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1 INTRODUÇÃO 

O  Instituto Nacional de Petróleo (INP), em representação do Ministério 

dos Recursos Minerais Energia (MIREME) tem a honra de convidar as 

companhias do sector de petróleo e gás  para o sexto concurso para a 

concessão de áreas  localizadas no mar (offshore) para pesquisa de 

hidrocarbonetos no Norte, Centro e Sul de Moçambique, nas Bacias do 

Rovuma e Moçambique. 

Este documento contém informação detalhada sobre os dados 

geocientíficos disponíveis para o licenciamento com vista a dar suporte 

na preparação de propostas para participar no concurso.  

1.1 Contracto Para o Licenciamento de Dados 

➢ Estão disponíveis para o licenciamento todos os dados de domínio 

público. O licenciamento desses dados, é sujeito a assinatura do Acordo 

Para o Licenciamento de Dados (Master Licensing Agreement - MLA) 

com o INP. O MLA pode ser encontrado na pagina electrónica 

http://www.inp.gov.mz ou solicitado através dos contactos alistados na 

Secção 4. 

➢ Dados especulativos que podem ser licenciados junto à companhias de 

prestação de serviço alistados na Secção 3.2. 

➢ O custo de alguns dados que um concorrente for a licenciar para 

participar no concurso poderão ser compensado à posterior, aos custos 

previstos na fase de pesquisa do CCPP, caso o concorrente seja 

adjudicado uma das áreas de concessão que engloba esses dados. 

➢ A base de dados técnicos que um concorrente tem, constitui uma parte 

fundamental dos critérios de avaliação.  

http://www.inp.gov.mz/


 
 

 

Dados |Geocientíficos  Page 4 of 39 Novembro 2021   

6o Concurso para a Concessão de Áreas para Pesquisa e Produção de Hidrocarbonetos 

 

1.2 Sala de visualização de dados 

➢ Os dados podem ser vistos na sala de visualização de dados disponível 

no INP ou através da plataforma virtual Delfi criada para o efeito. 

➢ A página electrónica do INP (http://www.inp.gov.mz) contém informações 

gerais sobre o presente concurso, bem como a informação sobre os 

dados técnicos disponíveis. 

➢ Para informações adicionais e esclarecimento os concorrentes podem 

contactar o INP através do email 6th.concurso@inp.gov.mz ou aceder a 

página electrónica http://www.inp.gov.mz, ou ainda contactar os 

representantes alistados na Secção 4. 

http://www.inp.gov.mz/
mailto:6th.concurso@inp.gov.mz
http://www.inp.gov.mz/
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2 ÁREAS DO SEXTO CONCURSO 

Para o concurso em apreço, o INP definiu 16 áreas distribuídas da seguinte 

maneira:  

➢ Bacia de Rovuma offshore (R6-A, R6-B, R6-C, R6-D and R6-E) – cerca 
de 28,241.026 km2 

➢ Angoche offshore (A6-A, A6-B, A6-C, A6-D, A6-E, A6-F e A6-G) – cerca 
de 40,420.80 km2 

➢ Delta do Zambeze offshore (Z6-A and Z6-B) – cerca de 11,655.76 km2 

➢ Save offshore (S6-A and S6-B) – cerca de 11,479.36 km2   

No total, cerca de 92,000 km2 de área foram colocados a disposição no 

territorio Nacional para o presente concurso. Os concorrentes somente 

podem submeter as suas propostas para todos as áreas se apresentarem um 

trabalho de avaliação que abrange todas as áreas. 

Foi definido um programa mínimo de trabalho para cada área colocada à 

disposição no presente concurso.  

Mais detalhes sobre as áreas do concurso podem ser encontrados na página 
electrónica http://www.inp.gov.mz.  
 

http://www.inp.gov.mz/
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Fig. 1: Áreas disponíveis para o Sexto Concurso de Concessão 
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3 DADOS TÉCNICOS 

O INP preparou uma extensiva base de dados usando todos os dados de 

domínio público existentes. Recomenda-se aos concorrentes do sexto 

concurso a licenciar esses dados.  

Mais detalhas sobre esses dados podem ser encontrados na Secção 3 ou na 

página electrónica http://www.inp.gov.mz. 

