MOZAL

a model of regional co-operation?
Booklet produced by

ILRIG (International Labour Resource and Information Group)

MOZAL: A model of regional
co-operation?

International
Labour Resource
and Information Group
P. O. Box 1213
Woodstock 7915
South Africa
Tel: 021 - 447 6375
Fax: 021 - 448 2282
E-mail: ilrig@wn.apc.org
Website: aidc.org.za/ilrig
1

MOZAL: A model of regional co-operation?

MOZAL: A model of regional co-opera
tion?
co-operation?
Published by ILRIG
P. O. Box 1213
Woodstock 7915
South Africa
© International Labour Resource and Information Group,
Cape Town
This material may be used by non-profit organisations. We do request that
such users acknowledge ILRIG. No part of the booklet may be reproduced by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise for
the purposes of profit without the prior written consent of the copyright
holder.
First published in 2002
ISBN 0-620-29637-2

Proofreading: Ina Lawson
Design and layout: Designs for Development
Cover design: Amanda Arries
Illustrations: Tanja Joubert
Steelworkers’ Humanity Fund,
Third World Network
Reproduction: House of colours
Printed and bound: Logo print
We thank Steelworkers’ Humanity Fund (SHF) for financial support in
researching and producing this booklet.
Every effort has been made to contact and acknowledge copyright holders.
However, should any infringement have occurred, ILRIG would like to be
notified. We take this opportunity to offer our apologies. In the event of a
reprint, these will be corrected.

2

Introduction
Introduction
Today there is great pressure on countries in
Southern Africa and other parts of the world to
fall in line with globalisation. The supporters of
globalisation argue that if a country wants to
succeed economically they must:
a) make strong efforts to attract foreign
investors
b) increase production for export
In line with attracting foreign investors and
increasing exports, the South African government has put in place Spatial Development
Initiativies (SDIs) and Industrial Development
Zones (IDZs). SDIs and IDZs are special
economic zones where investors are offered a
number of incentives. But special economic
zones are nothing new. They have been in place
in a number of countries around the world for
about 30 years. By the turn of the century more
than 27 million people were employed worldwide
in special economic zones, often called export
processing zones (EPZs) or Free Trade Zones.
A number of countries in southern Africa have
also put EPZs in place. These include
Zimbabwe, Namibia and Mauritius. South
African companies, as well as the South African
government have an interest in some of these
EPZs.

THE MAPUTO CORRIDOR
GAUTENG

MPUMALANGA

PRETORIA

This booklet tells the story of the biggest EPZ
of all in the southern African region: the
Industrial Free Zone in Mozambique known as
MOZAL. MOZAL is an aluminium smelter
located just 16 kilometres outside Maputo, the
Mozambican capital. But MOZAL is not only a
Mozambican initiative. It is linked to the
Maputo Corridor, a special economic zone
which runs from Nelspruit in Mpumalanga to
the Maputo harbour. Moreover, South Africa
has other involvement in MOZAL. South
African companies have invested millions in
this initiative. The South African government
has also put a considerable amount of
resources into MOZAL. And many South
Africans have been employed in MOZAL.
Political and industrial leaders in South Africa
have praised MOZAL. For example, Brian
Gilbertson, Chairperson of BHP Billiton has said
of MOZAL:
I can think of no better illustration of the
industrial Renaissance of the African
continent.
MOZAL, then, is an important issue not only for
South Africans but for all people in the SADC
region. We hope this booklet will help trade
unionists and other activists to debate
initiatives like MOZAL and come up with
alternatives that address the needs of the
working people of the region, not the shareholders of global corporations like BHP Billiton.
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Structure of the booklet
Our booklet is divided into five sections. In
section one we provide a brief history of
MOZAL. Section Two will look at present and
future plans for the initiative. In Section Three
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we will present the claims made by those who
argue that MOZAL is a success. In section 4
we will present some criticisms of MOZAL that
have emerged from various quarters. In Section

1

5 we will offer some concluding remarks about
MOZAL and its implications for development
and for workers in South Africa and the SADC
region.

Historical background

MOZAL is an initiative driven by two concerns.

Hillside in KwaZulu-Natal is one of the largest

Firstly, Mozambique is one of the poorest
countries in the world. More than 70% of the

aluminium smelters in the world. But for
investors, a Mozambican smelter could

Mozambican population lives below the poverty
line. The average income (GDP per capita) per

potentially offer even lower cost production
than South Africa.The MOZAL initiative sought

person in Mozambique is about $US230. This is
far less than South Africa’s figure of $3 160.

to increase economic growth through making a
partnership between the Mozambican

(The average or Sub-Saharan African countries
is $US500.) By attracting foreign investors to

government and a major foreign investor like
BHP Billiton. These types of partnerships

an initiative like MOZAL the Mozambican
government hoped to increase economic

between governments and private companies
are often called Public-private partnerships or

growth and provide jobs for local citizens. The
government hoped that a success at MOZAL

PPPs. PPPs are an important component of
globalisation. They aim to provide private

would prove that business ventures could
succeed in Mozambique. Secondly, MOZAL

companies with more opportunities for
investment in sectors which were previously run

offered opportunities for big companies
involved in the mining and metals industry.

by government. PPPs also put pressure on
governments to operate more like a business

There is considerable experience of aluminium
smelting in southern Africa. Alusaf, located at

rather than a provider of services.

