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Desde 2004, que a Sociedade 
Mineira do Cuango assumiu-se 
como uma empresa foca-
da em ser uma referência 
no subsector diamantífero, 
contribuindo para a melho-
ria da qualidade de vida dos 
seus colaboradores, bem 
como da economia do país.
Há mais de 16 anos presente 
no subsector, continuamos 
a mostrar, solidez, criando 
uma imagem forte e sim-
ples, onde paulatinamente, 
através do seu percurso, su-
peramos todos os obstácu-
los com que nos deparamos, 
com confiança e de olhos no 
futuro sempre movidos pela 
dedicação de todos.
Desde 2018, que a Socie-
dade Mineira do Cuango de-
senvolve um programa de 
restruturação da sua força 

de trabalho em áreas chave, 
atendendo a dinâmica da 
empresa, apostando em 
quadros jovens, tendo em 
vista o seu desenvolvimento.
De acordo com o Presidente 
do Conselho de Gerência 
da Sociedade Mineira do 
Cuango, Dr. Hélder Carlos, 
que na ocasião cumpria 
uma visita de trabalho na 
província da Lunda-Norte, no 
âmbito das festividades do 
mês do Trabalhador Mineiro, 
realçou a importância da 
aposta em quadros jovens, 
com vista à melhoria dos 
trabalhos prestados, bem 
como o desenvolvimento das 
competências dos nossos 
trabalhadores.
Neste contexto, considerou que 
as empresas são dinâmicas 
e como tal se impõem mu-

SOCIEDADE MINEIRA DO CUANGO
DE OLHOS NO FUTURO

danças constantes de quadro 
de pessoal, que permitem 
sobretudo uma dinâmica de 
melhoria de competências 
em algumas áreas, como a 
Engenharia e a Exploração. 
Como forma de ultrapassar 
essas dificuldades foi im-
plementado um processo de 
rejuvenescimento de alguns 
departamentos.
“A natureza da nossa activi-
dade, implica que face ao seu 
desgaste, seja necessária a 
entrada de “novo sangue” 
que seja qualificado, dando 
lhes oportunidades, conce-
dendo-lhes competências téc-
nicas e profissionais, para 
que no futuro possam as-
sumir a liderança das áre-
as em que estão inseridos”, 
disse o Presidente do Con-
selho de Gerência.
Salientou de igual modo, 
que Angola é um país em 
que 37% da população é 
jovem, enfrentando dificul-
dades para o enquadramen-
to funcional de muitos jovens 
licenciados, pelo que a So-
ciedade Mineira do Cuango, 
quer prestar o seu contrib-
uto, possibilitando que mui-
tos desses jovens possam ser 
integrados no seu quadro de 
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Uma mãe tem um papel in-
substituível na guarda, na 
protecção e fortalecimento 
dos laços familiares que se 
desenvolvem dentro de um 
lar.
Um amor de mãe é in-
condicional e intemporal, 
pelo que neste mês home-
nageamos todas a mães da 
nossa Sociedade Mineira do 
Cuango, que continuam a 

pessoal.
Foi acompanhando esta jor-
nada de trabalho, o Director 
Adjunto para Operações 
Mineiras, Engenheiro 
Hamilton de Carvalho que 
na qualidade de quadro 
jovem, tem constatado in 
loco esse processo de restru-
turação, realçando também, 
que existe uma força de tra-
balho, com colaboradores 
maioritariamente muito ex-
perientes, no entanto acima 
de 60 anos sendo alguns, fru-

desempenhar o seu papel 
maternal, com coragem, 
determinação, paciência e 
muito amor.
Uma delas é a nossa Ana 
Cristina de Jesus Manuel 
Pacavira, natural da provín-
cia de Luanda, casada, mãe 
de três filhos, residente no 
município de Viana, que 
abraçou o desafio de assum-
ir a função de Secretária 

to de certas patologias, que 
dentro do fórum mineiro, im-
plicam o seu enquadramento 
com outros mais jovens.
Esclareceu ainda, que des-
de a chegada do Director 
de Operações Mineiras 
Engenheiro Trevor Knight, 
partiram para um plano de 
restruturação principalmente 
no sector de Engenharia, 
apostando em quadros mais 
jovens, sobretudo em quadros 
Angolanos, que tenham po-
tencial e estão dispostos a 

aprender, reforçados com 
mão-de-obra mais experi-
ente, passando desta forma, 
essa experiência. principal-
mente no sector de Engenha-
ria.
“A mina tinha quase 150 
expatriados. Isso também 
cabe dentro de um pro-
grama do governo que é 
a angolanização, que é a 
transferência de pessoal 
expatriado para o pessoal 
nacional”, afirmou o Direc-
tor Adjunto.

