
CATOCA 
RELATÓRIO E CONTAS
ANNUAL REPORT

2020











CATOCA 
RELATÓRIO E CONTAS
2020

6

MENSAGEM DO DIRECTOR GERAL 
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

Dear Shareholder, 

The Year 2020 was definitely a landmark year for 
everyone, due to the challenge facing the world 
(the pandemic caused by the COVID-19 virus) 
which required constant assessments, adapt-
ing feasible emerging measures, both from the 
point of view of the prevention of human life, as 
well as the operation of the company in order to 
avoid its total paralysis. 
Although the beginning of the year seemed 
normal, with the increase of positive cases in 
the country, the Angolan Executive declared the 
State of Calamity, presenting several measures, 
the restriction in the use of the workforce being 

Mensagem do Director Geral
Message from the Chairman of the Management Board

Senhor(a) Accionista,

O ano de 2020, definitivamente, foi marcante 
para todos, pelo desafio que o mundo enfrenta 
(a pandemia causada pelo vírus COVID-19) que 
exigiu avaliações constantes, adequando medi-
das emergentes viáveis, tanto do ponto de vis-
ta de prevenção à vida humana, bem como a 
operação da empresa para evitar a sua parali-
sação total.
Embora o início do ano parecesse normal, com o 
aumento do número de casos positivos no país, 
o Governo angolano declarou Estado de Calami-
dade, apresentando várias medidas, sendo a de 
maior impacto para as empresas a restrição ao 
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the one with the greatest impact on companies. 
Companies in the sector found themselves una-
ble to use 100% of their human capital and fixed 
resources, leading many to have to halt opera-
tions entirely. In our case, there was a need to 
redo the production plan, in order to adapt it to 
the new reality, opting to reduce the volume of 
mining mass extraction, stop Treatment Plant no. 
1 and channel the entire process of treatment for 
Plant no. 2.
In view of the challenges imposed, an action 
plan was developed focused on a set of actions 
such as: (i) renegotiation of contracts, (ii) defini-
tion of a team to control and monitor the state 
of biosafety in the company against COVID-19, 
( iii) implementation of a new labour operation 
regime (iv) training through digital platforms to 
train employees in confinement, (v) reduction 
of mining operations in the Luaxe concession, 
seeking only the maintenance of the mine, (vi 
) taking full advantage of diamond trading and 
trading opportunities.
The set of actions taken allowed the company to 
extract 10.67 million m3 of mining mass (34% less 
compared to 2019), having recovered 6.51 mil-
lion carats (957 thousand carats less compared 
to 2019). In financial terms, sales decreased to 
USD 615.12 million (2019: 804.25 million), with a 
total cost of USD 349.23 million (2019: 476.23 
million), yielding a net profit in the order of USD 
163.16 million. 
In the face of this adverse climate, great efforts 
were made in order to maintain social support 
to the communities.

uso total da força de trabalho. As empresas do 
sector viram-se incapazes de usar 100% do seu 
capital humano e activos fixos, e muitas tiveram 
que paralisar totalmente as operações. No nosso 
caso foi necessário refazer o plano de produção, 
de forma a adaptá-lo à nova realidade, optando 
por reduzir o volume de extracção da massa mi-
neira, paralisar a Central de Tratamento número 1 
e canalizar todo o processo de tratamento para 
a Central de Tratamento número 2.
Diante dos desafios impostos, foi desenvolvido 
um plano de acção focado num conjunto de 
acções, tais como: (i) renegociação de contra-
tos, (ii) definição de uma equipa para o controlo 
e monitoramento do estado de biossegurança 
da empresa contra a COVID-19, (iii) implantação 
de um novo regime de operação de mão-de-
-obra (iv) realização de treinamentos por meio 
de plataformas digitais para a capacitação dos 
funcionários em confinamento, (v) redução das 
operações na concessão Luaxe, visando ape-
nas a manutenção da mina, (vi) aproveitamen-
to máximo das oportunidades de comercializa-
ção de diamantes.
O conjunto de acções realizadas permitiu à em-
presa extrair 10,67 milhões de m3 de massa mi-
neira (redução de 34% face a 2019), tendo re-
cuperado 6,51 milhões de quilates (redução de 
957 mil quilates face a 2019). Em termos finan-
ceiros as vendas diminuíram para USD 615,12 mi-
lhões (2019: 804,25 milhões), com um custo total 
de USD 349,23 milhões (2019: 476,23 milhões), o 
que permitiu um lucro líquido da ordem de USD 
163,16 milhões.
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Benedito Paulo Manuel

Diante deste clima adverso, grandes esforços 
foram feitos para manter o apoio social às co-
munidades.
Assim, mantivemo-nos sólidos no apoio ao Go-
verno Local e às autoridades tradicionais, tendo 
disponibilizado meios de biossegurança, equi-
pamentos essenciais, material hospitalar e re-
cursos financeiros para melhorar as condições 
de vida da população e, evidentemente, para 
preservar a boa vida.
Não menos importante, destacamos a deter-
minação e disciplina dos nossos colaboradores 
durante o ano de 2020, que foi essencialmente 
o ponto focal para a empresa não ficar paralisa-
da e conseguir alcançar o resultado apresenta-
do. Esperamos que, com o processo de vacina-
ção durante o ano de 2021, possamos voltar ao 
pleno funcionamento e assim conseguir alcan-
çar os resultados produtivos de acordo com as 
capacidades da Sociedade Mineira de Catoca.

Agradecimentos
Agradecemos aos Accionistas a confiança e a 
dedicação incondicional que os colaboradores 
têm demonstrado para o crescimento e pere-
nidade da Catoca e compartilhamos o orgulho 
de fazer parte integrante desta empresa. Reite-
ramos aos accionistas a nossa vontade de servir 
e garantir a sobrevivência segura da Catoca e 
de estarmos sempre na linha da frente na pros-
secução do seu crescimento e desenvolvimen-
to, reafirmando o nosso compromisso com o 
desenvolvimento da República de Angola.
Sem maiores considerações, apresentamos nos-
so relatório anual sobre os resultados da empre-
sa para o ano de 2020.

Acknowledgements 
We thank the Shareholders for their confidence 
and the unconditional dedication that the em-
ployees have shown towards the growth and 
perpetuity of Catoca and we share their pride 
in being an integral part of this company. We 
reiterate to the Shareholders our willingness to 
serve and guarantee the secure survival of Cato-
ca and to always place ourselves at the forefront 
in the pursuit of its growth and development, 
and we reaffirm our commitment to the devel-
opment of the Republic of Angola.  
Without further considerations, we submit our 
annual report on the company’s results for the 
year 2020. 
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. RECUPERAR, 
DE FORMA 
SUSTENTÁVEL, 
RESERVAS 
DIAMANTÍFERAS, 
ASSEGURANDO QUE 
OS NOSSOS PRODUTOS 
SE DISTINGAM 
INTERNACIONALMENTE 
PELO SEU VALOR E 
ELEVADA QUALIDADE, 
PROMOVENDO O 
DESENVOLVIMENTO, 
A RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 
E UM CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
POSITIVO, ASSENTE  
EM PRÁTICAS 
SEGURAS, VALORES 
E PRINCÍPIOS ÉTICOS.

. ESTAR ENTRE 
AS 3 MAIORES 
EMPRESAS 
DIAMANTÍFERAS 
DO MUNDO, EM 
FACTURAÇÃO.. APROFUNDAR A 
CADEIA DE VALOR 
E DIVERSIFICAR 
A ACTIVIDADE 
(SUBPRODUTO).. INOVAR AS 
TECNOLOGIAS 
E TÉCNICAS 
PRODUTIVAS, DE 
FORMA A AUMENTAR 
A PRODUÇÃO E 
PRODUTIVIDADE.. EXPANDIR A ÁREA 
DE ACTUAÇÃO PARA 
ALÉM DO TERRITÓRIO 
ANGOLANO.