What is GDP per capita?
GDP stands for Gross Domestic Product.
The GDP of a country is the value of all
goods and services produced in a country
in a year. “per capita” means “per head.”
So the GDP per capita is the total value of
all goods and services produced in a year
divided by the total population of the
country.
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Historical background to
poverty in Mozambique
Mozambique is not a poor country by
accident. The country was colonised by
Portugal for centuries, only gaining
independence via an armed struggle which
finished in 1975. Colonialism in
Mozambique was very harsh. Millions of
Mozambicans were forced off their land.
Many were then forced to work on the
colonialists’ plantations. Others came to

Section 1: Historical Background

South Africa to work on the mines. During
colonialism few Mozambicans had a
chance to gain access to education or
social services.
Once the country gained independence,
there was a civil war which lasted from the
early 1980s until the early 1990s. The war
was fought between the Mozambique
Resistance Movement (Renamo) and the
Mozambican government. Renamo was
heavily supported by the apartheid regime
in South Afirca in the 1980s. More than one
million Mozambicans lost their life during
the years of the conflict (from 1980-1993).
In addition, the war destroyed much of the
country’s infrastructure such as roads,
bridges, schools and clinics.

Attractions for investors
To develop the PPP, the Mozambican
government offered a number of attractions,.
Investors stood to benefit in three ways from
MOZAL. Firstly, the Mozambican government
was prepared to offer lots of incentives to
investors, including:
A tax holiday for six years
Tax free importation of machinery and
supplies for production
Unlimited remittance of profits out of the
country

Secondly, the Industrial Free Zone included the
formation of MOTRACO, the Mozamibque
Transmission Company. MOTRACO brought
together the South African parastatal, Eskom,
and electricity utilities from Swaziland and
Mozambique.Through MOTRACO, MOZAL
offered the cheapest electricity of any
alumunium smelter in the world. Electricity is the
biggest cost for operating an aluminium smelter.
Thirdly, labour costs in Mozambique are very
low. The minimum wage in Mozambique was
roughly R225 per month. The government and
the union were both prepared to ensure investors of low wages and a peaceful workforce. This
was put on paper in the Project Labour Agreement (PLA). The PLA, signed by the government,
employers and the construction union in
Mozambique (SINTICIM) outlawed strikes.

Excerpt from the MOZAL Project Labour
Agreement , a government framework,
signed by management and the union
which organised at MOZAL during the
construction phase, The Construction,
Wood and Mine Workers (SINTICIM):
the Union and the Company agree to
resolve all issues in dispute through a
process of discussion and negotiation.
The company undertakes not to lock-out
its employees as a measure of recourse
and prohibits any form of strike action.
The union and the employees undertake
not to participate in any form of strike
action. It is to be understood that this nostrike condition is a condition of
employment and any form of participation
in any form of strike action may well lead
to the summary dismissal of any
participating employee.
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The chances for MOZAL to succeed were
increased by the fact that aluminium is a

Billiton: 47%, Mitsubishi: 25%, IDC: 24%,
Mozambican Government: 4%

growing industry internationally. More
aluminium is being used in cars, for power

The MOZAL project began in 1995 with a

cabling, in construction and in packaging. Thus,
there is a market for the exports.

feasiblity study. The approval for MOZAL only
came in 1998. Construction of the smelter,

After much consultation and negotiation, the

offices etc lasted about two years. The first
aluminium was exported in September of 2000.

MOZAL initiative was signed in 1998. The
MOZAL agreement was part of the setting up

During the construction phase about 6 000

of an the Industrial Free Zone by the
Mozambican government. The aluminium

people were employed. Virtually all of the top
management were foreigners, mainly South

smelter at MOZAL was a partnership between
four major players:
Billiton: one of the largest mining and
energy resource companies in the world
Mitsubishi: a Japanese company which
holds interests in many industries
The Industrial Development Corporation
(IDC): A company owned in full by the
South African government
The Mozambican government.

Africans. 60% of the construction work was
done by large South African firms such as

The total investment required to set up MOZAL
was $US1,3 billion. This was the biggest

Murray and Roberts, Basil Read, and Grinaker
Concrete Construction. For the most part
Mozambicans were employed in the less
skilled jobs.

What it took to build MOZAL
The construction of MOZAL took:
24 000 tons of steel.
235 000 cubic meters of concrete
800 km of cabling

investment in the history of Mozambique. The
breakdown of ownership was as follows:

2

Present and future plans

When it is fully operational the MOZAL smelter
will generate export earnings of about $US400

primary aluminium per year. It will use 600 000
tonnes of raw material in this production. This

million per year. This is nearly double the
current total export earnings of Mozambique.

will make it one of the largest aluminium
smelters in the world. There will be about 800

MOZAL will produce about 250 000 tonnes of

full-time permanent jobs at the smelter.
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What MOZAL supporters say

The leaders of both the South African and
Mozambican governments have praised
MOZAL. Here are a few of their comments:
MOZAL will be used as a model for all
other projects which the (Mozambican)
Investment Promotion Centre is
negotiating. Joaquim Chissano, President
of Mozambique
The MOZAL smelter is a practical
illustration of foreign policy and its publicprivate partnership will become a catalyst
to economic development in the
region…The outstanding success of
MOZAL will speak much louder than all
the promotion that President Chissano
and myself make about regional
integration. President Thabo Mbeki
Business has also praised the initiative. This is
what they have had to say:
This is a success story, with important
lessons for other countries that are trying
to attract foreign investment. In it, the
government of Mozambique, one of the
world’s poorest countries, works with a
manager from a multinational minerals
company to improve the country’s
ells and
investment climate. Louis W
Wells
Timothy Bueher
Bueher,, Harvard Business School
(USA)
MOZAL has played an important role in
affirming Mozambique as a country open
for business. In a very real sense I believe
that the government’s far sighted
involvement in this project – and

unwavering support it has given to
MOZAL from its inception – has been
vindicated. They have been model hosts
and quite rightly other major investments
have followed. David Munro, Chief
Executive Officer of Billiton Aluminium
From the comments above, we can see that
many political and business leaders believe
that MOZAL is an important milestone for the
SADC region. Let us briefly summarise the
main points they have made in support of
MOZAL.
1. That MOZAL represents an effective form
of co-operation between two governments
of the SADC region, South Africa and
Mozambique.
2. That MOZAL represents an effective
partnership between SADC governments
and the private sector
sector..
3. That MOZAL demonstrates that even poor
countries in Africa can attract large
amounts of foreign investment if they offer
appropriate conditions for investors.
4. That MOZAL demonstrates that African
initiatives can produce exports which can
compete on the world market
market..
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5. That MOZAL offers an opportunity for the
Mozambican economy to grow and to
generate employment for its population
population..
However, not everyone has been so supportive

of MOZAL. A number of criticisms of MOZAL
have also emerged, from unions, civil society
and independent researchers. We will look at
some of these in the next section.

