COMUNICADO DE IMPRENSA

Da esquerda à direita: O Presidente do Conselho de Administração e CEO da Anadarko, Al Walker, reunido com o
Presidente da República de Moçambique Filipe Jacinto Nyusi em Maputo, Moçambique.

Avançando em Moçambique
Maputo, Moçambique, 13 de Julho de 2015 – Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da
República de Moçambique, reuniu-se recentemente com o Presidente do Conselho
de Administração e CEO da Anadarko, Al Walker, considerando o interesse da Anadarko
em avançar com um dos mais importantes projectos de GNL (gás natural liquefeito) do mundo.
Foi o primeiro encontro entre os dois desde que Nyusi foi empossado para o cargo de
Presidente da República, a 15 de Janeiro de 2015.
“Agradecemos pela oportunidade de hoje reunir-mo-nos com o Presidente Nyusi e,
fortalecer ainda mais a parceria entre a Anadarko e o povo moçambicano, uma vez que
trabalhamos para desenvolver esta importante fonte de energia para Moçambique e para os
mercados do mundo”, disse Walker. “Foi um privilégio felicitar o Presidente Nyusi pelo seu
sucesso eleitoral, e discutir a importância de concluir os acordos importantes com o governo
para o avanço do projecto. Ao mesmo tempo estabelecemos um contexto adicional em torno
da natureza competitiva dos mercados globais de GNL, e a importância de avançar com o
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projecto de forma a garantir máximos benefícios para o Governo, para o povo moçambicano e
para os nossos parceiros.”
A Anadarko e os seus co-empreendedores na Área 1 Offshore descobriram
aproximadamente 75 trilhões de pés cúbicos (Tcf) de gás natural recuperável, o suficiente para
impulsionar Moçambique para um dos maiores exportadores mundiais de GNL nos próximos
anos. Um relatório recente intitulado GNL de Moçambique: Estudo Macroeconómico pelo
Standard Bank estima que em 2035, o projecto de GNL de Moçambique irá criar mais de
700.000 empregos directos e indirectos, gerar 39 biliões de Dólares Norte-Americanos para a
economia moçambicana por ano, expandir as infra-estruturas de transporte, incluindo as aéreas,
rodoviárias e portuárias, assim como criar oportunidades significativas para pequenas e médias
empresas.
Até a data, a Anadarko conseguiu certificações de reserva para acumulação das áreas
Prosperidade e Golfinho/Atum, seleccionou um empreiteiro em terra para criar o projecto
inicial de dois comboios de liquefacção com capacidade para 6 milhões de toneladas por ano
(MMTPA), garantiu mais de 8 MMTPA de acordos não vinculativos de escoamento de GNL
que estão a avançar em direcção a Contratos de Compra e Vendas (SPAs) a longo prazo e
recebeu indicações de financiamento superiores a 60 por cento da sua meta de financiamento
do projecto.
A Anadarko opera a Área 1 Offshore com uma participação de trabalho de 26,5%. Os
co-empreendedores incluem a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P. ,ENH, (15 por
cento), a Mitsui E&P Mozambique Area1 Ltd. (20 por cento), a ONGC Videsh Ltd. (16 por
cento), a Bharat PetroResources Ltd. (10 por cento), a PTT Exploration & Production Plc (8,5
por cento) e a Oil India Ltd. (4 por cento).
Informações adicionais sobre o projecto podem ser encontradas no endereço
www.mzlng.com ou no www.anadarko.com/mozambique.

Este comunicado de imprensa contém declarações no âmbito do significado da Secção 27A da Lei de
Valores Mobiliários de 1933 e da Secção 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934. A
Anadarko acredita que as suas expectativas são baseadas em suposições razoáveis. Nenhuma garantia,
no entanto, pode ser dada no sentido de que tais expectativas irão provar terem sido correctas. Uma
série de factores pode fazer com que resultados reais difiram materialmente das projecções, dos
resultados esperados ou de outras expectativas expressas neste comunicado de imprensa, incluindo a
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capacidade da Anadarko para celebrar SPAs finais e planificar com êxito, assegurar aprovações
necessárias do governo, financiar, construir e operar as infra-estruturas necessárias e o parque de
GNL. Consulte os "Factores de Risco" do Relatório Anual de 2014 da empresa no Formulário 10-K, os
Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q e outros documentos públicos e comunicados de imprensa. A
Anadarko não se compromete com nenhuma obrigação de actualizar publicamente ou rever quaisquer
declarações.
Nota de Advertência aos Investidores: A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos
("SEC") permite que as empresas de petróleo e gás, nos seus registos na SEC, divulguem apenas
provadas, prováveis e possíveis reservas que satisfaçam as definições da SEC sobre tais termos. A
Anadarko usa determinados termos neste comunicado de imprensa, tais como "gás natural
recuperável", e termos semelhantes cujas directrizes da SEC proíbem estritamente a Anadarko de
incluir nos registos na SEC. Investidores dos Estados Unidos são instados a considerar atentamente
a divulgação no Formulário 10-K da Anadarko para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2014,
o Arquivo nº 001-08968, disponível por parte da Anadarko no endereço www.anadarko.com ou
escrevendo para Anadarko ao endereço: Anadarko Petroleum Corporation, 1201 Lake Robbins Drive,
The Woodlands, Texas 77380, Attn: Investor Relations. Este formulário também pode ser obtido
contactando a SEC pelo 1-800-SEC-0330.