. CRENÇA. ÉTICA. RESPEITO. SOLIDARIEDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA. DISCIPLINA. COMPROMETIMENTO. EXCELÊNCIA. INOVAÇÃO. COMPETITIVIDADE
 

MISSÃO
MISSION

VISÃO
VISION

VALORES
VALUES

. To recover diamond 
reserves in a sustainable way, 
ensuring that our products are 
internationally distinguished 
by their value and high quality, 
promoting development, 
socio-environmental 
responsibility and a positive 
organizational environment, 
based on safe practices, 
values and ethical principles 

. To be among the 
3 biggest diamond 
companies in the world in 
terms of turnover. 
. To deepen the value 
chain and diversify the 
activity (by-product). 
. To innovate technologies 
and production 
techniques in order to 
increase production and 
productivity. 
. To expand the area of 
action beyond Angolan 
territory. 

. Belief 

. Respect 

. Solidarity 

. Trust 

. Safety 

. Discipline 

. Commitment 

. Excellence 

. Innovation 

. Competitiveness
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1.2 Estrutura Accionista e Directores 1.2. Shareholder Structure and Board 
of Directors 

ESTRUTURA ACCIONISTA
SHAREHOLDER STRUCTURE

41%
ENDIAMA

41%
ALROSA

18%
LLI

Benedito Paulo 
Manuel
Director Geral
Director General (DG)

Aleksandr Kozupeev
Director Geral Adjunto 
para área Técnica 
Deputy Director 
General (DDG) for 
Technical Dept.

Chuvelin Sergey 
Viktorovich
Director Geral Adjunto 
para área Financeira
Deputy Director 
General (DDG) for 
Financial Dept.

Paulo Mandela A. Martins
Director Geral Adjunto 
para área Adminsitrativa
Deputy Director General 
(DDG) for Adminstrative 
Dept.
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2.1
2.1 Contexto de mercado

No ano de 2020 as empresas tiveram que adap-
tar-se à nova realidade (viver com a Covid-19), 
que obrigou a optar por medidas de segurança 
e mudanças no seu funcionamento, sendo de 
destacar os seguintes impactos no sector dia-
mantífero:

• O fecho da mina de Argyle, na Austrália, a res-
trição e cancelamento das operações mineiras, 
originaram a redução do volume de produção 
em quilates de 139 milhões em 2019 para 111 mi-
lhões em 2020 (-20,5%) e, consequentemente, 
a redução do volume de receita causada pela 
continua baixa dos preços e principalmente o 
cancelamento das comercializações no 1º se-
mestre de 2020, retomando apenas no último 
trimestre do ano, o que reduziu as receitas em 
33% (2019: USD 12,2 mil milhões);

• As perspectivas apontam melhorias no sector 
relativamente à produção e comercialização, 
caso continue a aplicação de vacinas de pre-
venção contra o corona vírus e se houver esta-
bilidade nas economias dos principais consumi-
dores do mercado (E.U.A, China e India).

• A nível interno, em Angola implementaram-se 
políticas e medidas para impedir a dissemina-
ção do coronavírus. Em 2021, iniciou o processo 
de vacinação da população, sendo expectável 
que haja mudança para melhor, a partir do se-
gundo semestre, no funcionamento laboral das 
empresas.

• Angola faz parte dos maiores produtores de 
diamantes no mundo. Internamente (consider-
ando-se o total de produção industrial), Catoca 
é líder, com uma quota de 87,7% em volume e 
60,5% em valor. Segundo a Sodiam (Sociedade 
de Comercialização de Diamantes de Angola), 
o valor do mercado de diamantes brutos em 
Angola, em 2020, diminuiu de 1.263,09 para 
1.016,41 milhões de USD, resultante da redução 
de 9,12 para 7,72 milhões de quilates. 

2.1 Market Context

In 2020 companies had to adapt to the new re-
ality (living with Covid-19), which forced them 
to opt for safety measures and changes in their 
operations, with the following impacts on the 
diamond sector being of note: 

• The closure of the Argyle mine in Australia, the 
restriction and cancellation of mining opera-
tions, originated the reduction of the production 
volume in carats from 139 million in 2019 to 111 
million in 2020 (-20.5%) and, consequently, the 
reduction of the volume of revenue caused by 
the continued decline in prices and mainly the 
cancellation of commercialisations in the 1st half 
of 2020, resuming only in the last quarter of the 
year which reduced revenues by 33% (2019: 
USD 12.2 billion); 

• The prospects point to improvements in the 
sector in relation to production and marketing, 
if the application of vaccines for prevention 
against the coronavirus continues and if there is 
stability in the economies of the main consum-
ers of the market (USA, China and India). 

• Internally, policies and measures have been 
implemented in Angola to prevent the dissem-
ination of coronavirus. In 2021, the process of 
vaccinating the population began, and it is ex-
pected that there will be a change for the bet-
ter, starting in the second semester, in the way 
companies work.

• Angola is one of the largest diamond produc-
ers in the world. Internally (considering total in-
dustrial production), Catoca is the leader, with 
a share of 87.7% in volume and 60.5% in value. 
According to Sodiam (Sociedade de Comer-
cialização de Diamantes de Angola), the market 
value of rough diamonds in Angola in 2020 de-
creased from USD 1,263.09 million to USD 1,016.41 
million, as a result of the reduction from 9.12 to 
7.72 million carats. 

CONTEXTO DE MERCADO  
MARKET CONTEXT
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MINA  
MINE

2019 2020

% VOLUME VALOR
VALUE

QUOTA DE PRODUÇÃO E QUOTA DE VENDA 
PRODUCTION QUOTA AND SALES QUOTA

% VOLUME VALOR
VALUE

QUILATES 
CARATS

USD QUILATES 
CARATS

USD

CATOCA 89,7% 61,0 87,7% 60,5

CUANGO 2,4% 5,9 2,1% 5,1

CHITOTOLO 2,4% 11,1 2,5% 10,6

SOMILUANA 1,5% 6,1 1,2% 4,6 

CAMÚTWE 0,8% 5,0 0,8% 3,9 

LUNHINGA (ANTES LUÓ) 0,7% 1,0 1,5% 2,3

LUACHIMO 0,7% 1,2 0,6% 1,0

UARI CAMBANGE 0,6% 2,6 1,0% 4,2

FURI 0,3% 1,2 1,1% 2,5

CALONDA 0,3% 0,7 0,3% 0,8

LUMINAS 0,2% 0,6 0,4% 1,2

LULO 0,2% 3,3 0,3% 2,5

OUTRAS OTHERS 0,1% 0,2 0,3% 0,8

TOTAL - ANGOLA (MILHARES) 9 115 1 263 090 7 720 1 016 414
TOTAL - ANGOLA (THOUSAND)           

Evolução do preço 
médio do quilate

Carat average price 
evolution

120

100

80

60

40

20

20162009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020

62,23 76,95 90,45 86,22 89,68 92,66 86,65 83,76 89,31 110,11 99,88 93,75

CONTEXTO DE MERCADO  
MARKET CONTEXT
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3.1

INDICADORES DE PRODUÇÃO E FINANCEIROS  
PRODUCTION AND FINANCIAL INDICATORS

3.1 Resultados da Produção 
Com o aumento de casos de COVID-19 em An-
gola, foram definidas e implementadas políticas 
e medida que visam mitigar a propagação do 
vírus no país.  Dadas as circunstâncias, definimos 
novas metas de produção, implementadas a 
partir de Abril, e um novo regime de funciona-
mento onde: (i) reduziu-se o plano de extração 
de massa mineira de 14,7 milhões no ano para 
9,39 milhões de m3; (ii) paralisamos a Central 
de Tratamento nº 1, o que reduziu o volume de 
toneladas tratadas e, consequentemente, o vo-
lumes de quilates recuperados.