4 What critics say about MOZAL

1

Despite the praise from the rich and powerful,
MOZAL has also drawn its fair share of
criticism. Some of the key points that have
been raised are:
1. A high tech operation like MOZAL is
inappropriate for a country like
Mozambique.
Mozambique is a predominantly rural country.
The poorest and most undeveloped regions of
the country are the rural areas. Yet MOZAL, the
biggest investment in the history of the
country, offers little to rural people.
Located near the largest city in Mozambique,
MOZAL is only likely to draw more people into
the urban areas. This will place more pressure
on the already over-stretched service systems
of Maputo. And since the owners of MOZAL
will pay no tax, there will be little income
generated for the city of Maputo to extend
services like housing, electricity, water and
sanitation to the residents of the city.
The question posed by some critics is:
will MOZAL actually improve the lives of
many rural citizens of Mozambique?
2. Industrial production should focus on
meeting basic needs, not exporting to
global markets.
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MOZAL is part of an export-oriented approach
to development. Under the export-oriented
approach, money earned from the sale of
exports is supposed to be used to buy imported
goods and invest in local infrastructure. Exportorientation relies on the investors in MOZAL
bringing their money back into Mozambique.
But the major investors in MOZAL are global
companies who can use their profits from
MOZAL anywhere in the world. There is no
reason to expect them to plough their money
back into Mozambique.
An alternative to export orientation would be
for the government to invest in projects which
create many jobs, such as the building of
housing for low income people. Through jobs
created in the housing industry more people
would be employed and be able to buy more
goods and services. The demand from those

Section 4: What critics say about MOZAL1

employed in the housing industry would then
create jobs in other sectors which produce

which will create jobs and eliminate poverty in
South Africa. The major South African company

goods consumed by those employed in the
construction of housing. In addition, investing in

involved in MOZAL is BHP Billiton. Although
Billiton is no longer based in South Africa, their

housing would produce something which is
immediately needed by the people of

wealth comes from years of mining operations
in South Africa when they were known as

Mozambique. But this type of development
would involve the government taking the lead

Gencor. In 1997 Gencor restructured and
moved its Billiton component to London. In

and not relying on public-private partnerships
with business to generate economic growth.

2001 Billiton merged with the Australian mining
giant, BHP, forming the fourth largest mining/

3. MOZAL will use large amounts of

resource company in the world. BHP Billiton
operates in more than 40 countries and in 2000

resources.
In order to operate successfully, aluminium

declared profits of $2,1 billion (about R20
billion) Yet only a small portion of these profits

smelters require huge amounts of electricity
and water. It is estimated that MOZAL

end up in South Africa or Mozambique. BHP
Billiton is a global company which moves to the

consumes more than twice as much electricity
as the rest of Mozambique combined. And the

site where they can make the most money.
The Mozambican government has structured

electricity consumption of MOZAL will increase
in the future!.

the rules of the Industrial Free Zones so that
the investors can take all their profits out of
Mozambique, if they wish. Hence, there are no

MOZAL will also take up a large percentage of
the water consumption in Maputo. Yet, many

guarantees that any money at all will be
reinvested in Mozambique from the aluminium

people in Mozambique and South Africa do not
have access to electricity or clean water, By

smelter.

providing such large quantities of these
services to one initiative, the needs of the

5. MOZAL is a high-tech facility which
creates very few jobs for the money spent.

people of Mozambique and South Africa are
being put on the back burner.

The total investment to build MOZAL was
some $1,3 billion. During the construction

4. MOZAL benefits South African big

phase 6 000 temporary jobs were created. Yet
once the construction is completed, only about

business more than anyone else.
MOZAL has had the full support of the South

800 permanent jobs will be created at MOZAL.
This amounts to about 1,6 million US (about

African government and the parastatal
electricity provider Eskom. The Industrial

R16 million) to create one job. Many critics
would argue that job creation can be more

Development Corporation has invested some
$312 million (about R3,12 billion) in MOZAL.

effectively done via labour-intensive projects—
that is projects that rely on labour more than

But critics have asked why this money should
be going to a private sector venture in

technology, and projects which address the
basic needs of the people like building houses

Mozambique instead of investing in projects

or clinics.
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Mozambican unions on
MOZAL
Organised labour in Mozambique has also
presented a positive view of MOZAL,
though not quite as positive as
government and business. Jeremia
Timana, Secretary General of the union
SINTIME said of MOZAL:
“We try as a union to assure those
investors that the union is interested to
develop the country, to be a part of the
development of the country, but that
doesn’t mean that we have resigned
from demanding our rights. We are
trying to use dialogue as a main key to
bring together all the issues and all the
problems that are important to the
workers, the company and the
government. That’s why we use this
kind of instrument or process to make
sure that as a union we are not
enemies.”