Os dados técnicos disponíveis demonstram o histórico das actividades de 

pesquisa em Moçambique e os concorrentes podem licenciar esses dados de 

modo a avaliar o potencial petrolífero das bacias sedimentares de 

Moçambique tanto em terra assim como no mar. 

Nota: 

➢ A base de dados que um concorrente tem constitui uma parte 

fundamental dos critério de avaliação.  

3.1 Dados geocientíficos;  

A base de dados geocientíficos existente no INP foi preparada usando toda a 

informação existente nos arquivos do INP e inclui: 

➢ Relatórios técnicos; 

➢ Dados de poços 

➢ Dados sísmicos 

➢ Dados gravimétricos e magnéticos (Dados potênciais) 

Os dados técnicos existentes resultam das actividades de pesquisa levadas a 

cabo em Moçambique. O preço de licenciamento dos mesmo pode ser 

solicitado junto ao INP. 

http://www.inp.gov.mz/
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3.1.1 Relatórios Técnicos 

Para o presente concurso, foram identificados e selecionados relatórios 

regionais preparados por diferentes companhias durante a realização das 

suas actividades de pesquisa no território nacional, conforme alistados 

abaixo: 

➢ The Petroleum Geology and Hydrocarbon Prospectivity of Mozambique, 

ENH/ECL, 2000  

➢ The Hydrocarbon Potential of Mozambique, Alconsult International Ltd, 

1996  

➢ The Source Rock Potential of Mozambique, Robertson Research, 1986  

➢ Offshore Mozambique Sedimentary Basins, ENH, 1994  

➢ Petroleum Potential in the Southern Mozambique Basin, CANOP, 1997  

➢ Surface Geochemical Exploration, Offshore Zambezi, Petronas - TDI 

Brookes, 2007  

➢ An Evaluation of Prospectivity – PSA Offshore Zambezi, BP, 1999 (full 

reports available with licensing of the BP98 2D survey)  

➢ Interpretation Report, TEA Mozambique Channel, Elf 2000 (available as a 

package including c. 1,500 kms of 2D seismic data)  

➢ Evaluation of the remaining Hydrocarbon Potential, Limpopo Block, Sasol, 

1997  

➢ Assessment of Hydrocarbon Potential, Cretaceous Plays, SW Offshore, 

Shell 1990  
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3.1.2 Dados de Poços 

Foi criada uma base de dados digital usando informações provenientes de 

mais de 100 poços de domínio público. A mesma, foi sumarizada num 

ficheiro em excel o qual está disponível na pagina electrónica 

http://www.inp.gov.mz. 

Para o presente concurso foram definidos 37 poços chaves, os quais formam 

a  base para a avaliação do potencial petrolífero nas áreas delineadas para o 

sexto concurso. 

Poços disponíveis no Rovuma 

  

Poços disponíveis no Zambeze 

 

Poços disponíveis no Save 

http://www.inp.gov.mz/
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Os concorrentes podem licenciar um pacote básico ou um pacote completo 

dos poços. O pacote básico inclui informações básicas sobre o poço tais 

como os ficheiros LAS, sumário do poço, diagrafias do poço, relação tempo 

profundidade e os topos das formações, enquanto que o pacote completo 

inclui informação adicional sobre os diferentes tipos de relatórios existentes 

para cada poço. 

3.1.3 Dados Sísmicos 

Os dados sísmicos de domínio público incluem dados 2D e 3D e estão à 

disposição das companhias para licenciamento.  

Lista de dados sísmicos 3D 

Survey Companhia  
Ano de 
Aquisição 

18ZD3D CGG - Multiclient 2018 

16ANG3D WesternGeco - Multiclient 2016 

ST10006 Statoil  2010 

ST11014 Statoil  2011 

13A4R3D ENI 2013 

Quirimba 3D Anadarko 2011 

Block16&19 Sasol 2007 

RB143D Petronas 2014 

Palma Lunique 
3D Anadarko 2010 

 

Lista de dados sísmicos 2D 
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Survey Company Year 

