Oportunidades de negócios na
indústria diamantífera

ÍNDICE
2

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

4

ENDIAMA

6

DESTAQUES

8

PRODUÇÃO

10

SOCIEDADES MINEIRAS

11

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

14

LEGISLAÇÃO

17

COMO INVESTIR

20

CENTRO DE FORMAÇÃO

22

PILARES SOCIAIS

NOTA DO PRESIDENTE
É com imenso prazer que lhe apresento a
brochura institucional da nossa empresa, onde
procuramos oferecer-lhe uma visão global
sobre a dimensão da ENDIAMA, os seus
projectos mineiros, a área de comercialização
e de todo envolvimento social nas áreas da
formação de quadros, execução de projectos
sociais de desenvolvimento sustentável,
saúde e desporto.
A concepção desta brochura é parte de uma
estratégia de divulgação do grande potencial
de Angola no domínio dos diamantes, que
se traduz na expectativa de produção de

Osvaldo Jorge de
Campos Van-Dúnem
Administrador para a área de
Recursos Humanos e Assuntos
Jurídicos desde 2011. É mestre
em Administração e Liderança e
licenciado em Engenharia Civil.
Antes da sua função actual, exerceu
o cargo de Director do Gabinete
de engenharia e projectos na
ENDIAMA.
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cerca de 14 milhões de Quilates até 2022
e uma facturação acima dos 2 mil milhões
de Dólares Americanos. Factor que poderá
situar Angola entre os 3 maiores produtores
de diamante no mundo. Com vista a atingir
tal objectivo estratégico foram efectuadas
recentemente mudanças estruturais do
ponto de vista jurídico-legal e institucional,
destinados a criar um ambiente de negócios
mais favorável no subsector dos diamantes,
bem como garantir maior rentabilidade e
retorno do capital investido.

“

ESTA BROCHURA É PARTE DE
UMA ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DO
GRANDE POTENCIAL DE ANGOLA NO
DOMÍNIO DOS DIAMANTES

“

Joaquim Filipe Luís

Ana Maria Feijó

Laureano Receado Paulo

Administrador para área de

Administradora para a área de
Geologia e Desenvolvimento
Mineiro, é licenciada em Geologia
e tem uma pós-graduação em
Gestão de Águas Subterrâneas.
De 2015 a 2017, antes da função
actual exerceu o cargo de Directora
de Geologia e Desenvolvimento
Mineiro da ENDIAMA.

Administrador para a área de
Planeamento Estratégico e Operações
Mineiras, possui um PHD em engenharia
de mineração e mestrado em
planeamento e tecnologia de minas a
céu aberto. De 2008 a 2017 foi Assessor
do Conselho de Administração da
SODIAM e da ENDIAMA.

Finanças. Licenciado em
Economia e Gestão de Negócios.
De 2012 a 2018, Filipe Luís foi
Presidente do Conselho de
Administração da Sociedade
Mineira do Cuango.
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Presidente do Conselho de Administração
da ENDIAMA possui um PHD em
Economia e Gestão de Negócios, exerceu
as funções de Director da ENDIAMA na
Lunda Norte de 1980 a 1995, Director
Financeiro e Administrativo na Sociedade
Mineira de Catoca e posteriormente
Director Geral da Catoca durante 18 anos.
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CARACTERIZAÇÃO
DA ENDIAMA
Fundada em 15 de Janeiro de 1981 sucedendo a Diamang, a ENDIAMA-E.P.
está actualmente concentrada em acções que visam desenvolver as actividades
geológico-mineiras, ou seja, concentrar a sua actividade no seu “core business”, e
na concretização do seu objectivo estratégico de se tornar uma empresa mineira
de referência no subsector dos diamantes.

Visão Estratégica ENDIAMA 2022
Posicionar a ENDIAMA como empresa de referência em prospecção, exploração e
comercialização de diamantes, contribuindo para o aumento do valor acrescentado
do subsector dos diamantes e posicionar Angola como um dos três maiores
produtores mundiais de diamantes.

