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JORNALISTAS NACIONAIS RADIOGRAFAM
MINA DA SOCIEDADE MINEIRA DO CUANGO
Uma delegação de jornalistas
de diversos órgãos de
imprensa do país, visitou na
manhã de sábado dia 19 de
Junho, as instalações mineiras
da Sociedade Mineira do
Cuango, com objectivo de
constatar o funcionamento
das suas operações mineiras.
Recebidos pelo Presidente do
Conselho de Administração,
Dr. Hélder Carlos, que presidiu
o acto na sala de reuniões,
apresentou aos presentes
um breve historial sobre a
empresa, ilucidando-os sobre
a sua data de criação, área
de concessão, seu conselho de
gerência e outras características
gerais.
Na ocasião, a delegação
constituída por jornalistas
da TPA, Jornal de Angola,
ANGOP, Tv Zimbo e Rádio
Nacional de Angola, foram
esclarecidos sobre os efeitos
provocados pela pandemia
Covid-19 na empresa, o que
resultou numa avaliação
e reengenharia de todo
seu processo operacional,
fazendo com que, os seus
indicadores começassem a
mudar e atingir os índices de
produção estabelecidos.
Referiu também sobre o combate ao garimpo, dando conta
de que se trata de uma activ-

idade absolutamente ilegal e
de difícil combate, muto embora nesta altura a empresa
está a desenvolver iniciativas
para intensificar mais o controle e segurança da nossa
zona de concessão, seja de
forma por acompanhamento humano, seja ao nível
dea tecnologia de detecção
e intrusão. Foram ainda informados sobre os vários
projectos levados a cabo ao
nível social, como os furos
de captação de água em alguns bairros, a construção de
escolas, apoios e assistência
médica e medicamentosa.
Após uma breve apresentação,
foi feita uma visita de campo,
onde ficaram a conhecer a frente
do Vuca e a do Mbinda, inteirandose sobre o funcionamento, o
posto médico da SMC e o
estado das obras do furo de
captação de água no bairro

Ngongangola, localidade de
Xá-Muteba que se encontra
em fase de conclusão.
Por ultimo visitaram o bairro dos trabalhadores da Sociedade Mineira do Cuango,
onde foram informados sobre a estrutura do bairro, e
das infra-estruturas sociais
que terá.
A visita destes profissionais
de imprensa, resulta de uma
acção da Sociedade Mineira
do Cuango, no sentido de criar uma maior aproximação
a todos os meios de comunicação, bem como perceberam de forma in-loco sobre
a realidade da nossa actividade e suas dificuldades.
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ENTREVISTA AO PCG HÉLDER CARLOS
À MARGEM DA VISITA DOS ÓRGÃOS DE IMPRENSA