12A4R2D ENI 2012 

08A4R2D ENI 2008 

RovDeep  Anadarko 2009 

LRP98 LRP 1998 

NH0709 Norsk Hydro 2007 

WG00 WesternGeco 2000 

MOZ00 ENH 2000 

WG98 WesternGeco 1999 

WG99 WesternGeco 1999 

SZD03 Petronas 2003 

MOZ08 Artumas 2008 

BP98 BP 1998 

GMC81 Geco 1981 

AMM98 Arco 1998 

AMT98  1998 

ENH85 ENH 1985 

ENH90 ENH 1990 

ENH93 ENH 1993 

ENH95 ENH 1995 

ELF70 Aquitaine 1970 

ELF72 Aquitaine 1972 

RB102D Petronas 2010 

DNO-MZ-09 DNO 2009 

SULDU Seismograph Service Ltd 1970 

MZ4A CGG 2004 

MZ5A CGG 2005 

BUZI-72 Gulf/Amoco 1972 

SME01 Sasol  2001 

SME05 Sasol 2005 

SPS2008 PGS 2008 

MP SeaBird Exploration 2008 

MZ09 BGP 2009 

SHC96 NGR SERVICES 1996 

SU Sunray  1972 

SM81 WesternGeco 1981 

AMS98 Western Geophyisics 1998 

2007ART_2D Artumas 2007 

2012APC_2D  Anadarko 2012 

Os dados sísmicos podem ser licenciados junto à companhias de prestação 

de serviços ao INP conforme descrito na Secção 3.2.  



 
 

 

Dados |Geocientíficos  Page 12 of 39 Novembro 2021   

6o Concurso para a Concessão de Áreas para Pesquisa e Produção de Hidrocarbonetos 

 

O INP tem disponível o preçario de dados sísmicos. Conforme descrito na 

Secção 3.1.6, o INP preparou um projecto ArcGIS online, o qual contém 

detalhes de todos os dados sísmicos e de poços de domínio público.  

Alguns surveys tem vários tipos de dados, incluindo os reprocessamentos 

subsequentes, e estão disponíveis no INP para o licenciamento. Os detalhes 

sobre os parâmetros de aquisição, processamento/reprocessamento de todos 

os dados sísmicos de domínio público podem ser revistos na Sala de 

Visualização no formato excel. 

Existem mais de 50 linhas regionais compostas de diferentes surveys 

existentes em terra assim como no mar. Essas linhas totalizam cerca de 

16.500 km de dados sísmicos e providenciam uma visão  regional do quadro 

geológico de Moçambique e podem ser licenciadas como parte do 

Mozambique Digital Atlas (MOZDA) conforme descrito na Secção 3.1.7.   

3.1.4 Projectos de Interpretação nos Workstation 

Para um concorrente que licenciou os dados, o INP pode providenciar 

directamente os dados sísmicos no format SEGY ou já inseridos nos 

projectos de interpretação preparados nos seguintes software de 

interpretação:  

➢ Kingdom  

➢ Petrel  

 

3.1.5 Dados Gravimétricos e Magnéticos (Dados Potênciais) 

O INP pode providenciar dados potenciais de toda a parte marítima e 

terrestre de todas as áreas em existentes em Moçambique. Os dados 

potênciais estão contidos no MOZDA (vide a Secção 3.1.7).  

O preço de licenciamento depende dos dados selecionados. 

O mapa abaixo ilustra os vários tipos de dados gravímetricos e magnéticos 

disponíveis. 
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Fig. 2: Ilustra a base de dados gravimétricos e magnéticos e o grid de dados 
magnéticos de Moçambique. 
 

3.1.6 Projecto ArcGIS online 

O INP preparou um projecto ArcGIS online que contém todos os detalhes de 

dados sísmicos e de poços de domínio público. Este projecto pode ser 

solicitado junto ao INP ou baixar na página electrónica http://www.inp.gov.mz. 

Este projecto tem sido actualizado regularmente e pode ser solicitado sem 

nenhum custo, de modo a assistir os concorrentes na preparação das suas 

propostas para o concurso. 

http://www.inp.gov.mz/
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3.1.7 Relatório Mozambique Digital Atlas - MOZDA (vide Apêndice 1)  

O MOZDA é um projecto interactivo preparado em 2014, cujo objectivo é de 

providenciar os concorrentes uma visão regional do quadro geológico de 

Moçambique   

O MOZDA foi feito usando dados de domínio público existentes na base de 

dados do INP. Os dados contidos no MOZDA podem ser licenciados . 

O MOZDA incluie:  

➢ Dados de Poços (incluindo o cabeçalho e os topos das formações)  

➢ Correlação entre sísmica e poços  

➢ Quadro regional sismo-estratigráfico baseiado na interpretação das linhas 

sísmicas compostas.  