1

2

3

VISÃO

MISSÃO

VALORES

A ENDIAMA almeja ser
uma referência nacional e
internacional, bem como
estabelecer o padrão de
valor acrescentado para
os seus clientes, trabalhadores, parceiros
e comunidades.

A nossa missão está focada na gestão sustentável
dentro da indústria de
diamantes, contribuindo
positivamente para o progresso de Angola.

Nossos valores baseiam-se
na busca pela Excelência,
Inovação e Respeito por
nossos parceiros
e comunidades.

CENTRO DE FORMAÇÃO

SEGURANÇA

SAÚDE

RESPONSABILIDADE
SOCIAL
PROSPECÇÃO
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404,2 CT

PRINCIPAIS
DESTAQUES

MAIOR DIAMANTE EXTRAÍDO

14 MILHÕES DE CT
PRODUÇÃO PREVISTA PARA 2022

US $ 2.000 MM
RECEITA PREVISTA PARA 2022

13
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PROJECTOS MINEIROS
EM PRODUÇÃO

3 PRIMÁRIOS/KIMBERLITOS | 10 SECUNDÁRIOS/ ALUVIÕES

CAPITAL HUMANO
DO SUBSECTOR
A força de trabalho dos projectos mineiros em prospecção, produção e semi-industrial
totaliza 19.461, sendo 15.096 directos e 4.365 prestadores de serviços de diversas empresas.
distribuídos por várias profissões genéro e grupos etários.

PROJECTOS MINEIROS
EM PROSPECÇÃO

•
•

10 PRIMÁRIOS/KIMBERLITOS | 25 SECUNDÁRIOS / ALUVIÕES

DESTAQUES

PRODUÇÃO

OPORTUNIDADES

•
•

Deste total 454 pertencem a ENDIAMA E.P.
Dos empregos directos 12.602 são nacionais e 2.546 expatriados, sendo que, 80% do
efectivo global são locais entre eles especialistas de geociências.
A força de trabalho indirecta associada a actividade de mineração de diamantes é de 4,365.
Atendendo a estratégia de dinamização e implementação de novos projectos, tanto de
prospecção como de produção, perspectiva-se um aumento da força de trabalho directa
nos próximos 5 anos para 26.000.

19.461

15.096

4.365

TRABALHADORES

DIRECTOS

INDIRECTOS

INVESTIR/PROJECTOS/LAPIDAÇÃO
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO
DE DIAMANTES
PRODUÇÃO

7.000 M

7.500 M

8.000 M

8.500 M

9.000 M

10.000 M

PROVÍNCIAS COM
POTENCIAL KIMBERLÍTICO
O mapa ilustra as províncias kimberlíticas conhecidas de Angola.
As províncias kimberlíticas da Lunda Nordeste possuem alguns dos
kimberlitos mais importantes do país, que incluem:

2022
2021
2020
LUNDA
NORTE

2019
CABINDA

2018

ZAIRE

PRODUÇÃO DE QUILATES EM PERCENTAGENS/2020
ANGOLA PRODUZIU

7,926 MQ

COMERCIALIZOU

RECEITA/US$

7.749 MQ

1.019 B

99.62%

0.38%

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

PRODUÇÃO
SEMI-INDUSTRIAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camutué Este
Camutué Oeste
Caixepa
Sangamina
Mulepe
Camafuca - Camazambo
Camuazanza
Camatchia
Camagico
Lubalo
Lóvua
Chiri
Luele
Catoca

UÍGE

LUNDA SUL
BENGO

LUNDA
NORTE

LUANDA

CUANZA
NORTE

MALANJE

LUNDA SUL
CUANZA
SUL

BIÉ
BENGUELA

HUAMBO

MOXICO

HUILA

NAMIBE

CUANDO
CUBANGO

CUNENE

Províncias Kimberlíticas
Exploradas
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Outras Províncias
Kimberlíticas

CONTACTOS
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OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

SOCIEDADES MINEIRAS
8
1
LUNDA
NORTE

7

6

2

9 4

3

A indústria diamantífera Angolana representa hoje uma grande
oportunidade de investimento em função da estabilidade política
económica e social e de um quadro legal favorável, nomeadamente,
regime fiscal atractivo e um novo modelo de governação do sector.
Do ponto de vista do conhecimento geológico, a indústria diamantífera
angolana é caracterizada por diamantes de alta qualidade, enorme
potencial kimberlítico e pela estabilidade do preço do diamante.