3.1 Production Results  
With the increase of COVID-19 cases in Angola, 
policies and measures to mitigate the spread 
of the virus in the country were defined and 
implemented. Given the circumstances, we 
defined new production targets, implemented 
from April onwards, and a new operating re-
gime where (i) the plan for mining mass extrac-
tion was reduced from 14.7 million in the year 
to 9.39 million m3; (ii) we stopped Treatment 
Plant No. 1, which reduced the volume of tons 
treated and, consequently, the volumes of car-
ats recovered. 

20

INDICADORES DE PRODUÇÃO 
PRODUCTION INDICATORS

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

1995-2015

CATOCA 

QUILATES RECUPERADOS 

ESTÉRIL REMOVIDO (M³) 

MINÉRIO EXTRAÍDO (M³) 

MINÉRIO TRATADO (T) 

TEOR 

QUILATES VENDIDOS  

87 123 038

133 904 200

62 608 000

127 796 180

0,69

86 500 554

2016

CATOCA 

7 215 779

9 013 100

4 947 400

10 435 300

0,69

7 024 045

2017

CATOCA 

7 654 142

10 163 700

5 511 000

11 421 700

0,67

7 489 531

2018

CATOCA 

7 351 354

10 199 300

5 922 000

11 746 300

0,63

6 712 883

CAT-E42

485 965

1 309 300

414 000

1 147 400

0,42

0

2019

CATOCA 

7 466 147

9 737 800

6 458 500

12 369 500

0,60

7 948 115

2020

CATOCA 

6 509 004

5 480 600

5 186 700

10 683 800

0,61

6 522 318

TOTAL 

RECOVERED CARATS

STERILE REMOVED (M3)

MINED ORE(M3)

TREATED ORE (T)

CONTENT

CARATS SOLD

123 805 429

179 808 000

91 047 600

185 600 180

0,67 

122 197 446
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INDICADORES DE PRODUÇÃO E FINANCEIROS  
PRODUCTION AND FINANCIAL INDICATORS

Assim, em 2020 a produção, face ao ano de 2019, 
esteve abaixo desde o volume de extração de 
massa mineira até à recuperação de quilates. Como 
resultados foram obtidos os seguintes volumes:

• A extração de massa mineira registou um volu-
me de 10,7 milhões de m3 (2019: 16,2 milhões de 
m3), tendo extraído menos 4,3 milhões de m3 
de estéril (2019: 9,7 milhões de m3) e menos 1,3 
de minério (2019: 6,5 milhões de m3).

Thus, in 2020 production, compared to 2019, 
was down from the volume of mining mass 
extraction to carat recovery. The following vol-
umes were obtained as results: 

• Mining mass extraction recorded a volume 
of 10.7 million m3 (2019: 16.2 million m3), having 
extracted 4.3 million m3 less waste rock (2019: 
9.7 million m3) and 1.3 less ore (2019: 6.5 million 
m3). 

GEOLOGIA 
GEOLOGY

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

POÇOS PARA EXPLOSÃO (METROS)

AMOSTRAS DE TAROLO (TONELADAS)

AMOSTRAS DE GRANDE VOLUME (TONELADAS)

POÇOS DE GEOLOGIA DE PRODUÇÃO (METROS)

POÇOS DE PROSPECÇÃO GEOLÓGICA NAS ANOMALIAS (METROS)

2016 2017

333.283

66

510

1.262

4.225

383.564

306

243

1.334

9.825

2018

329.524

34

41

648

11.795

2019

317.175

44,52

4,70

1.212,0

1.854,3

EXPLOSION WELLS (METERS)

CORE SAMPLES (TONNES)

LARGE VOLUME SAMPLES (TONNES)

PRODUCTION GEOLOGY WELLS (METERS)

GEOLOGICAL PROSPECTING WELLS IN ANOMALIES (METERS)

2020

172.506,6

108,39

36,38

2.448,9

611,8

EXPLORAÇÃO MINEIRA
MINING EXPLORATION

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

2016

CATOCA 

2017

CATOCA 

2018

CATOCA CAT-E42

2019

CATOCA 

2020

CATOCA 

EXTRAÇÃO E REMOÇÃO DA  MASSA MINEIRA (M³)

BALDEAÇÃO E OBRAS TÉCNICAS (M³)

MINÉRIO PROVENIENTE DO STOCK (M³)

COEFICIENTE DE ESTÉRIL/MINÉRIO (M³)

13.960.500

664.000

397.600

1,82

15.674.700

465.000

273.000

1,84

16.121.300

934.000

389.500

1,72

1.723.300

474.600

1.006.100

3,16

MINING MASS EXTRACTION AND REMOVAL (M³)

TRANSHIPMENT AND TECHNICAL WORKS (M³)

ORE FROM STOCK (M³)

COEFFICIENT OF STERILE/ORE (M³)

16.196.300

1.581.900

1.175.400

1,51

10.667.300

697.500

376.600

1,06
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*Contempla os volumes de Catoca e CAT-E42  
*Includes Catoca and CAT - E42 volumes

METALURGIA
METALLURGY

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

TRATAMENTO DE MINÉRIOS (TONELADA)

PRODUTIVIDADE (T/H)

RECUPERAÇÃO DE DIAMANTES (QUILATES)

TEOR DE DIAMANTES (QE/T)

2016 2017

10.435.300

653

7.215.779

0,69

11.421.700

739

7.654.142

0,67

2018*

12.893.700

803

7.837.318

0,61

2019

12.369.500

805

7.466.147

0,60

TREATMENT OF ORES (TONNE)

PRODUCTIVITY (T/H)

DIAMOND RECOVERY (CARAT)

DIAMOND CONTENT (QE/T)

2020

10 683 800

1156,56

6.509.004

0,61

• O tratamento foi de 10,7 milhões de toneladas, 
menos 1,7 milhões, por conta da paralisação da 
Central de Tratamento nº1, tendo recuperado 
um total de 6,5 milhões de quilates (2019: 7,5 mi-
lhões de quilates).

• O Strip Ratio (razão entre o estéril removido/ 
minério extraído) em 2020 atingiu um valor de 
1,06 m3, abaixo do registado em 2019.

3.2 Energia eléctrica
Em 2020, a geração global de energia (Central 
Termoeléctrica de Catoca e Hidrochicapa) foi 
de 129.807.632 KWh, sendo 33.749.984 KWh da 
Termoeléctrica de Catoca (26%) e 96.062.558 
KWh da Hidrochicapa (74%). Face ao ano de 
2019, registou-se uma redução na ordem de 
14% (2019 - 150.664.270 Kwh), não obstante algu-
mas interrupções não programadas, quer por 
avarias técnicas ou por questões atmosféricas. 
A partir de Abril de 2020, registou-se a paralisa-
ção total da Central de Tratamento nº1, o que 
reduziu a necessidade de consumo de energia, 
influenciando a redução do funcionamento dos 
Grupos Geradores da Central Termoeléctrica 
de Catoca e um maior aproveitamento do for-
necimento da Hidroeléctrica da Chicapa.

• Treatment was 10.7 million tonnes, down 1.7 
million, due to the shutdown of Treatment Plant 
no. 1, having recovered a total of 6.5 million car-
ats (2019: 7.5 million carats). 

• The Strip Ratio (ratio between sterile removed/ 
ore extracted) in 2020 reached a value of 1.06 
m3, below that recorded in 2019. 

