ACTUALIDADE

JORNALISTAS NACIONAIS
RADIOGRAFAM A MINA DA CHITOTOLO

LM17 Sul e a Lavaria de Prétratamento e de separação
em Meio Denso número 4 (PT
IV, DMS IV), assim como o
funcionamento das operações
mineiras, o projecto social no
Bairro Muita que se encontra
em fase de conclusão, a zona
de reflorestação ambiental e a
área onde será erguida a nova
Estação Central de Escolha.

Uma delegação de jornalistas de diversos órgãos de
imprensa do país, visitou
na manhã de quarta-feira
17 de Junho, as nossas intalações mineiras no município do Cambulo, Vila do
N´zagi, com objectivo de
constatar o funcionamento das operações mineiras
da Sociedade Mineira do
Chitotolo.
O Director de Operações
Mineiras,
Engenheiro
Alexandre Albuquerque,

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,
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área de concessão 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 a nova politica de comercialização de diamantes criada
em 2018, que dinamizou a empresa, permitindo mais investimentos em equipamentos de
remoção de terras e projectar
um plano de acções do Projecto
Educar, sendo informados também sobre as caracteristicas
de produção, infraestruturas
mineralúgicas, recursos humanos, evolução do plano de
contigência devido à COVID-19,
a sua responsabilidade social,
desafios futuros, bem como a
área onde está a ser erguida
a nova Estação Central de Escolha, que substituirá a antiga
que apresenta uma certa degradação.
Após uma breve apresentação,
foi feita uma visita de campo,
onde ficaram a conhecer a
Área do Camitongo, Bloco

Por ultimo visitaram o Centro
Médico da SMC na Vila
do N´zagi, onde recebidos
pela equipa médica, foram
informados
sobre
o
seu
funcionamento, bem como a
sua capacidade de assistência
médica
e
medicamentosa
aos
trabalhadores,
seus
dependentes e as comunidades.
De formas a agradecer, pela
visita da delegação, num gesto
de cortesia foram agraciados
com um kit de brindes da
Sociedade Mineira do Chitotolo.

A visita dos profissionais de
imprensa, resulta de uma
acção da Sociedade Mineira
do Chitotolo em criar uma
ampla ligação com os meios
de comunicação e do projecto
de informação das actividades
mineiras do país que conta com
o apoio de várias empresas
mineiras.
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Entrevista ao DOM ENG. ALEXANDRE ALBUQUERQUE
À MARGEM DA VISITA DA DELEGAÇÃO DOS JORNALISTAS

o tempo foi decorrendo e com a
nossa capacidade de reacção,
conseguimos activar as medidas
necessárias, sendo que já temos
actualmente cerca de 65% dos
trabalhadores activos, contando
entre Agosto e Setembro, ter
cerca de 75% da nossa força de
trabalho dentro da mina.
I - Olhando para extensão do
próprio projecto em si, como
esta a ser feito o combate ilegal
de exploração?

Imprensa - Como está a
Chitotolo hoje?
DOM - Felizmente a partir do momento que houve
uma nova politica de comercialização de Diamantes,
em 2018, que o cenário se
afigura mais favorável para
a empresa, pois não só possibilitaram aumentar os
volumes de vendas, como
também, permitiram a dinamização da compra de
mais e melhores equipamentos, dando a possibilidade de aumentar os volumes de produção e neste
contexto de recuperação,
desenvolver alguns dos objectivos de apoio social que
estamos a levar a cabo.
I – A Chitotolo tem também
um projecto social que é
a reflorestação nas áreas
exploradas, como é que
está este projecto?
DOM - Este projecto foi
um pouco afectado, devido
a situação de COVID-19.
Temos aqui uma empresa
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que nos está a prestar serviços,
mas neste e face às dificuldades
de movimentação de pessoas,
bem como ainda na dificuldades
de alojamento, o projecto está em
standby, aguardando que sejam
garantidas as condições para a
normalização da estadia destas
equipas na mina. Nessa altura
daremos continuidade ao plano
de
reflorestação
delineada,
não esquecendo a recuperação
de algumas zonas
que
resultam de explorações de há
cerca de 100 anos.
I - Gostaria que nos dissesse
qual foi o impacto da COVID-19
na empresa?
DOM - Foi grande e com uma
redução acentuada da produção,
pelo que tivemos de nos
proteger, por forma a garantir a
continuidade da empresa.
Chegámos a trabalhar com
apenas 30% dos trabalhadores,
pois não tínhamos a capacidade
para o alojamento dos demais,
atendendo a que grande parte
dos trabalhadores são residentes
na vila do N´zagi. À medida que
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DOM - Há duas áreas de
actuação, uma que é aquela
a que nos diz respeito,
a
nossa
Segurança
Industrial,
feita por nós, complementada
com a supervisão do Corpo
de Segurança de Diamantes.
Não podemos no entanto, que
desde sempre existiu garimpo
e não se pode descurar esta
segunda frente de segurança,
a componente externa e que
tem haver com a actividade
de segurança do próprio País.
Sabemos que neste sentido tem
havido algumas alterações no
sentido de colmatar esta prática
de combate ilegal, no entanto
também sabemos que é algo de
difícil controlo.
I - Que vantagens é que trará a
nova Estação Central de Escolha comparando com aquela que
está a ser utilizada hoje?
DOM - Em primeiro lugar, são as
diferenças tecnológicas destes
equipamentos que estamos a
comprar, muito mais modernos,
no sentido da automatização, o
que nos vai possibilitar o tratamento de muita maior quantidade de material. Cada vez mais
os nossos teores são mais baixos
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actualidade
e somos obrigados a arranjar forma de ao menor custo
tratar mais. Essa é uma das
razões deste investimento.

