Realizou-se de 9 à 12 de Outubro a
na Zona Económica Especial (ZZE)
Luanda-Bengo em Viana, a quarta
edição da Expo-Indústria. Sob o lema
“ Mais indústria, mais emprego, mais
Angola”, esta exposição foi da iniciativa do Ministério da Indústria em
parceria com o Grupo Arena Eventos
e contou com o apoio dos...

A Sociedade Mineira de Chitotolo participou de 25 à 27 de Novembro de 2019,
num dos maiores eventos internacionais para o investimentos e captação de recursos e mineração do mundo, denominado Mines and Money.
Com o objectivo de mostrar o potencial do diamante
angolano, a Sociedade Mineira do Chitototolo em conjunto com as outras associadas do grupo ENDIAMA...

Em alusão ao 11 de Novembro de
1975, data das comemorações dos 44
anos de Independência de Angola, o
Departamento de Apoio e Serviços
Gerais, realizou um almoço de confraternização nas instalações da Sociedade Mineira do Chitotolo.
Em representação ao Conselho de
Gerência, o responsável da Comunicação e Sustentabilidade, Mário Beirolas, enalteceu a importância desta...

Cada vez é mais importante garantir a
sintonia e o alinhamento entre todos
nós na empresa. Tendo em conta a importância de encurtar distâncias, realizou-se, no passado mês de
Setembro, um encontro na mina, onde estiveram presentes os colegas dos escritórios de Luanda...

Mensagem do conselho
de gerência

E

stimados colaboradores (as)
Estamos de parabéns, quer porque celebramos mais
um aniversário, quer porque juntos continuamos a
consolidar o crescimento da nossa Empresa.

Nesta celebração, lançamos o nosso Jornal Mensal, que
pretende reforçar a comunicação e sintonia entre todos os trabalhadores da Sociedade Mineira do Chitotolo, mantendo-nos informados e alinhados sobre tudo quanto é importante
para a nós.
De igual modo e através do nosso Sector de Comunicação e Sustentabilidade, iremos relançar já em Janeiro, a nossa Revista, agora designada Nova Kuliva.
Todos sabemos, da importância em reforçar o nosso sentimento
de fazer parte da nossa Empresa, dedicando-lhe em cada dia o
melhor de cada um de nós, aceitando os desafios e promovendo
a coesão e o trabalho de Equipa.

Acreditamos neste futuro e queremos deixar-vos uma forte
mensagem de confiança e solidariedade.
Estamos todos de parabéns.
Para cada um de vós as nossas saudações
Bem haja o Mineiro Chitotolo!

Victor Manuel Ventura Nunes
Presidente do Conselho de Gerência
Sociedade Mineira do Chitotolo

Iremos terminar um ano, em que procuramos em cada momento, encontrar soluções que nos permitam a segurança e a estabilidade, sendo necessário no entanto, garantir a produtividade e
qualidade de todas as nossas iniciativas e dinâmicas.
Atingimos bons níveis de produção e rentabilidade, estando agora perante o desafio de “todos nós”, de forma unida mantê-los e
aumentá-los no futuro.
Acendamos estas vinte e três velas de esperança e coragem, certos de que é com todos nós, que seremos capazes de ultrapassar
todas as barreiras, mesmo as mais difíceis, investindo quer em
meios e equipamentos, quer em recursos humanos, o elemento
mais valioso de todo o processo, a nossa verdadeira riqueza.
Em nome do Conselho de Gerência, saúdo-vos a todos e deixolhes a garantia da nossa dedicação e entrega, única forma de
estarmos entre os melhores, à semelhança do que acontece actualmente.
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CONVÍVIO DE TRABALHADORES DE
LUANDA E DA MINA

C

ada vez é mais importante garantir
a sintonia e o alinhamento
entre
todos nós na empresa. Tendo em
conta a importância de encurtar distâncias, realizou-se,

no passado mês de Setembro,
um encontro na mina, onde
estiveram presentes os colegas dos escritórios de Luanda.
O ambiente foi de convívio e
amizade e, ao longo de três
dias, decorreu um programa
animado, onde não faltou a
visita guiada à mina, uma futebolada, o basquet e mesmo
o salutar e cerebral jogo do
Kiela.

