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MENSAGEM DO MINISTRO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS, POR 
OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR MINEIRO, 27 DE ABRIL 

 
Cara trabalhadora mineira, 
Caro trabalhador mineiro, 
 

O dia 27 de Abril foi institucionalizado como o Dia do Trabalhador Mineiro 
Angolano, no ano de 1985, homenageando o trabalhador deste importante 
segmento da economia nacional. 
 
O lema deste ano, para as comemorações do Dia do Trabalhador Mineiro, “O Papel 
do Trabalhador Mineiro no Desenvolvimento Sustentável do País”, destaca o 
carácter resiliente do Trabalhador Mineiro, como um activo valioso para o sucesso 
da actividade mineira em prol do desenvolvimento da economia nacional e da 
melhoria da qualidade de vida do nosso povo. 
 
O Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 estabelece objectivos e metas 
importantes para a prospeção e a exploração de vários minerais existentes no 
nosso país. Estamos empenhados em cumpri-los. 
 
A actual conjuntura económica mundial, provocada pela pandemia da COVID-19, 
exige de todos os trabalhadores capacidades extremas para fazermos face a este 
momento difícil. 
 

Durante as comemorações do 27 de Abril, serão inauguradas uma  mina de 
manganês e outra de diamantes. 
 

Como prometemos, iremos, finalmente, concluir a transferência, de Luanda para o 
Dundo, das sedes da Endiama Mining, o braço operacional da Endiama-EP, e da 
Fundação Brilhante, o seu braço social, procedendo as suas inaugurações. Ainda na 
Lunda norte, será inaugurado um Projecto de carácter social. 
 

Aproveito este momento para agradecer e felicitar todos os trabalhadores que nas 
empresas mineiras têm feito esforços extraordinários para manter a actividade 
produtiva. 
 

Deste modo, desejo às trabalhadoras e aos trabalhadores mineiros angolanos e às 
respectivas famílias, muita saúde. 
 

 
Luanda, 19 de Abril de 2021. 
 
DIAMANTINO PEDRO AZEVEDO 
 
MINISTRO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS 

 



 

 
 
 

 


