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mutilados  de  guerra  e  de  Formação  Técnico-Profissional  para  ex-militares, 

coordenada por João Baptista Kussumua, Ministros da Assistência e Reinserção 

Social .- D.R. nº 70.-

2007
 Despacho nº  9/07,  de  21 de Maio;  da Presidência  da  República:  Cria  uma 

Comissão Ad-Hoc para tratamento célere dos vistos de trabalho dos expatriados 
contratados  ao  abrigo  dos  acordos  bilaterais  e  projectos  de  Reconstrução 
Nacional .- D.R. nº 61.-

 
 Decreto executivo nº 81/07, de 16 de Julho; do MAPESS: Cria a Unidade de 

Intermediação de Mão-de-Obra e aprova o seu estatuto orgânico .- D.R. nº 85 .-

 Lei  nº  2/07,  de  31  de Agosto;  da  Assembleia  Nacional:  Regula  a  situação 
jurídica dos estrangeiros na República de Angola .- Revoga a Lei nº 3/94, de 21 
de Janeiro .- D.R. nº 105.-

 Decreto nº 78/07, de 13 de Novembro;  do Conselho de Ministros: Aprova o 
estatuto  da  carreira  do  formador  do  Sistema  Nacional  de  Formação 
Profissional  .-  Revoga  toda  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente 
decreto .- D.R. nº 136 .-

 Decreto nº 101/07, de 28 de Novembro;  do Conselho de Ministros: Altera o 
Decreto  nº  48/94,  de  25  de  Novembro,  que  aprova  o  regulamento  sobre  o 
Regime Jurídico dos Estrangeiros .- D.R. nº 143.-

 Resolução nº 35/07, de 30 de Novembro; da Assembleia Nacional: Aprova o 
Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP) sobre o Combate ao HIV/SIDA .- D.R. nº 144 .-

2008



 Decreto executivo nº 75/08, de 10 de Setembro; do Conselho de Ministros: 
Estabelece a atribuição do subsídio de aprendizagem e do subsídio de estágio 
profissional .- D.R. nº 170.-

 Despacho nº  9/08,  de  20 de Novembro;  do Gabinete  do  Primeiro  Ministro: 
Aprova  o  Regulamento  da  Comissão  para  Estabelecer  as  linhas  de 
Coordenação dos Subsistemas de Formação Profissional e do Ensino Técnico-
Profissional .- D.R. nº 218.-

TEXTOS 
Sobre: RENDIMENTOS DO TRABALHO

1998
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPREGO

 E SEGURANÇA SOCIAL E DAS FINANÇAS

DECRETO-EXECUTIVO-CONJUNTO Nº 44/98, DE 21 DE AGOSTO

( D. R. Nº 36/98, Iª SÉRIE )

Decreto - executivo - conjunto nº 44/98
de 21 de Agosto

O  cumprimento  cabal  das  atribuições  conferidas  à  Inspecção  Geral  do  Trabalho, 
nomeadamente nos domínios social e económico, requer a existência de condições de trabalho 
para os funcionários e agentes dessa instituição de forma a criar nos Inspectores de Trabalho, o 
espírito de responsabilidade, de honestidade e de zelo no desempenho das suas funções.

O artigo 32º do regulamento da Inspecção Geral do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 
9/95, de 24 de Abril, determina a atribuição de subsídios especiais diários e gratificação mensais 
aos Inspectores de Trabalho.

O presente  diploma visa  regulamentar  a atribuição dos referidos subsídios  e traduz o 
reconhecimento e o interesse do Governo em que o trabalho inspectivo seja efectuado dentro dos 
parâmetros  estabelecidos  por  lei  de  modo  a  salvaguardar  de forma  equilibrada  os  interesses 
públicos do Estado bem como os interesse dos trabalhadores e dos empregadores.



Nos termos do nº 3 do artigo 114º da lei Constitucional, determina-se:

ARTIGO 1º
( Beneficiários )

1. O subsídio diário fixado neste diploma é atribuído a todos os inspectores de trabalho, 
numa proposição de 10% sobre o salário diário, nas condições seguintes:

a) exerça de facto a sua actividade inspectiva integrado num dos serviços central e local da 
Inspecção Geral do Trabalho;

b) não ultrapassar o número de faltas previstas nos nºs. 1 e 2 do artigo 15º do Decreto-Lei nº 
10/94;

c) efectue, o mínimo, 10 visitas inspectivas por mês.