6. MOZAL has a poor record in terms of
labour relations.
MOZAL has signed an agreement with the
union SINTIME. Yet this agreement includes a
clause which outlaws any strike activity.
Despite this agreement there have been a
number of strikes already at MOZAL. Although
Mozambican workers are paid more than the
country’s legal minimum wage (which is about
US $22 (R225) per month, these wages are
much lower than what is earned by most
foreign workers. For example, in 1998 some
South African workers earned about R75 an
hour, plus meal and other benefits. So on a
number of occasions the Mozambican workers
have taken action in protest against the
inequality between them and the foreign
workers. In 2001 40 Mozambican workers
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were fired for taking strike action against these
discriminatory wages. Inequality has also
extended to benfits. Some foreign workers are
paid an extra allowance for anti-malarial
medication. This benefit is not offered to
Mozambicans. But as one Mozambican worker
put it: “can you tell me that the mosquitoes
can see that the expatriate is not
Mozambican?”

A Mozambican worker at
MOZAL speaks out on
inequality
I think I can tell you that all Mozambicans
..are complaining…for two reasons. The
first reason is that …we have MOZAL
expatriate and MOZAL Mozambicans.
The company is divided like that. MOZAL
expatriates, their remuneration table,
which Mozambicans are not allowed to
know, means they are earning very high
salaries compared to the
Mozambicans…As a technician my salary
is $US400 (about R4 000) but the
expatriate who is doing the same job, he
is earning $US6 000 (about R60 000). And
this salary is a total. He has $2 700 as a
basic salary, $2000 is expatriate
allowance and then their accommodation
and then $500 is health allowance.

5

Conclusion

The South African government has praised the
MOZAL project as an example of regional cooperation. Their position is that through these
big “mega-projects” the southern African
region will attract foreign investors and develop
the capacity to be competitive in the global
markets. Other projects such as COEGA in the
Eastern Cape are planned to follow the model
of MOZAL
MOZAL is based on an approach to
development known as trickle down. According
to this approach, the key to development lies in
providing opportunities for business to make
profits. Once these companies earn profits, the
benefits are supposed to trickle down to workers, the rural poor and the rest of society. Yet,
given the track record of Billiton and other companies why should we expect them to share
their wealth with workers and the rural poor?
There are alternatives. Organisations like the
IDC have access to millions of Rands. This

money could be invested in projects which
provided jobs and services to poor South
Africans or poor people in the SADC region. It
does not have to be invested in partnerships
with big business. But there are other concerns
with “mega-projects”. Across the region, citizens are increasingly facing problems of access
to services like water and electricity. These services are now being provided in many places
on a cost recovery basis. This means that the
poor of the region, a large percentage who are
unemployed, a large percentage of whom have
been affected by HIV/AIDS are having to pay
more for services with less and less personal
resources. The first priority for investment
must be in meeting the needs of the people,
not in building up the bank balances of multinational corporations. There is an alternative–
but it will only come about when unions and
communities are able to more effectively
pressurise the governments of the region to
address the needs of the population, not the
needs of global corporations to make profits.
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Endnote

These critiques are largely the result of
research commissioned by ILRIG in 2000 2001. The results of this research can be found
in two ILRIG occasional papers written by
Leon Pretorius, “Regional Integration and
development in Southern Africa: A case study
of the MOZAL Projects and its implications for
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workers” No. 4, March 2000 and “Industrial
Free Zones in Mozambique: A case study of the
MOZAL Aluminium Smelter, No. 6, September
2001. Further analysis also appears in the ILRIG
booklet: SDIs and IDZs: Promoting Growth or
Promoting Poverty? (2002).

MOZAL: Exemplar de cooperação regional?
que elas partilhem a sua riqueza com os
trabalhadores e com os pobres rurais?
Há alternativas. Organizações como a IDC têm
acesso a milhões de randes. Este dinheiro pode
ser investido em projectos que facultem
trabalho e serviços para os pobres sul-africanos
ou os da região da SADC. Não tem de ser
investido em sociedades com grandes
empresas. Mas há outras preocupações com
os “mega-projectos”. Em toda a região, os
cidadãos têm cada vez mais dificuldade de
acesso a serviços tais como de água e
electricidade. Em muitos lugares, esses
serviços vêm sendo facultados a preço de

6
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Nota

Estas críticas são grosso modo o resultado de

uma pesquisa encomendada pela ILRIG em
2000-2001, cujos resultados se encontram
publicados em dois relatórios em inglês escritos
por Leon Pretorius, “Integração Regional e
Desenvolvimento na África Austral: Um estudo
sobre os projectos MOZAL e as suas implicações
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custo. Quer isto dizer que os pobres da região,
grande percentagem dos quais estão
desempregados, grande percentagem dos
quais são afectados pelo HIV/SIDA, pagam
mais para os serviços com cada vez menores
recursos pessoais. A primeira prioridade de
investimento deve ser a satisfação das
necessidades do povo, e não o aumento dos
saldos bancários das empresas multi-nacionais.
Há uma alternativa – que só se realizará quando
os sindicatos e as comunidades puderem mais
eficazmente exercer pressão sobre os governos
da região para olharem pelas necessidades das
populações e não pelas necessidades das
empresas globais de fazerem lucros.

para os trabalhadores”, no 4, Março de 2000 e
“Zonas Francas Industriais em Moçambique:
Um estudo sobre a Fundição de Alumínio da
MOZAL”, no 6, Setembro de 2001. Outras
análises são também apresentadas em inglês
no opúsculo da ILRIG: SDIs e IDZs: Promovendo
o Crescimento ou Promovendo a Pobreza?
(2002).

4a Secção: O que dizem os críticos da MOZAL1

trabalhadores moçambicanos tomaram acção
em protesto contra a disparidade entre eles e
os trabalhadores estrangeiros. Em 2001, 40
trabalhadores moçambicanos foram
despedidos por fazerem greve contra salários
discriminatórios. A disparidade abrange
também os benefícios. Alguns trabalhadores
estrangeiros são pagos um subsídio extra para
medicamentos anti-malária. Os moçambicanos
são excluídos deste benefício. Mas, como um
trabalhador moçambicano salientou: “Será que
os mosquitos conseguem distinguir entre os
estrangeiros e os moçambicanos?”

