


A vacina é uma das mais 
importantes ferramentas 
utilizadas em intervenções 
de saúde pública para 
prevenir e controlar 
doenças.

É pensando na prevenção 
que a Sociedade Mineira 
do Chitotolo levou a 
cabo uma iniciativa de 
imunização contra o vírus 
SARS-COV 2 a todos os seus 
colaboradores de Luanda 
e Mina de acordo com a 
sua política de assistência 
médica em vigor. 

Com o intuito de mitigar ao 
máximo o risco de con-
taminação e de mostrar a 
importância da vacinação 
em massa no ambiente de 
trabalho de formas que 
todos estejam imuniza-

dos, os colaboradores sensibi-
lizados pelo Departamento de 
Saúde e o sector de saúde de 
Luanda, aderiram a vacinação, 
sendo que na Mina aconte-
ceu no nosso Centro Médico 
situado na vila do N’zagi, mu-
nicípio do Cambulo por inter-
médio de uma equipa médica 
do Ministério da Saúde, que se 
deslocou ao local e, em Luan-
da, no Centro Cultural Paz-flor, 
onde foram vacinados com a 
primeira e a segunda dose da 
vacina.

No Centro Médico do 
N’zagi, coordenados pelo 
Departamento de Saúde, os 
colaboradores foram vacinados 
com a primeira dose em 
meados do mês de maio, tendo 
completado o esquema de 
vacinação no mês de junho da 
vacina Astrazeneca.

Em Luanda, os colaboradores 
foram coordenados pelo Sector 
de Saúde, foram vacinados por 
grupos, que se deslocavam 
ao centro cultural Paz-flor 
para serem vacinados, sendo 
que foram imunizados com as 
vacinas Sinopharm e Pfizer. 
Para além dos colaboradores 

que já tinham tomado a 
primeira e a segunda dose de 
vacinação, afluíram a vacinação 
outros que ainda não se tinham 
vacinado.

Nos locais, os colaboradores 
foram cadastrados na base de 
dados da Comissão de Saúde, 
sendo sensibilizados sobre os 
cuidados a ter após a vacinação 
e conforme orientam.

De salientar que as pessoas 
vacinadas devem continuar a 
respeitar as medidas de bio-
segurança impostas, usando 
sempre a máscara e mantendo 
o isolamento social que são 
sempre importantes para 
protecção, atendendo ao facto 
de ainda não ser possível 
vacinar toda a população do 
país.
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Trabalhadores da SMC
aderem à vacinação contra Covid-19



Neste mês de Maio, 
felicitamos todas as 
mulheres que desempenham 
com todo amor, o papel mãe, 
orientando, respeitando e 
conduzindo os seus filhos 
para os desafios da vida. 

É desta forma que damos 
a conhecer duas gerações 
de mulheres mães que 
comemoram o dia da mãe. 
Ambas têm algo em comum, 
a Sociedade Mineira do 
Chitotolo. Cristina Nama, 
de 51 anos de idade, é 
funcionária da Sociedade 
Mineira do Chitotolo desde 
1996 e Felismina Gambôa, 

de 34 anos, é funcionária da 
SMC desde 2013.

Cristina Nama, nascida aos 
20 de Janeiro de 1970, na 
província da Lunda-Norte, 
iniciou o seu percurso 
profissional com 24 anos de 
idade, no ex-projecto Penz 
da ENDIAMA EP, em 1994, 
passando para a Sociedade 
em Participação em 1996 e, 
posteriormente, transferida 
para a Sociedade Mineira 
do Chitotolo.

No Projecto Penz, viu muito 

dos seus colegas desistirem 
com o passar do tempo porque 
trabalhava como estagiária e na 
época não era fácil. Havia muitas 
dificuldades de deslocação para a 
mina, pois, era uma fase de conflito 
armado no país, sendo que tais 
conflitos também se estenderam 
ao redor da concessão mineira 
do Chitotolo por ser uma zona 
cobiçada pela sua riqueza.

Foi colocada na área de Apoio e 
Serviços Gerais, mas ausentou-
se, na altura, para gozar da sua 
licença de maternidade. Quando 
regressou, foi colocada numa 
outra área em que tratava da 
logística e com o passar do 
tempo, transferida para área de 
inspecção laboral, sendo que, em 
2001 passou para o Departamento 
de Exploração, onde exerce as 
suas actividades em Gestão de 
Pessoal do Departamento até aos 
dias de hoje.

Desde o início da sua trajectória 
profissional na SMC, percebeu 
que esta seria a sua vida e o 
seu exemplar profissionalismo 
sempre esteve evidenciado.

