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A Sociedade Mineira do Cuango 
iniciou as suas actividades em 
2004, sendo o DASG (Depar-
tamento de Apoio e Serviços 
Gerais) um dos departamentos 
que a constituem.
Departamento multifacetado 
que lida com várias áreas, é 
o elo entre a mina e Luanda, 
numa dedicação e interacção 
permanente
Dividido em três áreas e 
dezanove colaboradores, o 
Sector de Saúde, o Sector de 
Recursos Humanos e o Sec-
tor de Apoio, que por sua vez 
se desdobra pelo Transporte, 
Limpeza (serviços gerais), e 

informática.
Dentre as várias actividades 
desenvolvidas destacam-se, 
a assistência médica e me-
dicamentosa, a elaboração 
de contratos, o processa-
mento de salários, o trata-

DASG
SINTONIA E ALINHAMENTO

mento da aposentação, da 
compra de combustível, da 
logística de locomoção dos 
trabalhadores, dos vistos de 
trabalho, da supervisão das 
casas de trânsito e da prepa-
ração do voo de produção, 
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o seu potencial e garra, fa-
zendo-se presentes no seu 
local de trabalho todos os 
dias e pontualmente, dedi-
cando-se ás tarefas que lhes 
eram dadas, trabalhando em 
horário pós-laboral, e desen-
volvendo o sentido de união, 
para ajudar a empresa a sair 
da situação de crise em que 
se encontrava.
O feedback dos funcionári-
os tem sido positivo e todos 
aqueles que tiverem algu-
ma inquietação, falam sem 
nenhum constrangimento 

porque sabem que dentro 
desta secção o valor humano 
é muito importante, e que o 
alinhamento e o respeito são 
as bases.  
No que respeita a mina, o 
DASG, tem uma responsabi-
lidade acrescida, garantindo 
todo o apoio necessário para 
o desempenho eficaz de toda 
a operação, pois qualquer erro 
cometido sempre pode trans-
formar-se num problema.
Para além de garantir o 
aprovisionamento, a divisão 
também tem o dever de 
assegurar o Departamen-
to de Recursos Humanos, 
solucionando os problemas 
que são apresentados, e es-
forçando-se ao máximo para 
dar resposta a tudo o que é 
necessário.
O DASG é por isso uma 
secção multifacetada, tendo 
os RH virado estrategica-
mente para a gestão de pes-
soal, sendo constituído por 

entre outros.
Cada divisão tem o seu 
responsável, na Saúde temos 
a Palmira Eduardo, nos 
Recursos Humanos o Célio 
Rodrigues, no Apoio a Ana 
Moutinho, e como chefe do 
Departamento de Apoio e 
Serviços Gerais (DASG) a 
Stephanie Ferreira, contando 
com dois colaboradores no 
Sector de Saúde, dois nos 
Recursos Humanos, quatro 
na Área de Transporte com seis 
motoristas, três na Limpeza 
e quatro nos Serviços 
Administrativos.
O ambiente de trabalho é 
bom e saudável, resolvendo 
de forma pronta e de forma 
eficiente todas as situações. 
O lema da equipa é “estamos 
todos juntos na alegria e na 
tristeza”, e é nesse ambiente 
de sintonia e motivação que 
durante a fase mais acentu-
ada da pandemia e passámos 
por dificuldades, demostraram 
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quatro elementos, o chefe de 
Departamento Carlos Silva, e 
os técnicos Sandra Graça, a 
Esther Dismaya, e o Veríssi-
mo Mateus. 
As funções chave deste De-
partamento, são o proces-
samento de salário, a ad-
ministração de pessoal, o 
recrutamento dos colabo-
radores expatriados, a pro-
dução de relatórios e o con-
trolo dos vistos de trabalho 
entre outros.
Esta equipa também tem 
contribuído para que haja 
uma comunicação saudável 
na mina, tem uma ponte en-
tre o DASG, Luanda e os co-
laboradores no acampamento. 
O contributo da equipa do RH 
tem sido em prol da concre-
tização das políticas adopta-
das para o bom funciona-
mento da SMC.
Esta secção tem vivido no en-
tanto, com algumas dificul-
dades, como o absentismo, a 