Imprensa - No Domínio
Social, falou da projecção
de alguns benefícios para
as comunidades. Queria
saber quanto a assistência médica?
PCG - Há uma área do hospital de Cafunfo, que é patrocinada pela Cuango, sobretudo
para atender os familiares
dos trabalhadores, autoridades tradicionais, autoridades oficiais, entidades do
município entre outros. Os
nossos médicos prestam
serviços lá.
No bairro social dos trabalhadores, também consta
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em projecto, a construção
de um Centro de Saúde.
No âmbito da responsabilidade social, todas essas
acções de carácter social
são da responsabilidade da
Fundação Brilhante. Tivemos reuniões com a Clinica
Sagrada Esperança e a ideia
e ter um polo da clínica no
bairro dos trabalhadores.
Este é o desenho que estamos a fazer.
A ideia é não só atender os
nossos trabalhadores, assim
como prestar assistência
médica e medicamentosa
à população local. Também
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apoiamos o próprio hospital
com medicamentos.
I - Diz que 500 mil dólares
é exíguo, porquê? Num
projecto desta dimensão?
PCG - Existem questões de
ordem estruturais. Normalmente as empresas mineiras perseguem o seu objecto social e toda a sua
atenção é virada para a sua
actividade. É evidente que
nos orçamentos se define
sempre um montante para
estes apoios, mas esses
montantes são sempre muito pontuais. Nunca existiu
um plano específico para
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se apoiar. Hoje há uma
mudança de paradigma e diante das visitas
contantes que a actual
direcção da ENDIAMA
EP tem feito em todas
as minas, sempre lideradas pelo Presidente
do Conselho de Administração, constatou-se
que é pouco o que se
está a fazer.
Em janeiro houve uma
actividade, organizada
pela Fundação Folu e nós
ficamos para lá daquilo
que já sabíamos, muito
mais preocupados por
tudo que foi dito pelas
autoridades tradicionais,
a juventude, a população e concluímos que
há muito mais para se
fazer. Nesta mudança de
paradigma existe um conceito de que quando uma
empresa se instala em determinada localidade, há
sempre uma rúbrica de
responsabilidade social
e hoje, o modelo de organização e funcionamento das empresas para lá
da sua responsabilidade,
são as suas acções sociais.
Existem estudos que
são feitos de fórum
antropológico,
social,
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político, no sentido de conhecer a região em si e constatar o que ela necessita, e
existe um trabalho este que
está concluído pela Fundação
Brilhante constatando que
é preciso fazer muito mais,
muito embora sabendo separar o que é responsabilidade de Estado daquilo que é
responsabilidade da empresa.
Em face de tudo que ouvimos desta jornada, foi
assinado um memorando
tripartido, entre a Sociedade Mineira do Cuango, a
Fundação Brilhante e as Autoridades Tradicionais, em
que foram assinaladas as
principais linhas de forças.
No seguimento deste memorando, endereçamos uma
nota aos Accionistas da empresa para atender acções de
muito curto prazo, sugerindo
um montante que poderá
ser executado até ao final
do ano e que poderá permitir a construção das escolas e apoiar ainda mais
no domínio da saúde. Dentro deste novo paradigma,
tem estado a surgir algumas opiniões, em que cada
uma das empresas defina
uma percentagem dos seus
resultados líquidos, que
permite as empresas jun-
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tamente com a Fundação
Brilhante, desenvolver mais
acções sociais que sejam
muito mais visíveis.
É necessários destacar que
no passado, esta área foi
das mais afectadas pelo garimpo na década de 90.
Pelos estudos feitos pela
DIAMANG, até a data da
existência desta empresa,
esta área tinha reservas
de provadas em torno de
1 bilhão 928 mil metros
cúbicos de cascalhos a
ser tratado. Depois desta
actividade de garimpo, ficou
reduzido a cerca de 790
milhões de metros cúbicos
de mineiros. Ainda hoje se
recente disso. A sociedade
mineira do Cuango está a
ser vítima disso, pois todos
os dias a nossa área de
segurança apresenta casos
de garimpeiros que vão
entrados na nossa área.
I - Como lidam com o fluxo
de garimpeiros?
O nosso trabalho é criar
condições de desmotivar
esta prática, mas existem
acções que ultrapassam o
meio ambiente e a gestão,
altos níveis de decisões e a
um fenómeno que esta acontecer nestes últimos tempos,
existe uma pressão muito
grande de diferentes cor-
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porativas que querem
tomar parcelas da área
de concessão para actividade artesanal. Nesta
região existem mais empresas
diamantíferas,
mas esta é o principal
empregador. Se olharmos para o universo das
empresas do subsector
dos diamantes, esta é
a terceira empresa, não
só, ao nível de emprego, mas como também
ao nível de rentabilidade. Pela localização
geográfica, mesmo entre os municípios, A
Sociedade Mineira do
Cuango está no município de Xá-Muteba, mas
chama-se SM Cuango e
há pessoas que defendem que tinha que ser
Sociedade Mineira do
Xá-Muteba.
Nós temos como lidar
com estas coisas, muito garimpeiros usam as
autoridades tradicionais
contra a empresa, fazendo com que estes
façam exigências.
Nós compreendemos as
inquietações das comunidades, mas também
temos que concordar
que existem acções que
são do Estado e que

as empresas surgem para
complementar.
Definimos agora uma nova
linha de relação social.
De três em três meses
fazemos encontro com as
Autoridades Tradicionais, os
Administradores e Órgãos
de Autoridades, de formas
a interagirmos e podermos
perceber mais as suas
inquietações e em conjunto
buscar soluções. Já tivemos
um
primeiro
encontro,
onde brindámos algumas
Autoridades
Tradicionais
com algumas motorizadas e
brindes alimentares.
I - Apresentou um dado que
indicava para esta área, 1
bilhão 928 mil metros cúbicos de cascalhos e que por
força do garimpo reduziu
para 790 milhões de metros
cúbicos de mineiros. Pode
me esclarecer?
PCG - Há dois momentos
na actividade, Exploração e
Prospecção, nesta última actividade se determina se há
reservas, ou seja, se existem
minério economicamente exploráveis e quando não, são
reservas não provadas que
servem para estudos posteriores.
Dos estudos feitos pela
DIAMANG na década de 70,
identificou como reservas

