
No âmbito da nossa 
missão de respons-
abilidade social pro-
cedemos no passado 
dia 17 de Dezembro, 
na Vila Maludi e no 

Como já é tradição, levamos a cabo no recinto de festas do MD2, 
nas nossas instalações, a festa de natal para os filhos dos nossos 
trabalhadores, bem como dos alunos das nossas escolas patro-

cinadas, nomeadamente, Escola do Nzagi e 
Escola de Maludi.
Com a coordenação do Departamento de 

Em época natalícia, muitas são as mãos que se abrem em gestos de solidarie-
dade, privilegiando as crianças com festas e brinquedos, revelados em gestos 
humanitários, um pouco por todo lado.

Foi neste contexto, que a nossa área social do Departa-

Neste mês, parabeniza-
mos o nosso colega Jesus 
B Duplito, pelo seu 68º 
aniversário. 
Jes, como é carinhosa-

O ano de 2019 foi para 
nós, um ano de ressur-
gimento e recuperação, 
bem podendo festejar 
estes nossos 23 anos, 
com esperança e deter-
minação, celebrando-os 
convictos, que nos es-
pera um futuro cheio de 
desafios à persistência e 
coragem.

Estes 23 anos de desen-



Chitotolo comemora 23 anos 
no SUB-Sector Diamantífero

O ano de 2019 foi para nós, um ano de ressur-
gimento e recuperação, bem podendo fes-
tejar estes nossos 23 anos, com esperança e 
determinação, celebrando-os convictos, que 
nos espera um futuro cheio de desafios à per-
sistência e coragem.

Estes 23 anos de desenvolvimento no Sector Dia-
mantífero, tornam-nos orgulhosos, pois permitem-nos 
reforçar a nossa liderança neste sub-sector, bem como 
garantir a nossa continuidade futura.   Celebrámos 
assim no passado dia 07 de Dezembro o nosso 23º 
aniversário, tendo celebrado esta data no recinto de 
eventos do MD2.

Estiveram presentes os trabalhadores e suas esposas, 
bem como convidados especiais.

Em representação ao Presidente do Conselho de Gerên-
cia, esteve o Gerente para Administração e Finanças, 
Engenheiro Bernardo Campos, que felicitou todos pre-
sentes, realçando esse momento de alegria, reforçando 
a nossa capacidade de ao longo dos anos nos manter-
mos coesos e determinados ao sucesso. Num esforço 
continuado e permanente e com o apoio indiscutível 
dos nossos trabalhadores, a empresa movimenta men-
salmente cerca de um milhão e seiscentos mil metros 
cúbicos de terras, incluindo minério, tendo investido em 
máquinas e equipamentos, que lhe permitem assegurar 
a produção necessária para a produtividade,   manter 
a sustentabilidade desta actividade, bem como para 
uma produção a custos controlados. Realçou ainda, a 
importância de garantir a sustentabilidade desta activ-
idade, quer através de uma maior atenção às questões 
ambientais,  com intervenções de remediação concretas 
no interior da mina, bem como no desenvolvimento e 
implementação de planos de reposição paisagísticas 

Ainda neste contexto, salientou, que no domínio social, 
foram iniciadas obras de construção do Complexo Es-
colar do Muita, um projecto piloto, que incluirá uma es-
cola, um posto médico e um refeitório, cuja conclusão 
se prevê para o início de 2020, e cujo modelo de im-

plantação e gestão se irá estender a outras zonas pop-
ulacionais da área mineira.

Concluiu, salientando que foram melhoradas as 
condições de assistência médica dos trabalhadores e 
que nos encontramos agora, a recuperar dos anos de 
crise financeira que nos afectaram, estando por isso 
agora dedicados ao aumento dos níveis de produção e 
melhorias sociais dos trabalhadores e da população lo-
cal.  

Em representação do Governador Provincial da Lun-
da-Norte, Ernesto Muangala esteve o Vice-Governador 
para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Lino dos 
Santos, agradecendo o convite formulado, exprimindo 
a satisfação por este aniversário e deixando calorosas 
saudações a todos os trabalhadores da empresa.

Presente de igual modo, o Secretário da Comissão 
Sindical da Sociedade Mineira do Chitotolo António Ma-
deira, realçou o facto da empresa estar aberta ao diálo-
go e à colaboração na solução de todos os problemas, 
revelando a sua preocupação em garantir um clima de 
abertura e esperança, bem como celebrar com alegria 
e alívio, o atingimento de todos de níveis de produção 
encorajadores e sustentáveis, existentes. Salientou 
ainda, que ao completar esta risonha primavera, deve-
mos estar confiantes de que seremos capazes de ultra-
passar todas as dificuldades actualmente vividas pelo 
País,  contribuindo de forma coesa e alinhada para uma 
empresa de sucesso. A animação desta celebração, foi 
marcada por momentos de alegria e convívio fraterno, 
com as participações do grupo cultural Solola Lussan-
go, Cantxibo e a sua banda, prestigiado pela voz in-
confundível e pelo defensor das l ínguas nacionais e da 
música tradicional,  Gabriel Tchiema, que encantou os 
presentes com a suas mais variadas músicas. 

Como já vem sendo hábito, foram entregues prémios 
aos trabalhadores que mais se destacaram nas dis-
tintas áreas, seguindo-se um almoço de confraterni-
zação, em que todos puderam conviver em ambiente 
alegre e saudável.
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E
m época natalí-
cia, muitas são 
as mãos que se 
abrem em gestos 
de solidariedade, 
privilegiando as 

crianças com festas e 
brinquedos, revelados em 
gestos humanitários, um 
pouco por todo lado.