ciadas às grandes crises financeiras mundiais que aconteceram em 2008 e 2009, existiu
uma redução deste apoio.

I - Qual é o investimento
previsto?

A partir do momento verificámos que começaram a criar as
condições normais de comercialização do nosso produto,
recomeçámos a reorganizar a
nossa acção social, em colaboração com a administração municipal do Cambulo e Governo

DOM - Para este investimento foi investido acima
de 6,5 milhões de dólares.
I - Neste momento qual é a
área total concedida a Sociedade Mineira para Exploração?

de quadros, pelo que sempre que
me é dado a oportunidade, tenho
referido a falta nesta área de
uma outrora já existente de uma
Escola
Técnica
Profissional,
que decerto teria o apoio das
empresas
mineiras,
sendo
benéfico para o desenvolvimento
das comunidades e também das
próprias empresas mineiras.
Neste enquadramento, tentamos
contratar pessoas já com alguma

DOM - A área total da Chitotolo é de cerca de 5.400
quilómetros quadrados, no
entanto apenas uma parte destinada à exploração,
pois a restante parte se
destina a prospecção, que é
efectuada ao longo do tempo.
I - O que representa a Chitotolo em termos de empregabilidade?
DOM - Nós como tive oportunidade de referir, somos
a maior empregadora da
província da Lunda-Norte,
empregando
910
trabalhadores na mina, dos
quais 110 estrangeiros e
os restantes nacionais. A
maior parte da obra existente é da Lunda-Norte, sobretudo aqui do Município
de Cambulo, embora haja
pessoas de outras províncias.
I - Qual é a responsabilidade
social da Chitotolo com as
comunidades?
DOM - Nós já tivemos uma
actividade
social
muito mais ampla, no início
da empresa, entre 1996 a
2002, no entanto por várias
circunstâncias, nomeadamente quanto às politicas
de comercialização, asso-
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Provincial. Decidimos assim,
que ao invés de apoiarmos simplesmente na construção físicas
de escolas que entregávamos ao
governo, traçámos uma estratégia que define um programa tripartido entre o governo, as Caritas e a Chitotolo, edificando as
escolas, mas de igual modo, integrada esta iniciativa, em toda
a envolvente, que tem haver
com as condições de saúde dos
alunos, o posto médico, a cantina, o alojamento de professores
e médicos. Pretendemos desenvolver um programa integrado
para a educação, com base num
modelo de funcionamento, que
permita diminuir o absentismo
das crianças à escola, bem como
dar-lhes qualidade de vida.
I - E quanto à questão da formação de quadros?
DOM – Existe uma flagrante falta
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formação em vários ramos e
depois tentamos dar formação
On-job. No que respeita a
formação superior, ultimamente
já mudámos um pouco esta
situação, pois há cinco anos a
esta parte, temos tido bastantes
colaboradores que terminaram
a
Universidade,
aos
quais
fomos podendo recorrer, tendo
conseguido, uma boa resposta
na sua realização profissional.
I - Falou da aquisição de novas
Escavadoras?
DOM - No nosso programa de
desenvolvimento,
temos
de
optimizar a nossa produção, por
forma a podermos tratar cada
vez mais volumes, ao menor
custo, pelo que estamos a fazer
a compra de Escavadoras de
150 toneladas, quando até agora
a máxima capacidade destas
escavadoras era de 90 toneladas.
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sociedade mineira do chitotolo
investe em nova estação central de escolha

A Sociedade Mineira
do Chitotolo terá uma
nova Estação Central
de Escolha, que será
erguida na área do
acampamento
do
Chitotolo.
A actual Estação Central
de Escolha junto ao MD2,
construída em meados
de 1952, encontrandose totalmente obsoleta
em termos estruturais,
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será substituída por uma
nova, informou o Director
de
Operações
Mineiras,
Engenheiro
Alexandre
Albuquerque, aquando da
visita de uma delegação de
jornalistas ao nosso projecto
mineiro, dizendo também
que o investimento feito
pela empresa, permitiu a
aquisição desta unidade de
tratamento
mineralúrgico
para a concentração final

de diamantes.
A nova unidade resulta de
um investimento de mais
de 6, 5 milhões de dólares,
estando ainda em processo
de transporte vindo da
África do Sul e de Luanda
que tem previsão de ser
erguida em meados de
Agosto ou Setembro deste
ano, permitindo efectuar
o tratamento de grandes
volumes de concentrado.
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Projecto educar