1

2

CONTACTOS

MALANJE
5

+244 222 393 835

3

WWW.ENDIAMAINVEST.CO.AO/INVESTIMENTS
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LUNDA SUL

Actualmente existem 7 projectos que necessitam de financiamento e
representam excelentes oportunidades de investimento:

1
PRIMÁRIOS/
KIMBERLITOS
1 CAIXEPA
2 LUNHINGA
3 CATOCA

SECUNDÁRIOS/ALUVIÃO
1
2
3
4
5

CHITOTOLO
CUANGO
SOMILUANA
UARI CAMBANGE
LULO

6
7
8
9

10

LUAXE

Situado no município de
Saurimo, Lunda - Sul o que
lhe confere facilidade de
acesso aéreo, via aeroporto
Deolinda Rodrigues e
terrestre pelas estradas
nacionais.

CALONDA
LUMINAS
FURI
LUACHIMO
MUCUANZA

LUNDA
SUL

CAPITAL HUMANO

1,541 TRABALHADORES

DIMENSÃO
DO PROJECTO
104 HA

TIPO DE DEPÓSITO

PRIMÁRIO

TURNOVER ANUAL

60.000.000,00 (USD)

QUOTA DA ENDIAMA

13%

INVESTIMENTO:

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

200.000.000,00 USD

1,000,000.00QLTS/ANO
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DESTAQUES

PRODUÇÃO

OPORTUNIDADES

INVESTIR/PROJECTOS/LAPIDAÇÃO

PILARES SOCIAIS

CONTACTOS
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OPORTUNIDADES
2

LUEMBE

Situado no município do
Cambulo, Lunda Norte com
acessos via aeroporto do
Dundo e pode beneficiar
das infraestruturas sociais
daquela cidade.

LUNDA
NORTE

LUACHIMBA

Projecto situado no município do Lucapa, Lunda
Norte entre as cidades de
Saurimo e Dundo, o que
possibilita mais alternativas
e facilidades de acesso.

4

5

Está no município do Cuango,
Lunda Norte, com acessos
feitos pelas estradas nacionais
que atravessam a região e por
via do aeroporto do Cafunfo.

LUNDA
NORTE

LUNDA
NORTE

SOCIEDADE MINEIRA
DO LUNHINGA

A mina do Lunhinga no
município do Lucapa, Lunda
Norte. A sua situação
geográfica permite-lhe beneficiar
dos acessos e das infraestruturas
de Saurimo -Lunda Sul.

6

SANGAMINA

Trata-se de projecto de Kimberlito
em prospecção no município do
Lucapa, Lunda Norte, com os
acessos via aeroporto do Dundo
e pode beneficiar também das
infraestruturas sociais da cidade.

LUNDA
NORTE

LUNDA
NORTE

7
Localizado no Lucapa, Lunda
Norte, esta situado numa das
principais reservas do país, a formação Calonda, um dos tipos de
formação geológica mais importante no nordeste de Angola.