3.2 Electrical energy
In 2020, the global generation of energy (Ca-
toca Thermoelectric Plant and Hidrochicapa) 
was 129,807,632 KWh, of which 33,749,984 KWh 
from Catoca Thermoelectric Plant (26%) and 
96,062,558 KWh from Hidrochicapa (74%). Com-
pared to 2019, there was a reduction in the order 
of 14% (2019 - 150,664,270 Kwh), despite some 
unscheduled interruptions, either due to tech-
nical malfunctions or atmospheric issues. As of 
April 2020, the total shutdown of Treatment Plant 
no. 1 was registered, which reduced the need 
for energy consumption, influencing the reduc-
tion of the operation of the Generating Groups 
of the Catoca Thermoelectric Power Plant and a 
greater use of the supply from the Chicapa Hy-
droelectric Power Plant.
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RESULTADOS FINANCEIROS 
FINANCIAL RESULTS  

A empresa apresentou, no decorrer do ano de 
2020, uma redução nas vendas de USD 189,12 
milhões, influenciada pela redução  do volume 
de venda (2020: 6.522 mil Qe ; 2019: 7.948 mil 
Qe) e do preço médio de venda (2020: USD 
93,75/Qe ; 2019: USD 99,88/Qe). 
Quanto aos custos operacionais, em termos ab-
solutos, diminuíram em USD 70,57 milhões, face 
ao ano de 2019. Como principais factores temos 
a destacar:

I. A paralisação da Central de Tratamento nº1 
que influenciou a redução do volume de trata-
mento e em contrapartida a baixa do custo de 
produção; 

II. A baixa considerável no consumo de mate-
riais, originada pela baixa utilização dos equipa-
mentos mineiros móveis, a redução das horas 
de trabalho dos geradores da Central Termoe-
léctrica e dos componentes da Central de Tra-
tamento nº1. Com grande destaque temos o 
baixo consumo de gasóleo (2020: 37,90 milhões 
de litros; 2019: 62,96 milhões de litro) e uma re-
dução do preço médio do gasóleo (2020: USD 
0,26 /L ; 2019: USD 0,40 /L) por conta da desva-
lorização cambial;

III.  O baixo custo com a Mão-de-obra, derivado 
da redução das remunerações adicionais - pré-
mios e outros subsídio que foram suspensos;

IV. Redução dos trabalhos de perfuração e de-
tonação (2020: 4.821 mil m3 ; 2019: 9.113 mil m3), 
tendo o custo unitário reduzido de USD 3,9 /m3  
em 2019 para USD 3,5 /m3 em 2020; 

V. Outros ganhos com serviços administrativos 
e especializados resultantes da renegociação 
de contratos com terceiros por conta da baixa 
necessidade existente, devido às limitações in-
corridas no momento;

Relativamente aos Custos não Operacionais, 
comparados a 2019, registaram um valor inferior 
na ordem de USD 29,04 milhões, face aos USD 
85,48 milhões (-56,44 milhões), fruto das medi-
das adoptadas pela Gerência, como a suspen-
são de todas as actividades de prospecção e 
pesquisas nas novas concessões (Txiafua, Gan-

The company presented, during 2020, a reduc-
tion in sales of USD 189.12 million, influenced by 
the reduction in sales volume (2020: 6,522 thou-
sand Qe ; 2019: 7,948 thousand Qe) and in the 
average sales price (2020: USD 93.75/Qe ; 2019: 
USD 99.88/Qe). 
As for operating costs, in absolute terms, they 
decreased by USD 70.57 million, compared to 
2019. As main factors we have to highlight: 

I. The shutdown of Treatment Plant no. 1 which 
influenced the reduction in the treatment vol-
ume and in contrast the decrease in the pro-
duction cost; 

II. The considerable decrease in the consump-
tion of materials, originated by the low use of 
the mobile mining equipment, the reduction 
of the working hours of the generators of the 
Thermoelectric Plant and of the components of 
Treatment Plant nº1. We highlight the low con-
sumption of diesel (2020: 37.90 million litres; 
2019: 62.96 million litres) and a reduction in the 
average price of diesel (2020: USD 0.26 /L; 2019: 
USD 0.40 /L) due to the currency devaluation; 

III. The low cost of labour, due to the reduction 
in additional remuneration - bonuses and other 
subsidies that were suspended; 

IV. Reduction in drilling and blasting work (2020: 
4,821 thousand m3; 2019: 9,113 thousand m3), 
with the unit cost reduced from USD 3.9 /m3 in 
2019 to USD 3.5 /m3 in 2020; 

V. Other gains with administrative and special-
ized services resulting from the renegotiation 
of contracts with third parties on account of 
the low existing need, due to the limitations in-
curred at the time; 

With regard to Non-Operating Costs, compared 
to 2019, they recorded a lower value of around 
USD 29.04 million, compared to USD 85.48 mil-
lion (-56.44 million), as a result of the measures 
adopted by Management, such as the suspen-
sion of all prospecting and research activities in 
the new concessions (Txiafua, Gango and Lu-
angue), maintaining only the security services 
on the perimeter of the concessions. In the Lu-
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FINANCIAL RESULTS  

go e Luangue), mantendo-se apenas os serviços 
de segurança no perímetro das concessões. Na 
Concessão do Luaxe foram realizados trabalhos 
mínimos para garantir a manutenção da mina. 
O resultado líquido reduziu de USD 182,96 mi-
lhões em 2019 para USD 163,16 milhões em 2020 
(-19,80 milhões de USD), com a margem líqui-
da de 27%, que aumentou face ao ano anterior 
(23% em 2019).
Em relação aos investimentos, a empresa reali-
zou vários investimentos em meios fixos e infra-
-estruturas na ordem de USD 15,80 milhões (2019 
: 30,09 milhões), sendo de destacar cerca de 
USD 8,24 milhões em equipamentos mineiros 
móveis (camiões, empilhadeiras, escavadeiras e 
outros), investimento em novas concessões de 
UDS 34,14 milhões.

axe Concession, minimal work was carried out 
to ensure the maintenance of the mine. 
Net income reduced from USD 182.96 million 
in 2019 to USD 163.16 million in 2020 (USD -19.80 
million), with the net margin of 27%, which in-
creased compared to the previous year (23% in 
2019). 
With regard to investments, the company made 
various investments in fixed means and infra-
structure to the tune of USD 15.80 million (2019 
: USD 30.09 million), highlighting about USD 8.24 
million in mobile mining equipment (trucks, fork-
lifts, excavators and others), investment in new 
concessions of USD 34.14 million.
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INDICADORES FINANCEIROS
METALLURGY

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

2016 2017

593,6

42,1

551,5

358,7

192,6

251,8

10,1

182,5

47,9

134,6

 

66,9

19,5

676,5

48,5

628,0

358,6

251,7

314,2

35,8

215,9

56,9

159,0

 

86,6

49,2

2018

750,3

58,2

692,1

399,2

317,4

383,9

115,9

201,5

55,4

146,1

 

48,0

76,8

2019

804,2

57,3

746,9

390,7

331,8

393,7

85,5

246,3

63,3

183,0

 

30,1

80,4

2020

615,1

43,3

571,8

320,2

244,8

302,7

29,0

215,7

52,6

163,2

 

15,8

34,1

US$ Milhões US$ Million

GROSS SALES

TAX (PRODUCTION AND MARKETING)

NET SALES

COSTS

OPERATING PROFIT

EBITDA

NON-OPERATING EXPENSES/REVENUES

PROFIT BEFORE INDUSTRIAL TAX

INDUSTRIAL TAX

NET INCOME FOR THE YEAR

INVESTMENTS IN FIXED ASSETS

INVESTMENTS IN NEW PROJECTS

VENDAS BRUTAS

IMPOSTO (PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO)

VENDAS LÍQUIDAS

CUSTOS

LUCRO OPERACIONAL

EBITDA

DESPESAS/ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

LUCRO ANTES DE IMPOSTO INDUSTRIAL

IMPOSTO INDUSTRIAL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

 

INVESTIMENTOS EM MEIOS FIXOS 

INVESTIMENTOS EM NOVOS PROJECTOS
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No âmbito da contribuição social para melhorar 
a qualidade de vida das comunidades circunvi-
zinhas, zona de influência e sociedade em ge-
ral, Catoca tem desenvolvido acções através de 
programas nos domínios da Educação, Saúde, 
Cultura, Desporto e Lazer, Ambiente e Seguran-
ça. Em 2020, a concretização dessas actividades 
ficou condicionada devido à situação da CO-
VID-19 no país.