➢ Interpretação de horizontes chaves 

➢ Dados potências (gravimétricos e magnéticos)  

Existem mais de 50 linhas regionais compostas de diferentes surveys em 

terra e no mar. Essas linhas totalizam cerca de 16.500 km de dados sísmicos 

e providenciam uma visão  regional do quadro geológico de Moçambique. 

Estas linhas sísmicas regionais variam de 50 a 734 km de comprimento onde 

um ficheiro no format SEGY foi gerado para cada linha composta. Para além 

do final stack/migration, foi também aplicado o processamento 3D Amplitude 

Summation. 

Foi feita a correlação entre os poços regionais incluídos no MOZDA e as 

linhas regionais compostas. No MOZDA foram incluídas as montagens dos 

poços, informação sumária dos poços, os topos das formações e a relação 

tempo-profundidade, bem assim, alguns perfís de correlação. 

Com base nas linhas regionais compostas, foram interpretados e mapeiados 

os os seguintes horizontes ao longo das principais Bacias: 

➢ Fundo Marinho,  

➢ Topo do Plioceno,  
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➢ Mioceno médio,  

➢ Base do Terceário,  

➢ Topo do Domo Shale inferior,  

➢ Inconformidade do Cretácico inferior (Aptiano),  

➢ Embasamento 

O MOZDA pode ser licenciado através da assinatura do (MLA) e existem 

duas opções: 

➢ MOZDA Light – exclui os dados sísmicos SEGY 

➢ MOZDA Full – inclui  os dados sísmicos SEGY a serem selecionados 

pelo cliente.  

Cada linha regional composta tem o seu preço, e um dado concorrente pode 

selecionar as linhas que quiser. Pode-se aplicar um desconto, dependendo 

do volume de linhas que o concorrente for a licenciar.    

3.2 Dados Especulativos  

3.2.1 Dados da Schlumberger   

A Schlumberger em colaboração com INP possuí um extensa base de dados 

dados especulativos 2D e 3D da parte offshore de Moçambique disponíveis 

para o licenciamento. Esse conjunto de dados sísmicos revela o pontencial 

de hidrocarbonetos dos sistemas turbidíticos das águas rasas e profundas,  

com a cobertura sísmica regional e detalhada, permitindo o mapeamento e 

redução do risco da arquitetura sedimentar desses sistemas clásticos. 

A Schlumberger trabalhou extensivamente para interpretar todos o conjunto 

de dados sísmicos e conduziu uma modelagem do sistema petrolífero 

regional de modo a melhorar ainda mais a compreensão das bacias offshore 

de Moçambique. Os relatórios deste estudo também estão disponíveis para o 

licenciamento junto com os dados. 

A Schlumberger oferece formatos padrão da indústria e prontos para 

estações de trabalho (work stations) e, com o seus modelos de licenciamento 
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flexíveis, os concorrentes podem acessar qualquer um dos conjuntos de 

dados para compreender completamente as áreas pouco exploradas em 

Moçambique. 

Mais detalhes sobre os dados sísmicos disponíveis para licenciar da 

Schlumberger são fornecidos no Apêndice 2. 

Para mais informações contacte: 

Marcela Alonso - New Ventures Lead 
Schlumberger 
Schlumberger House, 
Buckingham Gate, 
Gatwick Airport 
RH6 0NZ, England 
Mobile +44 (0) 7920822709 

3.2.2 Dados da TGS & Schlumberger  

A TGS em parceria com a Schlumberger adquiriu 19.600 km de sísmica 2D 

no sul da Bacia do Rovuma e na região NE do Delta do Zambeze (Angoche) 

como preenchimento dos dados sísmicos de banda larga adquiridos em 2013 

e 2014 pela Schlumberger. Esses dados foram adquiridos utilizando um 

offset de 10.000 m com o registro contínuo de modo a permitir um registro 

longo dos comprimentos e dados de dobra alta, fornecendo assim uma 

compreensão mais detalhada da prospectividade onde nenhum poço foi 

perfurado até o momento. 