deslocação dos trabalhadores 
da base familiar para a mina 
e vice-versa, a rotatividade 
do pessoal (tempo de per-
manência) e a demora na 
contratação do pessoal expa-
triado.
O foco do trabalho tem-se 
centrado na mudança da 
dinâmica da empresa, de 
forma a aumentar o número 
de jovens satisfeitos e com-
prometidos com o trabalho, 
mantendo os trabalhadores 
na empresa, tendo em conta a 
competitividade e o aliciamen-
to dos projectos existentes e 
dos emergentes no sub-sec-
tor diamantífero.
Tendo em conta o rejuve-
nescimento da força de tra-
balho, o departamento tem 
ainda como desafio, a trans-
missão do conhecimento aos 
mais velhos e experientes 
para os mais novos, sobretu-

do nas áreas de produção.
Com olhos no futuro, e tendo 
como objectivo a melhoria 
contínua do desempenho, a 
satisfação dos trabalhadores 
e o aperfeiçoamento do tra-
balho, estas áreas convergem 
esforços entre si.
Está área como todas as 
outras, são a demonstração 
de uma actividade e dinâmi-
ca que nos diferenciam e 
colocam na liderança deste 
sub-sector.
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No passado dia 19 de 
Outubro. a Sociedade 
Mineira do Cuango em 
Luanda, promoveu uma 
palestra, com o objec-
tivo de consciencializar 
os colaboradores sobre a 
importância de adoptar 
estilos de vida saudável 
e fazer o autoexame da 
mama, como prevenção 
do cancro.
Esta iniciativa visa acau-
telar sobre os riscos que 
um estilo de vida inade-
quado causa, com conse-
quência na esperança de 
vida.
De salientar que esta 
acção se enquadrou na 
celebração do dia mun-
dial do combate ao can-
cro da mama celebrado 
todos os anos a 19 de 
Outubro, cobrindo tan-
to as mulheres como os 

homens, que também são 
afectados por esta patologia.
Segundo o Dr. Hortênsio, o 
palestrante escolhido para 
este efeito, explicou que o 
cancro da mama é um tumor 
maligno, formado pelo cresci-
mento de células malignas de 
forma desordenada. 
Ainda e de acordo com a OMS, 
em 2020 foram diagnostica-
dos 19,3 milhões de casos de 

cancro da mama, causando a 
morte de 10 milhões de pes-
soas no mundo.
Exemplo de cancro da mama
Realçou de igual modo, que o 
cancro pode ser causado en-
tre outros, pelo consumo de 
tabaco e de álcool excessivo, 
alimentação pouco saudável, 
excesso de peso, inactividade 
física, ausência de filhos, não 
amamentar, uso de anticon-
cepcionais, envelhecimento, 
genética e hereditariedade.
Para o Dr. Hortêncio, o cancro 
da mama não aflige somente 
as mulheres, mas de igual 
forma os homens, sendo di-
agnosticados uma incidência 
de 1% sobre o universo. Infe-
lizmente são os homens que 
mais morrem com essa pa-
tologia, um em cada oito não 