Para além de uma excelente 
profissional, Cristina Nama 
também é mãe de 5 filhos e conta 
que não foi fácil criá-los, tendo 
passado por muitas dificuldades, 
principalmente na época dos 
conflitos armados, onde vivia com 
a preocupação constante sobre 
a segurança dos seus filhos, 
que na altura eram ainda muito 
pequenos, tendo os enviados 
para Luanda por questões de 
segurança, impossibilitando-a 
de participar de forma integral 
na educação e crescimento dos 
mesmos.

Mesmo com as dificuldades, 

nunca desistiu do seu trabalho, 
por ser a sua grande paixão 
e sempre teve dentro de si a 
determinação de dar o melhor aos 
seus filhos para que tivessem as 
oportunidades que ela não teve.

Cristina Nama, com os seus 25 
anos de Chitotolo, é uma fonte de 
inspiração para todos nós, um 
grande exemplo do que de facto, 
com força e determinação, não há 
dificuldade nem obstáculos que 
nos impeçam de lutar e alcançar 
nossos sonhos.

Felismina Gambôa, casada, de 34 
anos de idade, nascida aos 24 de 
abril de 1987, no município das 
Imgombotas, província de Luan-
da, fez a sua Licenciatura em 
Recursos Humanos, na Univer-
sidade Lusíadas de Angola. Logo 
após a sua conclusão foi para a 
República da Namíbia para faz-
er o curso de inglês na Universi-
dade Polytchnic of Namíbia onde 
esteve durante 8 meses.

Iniciou o seu percurso profis-
sional na empresa Kibabo, onde 
trabalhou como responsável pela 
área de Recursos Humanos du-
rante 3 meses e foi de lá que foi 
convidada para trabalhar para a 
Sociedade Mineira do Chitotolo, 
na Mina. 

cristina nama e felismina gambôa
Duas gerações, duas mães, uma paixão comum, a Sm DO CHITOTOLO
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Quando lhe foi colocada 
a proposta, no princípio 
recusou, mas depois de 
alguma insistência, ficou 
combinado que primeiro iria 
conhecer a mina, e depois 
poderia decidir se aceitava 
a proposta de trabalho.

Depois de conhecer as 
instalações mineiras, sentiu 
dentro de si o despertar de 
uma paixão que lhe levou 
a aceitar a proposta de 
trabalho, tendo começado 
a trabalhar na empresa no 
dia 1 de outubro de 2013, no 
Departamento de Recursos 
Humanos, onde hoje ocupa 
o cargo de Técnica de 

A actividade física e 
desportiva assume par-
ticular importância na di-
mensão da saúde, ajudan-
do no desenvolvimento 
de um estilo de vida mais 
saudável. 

É neste pensamento que 
falamos hoje, com orgulho, 
da equipa feminina de 
Andebol juvenil do nosso 

Recursos Humanos.

Sabia que este desafio não seria 
fácil porque ficaria distante da 
sua família, mas mesmo assim, 
não baixou a cabeça e aceitou 
o desafio, confiante de que com 
Deus, tudo é possível.

Apaixonada pelo seu trabalho, 
encara cada dia como um desafio e 
gosta de interagir com as pessoas, 
dinamizar relacionamentos, 
solucionar problemas e ver o 
rosto de satisfação dos colegas 
quando consegue ajudar de 
alguma forma.

Funcionária exemplar e amiga 
dos seus colegas, Felismina 
Gamboa sente que conciliar a 
carreira e a família tem sido um 

Clube desportivo Atlético 
Mineiro situado no município 
de Cambulo, na Vila do N’zagi, 
que tem a única equipa juvenil 
feminina de Andebol em toda 
a província da Lunda-Norte 
e que a representa em várias 
competições regionais e inter-
provinciais.

Criada por uma iniciativa 
do nosso colega e treinador 

grande desafio, principalmente 
quando acorda preocupada 
com a sua familia, porém, tem 
enfrentado e superado todos os 
obstáculos ao longo dos seus 8 
anos de Chitotolo.

Estas são duas mães, que fazem 
parte de um grande grupo de 
mulheres que aceitaram este 
desafio, estando longe das 
suas famílias, mas que com fé, 
dedicação e profissionalismo, 
desempenham as suas 
actividades e os seus papeis de 
mãe, fazendo com que a distância 
não seja um impedimento para 
nada.

principal José Muanauta, 
a equipa tem se destacado 
na modalidade e mostrado 
empenho em todas as 
competições que participa, 
enriquecendo a cultura 
desportiva do município com 
outra dinâmica. 