LUNDA
NORTE

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

CAPITAL HUMANO

TIPO DE DEPÓSITO

TIPO DE DEPÓSITO

TIPO DE DEPÓSITO

TIPO DE DEPÓSITO

TIPO DE DEPÓSITO

TIPO DE DEPÓSITO

DIMENSÃO
DO PROJECTO

DIMENSÃO
DO PROJECTO

DIMENSÃO
DO PROJECTO

DIMENSÃO
DO PROJECTO

DIMENSÃO
DO PROJECTO

DIMENSÃO
DO PROJECTO

QUOTA DA ENDIAMA

QUOTA DA ENDIAMA

QUOTA DA ENDIAMA

QUOTA DA ENDIAMA

QUOTA DA ENDIAMA

QUOTA DA ENDIAMA

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

NÍVEIS DE PRODUÇÃO

TURNOVER ANUAL

TURNOVER ANUAL

TURNOVER ANUAL

TURNOVER ANUAL

TURNOVER ANUAL

TURNOVER ANUAL

INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO:

INVESTIMENTO:

30.000.000,00 (USD)

25.000.000,00 (USD)

25.000.000,00 (USD)

250.000.000,00 (USD)

200.000.000,00 (USD)

20.000.000,00 (USD)

390 TRABALHADORES

SECUNDÁRIO

127 KM 2

66.66%

138.064,00QLTS/ANO

16.560.000,00 (USD)
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DE INVESTIMENTO

ENDIAMA

288 TRABALHADORES

7 TRABALHADORES

SECUNDÁRIO

SECUNDÁRIO

1.023 KM 2

601 KM 2

100%

455.243,46QLTS/ANO

DESTAQUES

47%

132.150,00QLTS/ANO

39.600.000,00 (USD)

PRODUÇÃO

OPORTUNIDADES

371 TRABALHADORES

SECUNDÁRIO

270 KM 2

92.50%

162.751,00QLTS/ANO

31.200.000,00 (USD)

INVESTIR/PROJECTOS/LAPIDAÇÃO

14 TRABALHADORES

SECUNDÁRIO

200 KM 2

92.50%

455.243,46QLTS/ANO

PILARES SOCIAIS

109 TRABALHADORES

SECUNDÁRIO

1.330 KM 2

50%

100.000,00QLTS/ANO

23.700.000,00 (USD)

CONTACTOS
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NOVA POLÍTICA DE
COMERCIALIZAÇÃO

REGULAMENTO
TÉCNICO

Como funciona a nova política de comercialização?

O sistema de comercialização de diamantes inclui as seguintes opções
adicionais de venda e fixação de preços, de acordo com os mercados
internacionais, através de um único canal de comercialização (SODIAM E.P):
• Vendas pelos produtores às empresas de sua escolha ou por elas detidas,
de acordo com uma quota autorizada de até 60% da sua produção.
• Vendas pelos produtores para fábricas de corte e lapidação nacionais,
através de negociação personalizadas, planeadas de acordo com as suas
necessidades específicas e em conformidade com o respectivo contrato.
Existe de igual forma o dever legal de fornecer diamantes brutos às
empresas locais em até 20% da produção.
• Vendas de produtores a clientes em contratos de longo prazo, através de
sessões planeadas de venda ou sights.
• Vendas de produtores destinados a atender clientes sazonais e
ocasionais; através de sessões de venda de tamanho variável e frequência
em quotas supervisionadas.
• Compras directas de diamantes em bruto, que representam entre 15%
e 20% da produção, correspondem a uma quota reservada para o
organismo comercial do Estado (SODIAM E.P).

COMPRADORES QUALIFICADOS

a) Empresas nacionais associadas ao corte e lapidação de diamantes no
mercado nacional.
b) Empresas estrangeiras, que cumpram os requisitos estabelecidos por lei,
para participar da compra de diamantes, através dos seguintes modelos:
1. LEILÕES

14

ENDIAMA

2. VENDAS DE
PRODUTORES A CLIENTES

DESTAQUES

PRODUÇÃO

3. SIGHTS

OPORTUNIDADES

ASPECTOS ESSENCIAIS DO REGULAMENTO TÉCNICO DE
COMERCIALIZAÇÃO DE DIAMANTES BRUTOS, APROVADO PELO
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 35/19, DE 31 DE JANEIRO
De acordo com o diploma em causa, todos os diamantes angolanos são
comercializados e exportados para o exterior do País através de um Canal
Único, supervisionado pela SODIAM-E.P..
A comercialização de diamantes brutos em Angola, para exportação ou para
o mercado nacional, pode ser efectuada, a semelhança do que é praticado
no mercado internacional, segundo 3 modalidades, nomeadamente, venda
por sights (sessões de venda por contrato de longo prazo), spots (sessões
de venda destinadas a compradores convidados) e leilões (sessões de venda
organizadas esporadicamente, em que geralmente são comercializadas
pedras especiais).
Outro aspecto importante é o facto dos produtores terem o direito de
vender a sua produção a preços de mercado, de acordo com as seguintes
quotas:

