
EDITORIAL
Face à celebração do nosso 
aniversário, não quisemos deixar 
de publicar um Newsletter Especial 
dedicado, no qual apresentamos 
uma mensagem do Conselho de 
Gerência, na pessoa do nosso PCG 
Dr. Hélder Carlos, revelando ainda 
testemunhos de alguns colegas 
de Luanda, não incluindo por 
dificuldades de acesso, os colegas 
da mina, que prometemos que 
terão a sua participação logo que 
esteja ultrapassada esta limitação.

De igual modo e nesta publicação, 
damos ênfase à abertura do nosso 
Centro residencial do Bengo, bem 
como, à importância da Segurança 
e Saúde no trabalho. Aproveitamos 
também nós, membros da Equipa 
de Comunicação e Sustentabilidade, 
para vos testemunhar a nossa alegria 
na celebração deste aniversário, 
garantindo-vos que continuaremos 
a estar convosco em cada dia, com 
informação e iniciativas úteis para 
o nosso alinhamento e sintonia.

Parabéns a todos, pois somos e 
seremos sempre uma EQUIPA 
VENCEDORA!

19 DE SETEMBRO DE 2020
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Estimados  Colaboradores
e Colaboradoras,
Decerto que não é esta pandemia que nos inibe 
de festejar o nosso décimo sexto aniversário, 
que agora celebramos, tão pouco de reter na 
memória todos os momentos que passámos 
juntos e soubemos ultrapassar todas as barreiras, 
mesmo as mais difíceis.
Começo por recordar os nossos colegas que 
connosco estiveram e já partiram, honrando a 
sua memória e pedindo para todos eles, o eterno 
descanso.
Saúdo com veemência, os colegas mais antigos, 
que ao longo destes anos se dedicaram de corpo 
e alma à nossa causa, sabendo cada um no seu 
posto de trabalho, desempenhar dignamente e 
com abnegação a sua missão.
Não deixarei ainda de saudar, aqueles que estão 
mais recentemente connosco e que decerto 

também já terão absorvido a nossa cultura, 
baseada na humanização e responsabilidade, 
em que cada um conta e está em primeiro 
lugar, independentemente da sua função.
Desde o primeiro momento, que a nossa em-
presa colocou como desígnio principal, a sua 
participação efectiva no desenvolvimento do 
nosso País, sabendo que a nossa produção con-
tribui para a grandeza nacional, sempre associ-
ada ao desenvolvimento local, pois muito em-
bora com as limitações próprias da conjuntura, 
nunca esquecemos o nosso apoio aos vários 
níveis das populações locais.
Este dia, que celebramos, pede-nos concentração 
e disponibilidade para aceitar a exposição em 
que nos encontramos, com disciplina e respeito 
pelas regras, pois a maior prenda que podemos 
receber é a nossa saúde, a saúde de todos, 
coma garantia de adesão à luta pela irradicação 

MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO
DR. HÉLDER CARLOS
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da COVID-19.
Embora confrontados com uma nova realidade, 
em que a prevenção e a força de vontade são 
essenciais, deveremos responder de forma 
efectiva aos desafios que nos colocam.
Todos temos consciência, que mesmo antes do 
aparecimento deste flagelo, já enfrentávamos 
um período de dificuldades, no entanto este 
aparecimento veio criar maiores dificuldades, 
chamando a cada um de nós à responsabilidade 
de produzir com segurança, da mesma forma 
que controlar os custos, única forma de 
podermos ultrapassar este obstáculo.
O Conselho de Gerência, tem desenhado um mode-
lo de gestão que mais se adapta ao novo homem 
da sociedade do conhecimento, trabalhadoras e 
trabalhadores que assumem responsabilidades, 
opinam sobre decisões que desenvolvem para 
empresa e transformar desafios em produtivi-
dades.
Temos uma missão pessoal e profissional, que 
nos motiva a enfrentar os desafios, a pensar 
em fazer melhor, onde cada um de nós, com 
humildade, é chamado a prestar o seu melhor 
contributo. Mas não pretendo ser pessimista 
e, em nome do Conselho de Gerência, quero 
deixar-vos a garantia, de que desde o primei-
ro momento que colocámos a saúde de todos 
em primeiro lugar, não hesitando em reduzir 
a nossa produção, com impacto directo na re-
dução dos nossos rendimentos, da mesma for-
ma que vos garantirmos, que com os devidos 
cuidados iremos retomando gradualmente a 
nossa dinâmica de trabalho e produção, man-
tendo essas preocupações e não hesitando para 
tudo fazer por todos nós.
Este é, por isso, o tempo de estarmos unidos, 
num futuro em que eliminamos barreiras, num 
espírito solidário, de cooperação, encontrando 
as soluções que melhor sirvam os interesses da 
nossa empresa. 
Num brinde ao futuro, desejaremos que todos 
estejamos unidos no nosso objectivo comum 
de garantir a saúde de todos, retomando o 
nosso ritmo com motivação e empenho, tendo 
consciência de que no futuro, teremos de ser 