5.1 Educação
A área da educação foi a mais afectada com as 
restrições causada pela COVID-19. Não obstante ao 
contexto, foram efectuados apoios relativos à ga-
rantia de maior e melhor segurança contra a pan-
demia e educação sobre os cuidados a observar:

• Oferta de material de biossegurança em 20 
escolas primárias, beneficiando de 5500 másca-

As part of the social contribution to improve 
the quality of life of surrounding communi-
ties, zone of influence and society in general, 
Catoca has developed actions through pro-
grammes in the areas of Education, Health, 
Culture, Sports and Leisure, Environment and 
Safety. In 2020, the implementation of these 
activities was conditioned due to the COVID-19 
situation in the country. 

5.1 Education 
The area of education was the most affected by 
the restrictions caused by COVID-19. Despite the 
context, support was provided to ensure great-
er and better security against the pandemic and 
education on precautions to be observed: 

• Offering biosafety material to 20 primary 
schools, benefiting from 5500 masks for pupils, 
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ras para os alunos, 24 tambores com torneiras 
e unidades de sabão às escolas circunvizinhas 
da Mina;

• Sensibilização sobre a prevenção da COVID-19 
– desde o controlo da entrada de pessoas es-
tranhas no bairro, limpeza constante na comu-
nidade, lavagem constante das mãos e o uso 
correcto de máscaras.

• Cinco jovens das comunidades de (Luenda, 
Caxita/Muandonge e Caicanga) foram inseri-
dos no Centro de Formação Profissional para 
a frequência, durante 3 meses, de cursos téc-
nico-profissionais de Informática, Electricidade 
Predial e Electricidade Auto.

24 drums with taps and soap units to the schools 
surrounding the Mine; 

• Awareness on the prevention of COVID-19 - 
from controlling the entry of strangers into the 
neighbourhood, constant cleaning in the com-
munity, constant hand washing and the correct 
use of masks. 

• Five young people from the communities of 
(Luenda, Caxita/Muandonge and Caicanga) 
were included in the Professional Training Cen-
tre to attend technical and professional courses 
for three months in IT, Building Electricity and 
Auto Electricity. 
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5.2 Cultura, desporto e lazer
Essas actividades registaram em 2020 uma dinâ-
mica fora do habitual, dado o actual contexto da 
pandemia da COVID-19, condicionando o seu fun-
cionamento. Não obstante a situação citada, foi 
possível, no primeiro trimestre, celebrar:

(I) o dia internacional da mulher, com visitas aos 
presídios femininos (Luanda e Saurimo), com doa-
ções de artigos de higiene; 

(II) dia de carnaval, com a realização de uma festa 
no espaço de lazer de Catoca, na Lunda Sul. 

Realizaram-se também aulas online de spinning, 
promovendo o estilo de vida saudável aos co-
legas, tendo sido implementadas as medidas de 
combate e controlo da expansão da COVID. Con-
solidou-se, igualmente, o avanço das aulas diárias 
ou semanais.

5.2 Culture, sport and leisure 
These activities registered an unusual dynamic 
in 2020, given the current context of the COV-
ID-19 pandemic, conditioning their operation. 
Despite the situation cited, it was possible in the 
first quarter to celebrate: 

(I) International Women’s Day, with visits to fe-
male correctional services (Luanda and Sauri-
mo), with donations of hygiene items; 

(II) Carnival Day, with the holding of a party in 
the leisure area of Catoca, in Lunda Sul. 

Online spinning classes were also held, promot-
ing a healthy lifestyle to the colleagues. The pro-
gress of daily or weekly classes was also con-
solidated. 
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5.3 Merenda escolar
O programa Merenda Escolar distribui leite de 
soja e pães a crianças estudantes do ensino 
primário. Em 2020 foram produzidas e distribuí-
das apenas 650 mil unidades de merenda, no 
1º trimestre, por causa das restrições impostas 
pela pandemia da COVID 19. A suspensão da 
actividade escolar levou, concomitantemente, à 
interrupção da produção da merenda escolar 
(2,8 milhões de unidades não produzidas). 

5.3 School lunch 
The School Meals programme distributes soya 
milk and bread to primary school children. In 
2020, only 650,000 units of snacks were pro-
duced and distributed in the 1st quarter due to 
the restrictions imposed by the COVID 19 pan-
demic. The suspension of school activity led 
concomitantly to the interruption of the produc-
tion of school meals (2.8 million units not pro-
duced).
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5.4 Social support 
Within the scope of social support, despite the 
restrictions imposed by the COVID-19 situation, 
the following actions were carried out: 

• Community Agriculture Fostering Programme: 
has enabled the fostering of community agricul-
ture and the development of sustainable activity 
in order to enhance and improve the quality of 
life of the populations surrounding Catoca. The 
main actions carried out in 2020 were: 
(I) Harvesting cassava in the community farm of 
the village of Sambaia, in an extension of 4 hec-
tares; its transformation into cassava bread and 
manioc; sale of 600 kg of manioc to the com-
pany Novagest; 
(II) Land preparation with the agricultural tractor, 
at the level of harrowing, furrowing and plough-
ing in the communities of Luenda, Caxita, Sacax-
ima, Saipupo, Zorrô, Sueja and Itengo; 
(III) Support with seeds, hoes, machetes, files 
and axes to the field of the Mona Quimbundo 
Students Home and works with the agricultural 
tractor in an area of 8 hectares; 

5.4 Apoio social 
No âmbito do apoio social, apesar das restrições 
impostas pela situação da COVID-19, foram realiza-
das as seguintes acções:

• Programa de Fomento de Agricultura Comu-
nitária: tem permitido fomentar a agricultura 
comunitária e o desenvolvimento da actividade 
sustentável de forma a potenciar e melhorar a 
qualidade de vida das populações circunvizi-
nhas de Catoca. As principais acções desenvol-
vidas em 2020 foram: 
(I) Colheita da mandioca na lavra comunitária 
da aldeia de Sambaia, numa extensão de 4 hec-
tares; sua transformação em bombô e em fuba; 
venda de 600 kg de fuba à empresa Novagest; 
(II) Preparação da terra com o tractor agrícola, a 
nível de gradagem, sulcagem e charruagem nas 
comunidades do Luenda, Caxita, Sacaxima, Saipu-
po, Zorrô, Sueja e Itengo; 
(III) Apoio com sementes, enxadas, catanas, limas 
e machados ao campo do Lar dos Estudantes de 
Mona Quimbundo e trabalhos com o tractor agrí-
cola numa área de 8 hectares;

INDICADORES SOCIAIS
SOCIAL INDICATORS
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• Programa de Saúde: nos dois primeiros meses 
do ano foram encaminhadas para consulta médi-
ca 231 pessoas (sobas, professores e seus depen-
dentes). Por conta da Covid-19, as consultas para 
os sobas e seus dependentes na Clínica de Cato-
ca, ficaram restringidas a partir de Abril;

• Continuada a remodelação do posto médico da 
comunidade de Sambaia com a instalação de um 
sistema de iluminação solar;

• Doados medicamentos e material de biossegu-
rança á Delegação da Saúde da Lunda Sul, com 
objectivo de garantir maior assistência medica-
mentosa à população local; 

• Programa de apoio alimentar: através da dispo-
nibilização de plafond mensal para aquisição de 
alimentos e outros bens no Supermercado, bene-
ficiou 397 pessoas (2019: 385 pessoas (professores, 
autoridade tradicionais das comunidades circunvi-
zinhas e entidades governamentais). Além destes, 
1000 pessoas benefeciaram de 2.176 máscaras e 
barras de sabão para fazer a sua higiene e prote-
ger-se do coronavírus. No âmbito do programa, 

• Health Programme: in the first two months of 
the year, 231 people (sobas, teachers and their 
dependents) were referred for medical consul-
tation. Due to Covid-19, the consultations for the 
sobas and their dependents at the Catoca Clinic 
were restricted from April;

• Continued the remodelling of the medical 
post of the Sambaia community with the instal-
lation of a solar lighting system; 

• Medicines and biosecurity material donated to 
the Health Delegation of Lunda Sul, with the aim 
of guaranteeing greater medical assistance to 
the local population; 

• Food support programme: through the provi-
sion of a monthly ceiling for the purchase of food 
and other goods at the Supermarket, benefited 
397 people (2019: 385 people (teachers, tradition-
al authorities from surrounding communities and 
government entities). In addition to these, 1,000 
people benefited from 2,176 masks and soap bars 
to perform their hygiene and protect themselves 
from coronavirus. As part of the programme, 80 

INDICADORES SOCIAIS
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80 idosos beneficiaram de cestas básica com 
bens de primeira necessidade, além das másca-
ras e sabão.