 Foi neste contexto, que a 
nossa área social do De-
partamento de Gestão de 
Pessoal efectuou nos dias 
18 e 19 de Dezembro, a 
entrega de bens e materi-
ais didácticos às crianças 
das comunidades de San-
gulungo, Muca, Candji e 
Semba.

As doações foram rece-
bidas pelas autoridades 
tradicionais das difer-
entes comunidades, que 
se mostraram felizes pe-

los gestos de carinho proporcio-
nados pela nossa empresa para 
com as suas crianças.

A acção surge no âmbito do natal 
solidário e as crianças beneficia-
ram de um lanche e brinquedos, 
uma forma de chegar principal-
mente aqueles que nesta época 
possam ser esquecidos.

Pretendemos cada vez mais, estar 
próximos das populações que nos 
rodeiam, apoiando-as numa per-
spectiva de responsabilidade so-
cial e de acordo com aquelas que 
são a nossas possibil idades.

Campanha de natal solidário presenteia
crianças das comunidades
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Filhos dos trabalhadores
festejaram o natal da criança

C
omo já é tradição, levamos 
a cabo no recinto de fes-
tas do MD2, nas nossas in-
stalações, a festa de natal 
para os filhos dos nossos 
trabalhadores, bem como 

dos alunos das nossas escolas pa-
trocinadas, nomeadamente, Escola 
do Nzagi e Escola de Maludi.
Com a coordenação do Departamen-
to de Acção Social,  as nossas cri-
anças mostraram o seu entusiasmo, 
soltando alegria e vivacidade.
Em representação do nosso Direc-
tor de Operações Mineiras, esteve 
o Director Administrativo Paulo 
Pequenino, que felicitou às crianças 
presentes, afirmando ser com prazer 
que a Sociedade Mineira do Chitoto-
lo participa e apoia este tipo de ini-
ciativas sociais,  não se abstendo da 
sua presença local,  nestes e noutros 
domínios, pois estas crianças são o 
nosso futuro e tudo quanto lhe fiz-
ermos, contribuirá para uma Angola 
mais forte e solidária. 
Dando valor a esta iniciativa, esteve 
de igual modo presentes o represen-
tante do Administrador Municipal 
do Cambulo, Sr. Silvestre Chaleca, 

que agradeceu o convite para fazer parte 
desta festa de natal,  bem como a repre-
sentante da Directora Provincial do INAC 
na Lunda-Norte, Dra. Madalena Alentejo, 
que elogiou estas iniciativas, incentivan-
do todos os presentes a dar o seu con-
tributo na vida destas crianças que bem 
representam o futuro destes projectos, 
que existem com o intuito de beneficiar 
e melhorar a vida não só, das crianças do 
município do Cambulo, como de toda a 
província da Lunda-Norte.
Participaram nesta nossa iniciativa, 
aproximadamente, mil crianças onde de 

Ao Jes, deseja-
mos muitas feli-
cidades e longos 
anos de vida!
Muito obrigado 
pelo seu con-
tributo à Chi-
totolo!

A alegria e bem-estar das crianças
É Um dos nossos principais objectivos
"

"
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facto a diversão e alegria 
foram contagiantes. 
A festa foi marcada por mo-
mentos culturais de dança e 
música, brincadeiras infan-
tis e entrega de brinquedos.
Este tipo de iniciativas, per-
mitem-nos estar mais uni-
dos a um objectivo comum, 
contribuir para o bem-estar 
e crescimento saudável das 
nossas populações locais e 
necessariamente dos nossos 
trabalhadores e famílias.



Autoridades tradicionais recebem bens 

Feliz aniversário!

N
o âmbito da nossa missão de 
responsabilidade social pro-
cedemos no passado dia 17 
de Dezembro, na Vila Maludi 
e no Bairro do Muita, provín-
cia da Lunda-Norte, à entre-

ga donativos, nomeadamente, fogão, 

Geleira, Cadeiras, Mesa e Sofá. 
Nesta cerimónia o Chefe do Sector de Apoio e Serviços Gerais da Lun-
da-Norte, Issuamo Abreu, entregou pessoalmente os bens ao Regedor 
Saquemba da Vila do Maludi,  bem como de igual modo ao Soba do Bairro 
do Muita.
Esta entrega, decorreu na presença dos representantes da nossa área de 
Acção Social bem como das autoridades tradicionais.
Quer o Regedor Saquemba quer o Soba do Muita, agradeceram este gesto 
que contribuirá para a melhoria da sua qualidade de vida, bem como para 
que desta forma possam apoiar mais dignamente todos quantos estão à 
sua volta.

N
este mês, para-
benizamos o nos-
so colega Jesus B 
Duplito, pelo seu 
68º aniversário. 
Jes, como é 

carinhosamente chamado, 
é de nacionalidade fil ipi-
na e quadro da Sociedade 
Mineira do Chitotolo há 
11  anos, exercendo desde 
sempre a função de Super-
visor de Encomendas, no 
Departamento de Logística 
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e Suprimentos da mina, lo-
cal onde passa maior parte 
do seu tempo e onde fes-
tejou o seu aniversário, na 
companhia dos seus cole-
gas num ambiente tipica-
mente fil ipino, com direito 
a karaokê.
Ao Jes, desejamos muitas 
felicidades e longos anos 
de vida!
Muito obrigado pelo seu 
contributo à Chitotolo!