Garantimos desta forma, a coesão tão necessária
para alcançarmos os nossos objectivos garantindo o nosso futuro.

Cada vez é mais
importante garantir a sintonia
e o alinhamento entre todos
nós na empresa encurtando
distâncias,

Continuaremos, de certo, a fomentar este tipo de
iniciativas.

FORAM ANIMADOS E COMPETITIVOS OS JOGOS
KIELA, UM JOGO GENUINAMENTE AFRICANO.

MOMENTOS COMO ESTE, SEM
DÚVIDA, FORTALECEM-NOS
COMO EMPRESA E REFORÇAM
O TRABALHO DE EQUIPA
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ZONA ECONOMICA ESPECIAL

SOCIEDADE
MINEIRA DO
CHITOTOLO
NA 4ª EDIÇÃO
DA EXPOINDÚSTRIA
Pretendemos
reforçar a nossa
imagem, bem
como evidenciar
o importante
contributo da
nossa Empresa
para a economia
do nosso País.
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ealizou-se de 9 à 12 de Outubro a na
Zona Económica Especial (ZZE) LuandaBengo em Viana, a quarta edição
da Expo-Indústria. Sob o lema “ Mais
indústria, mais emprego, mais Angola”, esta exposição foi da iniciativa do
Ministério da Indústria em parceria com o Grupo
Arena Eventos e contou com o apoio dos ministérios da Economia e Planeamento, Recursos Minerais
e Petróleos, Pescas e do Mar, Turismo, bem como
das associações empresariais, demonstrando a
importância da aliança de todas as entidades, para
o desenvolvimento nacional. À inauguração esteve
presente o Presidente da República de Angola, que
no momento realçou a importância deste sector
para a dinamização e crescimento da nossa economia, contribuindo para uma maior independência
e autonomia produtiva. O evento acolheu diversas empresas do sector Industrial Nacional e Internacional, estando presentes aproximadamente
300 expositores, que desta forma demostraram o
potencial do sector da Indústria em Angola, bem

como o seu enquadramento no futuro do
nosso País. A Sociedade Mineira do Chitotolo em colaboração com outras associadas do
grupo ENDIAMA EP (Sociedade Mineira do
Cuango e Catoca), marcou presença nesta
exposição, prestando informações e esclarecimentos sobre o sector diamantíferos aos
demais interessados. Desta forma, pretendemos reforçar a nossa imagem, bem como
evidenciar o importante contributo da nossa
Empresa para a economia do nosso País. Para
reforçar a importância desta presença, esteve
presente em representação do Conselho de
Gerência, o nosso Gerente de Administração e
Finanças, Engenheiro Bernardo Campos, que
numa exposição breve, teceu algumas considerações sobre a exposição e seu enquadramento no apoio ao sub-sector mineiro. Aderimos e iremos continuar a aderir a este tipo de
iniciativas, como é o caso da nossa presença
já em Fevereiro, na INDABA, na África do Sul,
um certame que de igual modo promove e
actualiza sobre a realidade do sector mineiro
diamantífero em todo o mundo.

INDABA - Um certame que de igual
modo promove e actualiza sobre a realidade do sector mineiro diamantífero
em todo o mundo.

PARTICIPAçÃO ACTIVA NO
SUBSECTOR DIAMANTÍFERO

Aderimos e iremos continuar
a aderir a este
tipo de iniciativas, como é o
caso da nossa
presença já em
Fevereiro, na
INDABA
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NO DIA 10 DE NOVEMBRO

Chitotolo realiza almoço de confraternização
em alusão aos 44 anos de Independência