Mais detalhes são fornecidos no Apêndice 3. Para obter informações 

adicionais, entre em contato com: 

 
Dr Alessio Checconi - Senior Business Development Manager - AME 
TGS 
Dukes Court, Duke Street 
Woking GU21 5BH, United Kingdom 
Mobile:    +44 7787852524 
Office:     +44 1483 742664 
alessio.checconi@tgs.com 
www.tgs.com 

mailto:alessio.checconi@tgs.com
http://www.tgsnopec.com/
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3.2.3 Dados da CGG  

Para melhorar a tomada de decisão de exploração, um pacote complementar 

Mozambique JumpStart está disponível para licenciar junto com os dados 

sísmicos PSDM. Este pacote fornece uma análise de geociência integrada de 

todos os dados regionais disponíveis e os enquadra em seu contexto 

geológico em um formato facilmente acessível. Os dados de 11 poços foram 

analisados em detalhes junto com a nova interpretação sísmica que foi 

apoiada pela identificação de hydrocarbon seeps, dados potenciais de alta 

resolução e o pacote completo conjunto de dados geológicos multi-cliente da 

Robertson. 

Mais detalhes são fornecidos no Apêndice 4. Para obter informações 
adicionais, entre em contato com: 
 
Javier Martin Martin  
Senior Geoscientist 
Multiclient and New Ventures 
CGG Services (UK) Ltd (Reg.No: 06923682) 
Crompton Way 
Manor Royal Estate 
Crawley, West Sussex, RH10 9QN 
T +44 (0) 1293 683408 
Javier.martin@cgg.com 
www.cgg.com 
 

3.2.4 Estudo Regional da Corelab 

No âmbito do acordo com o INP, a Corelab realizou um estudo regional de 

reservatório e selo das bacias de Moçambique. Este estudo fornece uma 

avaliação detalhada do reservatório, rochas fonte e selantes dentro de uma 

estrutura estratigráfica e estrutural correlativa, de 40 poços na região costeira 

de Moçambique. 

 

Mais detalhes são fornecidos no Apêndice 5.  Para obter informações 

adicionais, entre em contato com: 

 
Andrew Railton - Business Development Manager  
Reservoir Studies and Geological services 

http://www.cgg.com/
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Core Laboratories (UK) Ltd 
Phone +44 (0) 1737 859 660  
Email: andrew.railton@corelab.com 
www.corelab.com/irs  
 

3.3 Sala de Visualização de dados  

Estão disponíveis salas de visualização de dados de modo a permitir que as 

compamnhias visualizem a base de dados divulgada pelo INP nos seus 

escritórios e através da sala de visualização virtual Delfi (Delfi Virtual Data 

Room). 

Os dados disponíveis para visualizar na sala de visualização de dados inclue:  

➢ Biblioteca Digital do INP 

• Relatórios técnicos  

• Pastas com iformação sobre os poços  

➢ Cópias dos relatórios chaves em pdf. 

➢ Linhas sísmicas regionas compostas. 

➢ Mozambique Digital Atlas (MOZDA)  

➢ Projectos de interpretação em Petrel and Kingdom contendo dados 

sísmicos e de poços (com a excepção de dados especulativos). 

O acesso à sala de visualização de dados exigirá a assinatura das respectiva 

regras a serem providenciados pelo coordenador da sala de visualização e o 

pagamento de uma taxa. Essas regras estão também disponíveis na página 

electrónica www.inp.gov.mz. A sala de visualização de dados tem como 

propósito dar oportunidade aos concorrentes para rever os dados de modo a 

facilitar na tomada de decisão sobre os dados a licenciar. 

Os concorrentes poderão levar um número limitado de copias da sua 

interpretação (após autorização pelo coordenador) o que permitirá ao 

concorrente aferir a qualidade dos dados já de regresso para a sua empresa. 

Uma vez que o pacote de dados tenha sido adquirido, o Contracto de 

Licenciamento de Dados (MLA) e o Suplemento do Contracto (Supplement 

Agreement) regem o uso e a cópia dos dados. 

 

http://www.corelab.com/irs
http://www.inp.gov.mz/
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Horário de funcionamento da Sala de Visualização de Dados 

INP Maputo, Moçambique (09h00 às 17h00) de segunda a sexta-feira. 

Coordenador - Calisto Nhatuguês e José Branquinho.  

