APRENDER: 
  Criar regulamentação mais consistente para 

sector construção e mecanismo mais eficiente 
de inspecção  da qualidade da construção 

  Incluir provisões para manutenção da infra-
estrutura 



  Modelo: Investimento directo estrangeiro 
  Mina de Chambishi (1998) + Luanshya 

(2009) Copperbelt: cobre e cobalto 
  Extracção + fundição (chambishi) 
  Investimento total (2013) USD 2.5 mil 

milhões 
  Fundição (2008): 250.000 ton. métricas/

ano 



  IMPACTOS POSITIVOS: 
  CNMC emprega cerca 6.000 trabalhadores 

locais 
  Durante a crise financeira nao efectuou 

despedimentos nem cortou producao  
  Incrementou Investimento (comprou 

Luanshya, expandiu fundição e extracção em 
Chambishi) 

  Cobre e cobalto extraído e semi-processado 
na Zambia (fundição) 



  PROBLEMAS EMERGENTES: 
  Práticas laborais importadas da China (pouca 

segurança trab., salários baixos, contratos 
precários) = greves frequentes 

  Impacto limitado na economia local 
(conteúdo e serviços contratados na China) 

  Fracas práticas ambientais (fundição) 
  Alienação dos interesses das comunidades e 

empresariado locais bem como autoridades 
provinciais  



LIÇÕES APRENDIDAS: 
  Políticas e regulamentos de protecção ambiental 

mais eficazes (fundição) 
LIÇÕES A APRENDER 
  Criar regulamento para garantir sub-contratação 

e aquisição de materiais localmente (ramificações 
economia local) 

  Quadro regulatório laboral mais consistente para 
homogeneizar práticas laborais no sector mineiro 

  Maior inclusão/consulta das comunidades, 
empresariado e autoridades locais 



Obrigada! 