2. O subsídio acima referido apenas será abonado desde que os beneficiários apresentem guia 
de marcha ou o Modelo I.T.-2 devidamente averbado pela autoridade administrativa competente 
da área em que tiveram exercido a sua acção.

3. Beneficiam igualmente desse direito os inspectores de trabalho destacados nos serviços 
informativos dos órgãos centrais e locais por força do disposto no nº 4 do artigo 12º do Decreto 
nº 9/95, de 21 de Abril, desde que satisfaçam o requisito da alínea b) do nº 1.

ARTIGO 2º
(Gratificação mensal )

Por inerência de funções, os inspectores de trabalho que se encontram no efectivo exercício têm 
direito a uma gratificação mensal de 20% sobre o seu salário base.

ARTIGO 3º
(Acumulação )

O subsídio  diário  e  a  gratificação  mensal  previstos  neste  diploma  não  prejudicam a 
percepção  de quaisquer  outros  subsídios  gerais  atribuídos  por  lei  aos  funcionários  e  agentes 
administrativos.

ARTIGO 4º
( Encargos orçamentais )

Os encargos decorrentes da aplicação deste decreto-executivo-conjunto, são suportados 
pelo Orçamento Geral do Estado. 

ARTIGO 5º
( Dúvidas e omissões )

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e aplicação do presente decreto-
executivo-conjunto,  serão  resolvidas  por  despacho  conjunto  dos  Ministros  da  Administração 
Pública, Emprego e Segurança Social e das Finanças.

ARTIGO 6º
( Entrada em vigor )



Este decreto-executivo-conjunto entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 31 de Julho de 1998.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Pitra 
Neto.

O Ministro das Finanças, Mário de Alcântara Monteiro.

Previsão da massa monetária relativa aos subsídios e gratificações dos inspectores 
em efectivo serviço na Inspecção Geral do Trabalho

(ENTRA TABELA )

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Pitra 
Neto.

O Ministro das Finanças, Mário de Alcântara Monteiro.

1999

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO-EXECUTIVO Nº 90/99, DE 6 DE AGOSTO
( D. R. Nº 32/99, Iª SÉRIE )

Decreto-executivo nº 90/99
de 6 de Agosto



Em consonância com a medida do Governo que determinou o ajustamento salarial  da 
função pública e entidades equiparadas, como forma de compensar o incremento do actual custo 
de vida, impõe-se a actualização dos níveis de rendimentos dos escalões de tabela de taxas do 
Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho;

Vista  a  competência  que  me  é  conferida  pelo  nº  1  do  artigo  101º  do  Código  Geral 
Tributário, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 17/92, de 3 de Julho;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da lei Constitucional, determino:

Artigo 1º - Os valores constantes do artigo 9º e da alínea a) do nº 1 do artigo 17º do 
Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho são fixados em KzR: 100 000 000.00.

Art.2º - Os níveis de rendimentos da tabela a que se refere o nº 1 do artigo 16º do citado 
código, passam a ser os seguintes:

Rendimento ( KzR:) Imposto

Até  100  000 
000.00…………………………….
Mais de 100 000 001.00 até 300 000 000.00…..
Mais de 300 000 001.00 até 900 000 000.00…..

Mais de 900 000 001.00 até 1 500 000 000.00...

Mais  de  1  500  000 
001.00……………………...

Isento
4% sobre o excesso de 100 000 000.00
Parcela fixa 8 000 000.00+6% sobre o excesso 
de 300 000 000.00
Parcela  fixa  44  000  000.00+10%  sobre  o 
excesso de 900 000 000.00
Parcela  fixa  104  000  000.00+15%  sobre  o 
excesso de 1 500 000 000.00

Art. 3º - O valor constante do nº 4 do artigo 16º do citado código é fixado em KzR: 1 500 
000 000.00.

Art. 4º - Fica revogado o decreto executivo nº 62/98, de 3 de Novembro.

Art. 5º - O presente decreto executivo entra imediatamente em vigor.

Publique-se 

Luanda, aos 6 de Agosto de 1999.