5

Um trabalhador
moçambicano da MOZAL
fala sobre as desigualdades:
Acho que posso dizer-vos que todos os
moçambicanos... se queixam... por duas
razões. A primeira é que... temos MOZAL
expatriados e MOZAL moçambicanos. É
assim que a companhia está dividida. Os
MOZAL expatriados, com tabelas de
remuneração que dos os moçambicanos
não podem ver, significa que eles
auferem salários muito altos quando
comparados com os dos
moçambicanos... Como técnico, o meu
salário é de US$400 (cerca de R4 000)
mas o de um expatriado que faz o
mesmo trabalho é de US$6 000 (cerca de
R60 000). E este salário é o total. Ele tem
$2 700 de base, $2 000 de subsídio de
expatriado, mais acomodação e $500 de
subsídio de saúde.

Conclusão

O governo sul-africano tem enaltecido o

A MOZAL é baseada num estratégia de

projecto MOZAL como um exemplar de
cooperação regional. A posição que adopta é

desenvolvimento conhecido como pinga-pinga.
De acordo com esta, a chave do

que, através destes “mega-projectos”, a África
Austral atrairá investidores estrangeiros,
desenvolvendo a sua capacidade competitiva

desenvolvimento reside na oportunidade para
as empresas de fazerem lucros. Depois dos

nos mercados globais. Outros projectos, tal
como o da fundição de alumínio em COEGA no
Cabo Oriental, estão planeados com base no
modelo da MOZAL.

lucros feitos, os benefícios supostamente
pingam para os trabalhadores, os pobres rurais
e o resto da sociedade. Todavia, se
considerarmos os antecedentes da Billiton e de
outras empresas, porque havemos de esperar

9
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Gencor. Em 1997, a Gencor foi reestruturada e
transferiu a sua componente Billiton para
Londres. Em 2001, esta mesma amalgamou-se
com a BHP, empresa mineira gigantesca
australiana, formando a quarta maior casa
companhia mineira e de recursos do mundo. A
BHP Billiton opera em mais de 40 países e em
2000 os seus lucros foram da ordem dos 2,1
biliões de dólares (cerca de 20 biliões de
randes). Porém, só uma pequena parte desses
lucros ficam na África do Sul ou Moçambique.
A BHP Billiton é uma empresa global que
procura lugares onde pode fazer grandes
lucros. O governo moçambicano formulou
regras de Zonas Francas Industriais para que os
investidores possam, se assim o entenderem,
retirar todos os seus lucros fora de Moçambique.
Daí não haver garantias nenhumas que fundos
quaisquer resultante da fundição de alumínio
seja reinvestido em Moçambique
5. A MOZAL é uma instalação altamente
técnica que cria pouco emprego em
função do dinheiro dispendido.
O investimento total na MOZAL foi de 1,3
biliões de dólares. Durante a construção,
criaram-se 6 000 postos temporários de
trabalho. Porém, concluída a construção, a
MOZAL só disporá de 800 postos permanentes
de trabalho. Quer isto dizer que de cada 1,6
milhões de dólares (aproximadamente 16
milhões de randes) investidos resultou um só
posto de trabalho. Muitos críticos argumentam
que a criação de postos de trabalho pode ser
mais eficazmente feita através de projectos de
intensidade de trabalho, i.e. projectos com mais
mão-de-obra do que tecnologia, e projectos que
visem as necessidades básicas das populações
tais como construção de casas ou clínicas.
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Sindicatos Moçambicanos e
a MOZAL :
As organizações de trabalhadores de
Moçambique apresentaram também uma
atitude positiva acerca da MOZAL,
embora não tão positiva como a do
governo e do sector empresarial. Jeremia
Timana, Secretário-Geral do SINTIME,
disse, acerca da MOZAL:
“Como um sindicato, tentamos assegurar
aos investidores que estamos
interessados no desenvolvimento do país,
de fazermos parte do desenvolvimento
do país, mas isso não significa que
abdicamos dos nossos direitos. Tentamos
usar o diálogo como chave para
solucionar todas as questões e todos os
problemas importantes para os
trabalhadores, a companhia e o governo.
Por isso usamos este tipo de instrumento
ou processo para demonstrar que, como
um sindicato, não somos inimigos.”

6. Em termos de relações laborais, a
MOZAL tem antecedentes pobre.
A MOZAL assinou com a SINTIME um acordo
que inclui uma cláusula proibindo qualquer
actividade grevista. No entanto, já houve um
determinado número de greves na MOZAL.
Embora os trabalhadores moçambicanos
aufiram mais do que o salário mínimo legal
estabelecido para o país (que é de cerca de
US$22 (R225) mensais), isto é muito mais
baixo do que aufere a maioria dos trabalhadores
estrangeiros. Por ex.: em 1998, alguns
trabalhadores sul-africanos auferiam cerca de
R75 por hora, além de refeições e outros
benefícios. Por isso, em várias ocasiões, os