MÊS ROSA
PREVENÇÃO PARA TODOS
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resistem às complicações da 
doença, enquanto que nas 
mulheres essa taxa é de uma 
em cada onze.
No final da palestra e através de 
imagens elucidativas, assistimos 
a uma exemplificação sobre 
a forma correcta de fazer 
a palpação individual, seja 
feminina seja masculina, 
permitindo identificar possíveis 
alterações suspeitas, uma vez 

que o dignóstico precoce, 
contribui para a redução do 
estágio.  
Rodos ficaram cientes, de que 
uma alimentação saudável, a 
prática de exercícios físicos, 
a redução do consumo de ál-
cool e não eliminado o taba-
co, são cuidados importantes 
para prevenir o aparecimen-
to do cancro da mama.
Sessões como estas, curtas 
mas de sensibilização, per-
mitem fazer com que todos 
estejamos sintonizados, pelo 
que iremos dar continuidade 
a este tipo de iniciativas, 
aproveitando para agradecer 
a todos quantos estiveram 
presentes, incentivando outros 
que não puderam estar pre-
sentes a assistir.
Uma palavra final para agra-

decer a disponibilização 
do. Dr Hortêncio para esta 
colaboração, bem como à 
equipa que integra a área 
da saúde.
Durante toda a palestra as 
mulheres presentes neste 
acto colocaram diversas 
questões relacionadas com 
o cancro da mama, mostr-
aram-se interessadas em 
adquirir mais informação 
sobre os sintomas, causas 
e como se devem preve-
nir desta doença. Todas as 
questões foram esclare-
cidas e a informação foi 
passada de forma muito 
clara e objectiva e ficou 
transparecido no rosto de 
toda gente a satisfação em 
terem participado deste 
evento.
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O Município do Cuango, também 
conhecido como Cuango-Lu-
zamba, é um dos 10 mu-
nicípios que constituem a 
província da Lunda-Norte.
Limitado a norte pela República 
Democrática do Congo, a leste 
pelos municípios de Caungula 
e Lubalo, a sul pelo município 
de Capenda Camulemba, e a 
oeste pelos municípios de Xá-
Muteba, Cunda-Dia-Baze e 
Marimba. 
Com mais de 225.979 mil 
habitantes, constituída como 
comuna sede, correspondente 
á cidade do Cuango, e pela 
comuna de Luremo.
O nome Cuango deve-se ao 
rio Kwango (Cuango), que 
nasce nas belas terras do Alto 

Chicapa, na província da Lun-
da-Sul e corre na direcção 
norte, servindo de fronteira 
com a República Democrática 
do Congo, acabando por entrar 
no nosso país juntando-se aí ao 
rio Cassai, próximo da cidade 
de Bandundu, mesmo antes 
de desaguar no rio Congo.
Com cerca de 1.100 quilómetros 
de extensão, dos quais 855 
no nosso país, o rio Cuango 
sustentou os antigos reinos 
da Matamba e Cassange e foi 
testemunho de uma época 
gloriosa da história de Angola.
Zona caracterizada pelo 
seu potencial diamantífero, 
agrícola, turístico, pecuário 
e também por ser detentora 
de uma das maiores quedas 
de água do país, conhecida 
como Vuca.
Pela diversidade de grupos 
etnolinguísticos, que fazem 
parte e uma riqueza patrimo-
nial e histórica, dividem-se 
entre grupos como os Bon-
do, Bangala, Cokwe, Baholo, 

Khari, Khoji, Minungo, Paka e 
Basuku. 
A etnia predominante nesta 
localidade é a Cokwe, sendo 
também a língua Cokwe a 
mais falada, porque funciona 
como um dialeto de unidade 
franca.
Com uma cultura rica pela 
tradição artística, particu-
larmente pelas suas danças 
e máscaras, este município 
tem muito a oferecer pela 
descoberta das nossas ori-
gens, bem como para aque-
les que gostam de uma boa 
aventura.
Cuango, é muito mais do que 
uma terra de diamantes é 

o berço da realeza Angolana, 
onde coabitam, beleza, 
natureza e alegria.

CONHEÇA
O MUNICÍPIO DO CUANGO
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Desde sempre que a Socie-
dade Mineira do Cuango se 
ocupa da gestão ambiental 
e mais concretamente com 
a gestão de resíduos, no en-
tanto as exigências neste 
âmbito são cada vez mais 
exigentes, pelo que se justi-
fica reforçar a nossa dinâmi-
ca.