As marcações devem ser feitas por e-mail calisto.nhatugues@inp.gov.mz  

mailto:calisto.nhatugues@inp.gov.mz
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4 OUTRAS INFORMAÇOES  

Para mais informações sobre o 6° Concurso de Concessão de Áreas para 

Pesquisa e Produção de Hidrocarbonetos em Moçambique, contacte: 

Augusto Macuvele 
Administrador do Pelouro de Pesquisa 
Instituto Nacional de Petróleo     
Rua dos Desportistas, Parcela no 259    
Maputo, Mozambique  
Tel.: +258 21 320 935    
augusto.macuvele@inp.gov.mz 
Ou  
Visite  a página (http://www.inp.gov.mz). 
  

http://www.inp-mz.com/


 
 

 

Dados |Geocientíficos  Page 21 of 39 Novembro 2021   

6o Concurso para a Concessão de Áreas para Pesquisa e Produção de Hidrocarbonetos 

 

5 APÊNDICES  

5.1 Appendix 1 - Contents for MOZDA  

The Mozda contain a short introduction and description of methodology along 

with the text from the last major integrated regional study (by ENH/ECL in 

2000). Additionally, a newly completed synthesis of the regional geology of 

the offshore Zambezi delta area is provided in Chapter 5. 

In Chapters 6 to 8, there is a number of new figures which have been created 

to aid data management as well as to summarise available well and seismic 

data from the legacy database. The main deliverables include over 50 newly 

created regional profiles, and key well and regional well summary sheets are 

provided as hard copy as well as being linked to the GIS project deliverable. A 

number of well correlations and well synthetics are included, again linked to 

the GIS. Summary sheets are provided for all released seismic surveys, 

detailing both acquisition and processing parameters as well as figures 

illustrating their location.  

MOZDA CONTENTS  

1. Introduction  

2. Overview of MOZDA  

2.1 Summary of INP Technical Database  

2.2 Methodology Used  

2.3 MOZDA Outputs and Data Format  

3. Summary of Oil & Gas Exploration in Mozambique  

3.1 Exploration History  

3.2 Gas Field Developments  

3.3 Petroleum Exploration Database  

3.4 Previous Licensing Rounds  

3.5 Current Approach to Licensing  
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4. Regional Geological Overview. Based on ENH/ECL Report, “The 

Petroleum Geology and Hydrocarbon Prospectivity of Mozambique. 2000”  

5. Petroleum Geology of the Zambezi Delta. Based on ERCL report “Review 

of the Petroleum Geology and Prospectivity of the offshore Zambezi Delta, 

2014”  

6. Regional Composite Profiles. A3 size copies of un-interpreted seismic (final 

stack / migration and 3D Amplitude Summation) and interpreted geoseismic 

profiles covering both onshore and offshore Mozambique. Electronic copies in 

Acrobat format.  

7. Well summary sheets for all released wells in Mozambique.  

8. Seismic Survey details. These standalone sheets describe the acquisition, 

processing and where applicable re-processing parameters for all released 

surveys  

9. Appendices-Published Reports  

Appendix 1: GTK Consortium Geological Surveys in Mozambique 2002- 2007. 

Geological Survey of Finland Special Paper 48. 2008  

Appendix 2: Explanation of the Geological Map of Mozambique 1: 1,000,000. 

Direcção Nacional de Geologia, Mozambique. 2011. 
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5.2 Appendix 2 - Details of Schlumberger/WesternGeco Multiclient 

Seismic  

The Schlumberger’s comprehensive multiclient data coverage from shallow to 

deep water provides insight into the geology of the Mozambique offshore 

basins. Palaeocene and Oligocene submarine channels are targets in the 

Rovuma Basin and these targets remain a focus in the Mozambique Channel 

area and extend farther south. Explorationists have also successfully mapped 

and identified Cretaceous slope- and basin floor fans. 

Schlumberger, in collaboration with the National Petroleum Institute of 

Mozambique (INP), holds an extensive multiclient 2D and 3D data library 

offshore Mozambique available to license. These seismic datasets reveal the 

hydrocarbon potential of both shallow- and deep-water turbiditic systems, with 

the regional and detailed seismic coverage enabling mapping and de-risking 

of the sedimentary architecture of these clastic systems. 

Schlumberger have worked extensively to interpret all its seismic datasets 

and conducted a regional petroleum system modelling to further enhance the 

understanding of basins offshore Mozambique. Reports from this study are 

also available for licensing with the data. 