bem mais cuidadosos na forma como nos 
protegemos, bem como na forma como sem 
egoísmo nos preocupamos com o outro.
Com o óptimismo que sempre nos moveu, sau-
damos todos neste aniversário, que nos sugere 
um futuro promissor, bastando para tal a nossa 
esperança e dedicação.
Uma palavra muito especial ao Engº Hamilton 
Carvalho, Director Adjunto de Operações Minei-
ras e toda equipa que o acompanhou desde o 
início desta pandemia, pelo esforço, dedicação, 
empenho, comprometimento e responsabilidade 
na condução das operações mineiras, tendo 
permitindo que a nossa actividade operacional 
se mantivesse até hoje. De igual modo, uma pa-
lavra de agradecimento para todos os mineiros, 
todos os trabalhadores das áreas administrati-
vas e sociais, que com paciência e serenidade, 
puderam acompanhar estes momentos difíceis 
e aguardar pelo retorno das suas actividades.
A empresa vive um momento particularmente 
complexo e difícil, pelo que sem dramas e de 
forma dedicada, teremos todos em conjunto de 
buscar caminhos para a continuidade da sua 
actividade.

“Feliz dia da constituição da
SOCIEDADE MINEIRA DO CUANGO

e parabéns a todos os trabalhadores 
que, diariamente, contribuem com o 
seu conhecimento, saber, dedicação, 
profissionalismo e comprometimento

para o seu desenvolvimento.”

BEM HAJAM!
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Celebramos o décimo sexto aniversário da 
nossa Empresa.
Fundada a 19 de Setembro de 2004 e com início 
de produção efectiva em Maio de 2005, viemos 
ao longo destes anos, sustentando a nossa 
posição entre os líderes do nosso sub-sector.
Olhando para a história do nosso País, bem como 
para as dificuldades inerentes ao nosso tipo de 
exploração, logo percebemos que tivemos bons 
e maus momentos.
Mesmo assim e como aliás acontece nos dias 
de hoje, com a colaboração e o empenho de 
todos, sempre soubemos ultrapassar todos os 
obstáculos, não hesitando um único momento, 
quer na preservação dos nossos postos de 
trabalho, quer na garantia de continuidade 
da nossa Empresa, que ainda hoje continua 
de primordial importância para a economia 
nacional e o desenvolvimento local.
De igual modo, desde sempre que contribuímos 
de forma activa, para o apoio às populações 
locais.
Sabemos que com o aparecimento desta 
pandemia, associada à crise económica que 
atravessamos, não estaremos nos melhores 
momentos, no entanto sabemos bem com a 
experiência adquirida noutros momentos, que a 
nossa força e persistência, nos leva a bom porto.
O nosso Conselho de Gerência, apoiado em 
toda a estrutura de chefia, principalmente na 
Direcção de Operações da mina, desde sempre 
souberam encontrar uma forma segura de nos 
manter firmes e decididos na nossa missão, pelo 
que hoje como sempre seremos uma Equipa 
unida e coesa.
É neste contexto de participação e entusiasmo, 
que entrevistámos alguns dos nossos colegas, 
no sentido de obter o seu testemunho, seja dos 
que acompanharam ao longo dos anos a nossa 
evolução, seja dos que a nós se juntaram mais 
recentemente, pois uma Equipa é feita por todos.
Pedimos assim, que nos dessem o seu testemunho 
e a sua forma de sentir e viver na Empresa.