Neste enquadramento, pro-
cedemos à optimização dos 
nossos procedimentos, na 
através da adequada iden-
tificação e catalogar por ti-
pologia todos os resíduos, 
cumprindo assim legislação 
existente, bem como seguir o 
tratamento economicamente 
mais viável e eficiente.

Todo este trabalho é moni-
torizado, executado e acom-
panhado por uma empresa 
especializada neste domí-
nio, que colabora connosco 
em regime de prestação de 
serviços, que colabora desde 
2021 e conta com uma eq-
uipa de 14 trabalhadores em 
estreita com os nossos co-
laboradores da área de am-
biente.

Entre outras actividades, 
esta equipa cuida de garan-
tir o cumprimento da Legis-

lação ambiental, no que re-
speitam a reflorestação no 
tratamento dos substratos, 
na gestão do ciclo de reci-
clagem e abatimento dos 
resíduos, e na garantia de 
todas as zonas da mina, seja 
na zona de produção., seja 
nas zonas de apoio às oper-
ações respeitem o ambiente.

Ainda e para uma pequena 
passagem daquilo que é a 
nossa actividade neste âm-
bito, evidenciamos a preocu-
pação sobre o cumprimento 
das norma de classificação 
dos resíduos, consideran-
do a separação em Resídu-
os de classe I-perigosos 
(inflamáveis, agrotóxicos, 
etc.), classe II A- não inertes 
(matérias têxteis, restos de 
alimentos, etc.) e os da classe 
II B- inertes (plásticos, latas, 
sucatas de ferro, etc.).

O tratamento dos rejeitados, 
engloba desde a diminuição 
do tamanho das partículas: 
trituração e quebra, com-
pactação, sedimentação, 
filtragem, decantação, con-
densação, entre outras.

Por serem maioritariamente 
tóxicos/ ou inflamáveis, são 
os primeiros a serem trata-

dos dado o perigo que rep-
resentam, sendo identifi-
cados mediante a zona e 
o tipo e características de 
utilização, posteriormente 
separados e armazenados 
em reservatórios, por for-
ma a não constituir fonte 
de contaminação da água, 
do meio ambiente e nem 
colocar em risco a saúde 
de todos quantos vivem na 
mina.                  

1. Recolha dos resíduos líquidos

A segunda fase do pro-
cesso é do tratamento 

dos rejeitos, onde é feita 
a recolha e separação do 
lixo orgânico (não inertes), 

GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS
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das garrafas de plástico, la-
tas, vidros e sucatas de ferro 
(inertes).

Depois das garrafas de 
plástico serem embaladas, os 
vidros e latas de alumínio ar-
mazenadas, são transporta-
das em camiões para serem 
recicladas para Luanda, onde 
são entregues para transfor-
mação, às fábricas de plásti-
cos e latas.

2. Recolha dos resíduos sólidos

Além da recolha dos resíduos 
sólidos e líquidos, também 
é feita a recolha de ferro / 
sucata, passando por três 
fases, a recolha, a selecção e 
o corte do material.

Este processo vez mais é 
feita por uma empresa es-
pecializada no tratamento e 
recolha de ferro, contando 
com quatro serralheiros que 
cortam o ferro e depois com 
uma grua, carregarem os 
camiões em contentores ab-
ertos até ao destino final.

Entre Agosto e Setembro 
foram enviadas 140 tone-
ladas de ferro sucata para 
Luanda, espera-se enviar 
em breve dois bigbags com 
plástico e latas de alumínio.

3. Ferro sucata

Repovoamento / reflorestação 
da área onde era feito o de-

pósito de lixo orgânico.

Continuamos desta forma 
empenhados em optimizar 

as acções necessárias no 
cumprimento da Legislação 
ambiental, no sentido de 
passo a passo, implemen-
tar uma gestão integrada de 
tratamento de resíduos.