We offer industry-standard and workstation-ready formats and with our 

flexible licensing models, companies would be able to access any of the 

following datasets to thoroughly understand these frontier margins. 

 

Regional Mozambique 2D broadband data - Explore opportunities in a 

highly prospective margin 

This dataset helps to clarify geological uncertainties, especially in deepwater 

targets, by improving the resolution of Tertiary and Cretaceous submarine 

fans and channels enhancing imaging of Jurassic tilted fault blocks and rift 

grabens providing further insight regarding the nature of the Biera High and 

better identifying the continental-oceanic boundary. 
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Basin modelling studies suggest an “Oil-rim” around Zambezi-Delta-

Depression; shelf edge around Angoche delta & ultra-deepwater portion 

of Rovuma basin. 
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Mozambique Enlightenment Project – 2D Prestack Depth Migration 

reprocessing  

Schlumberger in collaboration with the National Petroleum Institute of 

Mozambique (INP), commenced in August 2021 the Enlightenment project. 

The project will cover the broadband prestack depth migration reprocessing of 

the 2013 survey acquired in the Mozambique channel and Zambezi delta.  

The data will be processed through an optimized broadband workflow 

including data-adaptive deghosting and advanced surface-multiple attenuation 

to provide the optimum signal-to-noise ratio at both high and low frequencies. 

An anisotropic prestack depth migration workflow includes high-resolution 

common image point tomography to resolve velocity variations and minimise 

distortions. Processing algorithms and methods are adapted for the full 

bandwidth of the data to deliver information suitable for a precise 

understanding at the reservoir level.  

The new depth imaged product will improve imaging of deepwater clastic 

reservoirs, enhance fault resolution at the target areas and have better 

amplitude fidelity for DHI evaluation. It will allow us to de-risk the petroleum 

system concepts and enhance our understanding of the Mozambique offshore 

basins even further. 
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Evergreening the seismic data: Using advanced broadband processing 

techniques and latest depth imaging technologies 

Angoche 3D  

In cooperation with the National Petroleum Institute of Mozambique (INP) 

Schlumberger acquired 15,000 km2 of broadband seismic data in the 

Angoche Basin. The survey is optimally located to help oil and gas companies 

reveal the hydrocarbon potential offshore Angoche and the survey covers 

approximately 4800 km2 of open acreage to be offered in the 6th Licensing 

round.  

Acquired using marine isometric seismic technology, provides a significant 

improvement in both data quality and coverage to highlight the prospectivity of 

the region and reduce risk in the exploration and development phases. 
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The survey was processed through a modern broadband processing 

workflow, including adaptive deghosting, to enhance the low-frequency 

information in the data and the application of adaptive subtraction within the 

3D surface-related multiple elimination (SRME) aimed at areas of high-

frequency diffracted multiple.  

A high-quality depth imaging was run over 2,500 km2 of the survey using a 

combination of adaptive and least-squares full-waveform inversion and 

iterations of tomography updates. This accounted for the complexity of the 

overburden, including mass-transport flows, channels, and thin layers.  

Additionally, about 5,000km2 of the survey was processed as a high-

resolution shallow hazards cube, with 2-ms sampling with 6.25-m × 12.5-m 

bins to functionally assess possible closures or spill points and better 

delineate fault planes. 
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Reprocessing data with finer sampling brings progressively more 

information. 

 

 

 

De-risking the exploration decisions: An abundance of turbidite 

reservoirs in lobal and confined channel structures with strong AVO 

anomalies has been identified and mapped 

 

Mozambique Infill 2018 2D survey  

To complement the 2013 regional Mozambique 2D broadband dataset, in 

collaboration with the National Petroleum Institute of Mozambique (INP) and 

in partnership with TGS, we acquired in 2017 additional broadband 2D as infill 

in the Mozambique channel area. This margin has been identified as an 

exciting target for exploration being rich in Tertiary turbidite systems that have 
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proven so successful as reservoir targets in the Rovuma Basin. Further 

delineation of the abundant AVO anomalies and proven petroleum system 

elements along the margin will be achieved by this complementary 2D seismic 

grid, derisking offshore Mozambique as a prolific, developing oil and gas 

province. 

 

 

 

 

Mozambique 2D Legacy data  

The National Petroleum Institute of Mozambique (INP) holds an extensive 2D 

seismic data library of legacy data covering all basins offshore Mozambique. 