provadas de 1 bilhão 928 mil
metros cúbicos de cascalhos
e tal de reservas provadas
de cascalho que deveria ser
tratado. Com o garimpo
esse potencial mineiro ficou
reduzido para 790 milhões de
metros cúbicos de mineiros.
I - Se olharmos para o rendimento da empresa ate
ao final do ano transato, é
justificável o recurso de 9
milhões e 600 mil dólares
para reequipar a restruturação, o que parece ser
exíguo se olharmos para o
rendimento feito pela empresa. Que razões é que
justificam?
PCG - Os investimentos são
montados de acordo as necessidades das operações.
A Direcção de Operações
Mineiras define o tipo de
equipamentos que necessita para actividade de Exploração e Prospecção. Não
se prende muito com o nível
de rendimento que a empresa tem, mas sim com uma
necessidade concreta para
as Operações Mineiras. É
evidente que uma empresa
com uma dimensão maior,
acredito que o montante de
investimento pode ser superior. Tudo depende das
necessidades das Operações
Mineiras.
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REENGENHARIA AUMENTA
OS NÍVEIS DE PRODUÇÃO

A
pandemia
da
COVID-19 e as suas
consequências durante
o ano de 2020 provocou pela parte da nossa
empresa, um grande
exercício económico.
A acentuada baixa
de produção afectou
a empresa e fez com
que a sua média mensal ficasse reduzida,
afectando desta forma
toda a sua actividade
operacional.

assegurar as suas operações mineiras em níveis
mínimos, a SMC reajustou
as suas equipas de trabalho, devido à ausência
de grande parte da sua
força de trabalho por motivo de licença disciplinar,
o que resultou num exercício de racionalização
de meios humanos, sendo
que inclusive muitos dos
trabalhadores ocuparam
diferentes funções das
suas actividades.

pacto da COVID-19 como
toda a indústria diamantífera, causando alteração face às projecções
feitas, de 270 mil quilates
de produção por ano para
uma receita de 79 milhões
de dólares, bem como com
base na sua projecção de
vendas de 350 dólares por
quilates, ficando à volta de
260 quilates, prevendo-se
aumentar de acordo com
as melhorias de produção
introduzidas.

Com o objectivo de A empresa ressentiu o im- Na apresentação da em-
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presa feita a à delegação de
jornalistas que visitaram
as instalações mineiras
da Sociedade Mineira do
Cuango, o Presidente do
Conselho de Gerência, Dr.
Hélder Carlos, esclareceu
que a actividade da empresa estava muito virada
para frente de Camabo,
pelo que olhando para os
indicadores, verificámos
que esta representava
1,7% em relação às outras
frentes, fazendo com que
mudássemos as nossas
estratégias de actuação.
As dificuldades resultantes
da falta de produção e
naturalmente da capacidade financeira na empresa, afectou a dinâmica
das operações, havendo
equipamentos com muitos
anos de vida útil, dando já
sinais de desgastes longos,
o que impõe a necessidade
de novos equipamentos.
Esta situação, deu origem
a uma projecção de investimentos para este ano,
na ordem dos 10 milhões
e meio de dólares, investimento este para a compra
de novos equipamentos
e equipamentos de reposição. Esta necessidade

mos o ano com uma produção de 22 mil quilates,
ou seja, em Agosto e Setembro produzimos 18
mil quilates e nos meses
seguintes chegámos aos
níveis de 20 mil quilates.
Pensamos que até final
do ano, os resultados das
operações da Cuango
“Fizemos uma avaliação de serão muito melhores”,
todo processo e concluímos disse o Dr. Hélder Carque era necessário pensar los.
noutras soluções de posi- Com esta dinâmica,
cionamento da produção. Sociedade Mineira do
Desenvolveu-se nesse sen- Cuango continua a tratido, todo um trabalho de balhar afincadamente
prospecção, sobretudo na para atingir os seus infrente do Vuca e sendo que dicadores de produção
com esta reengenharia, a definidos, mantendo a
partir do mês de Agosto sua ambição de situde 2020, os nossos indi- ar-se entre os três princadores começaram a mu- cipais produtores de
dar, os índices de produção diamantes aluvionares
foram subindo e terminá- de Angola.
de investimento, implicou uma reengenharia financeira, através de um
acordo estabelecido com
um potencial comprador,
no sentido de financiar a
tesouraria, conseguindo
desta forma, transformar
o financiamento à tesouraria, num investimento.
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SOCIEDADE MINEIRA DO CUANGO
ENGAJADA NA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Hélder Carlos.