Constituída por um Treinador 
Principal, dois Adjuntos e 
um Chefe de Departamento, 
as 16 atletas inscritas, que 
na sua maioria são filhas 
de trabalhadores da SMC, 
possuem idade média entre 
os 13 e 16 anos, tendo gerado 
motivação por parte de muitas 
outras jovens, em fazer parte do 
grupo, graças ao crescimento 
que vai alcançando e sempre 
com o mesmo objectivo de 
continuar a trabalhar para 
atingir os níveis necessários 

UMA EQUIPA FEMININA DE ANDEBOL JUVENIL EM ASCENÇÃO 
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nas competições.

Uma equipa jovem, mas que já participou em 
mais de 16 jogos, em diversas competições 
inter-provinciais, como em Benguela e 
Kwanza-Norte, onde também estiverem 
presentes representantes de Luanda, 
Malanje e Kwanza-Sul, incluindo o torneio 
feminino de Andebol, realizado na província 
da Lunda-Sul no mês de Abril do corrente 
ano.

De referir que, a competição mais importante 

que participaram, foi o Campeonato Nacional, 
realizado na província de Benguela, por ter 
contado com a participação de 13 equipas, 
em que, mesmo sem terem participado 
em nenhuma competição interna por falta 
de um campeonato provincial, ocuparam o 
6º lugar no ranking nacional de Andebol 
Juvenil Feminino.

A equipa continua a atingir grandes feitos, 
tendo uma grande aceitação a nível do 
município de Cambulo, agregando grande 
valor cultural, não só por ser o único clube 
com uma equipa feminina, mas porque usa 
a prática desportiva como um instrumento 
educacional, visando o desenvolvimento 
integral das crianças, adolescentes e 
jovens, capacitando-os a lidar com as suas 
necessidades, desejos e expectativas, 

de formas que possam desenvolver 
competências técnicas, psico-cognitivas, 
sociais e comunicativas, essenciais para o 
seu processo de desenvolvimento individual.

Com a aproximação das festividades alusivas 
ao dia 04 de Julho, dia da Província da Lunda-
Norte, a Associação Provincial de Andebol, 
convidou a nossa equipa juvenil de andebol, 
a participar num torneio no município do 
Lucapa e do Dundo, estando a mesma já em 
preparação, pois almeja alcançar uma boa 
classificação.

O Clube Atlético Mineiro do N’zagi da 
Sociedade Mineira do Chitotolo, foi criado 
a 15 de agosto de 1995 pelo ex-trabalhador 
da Sociedade Mineira do Chitotolo, Julião 
Salvador. O Clube possui também outras 
modalidades como o Futsal e Futebol.

O seu Conselho de Direcção é composto por 
colegas nossos, sendo:

- O Presidente de Direcção, o nosso Director 
Administrativo Paulo Alexandre Pequenino,

- O Vice-Presidente de Direcção, Abel Paixão;

- O Vice-Presidente para as Finanças, Baptista 
Muteba;

- O Vice-Presidente para o Desporto, Carlos 
Piusso Medear;

- O Secretário Geral, Issuamo Abreu.

Tem como patrocinador oficial a Sociedade 
Mineira da Chitotolo, representada pelo 
Director de Operações Mineiras Engenheiro 
Alexandre Albuquerque, bem como o apoio da 
ENDIAMA EP, que tem cedido o espaço onde 
têm decorrido os treinos do Clube.
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A nossa Empresa, seja 
na mina, seja em Luanda, 
aderiu de forma imedia-
ta e enérgica à campanha 
de vacinação implemen-
tada pelos órgãos oficiais, 
percebendo que se trata 
de uma medida de pre-
venção essencial.
Mesmo após a aplicação 
da primeira dose da 
vacina contra a COVID-19, 
devemos manter todos os 
cuidados de prevenção 
para que o cenário da 
actual pandemia seja cada 
vez mais favorável. 
Por isso, frente a essa mu-
dança gradual no combate 
ao coronavírus, muitas 
dúvidas surgem e o risco 
da disseminação aumen-
tam.
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vacinação covid-19
cuidados gerais

ALGUMAS PERGUNTAS FRE-
QUENTES:

A VACINA PODE CAUSAR 
COVID-19?
Não. Os dois imunizantes uti-
lizam vírus inactivado NA 
na sua composição e são cui-
dadosamente modificados, 
para que a capacidade de in-
fecção seja anulada. Os tes-
tes pré-clínicos e clínicos das 
vacinas, comprovam a segu-
rança dessa informação.

JÁ TIVE COVID-19. AINDA AS-
SIM PRECISO SER VACINADO?
Sim.  Ainda que, de  maneira 
teorica, a pessoa que já tenha 
sido exposta ao coronavírus, 
naturalmente tenha desen-
volvido anticorpos, no entan-
to, ainda não existem estudos 

que comprovem uma imuni-
dade equivalente àqueles que 
receberam, somente a vacina. 
Contudo, vale ressaltar que 
aqueles que estiverem com 
a doença activa, confirmado, 
devem aguardar o tempo de 
isolamento doméstico, além de 
um intervalo de 30 dias antes 
de receber a vacina.