Delfina 
Seixas 

Secretária do 
Conselho de 
Gerência

“Na Empresa há 14 anos, a melhor recordação 
que tenho foi o reconhecimento do meu 
trabalho e a forma como os nossos Gerentes se 
relacionam connosco, pois são pessoas muito 
humanas e fora de série.
O passado da Cuango foi muito bom, embora 
o presente esteja a ser muito difícil, mas todos 
os esforços estão a ser desenvolvidos para se 
ultrapassar esta situação.
O ambiente de trabalho é muito bom, há 
respeito, e quando há respeito o ambiente é 
sempre bom.
A Cuango representa tudo para mim e eu a defino 
em duas palavras: Sustentabilidade e futuro.”

Paulo
Domingos

Motorista 

“Trabalho na Cuango desde o dia 05 de Julho de 
2010 e tenho nela uma escola.  Aprendi muito 
com os meus colegas. Está empresa dedicou 
muita coisa à mim.  Quando entrei, comecei a 
trabalhar na área de limpeza e hoje trabalho 
como motorista. 
No início foi um pouco difícil porque era mais 
jovem, o meu Chefe era muito rígido e eu achava 
que me estava a castigar e não percebia que ele 
queria que eu melhorasse, mas graças a Deus 
melhorei. Para mim é uma alegria estar aqui 
e estou a seguir o meu caminho para um dia 
atingir outros patamares dentro da empresa.
Temos um ambiente de trabalho muito bom, 
conseguimos nos comunicar facilmente, 
trabalhamos em equipa e quando temos algum 
problema resolvemos de imediato.
A Cuango para mim é como se fosse um 
partido, se desse para votar, votaria na Cuango, 
porque já fez muito por mim. Espero mais pela 
empresa no futuro, que tudo melhore cada vez 
mais porque nós somos filhos da Cuango.”

DEZASSEIS ANOS DE DEDICAÇÃO E ENTREGA



CUANGO NEWSLETTER05

SETEMBRO 2020

Eunice
Agostinho

Recursos Humanos 

“Trabalho na empresa há 7 anos e tenho 
inúmeras boas recordações que não tem 
como citar todas, mas cito a convivência que é 
bastante agradável com os colegas.
Quando entrei na Cuango era tudo novo para 
mim, mas agora já me sinto mais segura, 
porque melhorei muito no meu trabalho.
A Cuango para mim representa muito, representa 
uma família, uma escola porque fazendo uma 
retrospectiva, sinto que houve muitas mudanças 
bastantes significativas, que contribuíram para 
o meu crescimento profissional.
No futuro vejo a Cuango com uma grande 
projecção para o crescimento.
A CUANGO PARA MIM É UMA FAMÍLIA.”

Francisco 
Chifuanda

Apoio e Serviços 
Gerais

 “Trabalho na Cuango desde Janeiro deste ano.  
Foi uma grande alegria porque hoje consigo 
sustentar a minha família e dar um tecto a 
eles. Para mim, Deus iluminou o meu caminho 
porque passei por algumas situações difíceis na 
vida e me sinto abençoado por estar aqui.
Nunca sonhei fazer parte desta empresa, porque 
sou filho de camponês e agradeço bastante pela 
oportunidade de puder mudar a minha vida.
Depois desta pandemia passar, vejo a Cuango 
como uma empresa que vai crescer muito e que 
irá empregar muitos outros jovens.”

Ana Bumba

Recepcionista

“Estou na Sociedade 
Minera do Cuango há 10 anos, quando entrei 

não sabia praticamente nada.  Com tempo fui 
fazendo algumas formações graças à empresa.
A nossa convivência é sempre de muita alegria, 
há muito respeito entre os colegas o que é muito 
bom. O nosso ambiente de trabalho é muito 
bom, a interacção entre todos é muito boa. 
Agradeço imenso por estar aqui, porque o que 
já fizeram por mim é de agradecer. 
Apesar da fase que estamos a passar, vejo um 
futuro muito melhor da empresa.
A Cuango para mim é vida.”