• Foram realizadas obras de melhoria dos equipa-
mentos sociais (chafarizes) instalados nas comuni-
dades circunvizinhas, da que se acresce a solda 
de portões e distribuição de chapas de zinco (749 
unidades).

• Em apoio ao programa de massificação do Bi-
lhete de Identidade e Cédulas Pessoais nas co-
munidades, foi possível efectar 3.696 registos nas 
aldeias de Saipupo e Sachicucu. 

• Com periodicidade trimestral, realizaram-se 
doações de produtos de primeira necessidades 
e produtos higiênicos a 4 lares de acolhimento de 
crianças e idosos, bem como à leprosaria de Ca-
mundambala (perto de 15 toneladas);

• No final do ano, o Lar 1 de Dezembro, o Lar São 
João Calábria, o Lar dos Idosos e crianças interna-
das na Pediatria de  Saurimo receberam três al-
moços solidários e brinquedos, beneficiando 250 
pessoas (idosos e crianças).

elderly people have received baskets of basic 
necessities, in addition to masks and soap. 

• Work was carried out to improve the social 
equipment (fountains) installed in the surround-
ing communities, in addition to welding gates 
and distributing zinc sheets (749 units).

• In support of the Program which enables a 
great number of people to have identity cards 
(I.D.’s), Personal Identity Cards in the communi-
ties, it was possible to carry out 3,696 registra-
tions in the villages of Saipupo and Sachicucu. 

• On a quarterly basis, basic necessities and hy-
giene products were donated to 4 homes for 
children and elderly people, as well as to the 
Camundambala leprosy hospital (around 15 tons); 

• At the end of the year, the “1 de Dezembro “ 
home for care, the São João Calábria Home, the 
Home for the Elderly and children hospitalised 
at the Saurimo Paediatrics Unit received three 
solidarity lunches and toys, benefiting 250 peo-
ple (elderly and children).
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5.5 Formação profissional
No âmbito da formação profissional, Catoca conti-
nua a apostar na elevação de conhecimentos dos 
seus colaboradores, de forma a aprimorar e de-
senvolver as competências. Apesar de contexto 
da pandemia, foi possível efectuar formações à 
distância (online) capacitando 1.057 colaborado-
res em competências teóricas e práticas. No total, 
foram realizadas 97 formações em 9 meses;

5.6 Serviços
No decorrer de 2020, são merecedores de desta-
que os seguintes serviços:

• Foram servidas 1,63 milhões de refeições (2019 – 
2,28 milhões de refeições); 
• Foram alojados mensalmente na Vila de Catoca 
1.490 colaboradores e terceiros (2019 – 1.490 alo-
jados);
• Foram transportados 144.600 trabalhadores no 
trajecto Saurimo-Catoca-Saurimo (2019 – 579.815 
transportados);
• Foram transportados, via aérea, 5.299 colabo-
radores, visitantes em serviços, dependentes e 
solicitações de instituições locais (2019  – 17.522 
transportados);

5.5 Vocational training 
Within the scope of professional training, Catoca 
continues to invest in raising the knowledge of 
its employees, in order to improve and devel-
op skills. Despite the pandemic context, it was 
possible to carry out distance training (online) 
training 1,057 employees in theoretical and prac-
tical skills. In total, 97 trainings have been carried 
out in 9 months; 

5.6 Services
During 2020, the following services deserve to 
be highlighted: 

• 1.63 million meals were served (2019 - 2.28 mil-
lion meals); 
• 1,490 employees and third parties were 
housed monthly in the Catoca Village (2019 - 
1,490 housed); 
• 144,600 workers were transported on the Sau-
rimo-Catoca-Saurimo route (2019 - 579,815 trans-
ported); 
• 5,299 employees, visitors in services, depend-
ents and requests from local institutions were 
transported by air (2019 - 17,522 transported);.

INDICADORES SOCIAIS
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5.7 Higiene e segurança no trabalho
Na vertente da Higiene e Segurança do Trabalho, 
foram realizadas as seguintes actividades:

• Prevenção e combate a incêndios: realizaram-
-se 8 treinamentos sobre uso de extintores e se-
gurança contra incêndios, abrangendo 145 cola-
boradores. A empresa registou 10 ocorrência de 
incêndios com equipamento e veículos e 7 em 
Instalações eléctricas.  

• Foram inspecionados 287 veículos e equipa-
mentos, com o objectivo de verificar os níveis de 
exposição e garantir que os valores estejam sem-
pre dentro dos limites permitidos;

• Apesar das medidas de prevenção optadas e 
redobrado os esforços, Catoca registou em 2020 
os seguintes dados com acidentes:

• Onze acidentes com afastamento (2019: 22), uma 
média aproximada de 1 acidentes por mês, um 
total de 69 dias perdidos (2019: 119). Diferente do 
ano de 2019, tivemos um acidente fatal em 2020.

• Catorze acidentes (2019: 28) e 10 incidentes com 
equipamentos (2019: 25), uma média de 1 ocor-
rência.
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5.7 Hygiene and safety at work 
In the area of Occupational Hygiene and Safety, 
the following activities were carried out: 

• Fire prevention and fighting: 8 training sessions 
on the use of fire extinguishers and fire safety 
were held, covering 145 employees. The compa-
ny registered 10 incidents of fire with equipment 
and vehicles and 7 in electrical installations. 

• 287 vehicles and equipment were inspected in 
order to check exposure levels and ensure that 
the values are always within the permitted limits; 

• 11 workshops were held on the handling of 
chemical products, as well as the control and use 
of personal protective equipment in this process; 
Despite the prevention measures opted for and 
redoubled efforts, Catoca recorded the follow-
ing data with accidents in 2020: 

• Eleven accidents occurred (2019: 22), an approx-
imate average of 1 accident per month, a total of 
69 days lost (2019: 119). Unlike 2019, we had one 
fatal accident in 2020. 

• Fourteen accidents (2019: 28) and 10 equipment 
incidents (2019: 25), an average of 1 occurrence.
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5.8 Ambiente
No que respeita ao ambiente, destacam-se as se-
guintes actividades:

• Realização de palestras de educação ambiental 
na vila de Catoca, Concessões e empresas presta-
doras de serviços. 

• Foram realizados 22 Diálogos Diários Ambientais 
com os colaboradores de diferentes áreas e pres-
tadores de serviço, para alertar sobre os perigos 
e riscos ligados às nossas actividades (2019: 1.641); 

• Contínuo esforço no cumprimento das melho-
res práticas para a gestão de resíduos e afluentes, 
de acordo com a legislação nacional;

• Monitorização de áreas com alto índice de pro-
pagação de ravinas, tendo sido possível diag-
nosticar ravinas no perímetro da antiga Bacia de 
Rejeitados;
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5.8 Environment 
With regard to the environment, the following 
activities stand out: 

• Conducting environmental education talks in 
the village of Catoca, Concessions and service 
providing companies. 

