Mozambique Announces 6th Bidding Round for

Moçambique anuncia a 6ª Rodada de Licitações

16 O&G E&P Blocks

para 16 Blocos de E&P de O&G.

The government of the Republic of Mozambique,

O Governo da República de Moçambique, através da

through its petroleum regulatory agency, the

sua agência reguladora de hidrocarbonetos, o Instituto

Institute of National Petroleum (INP), has

Nacional do Petróleo – INP, informou que abrirá

announced a competitive tender for the 6th bidding

concurso público para a 6ª rodada de licitações para

round of 16 blocks for the exploration and

16 blocos para exploração & produção de

production of hydrocarbons. The blocks are

hidrocarbonetos. Os blocos estão distribuídos por 4

distributed among 4 distinct regions: 5 blocks

regiões distintas, 5 das quais localizadas na Bacia do

located in the Rovuma Basin, 7 blocks in Angoche, 2

Rovuma, 7 em Angoche, 2 no Delta do Zambeze e 2

blocks in the Zambezi Delta and 2 blocks in Save,

em Save, totalizando mais de 92.000 km².

totaling more than 92,000 km².

The minister of Mineral Resources and Energy will
provide opening remarks at the launch, which will
take place virtually at 10:00 a.m. (Maputo time), on
November 25, 2021. The tender will run
approximately 10 months, from the launch date until
the results are announced in 2022.

For further information, do not hesitate to contact
Paulo Rage, Alexandre Chequer, Gonçalo Falcão or
Norman Nadorff.

O lançamento formal será realizado pelo Ministro dos
Recursos Minerais e Energia e será realizado
virtualmente, às 10h00 (hora de Maputo), do dia 25 de
Novembro de 2021. O concurso terá cerca de 10
meses de duração, a contar da data de lançamento até
que os resultados sejam anunciados em 2022.

Para mais informações relacionadas, por favor entre
em contato com: Paulo Rage, Alexandre Chequer,
Gonçalo Falcão ou Norman Nadorff.
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