Oldemiro
da Costa
Recursos Humanos 

“Trabalho na Cuango há 10 anos, a melhor 
recordação que tenho foi no ano de 2010 quando 
comecei a trabalhar, visto que foi o meu primeiro 
emprego e até hoje estou aqui.
A Cuango evoluiu muito, tive a felicidade quando 
entrei de ficar no Sector de Recursos Humanos, 
tendo passado também pelo Sector de Apoio em 
2012 e depois regressei para o Recursos Humanos 
em 2018.  Foi uma experiência muito boa.
A empresa representa tudo para mim e faz parte 
de mim, não me vendo ficar longe da empresa, 
mesmo estando de férias. 
Já fez muito e continua a fazer muito por mim e 
temos um ambiente de trabalho excelente.
Espero continuar muito mais tempo.”

Dinis
de Carvalho
Apoio e Serviços 
Gerais

“Estou na Cuango há 7 anos. Comecei como 
motorista e depois me foi dado a oportunidade para 
trabalhar como Administrativo, sendo responsável 
agora pela área de Administração e Tratamento 
de visto dos expatriados. Sinto-me muito satisfeito 
pela oportunidade que me foi dada.
Existe muita parceria, somos todos amigos e nos 
apoiamos muito e temos também o apoio dos 
nossos Gerentes.
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Para mim a empresa é tudo, porque afinal de contas 
é aqui que eu consigo realizar os meus sonhos.
No futuro olho a Cuango como uma empresa que 
irá crescer muito, havendo muitas oportunidades 
para todos. A Cuango é uma empresa do futuro.”

Nádia Vaz

Apoio e Serviços 
Gerais

“Eu trabalho há caminho de 2 anos. 
Quando comecei a trabalhar fui muito bem 
recebida e até agora sou grata por estar aqui.
A empresa para mim representa uma boa estadia 
de vida para todos que cá trabalham, me sinto 
muito bem e os colegas me tratam muito bem. 
É uma empresa que dá oportunidade aos 
trabalhadores de crescerem profissionalmente 
e espero que daqui há alguns anos a empresa 
cresça mais. É uma empresa muito privilegiada 
e qualquer pessoa iria querer trabalhar aqui.”

Emanuel
Monteiro 

Contabilidade e 
Finanças

“Estou há, sensivelmente, 14 anos na Cuango. 
No passado as nossas instalações eram no 
Miramar e depois cá no Maculusso e apesar 
da pandemia a Sociedade Mineira do Cuango 
está bem.
Para mim a empresa representa muito e o 
ambiente de trabalho entre colegas é salutar.
Neste momento trabalhamos a 50% devido à 
pandemia, mas espero no futuro ver a Cuango 
a emergir. É uma organização excelente.”

Loureiro
Chimin 

Contabilidade e 
Finanças

“Trabalho na empresa há quase 3 anos, e a 

primeira recordação que tenho foi a celebração 
do dia do Mineiro que é o 27 de Abril, gostei 
muito de partilhar este convívio com os colegas.
A empresa tem um grande significado para 
mim porque nunca tive nenhuma experiência 
no subsector mineiro e estando dentro da 
Cuango é um desafio que está ser muito bom 
para mim.
Temos um ambiente muito bom, saudável e 
sereno e tenho aspiração de atingir o mais alto 
nível dentro da Cuango que é o cargo de Gerente. 
Com a situação económica que estamos a viver, 
espero que tenhamos mais anos de vida.
Gosto muito de cá trabalhar e do que faço.”

Palmira
Eduardo
Sector de Saúde

“Trabalho há 11 anos e temos um grande 
espirito de equipa o que torna o ambiente de 
trabalho muito bom.
Para mim a Sociedade Mineira do Cuango 
representa muito, porque cresci muito a nível 
profissional nesta empresa.
Gostaria que a Cuango no futuro tivesse uma 
Clínica que atendesse todos os casos de saúde.”

Evidenciam-se nestes testemunhos, quatro 
elementos essências que revelam a nossa 
experiência e dedicação ao passado, bem como 
a prova, de que tudo temos para unidos garantir 
um futuro promissor:

• O ambiente de trabalho e o trabalho de 
equipa;
• A vontade de crescer de cada um; 
• O Amor à empresa e aos colegas;
• A esperança no futuro confiando na sua 
gestão.