60

%

A COMPRADORES
POR SI INDICADOS

INVESTIR/PROJECTOS/LAPIDAÇÃO

15-20

20

%

DA SUA PRODUÇÃO
À SODIAM-E.P.

PILARES SOCIAIS

%

ÀS LAPIDADORAS
NACIONAIS.

CONTACTOS
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Os Produtores procedem à classificação dos diamantes, destacando o seu
peso em quilates de cada classe da Amostra Padrão segundo um critério
uniforme ou, enquanto esta Amostra não estiver completa, por uma
listagem dessas classes e subclasses que constam da Lista Provisória de
Preços de Referência.
A Amostra Padrão é uma colecção de diamantes de diferentes pesos, cores
e formatos, representativa da produção nacional, com peso unitário inferior
a 10.80 quilates.
Tratando-se de pedras especiais por terem um peso igual ou superior à
10.80 quilates ou coloração especial, estas são avaliadas em separado e em
função do resultado esperado na lapidação das mesmas.
No que concerne aos compradores, os mesmos devem possuir e fazer
prova da sua capacidade jurídica, técnica e financeira, bem como da sua
idoneidade.

CENTRO DE FORMAÇÃO

PÚBLICO ALVO

PREPARADO PARA

QUADRO DE PESSOAL DAS EMPRESAS MINEIRAS

SUPRIR A NECESSIDADE

ALUNOS DE INSTITUÍÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS
CIDADÃOS LOCAIS DESEMPREGADOS

DE FORMAÇÃO TÉCNICO

12 CURSOS PROFISSIONAIS (1ª fase)

PROFISSIONAL DO

PROSPECTOR
TOPÓGRAFO
CARTÓGRAFO
ENCARREGADO DE MINAS
ELECTRICISTA
MECÂNICO DE ENGENHOS

SECTOR MINEIRO.

Polo Industrial de Saurimo
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+244 923 613 136 / 912 210 708
ENDIAMA

DESTAQUES

SERRALHEIRO
CARPINTEIRO
TÉC. DE AMBIENTE
TÉC. DE ELECTROMECÂNICA
TÉC. DE INFORMÁTICA
TÉC. DE METALURGIA

COMO INVESTIR NOS
PROJECTOS MINEIROS
REQUISITOS E PROCEDIMENTOS
A carta de intenção de investimento dirigida ao Ministro dos Recursos
Minerais, Petróleo e Gás e deverá ser acompanhada, numa primeira
fase, dos seguintes documentos da empresa estrangeira ou da empresa
angolana, caso haja alguma constituída e que possua a documentação
abaixo:
•
•
•
•
•
•

Estatutos;
Certidão de Registo Comercial;
Número de Contribuinte Fiscal;
Certidão de Não Devedor emitida pelas Autoridades Fiscais;
Relatórios de Contas Auditados dos últimos três (3) anos;
Composição dos Órgãos de Administração, Gestão e Fiscalização,
acompanhada de cópia da deliberação que os elegeu e dos seus
documentos de identificação;
• Documentação de Identificação dos Sócios da Empresa;
• Apresentação de uma declaração, caso esteja em algum tipo de relação
de grupo onde devem mencionar os nomes e respectivas sedes das
empresas que constituem esse grupo, acompanhada do último relatório
de contas da empresa mãe;
• Documentos autenticados que comprovem a existência de fundos
(Declarações Bancárias).