O Ministro, Joaquim Duarte da Costa David

2000
CONSELHO DE MINISTROS



DECRETO Nº 36/00, DE 29 DE SETEMBRO
( D. R. Nº 39/00, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 36/00
de 29 de Setembro

A publicação da Lei do Exercício da Contabilidade e Auditoria veio instituir um novo 
quadro legal do exercício de funções que coincidem parcialmente com aquela que anteriormente 
se encontravam cometidas aos técnicos de contas.

Com a criação da Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas e 
aprovação dos respectivos estatutos, foram criadas duas categorias profissionais e consagrado o 
princípio  da  inscrição  obrigatória  na  mesma  para  o  exercício  legitimo  das  funções  de 
Contabilidade e Auditoria. Significa isto que a figura de Técnico de Contas e as funções que lhe 
incumbiam nos termos de diversa legislação e nomeadamente no Código do Imposto Industrial, 
deverá ser substituída, com responsabilidades acrescidas pela categoria profissional agora sob a 
alçada da Entidade representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas.

Impõem-se  assim  alterar  o  regime  legal  até  agora  existente,  de  acordo  com o  novo 
enquadramento  sócio-profissional  que  é  dado  ao  exercício  das  funções  próprias  dos 
Contabilistas.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea f) do artigo 112º e do artigo 113º, ambos 
da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º

É revogado o artigo 2º da Lei nº 18/92, de 3 de Julho.

ARTIGO 2º
( Imposto Industrial )

Passam a ter a seguinte redacção os artigos 53º. 56º e 117º do Diploma Legislativo nº 
35/72, de 29 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 18/92, de 3 de 
Julho:

ARTIGO 53º

1. As declarações  referidas  nos  artigos  anteriores  serão assinadas  pelos  contribuintes  ou 
pelos  seus  representantes  legais  ou  mandatários  e  ainda  pelo  respectivo  contabilista 
responsável, os quais rubricarão os documentos que acompanham.

2. Quando as  declarações  não  forem consideradas  suficientemente  claras,  as  repartições 
ficais  notificarão  os  contribuintes  para  prestarem  por  escrito,  no  prazo  que  lhes  for 
fixado, os esclarecimentos indispensáveis.



ARTIGO 56º

1. Só poderão ser considerados contabilistas responsáveis, para efeitos do artigo 53º, os que 
estiverem inscritos como tal na Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos 
Contabilistas.

2. Os  contribuintes  do  Grupo  A  comunicarão  à  Direcção  Nacional  de  Impostos  do 
Ministério das Finanças os elementos de identificação do seu contabilista responsável, 
dentro dos 30 dias que se seguirem à respectiva contratação.

ARTIGO 117º

O Ministro das Finanças notificará, para efeitos de instauração do competente processo 
disciplinar, a Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas dos casos em 
que  um  contabilista  que  tenha  subscrito  declarações  nas  quais  se  verifiquem  omissões  ou 
inexactidões cuja responsabilidade deva imputar-lhes, sem prejuízo das penalidades aplicáveis 
aos contribuintes.

ARTIGO 3º
( Revogação de legislação )

Com a entrada em vigor do presente decreto são revogados os seguintes diplomas:

1. Portaria 441/73, de 14 de Julho;
2. Decreto executivo nº 82/78, de 12 de Dezembro, do Gabinete do Ministro das Finanças;
3. Decreto nº 4/79, de 10 de Janeiro, da Presidência da República.

ARTIGO 4º
(Interpretação )

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente decreto serão 
resolvidas pela Ministro das Finanças.

ARTIGO 5º
( Entrada em vigor )

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 10 de Agosto de 2000.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDOS DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS

RECTIFICAÇÃO DE 8 DE DEZEMBRO, AO DECRETO Nº 36/00, DE 29 DE 
SETEMBRO

( D. R. Nº 52/00, Iª SÉRIE )



Rectificação de  8  de Dezembro
Ao Decreto nº 36/00, de 29 de Setembro

Por se constatar ter havido erro de forma na publicação do Decreto nº 36/00, de 29 de 
Setembro, que revoga o artigo 2º da Lei nº 18/92, de 3 de Julho e dá nova redacção aos artigos 
53º, 56 e 117º do Diploma Legislativo 35/72, de 29 de Abril, procede-se à seguinte alteração:

Único: - É anulado o Decreto nº 36/00, de 29 de Setembro,  publicado na 1ª série do 
Diário da República nº 39, de 29 de Setembro de 2000.