Reunimos por isso todas as condições, quer para 
ultrapassar esta crise, quer para voltarmos à 
nossa capacidade produtiva e de subsistência 
saudável, quer para nos afirmarmos no nosso 
sub-sector.  



uma cabine de desinfecção 
própria para a necessidade 
de prevenção a COVID-19. 
Este Centro é acompanhado 
por uma equipa 
multidisciplinar, Médica e de 
Saúde, Segurança e Saúde 
no Trabalho e todo o pessoal 
ao serviço de cada uma 
destas unidades, garantindo 
desta forma todo o apoio 
necessário.
Desta forma estamos e 
estaremos alinhados, quer 
com as boas práticas no 
domínio da prevenção 

COVID, quer nas orientações que o Executivo e 
as nossas Organizações de Saúde veem dando.
Desta forma, poderemos garantir a concentração 
dos trabalhadores em trânsito numa única 
unidade, permitindo uma monitorização e 
controle mais eficiente do seu estado de saúde, 
evitando a dispersão por diversas unidades de 
alojamento.
O Conselho de Gerência, continuará atento a 
todos os pormenores relacionados com esta 
pandemia, em nada hesitando para tomar 
todas as medidas que forem necessárias para 
preservar a saúde de todos.

Que continuemos 
unidos nesta pre-
ocupação, garantin-
do desta forma o 
ZERO DA COVID-19. 
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Conforme noticiámos recentemente no nosso 
AGORA, entrou em funcionamento recentemente 
o nosso CENTRO RESIDENCIAL, compartilhado 
com a Sociedade Mineira Do Chitotolo.
Preocupados com a saúde de todos os nossos 
trabalhadores, o nosso Conselho de Gerência, 
tomou esta decisão, consciente de que havia 
necessidade de criar condições de alojamento 
alternativo, que permitisse, quer o alojamento 
normal, quer o alojamento para a realização do 
período de quarentena.
Dotado de 62 quartos, todos eles individuais, 
este empreendimento está localizado no Bengo, 
dispondo de espaços exteriores amplos e de 
lazer, serviços de acompanhamento adequados 
à utilização que lhe pretendemos dar, bem como 
um controle de segurança e higienização, quer 
no que respeita os acessos, quer no que respeita 
a higiene e desinfecção de todos quantos estão 
alojados, nomeadamente com a instalação de 
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PREVENÇÃO NA SAÚDE
CENTRO RESIDENCIAL CHITOTOLO / CUANGO

Que continuemos bem unidos e com 
um espírito de família forte, apoiando a 
dinâmica e empenho do nosso Conselho 
de Gerência, pois só assim se fazem 
as grandes empresas e nós somos uma 
GRANDE EMPRESA.
Uma última palavra, para lembrar e fazer 
presentes, todos os colegas da mina, que 
não puderam dar o seu testemunho e que 

são o garante da nossa produção, certos de 
que logo que seja possível, contaremos com 
a sua presença e testemunho.
Estamos todos de parabéns, pois cada um no 
seu posto de trabalho, garante com orgulho 
e dedicação o sucesso da nossa empresa.

SAUDAÇÕES MINEIRAS NESTE DIA 
ESPECIAL!
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Falar de 
S e g u r a n ç a 
e Saúde no 
trabalho, é falar 
da vida e da sua 
preservação, pois 
sabemos que 
em cada posto 
de trabalho, 
ou mesmo no 
nosso dia a dia, 

se não tivermos cuidado na forma como 
executamos as nossas tarefas, ou como 
damos atenção ao que fazemos, corremos 
riscos que muitas vezes saem caros.
Para a Empresa, a Segurança e Saúde 
no trabalho faz parte integrante da sua 
estratégia de operação, pois acima de 
tudo é importante ter em conta o valor 
da vida humana, bem como a ineficiência 
que muitas vezes resulta de descuidos de 
segurança.
Certo é que os cuidados e investimentos 
dedicados a esta área da empresa, 
permitem, garantir a motivação, o 
empenho e a produtividade, bem como, 
é uma demonstração da responsabilidade 
social da empresa.