Um programa para garantir qualidade de ensino

O reavivamento do Projecto Educar, afectado
pela escassez de receitas
a que a empresa esteve
sujeita durante um longo período, já é uma realidade, através do acordo estabelecido entre a
Direcção da Sociedade
Mineira do Chitotolo e a
Administração Municipal
do Cambulo, cujo objectivo
será de melhorar o apoio
à educação, abrangendo
ainda a assistência médica.
Deste Projecto Educar que
surgiu em 9 de Fevereiro de 2001, o Director de
Operações Mineiras, Engenheiro Alexandre Albuquerque, aquando da
apresentação da empresa aos órgãos de imprensa, informou que já foram
entregues à comunidade
local, a Escola do Ensi-
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no Primário do 1º Ciclo Comandante Gika nº48 que teve
várias realizações, entre as
quais, as reformas e apetrechamento escolar, o incentivo
das actividades extra escolares, o incentivo à prática do
desporto, o apoio de abastecimento alimentar, a formação/
treinamento para professores,
o incentivo a programas recreativos e a promoção de educação para a saúde.
Ao longo do tempo e na
área de investimentos em
responsabilidade social, já
foram entregues 3 escolas à
comunidade local, sendo que
em 2005 foi inaugurado e
entregue um laboratório de
informática para a escola do
Projecto Educar, em 2008 a
entrega do Complexo Escolar
nº 50 (Lueji A Nkonde) e em
2012 a Escola 4 de Abril nº
31, situada em Maludi, bem
como a Escola Comandante
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Gika já referenciada. Estando
previsto a entrega de mais
uma instituição educacional
de 8 salas, 1 posto médico,
2 casas para professores
e profissionais de saúde,
no Muita, abrangendo as
comunidades ao redor.
Com o plano de acções de
2021, é proposto que o projecto
Educar seja transformado
num programa de acções e
monitoramento de qualidade
do ensino das instituições
abrangidas,
fazendo
com
que
as
instituições
de
ensino, sejam cada vez mais
produtivas,
melhorando
o
aproveitamento escolar dos
seus alunos, fortalecendo o
apoio pedagógico com acções
de formação contínua dos
professores,
actividades
culturais, desportivas e de
reforços escolares dos seus
alunos.
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crianças da escola de maludi
brindadas com brinquedos

No âmbito das comemorações do mês da Criança,
os alunos da Escola do Ensino Primário e do 1º Ciclo e
do Ensino Secundário 4 de
Abril, situada em Maludi,
foram nas manhãs de 16 e
18 de junho, brindadas com

brinquedos.
As actividades, que decorreram
dentro da instituição afecta Projecto Educar, tiveram a presença
de vários petizes de outras comunidades. Durante o evento,
a alegria estampada nos rostos
das crianças que aguardavam
ansiosamente pelos presentes,
eram visíveis, beneficiando 425
crianças.
Esta acção desenvolvida pela
empresa, que se empenha na
sua estratégia de responsabilidade social, esteve a cargo da
área de Acção Social, que em
conjunto com os colaboradores
do Departamento de Recursos
Humanos, proporcionaram bons
momentos de alegria e sorriso
aos mais pequenos.
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Projecto escolar do muita
em fase de conclusão

O Projecto Social denomina-

comunidades do município de

médico, uma escola, de oito

do “Muita” em obras des-

Cambulo, receberá alunos das

salas,

de 2019, no bairro Muita,

comunidades mais próximas

tipo T4, que servirão para os

arredores do município

e prevê-se que entrará em

professores e médicos”.

de Cambulo, prevê-se que

funcionamento

Outubro,

Os materiais para completar a

seja

por altura do arranque do ano

obra já estão a ser adquiridos

lectivo.

ao nível de Luanda, faltando

concluído

gundo

semestre

se-

deste

construtora,

que

A gestão do complexo escolar

sa construtora.

97 por cento das obras estão

do Muita será gerida através

A futura instalação que faz

executadas, faltando apenas

de um programa tripartido

parte do projecto Educar

a

entre

da Sociedade Mineira do

espaço, essencial para a sua

do Chitotolo, o Governo da

Chitotolo, criado em 2001,

segurança,

Lunda-Norte,

cujo objectivo é de criar

acabamentos e o seu devido

Católica Caritas com bastante

condições para uma maior

apetrechamento.

experiência

assistência

“Temos

consciencializar

as

adiantou

conclusão

um

empresa

apenas alguns equipamentos.

o responsável da empre-

alunos

da

do

O

aos

responsável

residências

ano, segundo anunciou

e
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no

em

duas

da

bem

cerca
como,

projecto

do
dos

social

o

Sociedade

Mineira

organização
em

projectos

sociais de apoio humano.

que é composto por um posto
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