DIA DA MÃE
Executiva nas nossas insta-
lações mineiras na província 
da Lunda-Norte.
Quando começou nesta 
função, sentiu-se feliz pela 
oportunidade, mas um pou-
co receosa pelo facto de fic-
ar distante da sua família, 
no entanto e porque a vida 
assim obriga, olhou para o 
futuro e decidiu abraçar o 
desafio.
Tal como muitas das nossas 
colegas, mães trabalhadoras 
que estão na mina, sente 
que está a perder um pouco 
o crescimento dos seus 
filhos, devido ao seu regime 
de trabalho, mas mesmo 
à distância tudo faz para 
conseguir orientá-los.

Uma mãe não educa apenas 
os seus filhos, uma mãe 
educa uma nação!
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O bem mais valioso da So-
ciedade Mineira do Cuango 
são os seus trabalhadores, 
sendo cada vez mais visível 
pelo investimento contínuo 
no seu capital humano.
Em 2011, a Sociedade Minei-
ra do Cuango começou a 
desenvolver um projecto 
habitacional para os seus 
colaboradores em Cafunfo, 
Município do Cuango, de-
nominado de Bairro dos Tra-
balhadores.
Com objectivo de melhorar 
as condições socio-económi-
cas dos seus colaboradores 
em termos de habitação e 
de encurtar a distância en-
tre as frentes de trabalho, 
o bairro dos trabalhadores 
é um projecto de auto-con-
strução dirigida de casas 
do tipo T3, com o apoio da 
Sociedade Mineira do Cuan-
go que está a ser erguido 

numa área de 60 mil met-
ros quadrados, tendo já 
uma implementação de 50 
por cento.
Durante uma visita recente-
mente efectuada ao projec-
to, o Chefe do Departamento 
de Social e Ambiente, José 
Antunes, esclareceu que o 
projecto habitacional teve o 
seu maior avanço em 2018, 
tendo já 383 cabocos e 250 
casas, umas em fase ter-
minais outras em pré-aca-
bamento e conta com cerca 
de 53 moradores.
Sabendo que a habitação é 
um elemento essencial para 
a qualidade de vida de to-
dos, realça que o bairro terá 
várias infraestruturas soci-
ais, como uma escola de sete 
salas, que estará na gestão 
do Ministério da Educação, 
uma esquadra policial, um 
gabinete para Administração 

BAIRRO DOS TRABALHADORES
UMA GRANDE APOSTA DA SM CUANGO

do Estado, um Centro Médico 
e outros serviços, para que to-
dos os moradores se sintam 
habitavelmente confortáveis.
Para esta grande aposta 
da Sociedade Mineira do 
Cuango, está prevista a 
construção de um furo de 
água, que será um ponto 
de partida para construção 
de outros pontos de água 
no meio do bairro, bem 
como, um estudo para um 
projecto de uma mini-hídri-
ca, que será construída na 
região do Vuca, que terá ca-
pacidade de 80 megawatts, 
para distribuir nas regiões 
do município do Cuango e 
Xá-Muteba.
“A iniciativa responde a uma 
necessidade que a empresa 
tem vindo a observar há anos, 
no sentido de resolver questões 
sociais dos trabalhadores e 
que estão inseridas num con-
junto de acções de responsa-
bilidade social da nossa insti-
tuição, estando a criar todas 
as condições necessárias para 
a qualidade de vida de todos 
os moradores”, afirmou José 
Antunes.

MAIO 2021



CUANGO NEWSLETTER 05

MAIO 2021

A nossa Empresa, seja na 
mina, seja em Luanda, aderiu 
de forma imediata e enérgi-
ca à campanha de vacinação 
implementada pelos órgãos 
oficiais, percebendo que se 
trata de uma medida de pre-
venção essencial.
Mesmo após a aplicação da 
primeira dose da vacina 
contra a COVID-19, deve-
mos manter todos os cuida-
dos de prevenção para que 
o cenário da actual pan-
demia seja cada vez mais 
favorável. 
Por isso, frente a essa mu-
dança gradual no combate 
ao coronavírus, muitas 
dúvidas surgem e o risco da 
disseminação aumentam.

ALGUMAS PERGUNTAS FRE-
QUENTES:

A VACINA PODE CAUSAR 
COVID-19?
Não. Os dois imunizantes 

utilizam vírus inactivado 
NA na sua composição e 
são cuidadosamente modi-
ficados, para que a capaci-
dade de infecção seja anu-
lada. Os testes pré-clínicos 
e clínicos das vacinas, com-
provam a segurança dessa 
informação.

JÁ TIVE COVID-19. AINDA 
ASSIM PRECISO SER VACI-
NADO?
Sim.  Ainda que, de  ma-
neira teorica, a pessoa que 
já tenha sido exposta ao 
coronavírus, naturalmente 
tenha desenvolvido anti-
corpos, no entanto, ainda 
não existem estudos que 
comprovem uma imunidade 
equivalente àqueles que re-
ceberam, somente a vacina. 
Contudo, vale ressaltar que 
aqueles que estiverem com 
a doença activa, confirma-
do, devem aguardar o tem-
po de isolamento domésti-

VACINAÇÃO COVID-19
CUIDADOS GERAIS

co, além de um intervalo de 
30 dias antes de receber a 
vacina.