E
É evidente a
necessidade de
união e coesão
por parte de
todos nós para
que seja possível, consolidar
a competência
e o crescimento
da nossa Empresa.
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m alusão ao 11 de
Novembro de 1975,
data das comemorações dos 44 anos
de Independência
de Angola, o Departamento de Apoio e Serviços
Gerais, realizou um almoço de
confraternização nas instalações da Sociedade Mineira
do Chitotolo. Em representação ao Conselho de Gerência,
o responsável da Comunicação
e Sustentabilidade, Mário Beirolas, enalteceu a importância
desta data, referindo que se
trata de um dia reflexão e apelo ao patriotismo para todos os
angolanos, apelando também
à união e coesão por parte de
todos os colaboradores, para
que seja possível, consolidar a
competência e o crescimento da nossa Empresa. Este almoço e momento de confraternização, desenvolveu-se em
ambiente de alegria e convívio,
contando com a presença dos
nossos colegas da Sociedade
Mineira do Cuango, que como
já é habitual, aderiram a esta
confraternização. Momentos
como este, servem sem dúvi-

CHITOTOLO NEWSLETTER

da para que nos conheçamos
melhor e sejamos capazes de
perceber, que a Empresa é um
todo feita por todos, em sintonia e alinhamento, respondendo em cada dia aos desafios de
consolidação do crescimento
que se nos colocam.

Ambiente de alegria
e convívio, contando
com a presença dos
nossos colegas da
Sociedade Mineira
do Cuango...
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PRESENTES
EM LONDREs
NA MINES and
MONEY
“

Face à abertura do mercado dos diamentes, bem como á sua competitividade futura, estivemos presentes
em Londres numa das feiras mais
reconhecidas do sector mineiro.

A

”

Sociedade Mineira de Chitotolo participou de 25 à 27 de
Novembro de 2019, num dos
maiores eventos internacionais para o Investimentos e
captação de recursos e mineração do mundo denominado Mines and
Money. Com o objectivo de mostrar o
potencial do diamante angolano, a Sociedade Mineira do Chitototolo em conjunto com as outras associadas do grupo
ENDIAMA EP, apresentou aos milhares
de visitantes e especialistas internacionais o melhor que o sector diamantífero
oferece. Mines and Money é um evento
líder internacional na captação de investimentos no domínio da mineração,
reuniu milhares de mineradores, financiadores e profissionais do sector sobre
o mesmo tecto, tendo gerado ao longo
dos últimos anos milhões de dólares novos negócios e oportunidades.

Nos últimos 15 anos, a Mines and Money realizou eventos de sucesso que sobreviveram aos altos e baixos da
indústria em Hong Kong, Austrália, Nova York, Toronto e
Londres.
Mines and Money é um espaço onde investidores, exploradores e investigadores se reúnem para interagir,
partilhar opiniões, comparar oportunidades de investimentos e interconhecimento, discutir, debater e acima
de tudo fazer negócios.
O Presidente do Conselho de Gerência da Sociedade
Mineira do Cuango, Dr. Hélder Carlos, esteve presente e
de igual modo representou a Sociedade Mineira do Chitotolo. Esteve de igual modo presente, a nossa colega
Nádia Peixoto do Sector de Comunicação e Sustentabilidade, garantiu a recepção dos visitantes ao nosso stand,
acompanhando acolhendo e informando todos os interessados, que desta forma ficaram esclarecidos, sobre
a evolução do nosso sector, bem como do potencial de
ambas as empresas.
Neste mesmo evento, tivemos ainda a oportunidade de
participar numa conferência de apresentação e debate,
tendo como orador e representante do GAF Engº Bernardo Campos, que não pôde estar presente, o Engº Ady
Van-Dúnem, que evidenciou o potencial actual e futuro
existente nas nossas empresas, da mesma forma que as
nossas preocupações no que respeita e no sector, bem
como os esforços de investimentos que ao longo dos
anos vimos fazendo, mesmo em época mais difíceis, provando que vale a pena investir nesse sector.
Realçada ainda a nossa preocupação sobre a sustentabilidade das nossas empresas, no que respeita a preservação ambiental, o desenvolvimento social e a participação activa no progresso e desenvolvimento local.
Foi de facto um evento, onde a partilha de experiências,
bem como o reconhecimento das nossas potencialidades
foram evidenciadas. Valeu mesmo a pena! Bem hajam os
organizadores deste evento, principalmente a decisão da
ENDIAMA EP de dinamizar e coordenar iniciativas deste
tipo..

Um certame que
evidenciou o
potencial
actual e
futuro
existente
nas nossas empresas e
no sector,