Um programa adequado de SST, garante a 
preservação da vida e a produtividade. O 
ideal é assim, garantir a inexistência de 
acidentes.

A visão ZERO ACIDENTES, baseia-se na 
convicção de que todos os acidentes 
podem ser evitados, bastando para tal 
actuar preventivamente.
A VISÃO ZERO, mais do que um objectivo 
numérico, é uma filosofia segundo a qual 
ninguém deve ser acidentado ou morrer 
num acidente.
As pessoas tendem a cometer erros, 
mas acções erradas não devem resultar 
em lesões. É por essa razão, que a 
segurança é fundamental na organização 
e planeamento de qualquer ambiente 
humano, pessoal ou de trabalho.

Um programa adequado de SST garante 
o ZERO DSO ACIDENTES. Neste contexto, 
surge uma metodologia de trabalho, que 
integra todas as regras de Segurança 
e Saúde, num Projecto de Segurança e 
Confiabilidade Dirigida.

LOCAL DE TRABALHO SAUDÁVEL
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Há que implementar campanhas de ATENÇÃO 
NO TRABALHO!
Significa isto, que cada trabalhador é 
responsável pela sua própria segurança e 
cada vez que sente que a mesma esteja em 
risco, deve actuar preventivamente, evitando 
o acidente, avisando os responsáveis e 
superiores, para que sejam tomadas as 
medidas necessárias à garantia de que nesse 
domínio ou área, não existem acidentes. 
Esta é uma forma de participação directa 
de cada um na segurança, gerando 
responsabilização e comprometimento, 
pois cada um é de facto o primeiro 
responsável pela sua segurança, bem como 
por garantir que não ameaça a segurança 
dos outros.
Falemos então de medidas de Segurança e 
Saúde no trabalho.

MEDIDAS PREVENTIVAS
As medidas preventivas têm por objetivo 
diminuir a probabilidade de ocorrência 
de um acidente de trabalho ou de uma 
doença profissional e podem ser de dois 
tipos:
• Medidas técnicas ou de engenharia - 
destinadas a agir diretamente sobre as 
fontes de riscos, a fim de as suprimir, 
reduzir ou substituir. Um exemplo destas 
medidas técnicas é a supressão molhada 
de poeiras para evitar a exposição ao pó.
• Medidas administrativas ou de 
organização - com o objectivo de alterar 
os comportamentos e atitudes e promover 
uma cultura positiva de segurança. 
Factores nocivos estão, em grande medida, 
relacionados com a natureza dos processos, 
tecnologias, produtos e equipamento no 
local de trabalho, mas também podem ser 
influenciados pela forma como o trabalho 
é organizado. As medidas preventivas 
devem ser complementadas com medidas 
de atenuação e proteção.

MEDIDAS DE PROTECÇÃO
As medidas de protecção devem ser 
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essencialmente de natureza coletiva. 
As medidas individuais podem ser 
consideradas como uma alternativa se as 
soluções coletivas não forem viáveis ou 
eficazes.

MEDIDAS DE PROTECÇÃO COLECTIVA
Concebidas para conter ou isolar o risco 
através, por exemplo, da utilização de 
barreiras físicas, medidas organizativas 
ou administrativas para diminuir a 
duração da exposição (rotação de postos 
de trabalho, calendarização do trabalho, 
sinalização de segurança).

MEDIDAS INDIVIDUAIS
Correspondentes à utilização de 
equipamento de proteção individual (EPI) 
destinado a proteger o trabalhador.
Sugere-se assim, que cada um de nós 
respeite as regras e utilize adequadamente 
os meios de protecção que lhe são 