Schlumberger broker on behalf of INP these valuable datasets of more than 

50,000 km of seismic data from different vintages. Some of the legacy 
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surveys have been recently reprocessed through a Prestack time migration 

workflow to maximize the geological understanding of offshore Mozambique. 

 

 

 

 

 

Contacts  

For more details please contact:  

 

Marcela Alonso: +44 7920822709  

Sandra Lane: +44 771 734 6651 
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5.3 Appendix 3 - Details of TGS & Schlumberger Multiclient Seismic 

The consortium TGS & Schlumberger have acquired about 20,471 km of 2D 

seismic. The survey was specifically designed to image the subsurface 

potential in the southern Rovuma basin and the western flanks of the 

Kerimbas Graben, west of the Davie Fracture Zone, providing a more detailed 

understanding of the prospectivity in this region. Potential targets, identified 

following recent studies in the area, include Cretaceous and Tertiary turbidites 

and buried canyon plays. 

The survey also images the syn-rift structures and Late Cretaceous pro-delta 

stacked turbidite sequences in the northeast Zambezi Depression. The data is 

available in PSTM, PSDM, and Broadband products. This survey was 

acquired was acquired to complement existing 2013 seismic located in the 

Mozambique Channel area. 
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Data available exclusively from the consortium TGS & Schlumberger 

Multiclient 
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5.4 Appendix 4 - Details of CGG Multiclient Seismic 

To enhance exploration decision-making, a complementary Mozambique 

JumpStart package is available to license with the PSDM seismic data. This 

package provides an integrated geoscience analysis of all the regional data 

available and frames it in its geological context in an easily accessible format. 

Data from 11 wells has been analyzed in detail alongside the new seismic 

interpretation that was supported by hydrocarbon seep identification, high-

resolution potential field, data and the full suite of Robertson multi-client 

geological data sets. 

CGG advanced PSDM imaging workflow, including full-waveform inversion 

(FWI), reveals a high level of detail in this complex geological setting, such as 

the complex deep marine turbiditic system and associated frontal splays, and 

the complex faulting pattern and internal architecture of the Beira High. 

Highlights 

• Over 15,000 square kilometers of 3D broadband multi-client seismic data 

• Program in collaboration with the Instituto Nacional de Petroleo (INP) 

• High-quality PSDM data with FWI model identifies key stratigraphic 

intervals 

• High-resolution gravity and magnetic data to identify basin morphology 

and evolution 

• Complementary JumpStart™ integrated geoscience package also 

available for license to aid understanding of regional prospectivity 
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5.5 Appendix 5 - Details of CoreLab Study  

Core Laboratories is pleased to announce a significant new addition to our 

series of rock based geological studies in East Africa, which provide new 

dataset generation and detailed evaluation of reservoir, source and seal rocks 

from a suite of wells across the coastal region of Mozambique.  

The National Institute of Petroleum (INP) provided access to the cuttings, 

sidewall cores, electric logs and technical geological well reports from these 

selected exploration wells. A total of c.50 wells were released for inclusion in 

this study.  

The primary objective of the project was to undertake a full evaluation of 

reservoir quality of all major reservoir intervals penetrated in the study wells, 

integrated with an evaluation of associated seal rock lithologies, set in a 

correlative stratigraphic framework.  

The key components of the study are as follows:  
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• Reservoir Description and Rock Property Evaluation of all major 
reservoirs:  

• Rock Typing of uncored sections;  

• Seal Atlas of major seal lithologies;  

• Regional Correlative Stratigraphy  

• Regional Paleogeography  

• Digital Database of laboratory and well data  

• ODM database  

• GIS Shape files  

• HTML browser of the study dataset and report.  

Specific objectives include:  

• Establish the stratigraphic framework within the wells and provide 

correlation to previous published schemes;  

• Provide detailed reservoir description in order to establish the 

depositional and tectonic setting of the reservoirs and to provide 

detailed evaluation of reservoir quality. This will allow evaluation of the 

sedimentological, tectonic and diagenetic controls on reservoir quality 

and seal effectiveness;  

• Provide analytical data on the sealing capacity of seals and potential 

seal rocks in order to facilitate improved seal rock quality and prospect 

risk assessment. The dataset will provide critical parameters for 

determining seal capacity of oil and gas seal rocks in their depositional 

context. 
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