Nota: Caso a empresa interessada seja de direito estrangeiro, a
documentação referida acima deverá ser reconhecida pelo Ministério
das Relações Exteriores do País de emissão e homologados pela
Embaixada/Consulado Angolano, a qual deverá estar devidamente
traduzida em português.

centro.formacao@endiama.co.ao
PRODUÇÃO

OPORTUNIDADES

INVESTIR/PROJECTOS/LAPIDAÇÃO

PILARES SOCIAIS

CONTACTOS
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COMO INVESTIR NA
INDÚSTRIA DE LAPIDAÇÃO
REQUISITOS E PROCEDIMENTOS
Para o exercício da actividade industrial de lapidação o proponente
deverá preencher, dentre outros, os seguintes requisitos:
• Ser empresa de direito angolano;
• Ter capacidade técnica e financeira adequada ao exercício da actividade
de lapidação e de investimento nessa indústria.

A nível de procedimentos, as empresas interessadas em implementar uma
fábrica de lapidação de diamantes brutos, em parceria com a ENDIAMAE.P., deverão dirigir ao Presidente do Conselho de Administração, uma
carta de intenção de investimento, com a indicação do montante que
se encontra disponível a investir, capacidade a ser instalada, número de
empregos a serem criados, período de implementação do projecto e a
menção da participação técnica, financeira e de qualquer outra natureza,
que pretendam que a ENDIAMA-E.P. tenha.

Nota: Caso a empresa interessada seja de direito estrangeiro, a
documentação referida acima deverá ser reconhecida pelo Ministério
das Relações Exteriores do País de emissão e homologados pela
Embaixada/Consulado Angolano, a qual deverá estar devidamente
traduzida em português.
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DESTAQUES

PRODUÇÃO

OPORTUNIDADES

COMO COMPRAR DIAMANTES
REQUISITOS E PROCEDIMENTOS
Sem prejuízo da solicitação de documentos adicionais, a empresa
interessada deve submeter à apreciação a seguinte documentação:
• Carta de Intenção dirigida ao Presidente do Conselho de Administração
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

da ENDIAMA-E.P.;
Estatutos;
Certidão de Registo Comercial;
Número de Contribuinte Fiscal;
Certidão de não devedor emitida pelas Autoridades Fiscais;
Relatórios de Contas Auditados dos últimos três (3) anos;
Composição dos Órgãos de Administração, Gestão e Fiscalização,
acompanhada de cópia da deliberação que os elegeu e dos seus
documentos de identificação;
Documentação de Identificação dos Sócios da Empresa;
Apresentação de uma declaração, caso esteja em algum tipo de relação
de grupo onde devem mencionar os nomes e respectivas sedes das
empresas que constituem esse grupo, acompanhada do último relatório
de contas da empresa mãe;
Licença de comercialização de diamantes;
Declarações abonatórias dos seus principais clientes;
Declaração de boas práticas;
Declaração do Banco a atestar a capacidade financeira da empresa;
Informações sobre a existência ou não de processos judiciais pendentes

Nota: Caso a empresa interessada seja de direito estrangeiro, a

documentação referida acima deverá ser reconhecida pelo Ministério
das Relações Exteriores do País de emissão e homologados pela
Embaixada/Consulado Angolano, a qual deverá estar devidamente
traduzida em português.

INVESTIR/PROJECTOS/LAPIDAÇÃO

PILARES SOCIAIS

CONTACTOS
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CENTRO DE FORMAÇÃO
DA ENDIAMA

CENTRO DE FORMAÇÃO

O centro de Formação da ENDIAMA é uma iniciativa estratégica que
visa dar resposta a necessidade de formar jovens no domínio técnicoprofissional, para a indústria diamantífera, capacitar mão de obra angolana,
com vista a maximizar a empregabilidade na região.
m2

Trata-se de um edifício com área do lote de 12.358
administrativo
educacional, composto por Laboratórios, edifício de apoio, campo
polidesportivo, residência para os professores e visitas, internato para os
estudantes, bem com uma área para horticultura.
A capacidade prevista é receber cerca de 250 alunos em 8 salas de aulas,
com utilização de uma biblioteca, oficinas, posto médico, salas de estudo.
Cada curso tem uma duração mínima de 3 meses.
O centro terá 232 funcionários. Tendo em conta as suas responsabilidades
sociais, a ENDIAMA pretende oferecer bolsas de estudo para formação
profissional a jovens comprovadamente sem recursos.