Ao apresentar a empresa no domínio social
à margem da visita de
delegação de jornalistas de vários órgãos de
imprensa, o Presidente
da Sociedade Mineira
do Cuango, Dr. Hélder
Carlos informou que a
empresa está determinada a dinamizar a sua
responsabilidade social,
desenvolvendo acções
como, a construção de
três escolas, uma com
capacidade para 160
alunos, no bairro Candongo inaugurada pelo
Governador da província da Lunda-Norte e
uma outra no bairro
Gika com a mesma capacidade, bem como
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afectar a estas actividades
um orçamento anual especifico.
“A empresa montou um
programa de apoio as
escolas, apoiando com
materiais
escolares,
reparações pontuais e
projecta outras acções,
como a construção de
mais sete escolas nos
bairros Gika, bairro social dos trabalhadores,
bairro Bala Bala e Ngongangola, assim como cinco furos para captação
de águas, que servirão
para colmatar as dificuldades de acesso à água
nas regedorias. Investimentos estes que andam
em torno de 185 milhões
de kwanzas”, disse o Dr.

CUANGO NEWSLETTER

Na ocasião, referiu ainda,
que foi assinado um memorando tripartido, entre a
Sociedade Mineira do Cuango, a Fundação Brilhante e
as Autoridades Tradicionais, onde serão assinaladas as principais linhas de
forças de desenvolvimento
social, criando desta forma
uma nova linha de relação
social, onde de três em
três meses, serão realizadas encontros com as autoridades tradicionais, as
administrações municipais
e órgãos de autoridades,
por forma a interagirem
e estarem a par das suas
inquietações, bem como
e em conjunto buscarem
soluções, tendo já sido realizado um primeiro destes
encontros no mês de Abril.
Esclareceu ainda, que no
seguimento destes encontros, acções estão a ser
desenvolvidas junto dos
accionistas da empresa,
para em curto prazo permitir a empresa desenvolver acções sociais que
sejam mais visíveis.
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BAIRRO NGONGANGOLA

TERÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

no acesso a água, estando
já em construção outros furos de captação de água nos
bairros Bala Bala, bairro social dos trabalhadores e no
bairro do Gika.

Temos consciência que a
água é um bem precioso
e de grande necessidade
para todos, pelo que esta
nossa iniciativa, faz parte
de uma das prioridades
Os investimentos dos siste- da nossa empresa, não
O sistema de abastecimen- mas de abastecimento de descuidando todas as outto que faz parte das acções água giram em torno de 65 ras que a seu tempo iremos dando conta.
desenvolvidas pela Sociedade milhões de Kwanzas.
Mineira do Cuango, no âmbito da sua responsabilidade
social, terá a capacidade de
bombear 3.500 litros de água
por hora encontra-se já em
fase de conclusão.
O bairro Ngongangola, situado no município de Xá-Muteba, terá um sistema de abastecimento de água e chafariz
para colmatar as dificuldades registada pelos moradores da comunidade.

A construção do furo de
captação de água, resulta
de uma iniciativa no sentido de minimizar a limitação
CUANGO NEWSLETTER
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SM CUANGO

REFORÇA COMBATE AO GARIMPO
A actividade de exploração
ilegal
de
diamantes (garimpo)
continua a atingir proporções alarmantes. A
prática a que tem sido
aliciado cidadãos nacionais e estrangeiros
na prática do garimpo,
é feita na sua maioria
em regiões aluvionares,
e tem tendo sido fortemente combatido por
nós no sentido de conter esta actividade nas
zonas da nossa concessão de exploração,
sob pena de não o fazendo, perdermos as receitas necessárias para
a nossa manutenção.

da da SMC no interior da
mina, face a degradação
da Estrada Nacional 245,
permitiu, elevou o número de garimpeiros na zona
de da nossa concessão, o
que por este motivo, fomos forçados a reforçar
as medidas de seguranças
Na entrevista conce- necessárias, no sentido de
dida aos órgãos de para desmotivar a prática.
imprensa, nas nos“Dos
estudos
feitos
sas instalações mineipela
DIAMANG
na
ras, o nosso PCG Dr.
década dos anos 70,
Hélder Carlos, disse
identificou nesta zona
que desde a autorização
como reservas provadas
da solicitação da Adde aproximadamente 1
ministração Municipal
bilhão 928 mil metros
do Cuango, para circucúbicos de cascalhos de
lação de mercadorias
cascalho que deveria ser
e passageiros para
tratado. Com o garimpo,
Cafunfo pela estraesse potencial mineiro
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ficou reduzido para 790
milhões de metros cúbicos
de
minério”,
disse
o
Presidente do Conselho de
Gerência.
Para combater o garimpo,
que tem provocado impactos
a diversos níveis, o Departamento de Segurança Industrial da SMC, em parceria
com uma empresa privada,
têm desenvolvido operações
coordenadas, com vista a assegurar a inviolabilidade das
áreas de exploração.
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