POSSO ESCOLHER QUE 
VACINA RECEBER?
As vacinas desenvolvidas 
contra a COVID-19 foram 
aprovadas superiormente 
ou seja, todas elas são segu-
ras e possuem sua eficácia 
comprovada. Portanto, não 
existe uma justificativa téc-
nica para dar preferência a 
uma vacina específica, uma 
vez que todas garantem a 
protecção necessária neste 
momento da pandemia.

EM QUAIS SITUAÇÕES NÃO 
DEVO SER VACINADO(A)?
• Pessoas com hiper-sen-
sibilidade a algum de seus 
componentes;
• Pessoas em imuno-su-
pressão;
• Pessoas em tratamento 
contra o cancro;
• Pessoas com febre ou com 
alguma doença em activi-
dade;
 - Recomendação: cura ou 
estabilização da doença em 
atividade antes de receber 
a vacina.
• Pessoas com infecção ac-
tiva da COVID-19 (Resultado 
positivo pelo RT-PCR);
    - Recomendação (casos 
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leves ou moderados): 
após a resolução da fase 
aguda da doença, deve-
se aguardar o isolamen-
to doméstico, além de 
um intervalo de 30 dias 
antes de receber a vaci-
na;
      - Recomendação (casos 
moderados ou graves, 
que exigem internação 
hospitalar): seguir as 
recomendações após a 
alta-hospitalar.

ENTRE A PRIMEIRA E 
A SEGUNDA DOSE DA 
VACINA
Após a primeira dose eu 
já estou imunizado?
Não. Ambos os imuni-
zantes disponíveis, só 
garantem a imunização 
14 dias após a segun-
da dose, em intervalos 
específicos. Por isso, 
após receber a primei-
ra dose da vacina, deve 
manter rigorosamente 
a prevenção. Caso seja 
infectado por COVID-19 
nesse intervalo, aguarde 
a resolução da fase agu-
da da doença e respeite 
o período de isolamento 
doméstico para receber 
a segunda dose.

QUAIS SÃO OS EFEITOS 
COLATERAIS DA VACINA?
Em geral, não existe 
nenhum efeito grave 
associado às vacinas. 

Contudo, algumas pessoas 
podem apresentar desde 
reacções locais até reacções 
pelo restante do corpo, 
sendo elas:
• No local da aplicação: 
dor, vermelhidão, inchaço, 
alteração de sensibilidade;
• No restante do corpo: 
fadiga, dor de cabeça, dor 
muscular, calafrios, febre, 
náusea.
Atenção: caso os sintomas 
após o recebimento do imu-
nizante tragam desconforto 
intenso, prolongado ou que 
tragam preocupação, não 
deixe de comunicar a um 
médico e procure auxílio 
logo que possível.

APÓS RECEBER A SEGUNDA 
DOSE DA VACINA
Quanto tempo devo aguard-
ar para desenvolver a imu-
nidade?
Após receber a vacina, deve-
se aguardar pelo menos 14 
dias para desenvolver imu-
nidade ao coronavírus.
Mesmo estando vacinado(a), 
posso ser infectado pelo 
coronavírus?
As vacinas disponíveis apre-
sentaram resultados fa-
voráveis na redução de casos 
sintomáticos da doença, so-
bretudo nas apresentações 
graves. Na situação emer-
gencial de pandemia, isso 
equivale a redução significa-
tiva no número de inter-
nações hospitalares e de ób-

itos pela doença. Por outro 
lado, vale lembrar que ain-
da não existem estudos que 
comprovem a eficácia des-
sas vacinas em relação à re-
infecção ou até mesmo em 
relação às variantes. 

QUAIS SÃO OS CUIDADOS 
QUE DEVO TER APÓS SER 
VACINADO(A)?
Todos os cuidados de pre-
venção devem ser mantidos, 
sem excepção: 
• Utilizar a máscara facial 
correctamente (cobrindo o 
nariz e a boca e bem ajusta-
da);
• Higienizar as mãos com 
álcool em gel 70% ou água 
e sabão;
• Manter o distanciamento 
social;
• Desinfectar superfícies e 
objectos.
A vacina é uma forma de 
proteger, no entanto todos 
os cuidados são poucos, seja 
perante a COVID-19, seja 
perante qualquer outro tipo 
de patologia.
        
Aconselhamos, por isso, que 
sejam vacinados, uma vez 
que perante as explicações 
evidenciadas, vale mais 
prevenir do que remediar.

VERDE
SINÓNIMO DE SAÚDE!