CURSOS E PÚBLICO-ALVO
COMO DAR RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DE
PROFISSIONAIS PARA ACTUAR NO SECTOR MINEIRO?
PÚBLICO-ALVO
• Quadro de pessoal das empresas mineiras;
• Quadro de pessoal das instituições públicas e
privadas da região;

• Cidadãos desempregados residentes na região.
CURSOS (1ª FASE)
• Prospecção;
• Topografia;
• Cartografia;
• Encarregado de Minas;
• Electricidade;
• Mecânico de Engenhos;
• Serralharia;
• Carpintaria;
• Técnico de Ambiente;
• Técnico de Electromecânica;
• Técnico de Informática;
• Técnico de Metalurgia.
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PILARES SOCIAIS

SAÚDE - CLÍNICA SAGRADA ESPERANÇA (CSE)

RESPONSABILIDADE SOCIAL FUNDAÇÃO BRILHANTE

A Clínica Sagrada Esperança foi criada para responder as necessidades dos
trabalhadores do sector, na prestação de cuidados de saúde e de um serviço
social para as comunidades adjacentes aos projectos mineiro.

É o braço social do subsector diamantífero, cujo objectivo é a
implementação de projectos estruturais no âmbito, social a saber: saúde,
educação, cidadania, ambiente, cultura e desporto.

A CSE assegura uma rede de saúde com mais de 200 camas que
disponibiliza um atendimento em todo o tipo de especialidades, formação
contínua do quadro médico e de enfermagem, e possui laboratórios com
equipamentos ao nível do melhor existente no mundo.

O fim único da sua filosofia de trabalho, é levar a riqueza social,
principalmente nas regiões onde a ENDIAMA e seus parceiros exercem as
suas actividades extractivas.

PROJETO AGROINDUSTRIAL DO LESTE

GRUPO DESPORTIVO SAGRADA ESPERANÇA

É um projecto de desenvolvimento agroindustrial integrado para as
províncias da Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico, onde estima-se que venha a
criar um total de 202 mil postos de emprego em actividades como plantação
e processamento de palma, fruteiras e árvores florestais, e outros serviços
adicionais.
Estão também projectadas construções de unidades de produção de energia
eléctrica, 25 escolas do ensino primário e secundário, 3 institutos técnicos, 3
hospitais, 19 centros de saúde e de 4252 quilómetros de estradas.
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O Grupo Desportivo Sagrada Esperança foi financiado pela ENDIAMA
e é representado em duas modalidades, ténis de campo e futebol,
conhecidos também como os Diamantíferos. Ambas as modalidades têm
representação masculina e feminina.
A equipa de futebol GDSE foi campeã do Girabola em 2005 e vencedora
da Taça de Angola 1988 – 1999.
A equipa de futebol GDSE foi campeã do Girabola 2020/2021.
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ENDIAMA E.P.

Rua Major Kanhangulo No.100
+244 222 334 585
+244 222 333 018
endiama.invest@endiama.co.ao
secretariado.gmce@endiama.co.ao
/endiama_ep
/endiama
/endiamaangola
www.endiama.co.ao

CLÍNICA SAGRADA ESPERANÇA

Rua Mortala Mohammed, N. 298. Ilha de Luanda
+244 923 167 950
+244 222 337 276
/clinica sagrada esperança
www.clinicasagradaesperanca.co.ao

GRUPO DESPORTIVO SAGRADA ESPERANÇA

ENDIAMA INVEST
www.endiamainvest.com

SALA DE IMPRENSA
www.endiamaimprensa.com

Avenida 28 de Agosto, Zona Comercial do Dundo
+244 923 379 207
/gd sagrada esperança
www.gdse.ao