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Novembro de 2000.

O Presidente da república, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

2001

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 5/01, DE 23 DE FEVEREIRO
(D. R. Nº 9/01, Iª SÉRIE)

Decreto nº 5/01
de 23 de Fevereiro

Considerando que na actual fase em que se consolidam as bases para a edificação em 
Angola de um Estado Democrático e de Direito, é pertinente a criação de condições que visam 
responder às reformas políticas e sociais que se operam em toda a sociedade angolana;

Tendo em conta que o movimento associativo no nosso País aponta para o surgimento 
crescente das associações e outras instituições de direito público, com os desígnios de colaborar 
com  a  administração  na  realização  de  atribuições  do  Estado,  sobretudo  no  âmbito  do 
desenvolvimento comunitário;

Havendo necessidade de se definir e estabelecer os critérios para que essas associações e 
outras instituições possam ser declaradas ou reconhecidas de «utilidade pública», bem como as 



modalidades de incentivos fiscais regulamentando assim o disposto nos artigos 20º e 21º da Lei 
nº 14/91, de 11 de Maio;

Nos termos das disposições combinadas da alínea d) do artigo 12º e do artigo 113º ambos 
da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

REGULAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES E OUTRAS 
INSTITUIÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA

ARTIGO 1º
(Objecto)

O  Presente  regulamento  estabelece  os  princípios  gerais  do  regime  de  concessão  da 
declaração de utilidade pública às associações e outras instituições definidas na lei nº 14/91, de 
11 de Maio.

ARTIGO 2º
(Âmbito de aplicação)

1. O disposto no presente diploma aplica-se às pessoas colectivas de utilidade pública e às 
pessoas colectivas de utilidade administrativa.

2. Consideram-se pessoas colectivas de utilidade pública as associações ou fundações que 
prossigam fins de interesse geral, da comunidade nacional ou de qualquer localidade, cooperando 
com a Administração Central ou Local, em termos de merecerem por parte desta a declaração de 
«utilidade pública».

3. São pessoas colectivas de utilidade pública administrativa as associações beneficiantes 
ou humanitárias e os institutos de assistência ou educação fundados por particulares, desde que 
aproveitem em especial aos habitantes de determinada localidade e não sejam administradas pelo 
Estado.

ARTIGO 3º
(Requisitos)

1. As associações ou fundações podem ser declaradas de utilidade pública três anos após 
a sua constituição, desde que o seu objectivo se coadune com as disposições do nº 1 do artigo 20º 
da Lei nº 14/91, de 11 de Maio, devendo para o efeito, para além do acima referido, preencherem 
os seguintes requisitos:

a) não confinar o seu quadro de associados ou beneficiários a estrangeiros;
b) não exercer actividades cujos fins sejam contrários aos princípios fundamentais 

previstos na Lei Constitucional;
c) honrar a sua qualidade de utilidade pública, aplicá-la e prossegui-la, cooperando 

com a administração do Estado na realização dos seus fins.

2. As associações e demais pessoas colectivas já constituídas e que por sua iniciativa 
beneficiam  os  associados  e  o  público  em  geral  pelo  funcionamento  primário,  podem  ser 
declaradas  de utilidade  pública,  se durante  a sua existência  já tiverem realizadas  actividades 
relevantes de interesse geral e reunirem os requisitos previstos no nº 1 deste artigo.



3.  As  ordens  profissionais  e  outras  associações  públicas  administrativas  adquirem  a 
qualidade de utilidade pública, logo após a publicação no Diário da república,  do decreto do 
Conselho de Ministros que aprova os estatutos da sua constituição.

ARTIGO 4º
(Competência)

1.  A  declaração  de  utilidade  pública  é  da  competência  do  Governo  Central  ou  do 
Governador  Provincial,  consoante  a  pessoa  colectiva  em  causa  for  de  âmbito  nacional  ou 
regional e local, respectivamente.

2. As associações que estejam em condições de solicitar a declaração de utilidade pública, 
podem requerê-las dois anos após a sua constituição ao Ministro da Justiça ou ao Governador 
Provincial, nos termos do previsto na parte final do número anterior, cabendo a instrução ou a 
tramitação processual ao delegado Provincial do Ministério da Justiça.