4a Secção: O que dizem os críticos da MOZAL1

áreas urbanas, assim criando maiores pressões
nos já sobre-carregados sistemas de serviços de
Maputo. E, considerando que os proprietários da
MOZAL não pagarão impostos, pouca receita vai
ser gerada para permitir a expansão de serviços
tais como habitação, electricidade, água e
medidas sanitárias para os residentes da cidade.
A pergunta colocada por alguns críticos é:- será
que a MOZAL vai na realidade melhorar a vida de
muitos cidadãos rurais de Moçambique?
2. A produção industrial deve concentrarse na satisfação das necessidades básicas
e não na exportação para mercados
globais.
A MOZAL faz parte de um estratégia de
desenvolvimento voltado à exportação.
Segundo este método, o dinheiro resultante da
venda das exportações deve ser usado no
pagamento de bens importados e no
investimento em infraestruturas locais. Esse
método implica que os investidores na MOZAL
tragam o dinheiro de volta a Moçambique. Mas
a maioria dos investidores são empresas
globais que podem usar os seus lucros da
MOZAL em qualquer parte do mundo. Não há
motivo para se esperar que eles venham a
reinvestir em Moçambique.
Uma alternativa para aquele estratégia seria
que o governo investisse em projectos
criadores de emprego, como a construção de
casas económicas. Através da criação de na
indústria de construção desse sector, mais
pessoas seriam empregues e capazes de
comprar mais bens e serviços. As
necessidades dos empregados da indústria de
construção dariam lugar a trabalho noutros
sectores de produção de mercadorias para
consumo por aqueles. Além disso, o
investimento em habitação produziria algo–as

casas–que é de necessidade imediata para o
povo de Moçambique. Mas este tipo de
desenvolvimento obrigaria o governo a tomar a
liderança em vez de esperar que as empresas
públicas-privadas estimulem o crescimento
económico.
3. A MOZAL utilizará grandes quantidades
de recursos.
Para funcionar com êxito, as fundições de
alumínio necessitam grandes quantidades de
energia e água. É estimado que a MOZAL
utiliza mais que dobro da electricidade
consumida pelo resto de Moçambique e esse
consumo vai aumentar!
A MOZAL vai também usar grande percentagem
da água consumida em Maputo. Todavia, muita
gente em Moçambique e na África do Sul não
tem acesso a electricidade e água potável.
Facultando tais grandes quantidades destas a um
só empreendimento, as necessidades dos povos
de Moçambique e da África do Sul são postas em
segundo plano.
4. A MOZAL beneficia as grandes empresas
sul-africanas mais do que ninguém.
A MOZAL tem tido todo o apoio do governo
sul-africano e da Eskom, empresa estatal de
abastecimento de energia eléctrica. A Industrial
Development Corporation investiu cerca de 312
milhões de dólares (3,12 biliões de randes) na
MOZAL. Os críticos perguntam porque é que
este dinheiro é canalizado para um
empreendimento particular em Moçambique
em vez de ser investido em projectos que
criem trabalho e eliminem a pobreza na África
do Sul. A maior empresa sul-africana envolvida
na MOZAL é a BHP Billiton. Embora a sede da
Billiton já não seja na África do Sul, a sua
riqueza resulta operações mineiras no país
durante muitos anos, onde era conhecida como
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A MOZAL vem desempenhando um
papel importante na identificação de
Moçambique como um país aberto ao
negócio. Num sentido bem real, penso
que o envolvimento perspicaz do governo
neste projecto – e o resoluto apoio que
vem dando à MOZAL desde o início –
tem sido justificado. Eles têm sido
exemplares e, acertadamente, outros
grandes investimentos se seguiram.
David Munro, Presidente Executivo da
Billiton Aluminium
Destes comentários podemos concluir que
muitos dirigentes políticos e empresariais
acreditam que a MOZAL marca um passo
importante para a região da SADC. Em resumo,
os seguintes são os pontos principais por eles
frizados em apoio da MOZAL:
1. Que a MOZAL representa uma forma eficaz
de cooperação entre dois governos da região
da SADC – a África do Sul e Moçambique;

4

Contudo, nem todos concordam com a
MOZAL. Algumas críticas foram feitas por
sindicatos, pela sociedade civil e por
investigadores independentes e a elas faremos
referência na secção seguinte.

O que dizem os críticos da
MOZAL1

Porém, apesar dos elogios dos ricos e poderosos,
a MOZAL também atraiu algumas críticas, sendo
os seguintes alguns dos principais aspectos:
1. Uma operação de alto nível técnico
como o da MOZAL é inadequada para
um país como Moçambique.
Moçambique é um país predominantemente
rural. As suas regiões mais pobres e menos
desenvolvidas são as zonas rurais. No entanto a
MOZAL, o maior investimento na história do
país, pouco oferece às populações rurais.
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2. Que a MOZAL representa uma sociedade
efectiva entre governos da SADC e o
sector privado;
3. Que a MOZAL demonstra que até países
pobres em África podem atrair grandes
somas em investimento estrangeiro desde
que ofereçam aos investidores condições
adequadas;
4. Que a MOZAL demonstra que
empreendimentos africanos podem
produzir exportações em concorrência com
o mercado mundial;
5. Que a MOZAL oferece uma oportunidade
de crescimento à economia de
Moçambique e de emprego à sua
população.

Situada próximo da maior cidade moçambicana,
a MOZAL vai atrair ainda mais gente para as

Section 1: What are SDIs and IDZs?

2

Planos actuais e futuros

Quando se encontrar completamente
operacional, a fundição da MOZAL vai dar lugar
a receitas anuais de exportação da ordem dos
400 milhões de dólares americanos, i.e. quase
o dobro da actual receita total de exportação de
Moçambique. Anualmente, a MOZAL produzirá

3

perto de 250 000 toneladas de alumínio
primário, utilizando 600 000 toneladas de
matéria prima. Será assim uma das maiores
fundições de alumínio do mundo onde cerca de
800 pessoas terão emprego permanente a
tempo inteiro.