• 22 Daily Environmental Dialogues were held 
with employees from different areas and service 
providers, to warn about the dangers and risks 
linked to our activities (2019: 1,641); 

• Continuous efforts to comply with best prac-
tices for waste and effluent management, in ac-
cordance with national legislation;

•  Monitoring of areas with a high rate of ravine 
propagation, having been able to diagnose 
ravines on the perimeter of the former Rejects 
Basin; 
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• Contínua monitorização da qualidade da água, 
possibilitando verificar a qualidade da água dos 
rios que se encontram no perímetro da conces-
são de Catoca, fiscalização da ETAR (limpeza das 
caixas de passagem de afluentes);

• Seguimento do programa de reprodução de 
espécies nativas da região para a recuperação 
das áreas degradadas – reprodução e plantação 
de mudas para recuperação de áreas degrada-
das - sendo produzidas em viveiros 2.336 mu-
das (2019:1.283 unidades) desde espécie nativas, 
frutíferas, e ornamentais. Foram plantadas nas 
escombreiras este e oste da mina 1.030 mudas 
(2019: 701).

• Continued monitoring of water quality, mak-
ing it possible to check the water quality of the 
rivers that are within the perimeter of the Cato-
ca concession, supervision of the Wastewater 
Treatment Plant (cleaning of the effluent pas-
sage boxes); 

• Monitoring of the programme for the reproduc-
tion of native species of the region for the recov-
ery of degraded areas - reproduction and plant-
ing of seedlings for the recovery of degraded 
areas - 2,336 seedlings were produced in nurs-
eries (2019:1,283 units) from native, fruitful and or-
namental species. 1,030 seedlings were planted 
in the east and oste heaps of the mine (2019: 701). 
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5.9 Saúde
Catoca possui um Centro médico que funciona 
24/24, com especialidades nas áreas de Medicina 
Interna, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Fisia-
tria, Patologia Clínica, Medicina de Trabalho, Orto-
pedia em (part time).
Um total 13.693 pessoas foram atendidas na clínica 
Sagrada Esperança, sendo 8.942 com recurso ao 
seguro de saúde.
Em termos de medicina ocupacional, foram rea-
lizados 331 exames a  trabalhadores, sendo que 
244 se referem a exames periódicos, 62 a exames 
admissionais, 4 a exames demissionais, 12 exame 
de retorno ao trabalho, 7 exames de acidentes de 
trabalho e 2 check up; 

5.9 Health 
Catoca has a medical centre that operates 
24/24, with specialties in the areas of Internal 
Medicine, Paediatrics, Gynaecology, Cardiolo-
gy, Physiatry, Clinical Pathology, Occupational 
Medicine, Orthopaedics in (part time). 
A total of 13,693 people were attended to at the 
Sacred Hope Clinic, 8,942 of them were cov-
ered by health insurance. 
In terms of occupational medicine, 331 examina-
tions were performed on workers, of which 244 
refer to periodic examinations, 62 to admission 
examinations, 4 to dismissal examinations, 12 to 
return to work examinations, 7 to occupational 
accident examinations and 2 to check ups;
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5.10 Acções de prevenção
e combate a Covid-19
Tendo em conta a salvaguarda do bem vida, a 
saúde dos trabalhadores, assegurar a continui-
dade do negócio e da empregabilidade, foi 
elaborado um Plano Interno de Contingências 
que recebeu o aval da Comissão Provincial de 
Contingências da Lunda-Sul, que definiu as me-
didas de prevenção contra a propagação do 
coronavírus e implementada a cerca sanitária à 
Vila Residencial de Catoca.
Na data de 29 de Março de 2020, ficaram confi-
nados nas nossas instalações, mais de 1.500, entre 
trabalhadores de Catoca e de empresas presta-
doras de serviços. A nível de Luanda, o pessoal 
em serviço efectivo foi reduzido para 1/3.
No âmbito da prevenção e combate à Covid-19, 
foram realizadas as seguintes acções:

I. Controlo Epidemiológico: contratados seis 
enfermeiros locais para o apoio no controlo 
epidemiológico na portaria e no refeitório em 
Catoca e Luaxe (vigilância epidemiológica). Em 
Luanda, a Secção de Saúde requisitou três téc-
nicos de saúde que estão a prestar serviços no 
auxílio ao despiste da Covid-19.

5.10 Actions to prevent  
and combat Covid-19 
Taking into account the safeguard of the well 
being of life, the health of the workers, ensure 
business continuity and employability, an In-
ternal Contingency Plan was prepared and ap-
proved by the Provincial Contingency Commis-
sion of Lunda-Sul, which defined the measures 
of prevention against the spread of coronavirus 
and implemented the sanitary fence to the Res-
idential Village of Catoca. 
On 29 March 2020, over 1,500 workers from Ca-
toca and service companies were confined in 
our facilities. At the level of Luanda, the effective 
staff in service was reduced to 1/3. 
Within the scope of preventing and combating 
Covid-19, the following actions were carried 
out: 

I. Epidemiological control: six local nurses were 
hired to support epidemiological control at the 
gate and in the cafeteria in Catoca and Luaxe 
(epidemiological surveillance);

II. Screening for Covid-19: The search for signs 
and symptoms suggestive of the disease was 
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II. Rastreio da Covid-19: fez-se a busca de sinais 
e sintomas sugestivas a doença, bem como a 
definição de pontos de rastreio (portarias, porta 
de refeitórios e demais edifício de Catoca;

III. Desinfecção das Instalações, viaturas e pes-
soas: logo à entrada na Vila de Catoca e na base 
Luanda são desinfetadas todas as viaturas e pes-
soas (esta através de túneis);
IV. Redução de Pessoal: reduziu-se para 1/3 os 
trabalhadores da base Luanda, desde colabora-
dores de Catoca e de empresas prestadoras de 
serviços, bem como trabalhadores do edifício 
de Catoca no Projecto Nova Vida e na Casa de 
Trânsito, mantendo os serviços mínimos nestas 
dependências.

V. Realização de Palestras de Informação e 
Sensibilização: além da realização de palestras 
aos trabalhadores, pelo Comité de Combate 
e Prevenção à COVID-19, foram produzidos e 
afixados em todas as frentes de trabalho, alo-
jamentos e outros locais públicos, panfletos 
informativos e distribuídos folders contendo as 

carried out, as well as the definition of screen-
ing points (doorways, canteen doors and other 
buildings in Catoca; 

III. Disinfection of facilities, vehicles and people: 
at the entrance of the town of Catoca and at the 
Luanda base, all vehicles and people are disin-
fected (through tunnels); 

IV. Staff reduction: the number of workers at 
the Luanda base has been reduced to 1/3, in-
cluding Catoca and service provider employ-
ees, as well as workers from the Catoca build-
ing at the “Nova Vida Project” and at the “Casa 
de Trânsito”, maintaining minimum services at 
those facilities;

V. Information and awareness-raising talks: in ad-
dition to the talks given to workers by the Com-
mittee to Combat and Prevent COVID-19, infor-
mation leaflets were produced and posted in all 
work fronts, lodgings and other public places, 
and folders were distributed containing infor-
mation on how to behave to prevent COVID-19; 
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informações sobre o comportamento a obser-
var para a prevenção da Covid-19;

VI. Apoio ao Governo: foi prestado um apoio 
considerável às Autoridades Sanitárias Nacio-
nais e Provinciais, como a aquisição e doação 
de Material de biossegurança como óculos e 
viseiras de protecção, luvas cirúrgicas descar-
táveis, roupas de protecção, batas cirúrgicas 
descartáveis, aventais cirúrgicos, camas hospi-
talares com colchões, lençóis, cobertas, botas 
de borracha, máscaras cirúrgicas, máscaras N95 
FFP2, dispensadores de álcool gel, álcool em 
gel, testes rápidos, material informático, duas to-
neladas(2t) de medicamentos para tratamento 
da Covid-19 e apoio financeiro;

VII. Número de testes realizados: foram realiza-
dos nas instalações de Catoca e locais de qua-
rentena e isolamento um total de 11.036  testes, 
(sendo. 4.201 do tipo RT-PCR e 6.835 do tipo  Ag 
,Igm Igg. 

