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MENSAGEM DO MINISTRO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS, POR 
OCASIÃO DO DIA DO TRABALHADOR MINEIRO, 27 DE ABRIL 2022 

 

Prezada Trabalhadora Mineira, 

Prezado Trabalhador Mineiro. 

Ao assinalarmos o 37º aniversário do Dia do Trabalhador Mineiro, destacamos a sua 
resiliência como um activo muito valioso para o sucesso da nossa actividade em prol do 
crescimento económico do país e para a melhoria gradual da qualidade de vida das nossas 
populações. 

A situação criada pela Covid-19 continua a ter impacto na mobilidade e na concentração dos 
trabalhadores mineiros nas suas zonas de acção e nas suas actividades, exigindo de todos os 
actores esforços adicionais para garantir o funcionamento regular das empresas, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do nosso país.  

Perante o cenário descrito, aproveito este momento para felicitar e agradecer a todos os 
trabalhadores que, nos seus postos de trabalho, têm feito esforços extraordinários para 
manter as empresas em produção. 

Estando num ano em que somos chamados a balancear o que fizemos durante o mandato 
legislativo, em cumprimento das prioridades estabelecidas nos diferentes instrumentos de 
governação sectorial, assinalamos conquistas importantes como: a aprovação e a 
implementação do novo modelo de governação do sector mineiro; a construção do Pólo de 
Desenvolvimento Mineiro de Saurimo, a inauguração de fábricas de lapidação de diamantes, 
do Centro de Formação Técnico-Profissional para os técnicos necessários à actividade de 
mineração e outras actividades industriais e um Centro de Formação de Avaliadores e 
Lapidadores de Diamantes. Destacamos ainda um aumento significativo na prospecção de 
minerais como cobre, níquel, cobalto, elementos de terras raras, nióbio e fosfatos, sendo 
alguns destes essenciais para a transição energética. Foi ainda marcante a actividade de 
exploração de diamantes, rochas ornamentais, areia siliciosa, argila, gesso e calcário, bem 
como o início da exploração de ouro, ferro e manganês no período pós-independência. 

Como resultado da confiança no nosso trabalho, fruto das reformas iniciadas e 
implementadas no nosso sector, sob liderança de Sua Excelência João Lourenço, Presidente 
da República, e a consequente melhoria do ambiente de negócios, conseguimos trazer para o 
país multinacionais como a Angloamerican, a Rio Tinto, a Tosyali e a Pensana que vêm agregar 
valor à nossa florescente indústria mineira. 

Termino desejando às trabalhadoras e aos trabalhadores mineiros do nosso país votos de 
muita saúde e prosperidade! 

 

DIAMANTINO PEDRO AZEVEDO, 

 

MINISTRO DOS RECURSOS MINERAIS, PETRÓLEO E GÁS 
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