O que dizem os
defensores da MOZAL

Os dirigentes dos governos sul-africano e
moçambicano têm elogiado a MOZAL. Eis
alguns dos seus comentários:
A MOZAL será usada como modelo para
todos outros projectos que o Centro
(Moçambicano) para a Promoção do
Investimento está a negociar. Joaquim
Chissano, Presidente de Moçambique
A MOZAL é uma ilustração prática de
política estrangeira e a sua sociedade
pública-privada tornar-se-á um agente
catalítico no desenvolvimento económico
da região... O extraordinário êxito da
MOZAL falará bem mais alto do que
todas as campanhas de promoção que o
Presidente Chissano e eu possamos fazer
acerca da integração regional. Presidente
Thabo Mbeki
O sector privado também elogiou o
empreendimento e teve o seguinte a dizer:

Trata-se de uma história bem sucedida
com lições importantes para outros
países que estejam a tentar atrair
investimento estrangeiro. Nela, o governo
de Moçambique, um dos países mais
pobres do mundo, trabalha com a
direcção de uma empresa multi-nacional
de minerais para melhorar o clima de
investimentos do país. Louis Wells e
Timothy Bueher, Harvard Business School
(EUA)
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Extracto do Acordo Laboral do Projecto da
MOZAL, um instrumento governamental,
assinado pela direcção e pelo sindicato
organizado na MOZAL durante a fase de
construção, a SINTICIM (Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias de
Construção, Madeiras e Minas:
O Sindicato e a Companhia concordam
resolver todas as questões em disputa
através de um processo de conversações
e negociações. A companhia
compromete-se a não recusar trabalho
aos seus empregados como medida de
recurso e proíbe qualquer forma de acção
grevista. O sindicato e os empregados
comprometem-se a não participar em
qualquer forma de acção grevista. Fica
entendido que esta condição anti-grevista
é condição de emprego e qualquer forma
de participação em qualquer forma de
acção grevista pode bem resultar na
demissão sumária de qualquer
trabalhador que nela participe.

As probabilidades de êxito da MOZAL
aumentaram devido ao facto da indústria
internacional do alumínio estar a aumentar.
Mais alumínio é agora usado em automóveis,
cabos de energia, construção e embalagem.
Assim, existe um mercado para as
exportações.
Depois de muitas consultas e negociações, um
acordo MOZAL foi assinado em 1998. O acordo
MOZAL fez parte da formacão da Zona Franca
Industrial pelo governo de Moçambique. A
fundição de alumínio MOZAL era uma
sociedade envolvendo quatro parceiros
principais:
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A Billiton - uma das maiores companhias
mineiras e de recursos energéticos do
mundo;
A Mitsubishi - uma companhia japonesa
participante de muitas indústrias;
A Industrial Development Corporation uma empresa estatal sul-africana;
O Governo de Moçambique.
O investimento total necessário para arrancar
com a MOZAL era de 1,3 biliões de dólares
americanos, o maior investimento na história
de Moçambique, com a participação distribuída
conforme segue:
Billiton 47%, Mitsubishi 25%, IDC 24%,
Governo de Moçambique 4%
O projecto MOZAL teve início em 1995 com
um estudo de viabilidade. A aprovação só foi
obtida em 1998. A construção da fundição,
escritórios, etc. durou cerca de dois anos. A
primeira exportação de alumínio teve lugar em
Setembro de 2000.
Durante a fase de construção foram
empregues cerca de 6 000 pessoas.
Praticamente todos os gerentes superiores
eram estrangeiros, especialmente sul-africanos.
60% do trabalho de construção foi executado
por grandes empresas sul-africanas tais como a
Murray & Roberts, Basil Read, e Grinaker
Concrete Construction. A maioria do pessoal
não qualificado era moçambicana.

O que se usou para construir
a MOZAL
Na construção da MOZAL empregaram-se:
24 000 tons de aço
235 000 metros cúbicos de betão
800 km de cabo

1a Secção: Antecedentes Históricos

Antecedentes históricos da
pobreza em Moçambique
Moçambique não é um país pobre por
acaso. O país foi colonizado pelos
portugueses durante séculos, somente
ganhando a independência por via de uma
luta armada que terminou em 1975. O
colonialismo em Moçambique foi muito
severo. Milhões de moçambicanos foram
forçados a abandonar as suas terras.
Muitos foram então forçados a trabalhar
nas plantações colonialistas. Outros
vieram para a África do Sul para trabalhar
nas minas. Durante o colonialismo,
poucos moçambicanos tinham acesso ao
ensino ou a serviços sociais.
Uma vez ganhado a Independência,
seguiuse uma guerra civil que durou
desde o início da década de oitenta até o
início da década de noventa, guerra essa
entre a Renamo (Resistência Nacional de
Moçambique) e o governo moçambicano.
A Renamo foi fortemente apoiada nos
anos de 1980 pelo regime do apartheid da
África do Sul. Mais de um milhão de
moçambicanos perderam as suas vidas
durante os anos do conflito (de 19801993). Além disso, a guerra destruiu
grande parte das infra-estruturas do país
tais como estradas, pontes, escolas e
postos de saúde.

beneficiariam de três modos. Em primeiro
lugar, o governo moçambicano dispôs-se a
oferecer muitos incentivos, inclusive:
Isenção de equipamento e durante seis anos
Importação de equipamento e acessórios
de produção isenta de direitos
Remessa ilimitada dos lucros para fora do
país
Em segundo lugar, as Zonas Francas Industriais
incluem a MOTRACO, a <<Mozambique
Transmission Company>>. A MOTRACO reune
a empresa-estatal sul-africana, Eskom, e
empresas públicas de electricidade da
Suazilândia e de Moçambique. Através da
MOTRACO, a MOZAL obtém a energia mais
barata de qualquer fundição de alumínio do
mundo. Electricidade é a maior despesa
operacional numa fundição de alumínio.
Em terceiro lugar, o custo da mão-de-obra
moçambicana é muito baixo. O salário mínimo
mensal em Moçambique era aproximadamente
R225. Tanto o governo como o sindicato
estavam dispostos a garantir aos investidores
uma força laboral de salários baixos e pacífica.
Isto ficou assente no Acordo Laboral do
Projecto (PLA) no qual, assinado pelo governo,
pelo pessoal e pelo sindicato da construção de
Moçambique (SINTICIM) as greves foram
proibidos.