VIII. Em termos de revezamento aéreo, por 
meio de viagens para o interior e exterior do 
país, foram efectuados 1.194 testes, dos quais 
556 de RT-PCR SARS COV-2, resultando em 30 
casos confirmados; 176 testes de RT-PCR (TDR) 
rápidos e 462 testes sorológicos-elisa. Fez-se 
o devido acompanhamento dos casos confir-
mados, através da equipa médica de Catoca 
e da Comissão Provincial de Contingências da 
Lunda-Sul. Após a observância da quarentena 
recomendada, os mesmos apresentaram um 
quadro estável e recuperados.

IX. Vários esforços foram feitos para garantir a 
prevenção da vida dos colaboradores e asso-
ciados (terceiros) na vila residencial de Catoca e 
disponibilizados apoios materiais e financeiros 
para o combate à doença a nível da Comunida-
de circunvizinhas e na Cidade de Saurimo, ten-
do resultado num investimento superior a USD 
2 milhões.

VI. Government Support: Considerable support 
was provided to National and Provincial Health 
Authorities such as procurement and donation 
of Biosafety Material like protective goggles and 
visors, disposable surgical gloves, protective 
clothing, disposable surgical gowns, surgical 
aprons, hospital beds with mattresses, sheets, 
blankets, rubber boots, surgical masks, N95 FFP2 
masks, alcohol gel dispensers, alcohol gel, rapid 
tests, computer material, two tons (2t) of drugs 
for treatment of Covid-19 and financial support; 

VII. Number of tests conducted: a total of 11,036 
tests were conducted at the Catoca facilities and 
quarantine and isolation sites, (of which. 4,201 of 
RT-PCR type and 6,835 of Ag , Igm Igg type.

VIII. In terms of aerial relay, by means of trips 
inside and outside the country, 1,194 tests were 
carried out, of which 556 were RT-PCR SARS 
COV 2 tests, resulting in 30 confirmed cases; 
176 rapid RT-PCR (TDR) tests and 462 serologi-
cal-elisa tests. The Catoca medical team and the 
Lunda-Sul Provincial Contingency Commission 
duly followed up the confirmed cases. After ob-
servance of the recommended quarantine, they 
presented a stable and recovered picture;

IX. Various efforts were made to guarantee the 
prevention of the lives of employees and asso-
ciates (third parties) in the residential village of 
Catoca and material and financial support was 
made available to combat the disease in the 
surrounding communities and in the city of Sau-
rimo, resulting in an investment of over USD 2 
million.
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5.11 Balanço social

A distribuição de riquezas e a geração das contri-
buições sociais no decorrer dos exercícios sociais 
findos a 31 de Dezembro de 2020, 2019 e 2018, en-
contram-se sumariadas como se segue:

5.11 Social Balance 

The distribution of wealth and the generation 
of social contributions during the financial years 
ended 31 December 2020, 2019 and 2018, are 
summarised as follows: 

BALANÇO SOCIAL
SOCIAL REPORT

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

2020 2019

615

145

100

7

10

12

8,4

8

220

31

12

67

14

53

43

804

171

107

7

19

12

15,7

10

220

42

17

60

9

63

29

2018

682

150

103

7

15

8

12,8

4,3

217

34

15

69

10

56

33

2020

100

24

16

1

2

2

1

1

36

5

2

11

2

9

7

2019

100

21

13

1

2

1

2

1

27

5

2

7

1

8

4

US$ Milhões US$ Million

VENDAS

INDICADORES LABORAIS - DISTRIBUIÇÃO DE RIQUEZAS

SALÁRIOS E ORDENADOS

FUNDO DE FINANCIAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL

TRANSPORTE

ASSISTÊNCIA MÉDICA

ALIMENTAÇÃO

SEGUROS, TREINAMENTO E OUTRAS

INDICADORES SOCIAIS- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

IMPOSTO DE PRODUÇÃO

AGENTE DE VENDAS

DIVIDENDOS A EMPRESA PUBLICA

IMPOSTOS SOBRE CAPITAIS

IMPOSTOS SOBRE LUCROS

OUTROS

2018

100

22

15

1

2

1

2

1

32

5

2

10

1

8

5

%

SALES

LABOR INDICATORS - DISTRIBUTION OF WEALTH

WAGES AND SALARIES

SOCIAL SECURITY FINANCING FUND

TRANSPORT

HEALTH CARE

FOOD

INSURANCE, TRAINING AND OTHERS

SOCIAL INDICATORS- SOCIAL CONTRIBUTIONS

PRODUCTION TAX

SALES AGENT

DIVIDENDS TO THE PUBLIC COMPANY

CAPITAL TAXES

INCOME TAXES

OTHERS
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EFECTIVO 
STAFF

DESCRIÇÃO   
DESCRIPTION

ANGOLANOS

2020

DIRECTORES

GESTORES

PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR

PROFISSIONAIS DE NÍVEL  MÉDIO

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

PROFISSIONAIS EM FORMAÇÃO 

TOTAL

7

121

297

728

1.132

1

2.286

2019

7

100

237

707

1.118

3

2.172

2018

6

125

170

571

1260

3

2.135

OUTRAS NACIONALIDADES

2020

2

42

87

27

0

0

158

2019

2

43

95

37

0

0

177

2018

2

15

132

46

1

0

196

DIRECTORS

MANAGERS

HIGHER-LEVEL PROFESSIONALS

MID-LEVEL PROFESSIONALS

SPECIALIZED PROFESSIONALS

PROFESSIONALS IN TRAINING

TOTAL

TOTAL

2020

9

163

384

755

1.132

1

2.444

2019

9

143

332

744

1.118

3

2.349

2018

8

140

302

617

1.261

3

2.331

Catoca encerrou o ano de 2020 com um total de 
2.444 trabalhadores, dos quais 186 na Direcção Ge-
ral, 1.942 na Direcção Geral Adjunta Técnica, 278 na 
Direcção Geral Adjunta Administrativa e 38 na Direc-
ção Geral Ajunta Financeira. Do total de trabalhado-
res de Catoca, 93,5% corresponde à mão-de-obra 
nacional (2.286) e 6,5% à mão-de-obra expatriada 
(158). 
Apesar de todas as dificuldades derivada da pan-
demia Covid-19, Catoca manteve os postos de 
trabalho, tendo 520 activos a trabalhar na mina e 
63 na base Luanda; (ii) 51 em teletrabalho; (iii) 1.596 
dispensados para suas bases familiares, realizando 
formações online, através de plataformas digitais.

Catoca closed the year 2020 with a total work-
force of 2,444, of which 186 in the Board of Di-
rectors office, 1,942 in the Technical Assistant of 
DDG office, 278 in the Administrative Assistant of 
DDG office and 38 in the Financial Assistant of 
DDG office. Of the total number of workers at 
Catoca, 93.5% are national workers (2,286) and 
6.5% are expatriate workers (158). 
Despite all the difficulties derived from the Cov-
id-19 pandemic, Catoca maintained the jobs, 
with 520 working at the mine and 63 at the Lu-
anda base; (ii) 51 telecommuting; (iii) 1,596 laid 
off to their family bases, doing online training, 
through digital platforms.
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IDADES   
AGES

HOMENS 

MULHERES 

> 60 50-59

89

4

505

16

40-49

1499

92

30-39

39

11

MEN

WOMEN

18-29

168

21

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA DE CATOCA EM 2020, POR SEXO E IDADE
COMPOSITION OF THE CATOCA STRUCTURE IN 2020 BY SEX/AGE

HOMENS

MEN

4

Composição da 
estrutura de Catoca 
em 2020 por sexo e 
idade

Composition of the 
catoca structure in 
2020 by sex/age

MULHERES

WOMEN

> 60

50-59

40-49 

30-39

18-29

89
505

1499
39

168

16
92

11
21
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