POSSO ESCOLHER QUE VACINA 
RECEBER?
As vacinas desenvolvidas 
contra a COVID-19 foram 
aprovadas superiormente ou 
seja, todas elas são seguras 
e possuem sua eficácia com-
provada. Portanto, não existe 
uma justificativa técnica para 
dar preferência a uma vaci-
na específica, uma vez que 
todas garantem a protecção 



voráveis na redução de ca-
sos sintomáticos da doença, 
sobretudo nas apresentações 
graves. Na situação emergen-
cial de pandemia, isso equiva-
le a redução significativa no 
número de internações hospi-
talares e de óbitos pela doença. 
Por outro lado, vale lembrar 
que ainda não existem estu-
dos que comprovem a eficácia 
dessas vacinas em relação à 
reinfecção ou até mesmo em 
relação às variantes. 

QUAIS SÃO OS CUIDADOS QUE 
DEVO TER APÓS SER VACI-
NADO(A)?
Todos os cuidados de pre-
venção devem ser mantidos, 
sem excepção: 
• Utilizar a máscara facial cor-
rectamente (cobrindo o nariz 
e a boca e bem ajustada);
• Higienizar as mãos com álcool 
em gel 70% ou água e sabão;
• Manter o distanciamento so-
cial;
• Desinfectar superfícies e ob-
jectos.

A vacina é uma forma de 
proteger, no entanto todos 
os cuidados são poucos, seja 
perante a COVID-19, seja 
perante qualquer outro tipo 
de patologia.
        
Aconselhamos, por isso, que 
sejam vacinados, uma vez 
que perante as explicações 
evidenciadas, vale mais 
prevenir do que remediar.
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necessária neste momen-
to da pandemia.

EM QUAIS SITUAÇÕES NÃO 
DEVO SER VACINADO(A)?
• Pessoas com hiper-sen-
sibilidade a algum de 
seus componentes;
• Pessoas em imuno-su-
pressão;
• Pessoas em tratamento 
contra o cancro;
• Pessoas com febre ou 
com alguma doença em 
actividade;
 - Recomendação: cura ou 
estabilização da doença 
em atividade antes de 
receber a vacina.
• Pessoas com infecção ac-
tiva da COVID-19 (Resulta-
do positivo pelo RT-PCR);
    - Recomendação (ca-
sos leves ou moderados): 
após a resolução da fase 
aguda da doença, deve-
se aguardar o isolamen-
to doméstico, além de um 
intervalo de 30 dias antes 
de receber a vacina;
      - Recomendação (ca-
sos moderados ou graves, 
que exigem internação 
hospitalar): seguir as 
recomendações após a 
alta hospitalar.

ENTRE A PRIMEIRA E A 
SEGUNDA DOSE DA VACINA
Após a primeira dose eu 
já estou imunizado?
Não. Ambos os imuni-
zantes disponíveis, só ga-
rantem a imunização 14 
dias após a segunda dose, 
em intervalos específi-
cos. Por isso, após rece-

ber a primeira dose da vacina, 
deve manter rigorosamente a 
prevenção. Caso seja infecta-
do por COVID-19 nesse inter-
valo, aguarde a resolução da 
fase aguda da doença e res-
peite o período de isolamento 
doméstico para receber a se-
gunda dose.

QUAIS SÃO OS EFEITOS COLATE-
RAIS DA VACINA?
Em geral, não existe nenhum 
efeito grave associado às 
vacinas. Contudo, algumas 
pessoas podem apresentar 
desde reacções locais até 
reacções pelo restante do 
corpo, sendo elas:
• No local da aplicação: dor, 
vermelhidão, inchaço, alteração 
de sensibilidade;
• No restante do corpo: fadiga, 
dor de cabeça, dor muscular, 
calafrios, febre, náusea.
Atenção: caso os sintomas 
após o recebimento do imuni-
zante tragam desconforto in-
tenso, prolongado ou que trag-
am preocupação, não deixe de 
comunicar a um médico e pro-
cure auxílio logo que possível.

APÓS RECEBER A SEGUNDA 
DOSE DA VACINA
Quanto tempo devo aguard-
ar para desenvolver a imuni-
dade?
Após receber a vacina, deve-
se aguardar pelo menos 14 
dias para desenvolver imuni-
dade ao coronavírus.
Mesmo estando vacinado(a), 
posso ser infectado pelo 
coronavírus?
As vacinas disponíveis apre-
sentaram resultados fa-