Atraindo Investimento
Para desenvolver a PPP, o governo
moçambicano anunciou anunciou vários
incentivos. Os investidores na MOZAL
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Estrutura do opúsculo
Este opúsculo acha-se dividido em cinco
secções. Na 1a secção damos uma breve
história da MOZAL. Na 2a secção apresentamos
os planos actuais e futuros da MOZAL. Na 3a
secção mencionamos as reivindicações dos
que dizem que a MOZAL é um sucesso. Na 4a

1

Antecedentes históricos

A MOZAL é um empreendimento impulsionado
por duas preocupações. Em primeiro lugar,
Moçambique é um dos países mais pobres do
mundo. Mais de 70% da população
moçambicana vive na pobreza. O rendimento
médio por pessoa (PSB per capita) é de cerca
de US$230 que é muito inferior aos US$3 160
na África do Sul. (A média dos países ao sul do
Sahara é de US$500.) Atraindo investidores
estrangeiros para um empreendimento como a
MOZAL, o governo moçambicano esperava
aumentar o crescimento económico e criar
emprego de trabalho para os cidadãos
nacionais. O governo esperava que um MOZAL
bem sucedida pudesse servir para provar que
outros empreendimentos pudessem ser bem
sucedidos em Moçambique. Em segundo lugar,
a MOZAL abre oportunidades para grandes
empresas da indústria mineiras e metalúrgicas.
A África Austral dispõe de considerável
experiência em fundição de alumínio. A Alusaf,
situada em Hillside na província de KwaZuluNatal, é uma das maiores fundições de alumínio
do mundo. Mas, para os investidores, uma
fundição em Moçambique poderia possivelmente
resultar numa produção de preços ainda mais
baixos do que os da África do Sul.
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secção apresentamos algumas das críticas
feitas acerca da MOZAL e oriundas de vários
quadrantes. Na 5a secção, e para terminar,
tecemos considerandos relativos à MOZAL e o
que implica para o disenvolvimento e para os
trabalhadores na África do Sul e na região da
SADC.

O que é PSB per capita?
PSB significa Produto Social Bruto. O PSB
de um país é o valor de todas as
mercadorias e serviços produzidos
anualmente nesse país. “Per capita”
significa “por cabeça”. Portanto, o PNB
per capita é o valor total de todas as
mercadorias e serviços produzidos num
ano dividido pela população total do país.

O empreendimento MOZAL procurou aumentar
o crescimento económico através de uma
sociedade entre o governo moçambicano e um
importante investidor estrangeiro como a BHP
Billinton. Este tipo de associação entre
governos e empresas particulares são
conhecidos como sociedades públicas-privadas
(PPPs - Public-private partnerships). As PPPs
são um componente importante da globalização
e visam facultar a empresas privadas mais
oportunidades de investimento em sectores
anteriormente nas mãos dos governos. As
PPPs pressionam também os governos para
funcionarem mais como empresas comerciais
do que como simples prestadores de serviços.

Apresentação
Hoje é grande a pressão que os países da
África Austral e de outras partes do mundo
sentem para aceitarem a globalização. Os
defensores desta teoria argumentam que, se
um país quiser prosperar economicamente,
deverá:
a)

fazer todos os esforços para atrair
investidores estrangeiros;

b) aumentar a produção para exportação.
Juntamente com a atracção de investidores
estrangeiros e o aumento da exportação, o
governo sul-africano deu lugar a
Empreendimentos de Desenvolvimento de
Zonas (SDIs - Spatial Development Initiatives) e
Zonas de Desenvolvimento Industrial (IDZs Industrial Development Zones). Os SDIs e IDZs
são zonas económicas especiais onde se
oferece aos investidores um certo número de
incentivos. Mas zonas económicas especiais
não constituem novidade. Elas existem em
vários países do mundo há cerca de 30 anos.
Na viragem do século, mais de 27 milhões de
pessoas trabalhavam em todo o mundo em
zonas económicas especiais, muitas vezes
chamadas zonas de processamento de
exportação (EPZs) ou Zonas Francas.
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Certos países da África Austral, tais como o
Zimbabué, a Namíbia e as Maurícias, criaram as
suas EPZs, nalgumas das quais participam
empresas sul-africanas bem como o governo
sul-africano.
Este opúsculo conta a história da maior de
todas as EPZs da África Austral: a Zona Franca
Industrial em Moçambique, conhecida como
MOZAL, que é uma fundição de alumínio
situada a 16 quilómetros da capital
moçambicana, Maputo. Mas a MOZAL não é
só um empreendimento moçambicano. Achase ligada ao Corredor do Maputo, uma zona
económica especial que vai de Nelspruit, em
Mpumalanga, até ao porto do Maputo. Além
disso, a África do Sul está envolvida noutros
aspectos da MOZAL. Empresas sul-africanas
investiram milhões nesta inciativa e o governo
sul-africano também contribuiu consideráveis
recursos para a MOZAL. E muitos sul-africanos
trabalham nela. Líderes políticos e industriais
na África do Sul têm tecido elogios à MOZAL.
Por exemplo, Brian Gilbertson, Presidente da
BHP Billiton, disse a respeito da MOZAL:
“Não conheço um melhor exemplo da
Renascença industrial do continente
africano.”
A MOZAL é portanto algo de importante não só
para os sul-africanos mas para todos os povos
da região da SADC. Esperamos que este
opúsculo ajude os sindicalistas e outros
activistas a debater empreendimentos do
género da MOZAL e a procurar alternativas
para satisfazer as necessidades dos
trabalhadores da região, não dos accionistas de
corporações globais como a BHP Billiton.
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