disponibilizados pela empresa.
Quanto melhor for a hierarquização do 
controle da SST menores são os acidentes
Percebemos assim, que para garantir o 
tal ZERO DOS ACIDENTES, é necessário por 
um lado implementar medidas e meios que 
apoiem e vinculem cada trabalhador ao 
cumprimento das regras estipuladas, desde 
os EPI, passando pela adequada sinalética 
e pela sensibilização e formação, por outro 
lado garantir a monitorização e controle de 
processos e métodos de trabalho, evitando 
desvios em cada momento.
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Nos tempos das fadas e das bruxas, um 
rapaz achou no seu caminho uma pedra 
que emitia um brilho diferente, curioso e 
embora meio assustado, levou-a consigo. 
Era uma pedra do tamanho de um limão 
e pertencia a uma fada, a Pedra da 
Felicidade. Possuía o poder de transformar 
desejos em realidade. A fada, ao dar conta 
de que havia perdido a pedra, consultou a 
sua fonte de adivinhação, logo a localizando 
e entendendo o que tinha acontecido.  
Avaliando o poder mágico da pedra e, bem 

como a pessoa que havia encontrado a pedra, 
um jovem de família pobre e sofredora, 
concluiu que a pedra poderia ficar em seu 
poder e decidiu ajudá-lo.
Apareceu então ao rapaz em sonho e disse-
lhe que a pedra tinha poderes para atender 
três desejos: 
• Um bem material, 
• Uma alegria  
• Uma caridade. 
Explicou-lhe que no entanto, esses benefícios 
somente poderiam ser utilizados em favor de 

Cabe a cada um de nós a responsabilidade de 
sermos os auditores da nossa segurança e 
saúde no trabalho, começando por dar atenção 
e respeitar todas as regras e instrucções 
existentes, passando pela participação e sugestão 
de mudanças que diminuam a probabilidade de 
acidentes, não descuidando a actualização da 
informação e formação.
Sugere-se por isso, que estejamos unidos num 
mesmo objectivo O ZERO DOS ACIDENTES DE 
TRABALHO,  estando atentos a cada pormenor, 
cuidando da nossa saúde e da dos outros.  

PEDRA MÁGICA



outras pessoas.
Para atingir o intento, cabia-lhe pensar no 
pedido e apertar a pedra entre as mãos.
O rapaz acordou desapontado. Não gostou 
de saber, que os poderes da pedra somente 
poderiam se revertidos em proveito dos 
outros. Como seria obvio, queria que em 
primeiro lugar fossem para ele.
Não acreditando totalmente no sonho, tentou 
pedir alguma coisa para si, apertando a pedra 
entre as mãos, sem êxito.  Desapontado, 
resolveu guardá-la, sem mais se interessar 
pelo seu uso. 
Os anos passaram e o rapaz tornou-se 
um velho, infeliz, pobre e sozinho. Num 
certo dia de solidão, rememorando o seu 
passado, concluiu que havia levado uma vida 
infeliz, com muitas dificuldades, privações 
e dissabores. Tivera poucos amigos e 
reconhecia ter sido muito egoísta. Jamais 
quisera o bem para os outros.  Antes, 
desejava que todos sofressem tanto ou mais 
do que ele. 
Decidiu então voltara mexer na pedra que 
guardava consigo durante quase toda a sua 
existência, lembrando-se do sonho e dos 
prováveis poderes da pedra.
Assim, realizou o desejo de uma jovem, 

disponibilizando-lhe um bem material. 
Proporcionou uma grande alegria a uma mãe 
revelando o paradeiro de uma filha há anos 
desaparecida e, por último, diante de um 
doente, condoeu-se e ofereceu-lhe a cura. 
Ao realizar o terceiro benefício, aconteceu o 
inesperado: a pedra transformou-se numa 
nuvem de fumaça e, no meio da nuvem, a 
fada surgiu, dizendo-lhe:
Usaste a Pedra da Felicidade. O que me 
pedires, para ti, eu farei.
Antes de pedires para ti, devias fazer o bem 
aos outros, para mereceres o atendimento 
de teu desejo.
Porque demoraste tanto tempo para a usar?
O homem ficou muito triste ao entender o 
que se passara.
Tivera nas suas mãos, desde a sua juventude, 
a oportunidade de construir uma vida plena 
de felicidade, mas, fechado no seu desamor 
nunca pensara que fazendo o bem aos 
outros colheria o bem para si mesmo.
Lamentando o seu passado de dor e seu erro 
em desprezar os outros, pediu comovido e 
arrependido:
Dá-me, tão somente, a felicidade de 
esquecer o meu passado egoísta.
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