3. As demais instituições de interesse social poderão requerer a declaração de utilidade 
pública dois anos após a sua constituição ao Ministro da Justiça.

4.  O Ministro  da Justiça  e  o  Governador  Provincial  podem solicitar  informações  que 
julguem pertinentes de outros organismos.

ARTIGO 5º
(Movimento do processo de declaração de utilidade pública)

1. O pedido é instruído por um impresso próprio, a ser entregue à entidade competente 
contendo esse impresso os requisitos necessários para apurar logo as provas e outros elementos 
que propiciem melhor ajuizamento da sua pretensão.

2.  Fará  parte  do  processo  um  parecer  favorável  e  devidamente  fundamentado  do 
organismo competente do Ministério da Justiça ou do Governo Provincial.

ARTIGO 6º
(Tramitação do processo de declaração de utilidade pública)

1. O processo do pedido de declaração de utilidade pública dará entrada na Secretaria 
Geral  do  Ministério  da  Justiça  ou  do  Governo  Provincial,  conforme  se  trate  do  âmbito  da 
associação, para parecer e posterior remissão ao gabinete do respectivo membro do Governo.

2. Só serão remetidos ao gabinete do Ministro da Justiça ou do Governo Provincial para 
concessão de declaração de utilidade pública os processos com o parecer favorável do organismo 
competente do Ministério da Justiça ou do Governo Provincial.

ARTIGO 7º
(Concessão da declaração de utilidade pública)

1. Colhidas todas as informações e pareceres julgados convenientes, o Ministro da Justiça 
remete o processo de declaração ao Conselho de Ministros para a sua aprovação.

2. Poderá a entidade competente na concessão da declaração de utilidade pública aditar 
condições e recomendações que entender convenientes.



3. A declaração de utilidade pública é concedida por resolução do Conselho de Ministros 
ou por despacho do Governador Provincial, consoante o âmbito da pessoa colectiva for nacional 
ou regional e local, respectivamente.

ARTIGO 8º
(Indeferimento do pedido de declaração de utilidade pública)

Do  indeferimento  do  pedido  de  declaração  de  utilidade  pública,  cabe  a  competente 
impugnação, nos termos da Lei nº 2/94, de 14 de Janeiro.

ARTIGO 9º
(Suprimento de insuficiência da instrução)

1. Indeferido qualquer pedido por insuficiência  na instrução, pode ser reapreciado logo 
que se encontrem satisfeitas as condições cuja falta tiver obstado ao deferimento,  mas nunca 
antes de 90 dias.

2. O pedido de reapreciação do indeferimento da declaração de utilidade pública não tem 
efeito suspensivo.

ARTIGO 10º
(Registo)

O Ministério da Justiça através da Direcção Nacional dos Registos e do Notariado, ou o 
Governo Provincial, procederão oficiosa e obrigatoriamente ao registo das associações conforme 
se trata de associação de âmbito nacional ou regional e âmbito local respectivamente.

ARTIGO 11º
(Efeitos de declaração de utilidade pública)

As  associações  e  outras  instituições  declaradas  de  utilidade  pública,  nos  termos  do 
presente decreto, estão isentas de tributação sobre o património e beneficiam da publicação no 
Diário da República da alteração dos estatutos.

ARTIGO 12º
(Direitos)

As associações  e outras instituições  declaradas  de utilidade pública beneficiam ainda dos 
seguintes direitos:

a) isenção de taxas de televisão e rádio para a sua publicidade;
b) sujeição à tarifa aplicável aos consumos domésticos de água e energia eléctrica;
c) isenção das taxas sobre espectáculos e divertimentos públicos previstas na lei.

ARTIGO 13º
(Deveres)

Para  além  dos  seus  deveres  estatuários,  impendem  ainda  sobre  as  associações  e  outras 
instituições de utilidade pública os seguintes:

a) envio, até ao dia 30 de Março de cada ano, do relatório e contas do exercício findo à 
entidade que declarou a utilidade pública;



b) prestar as informações que lhe forem solicitadas por quaisquer entidades oficiais;
c) colaborar com a administração do Estado na prestação de serviços ao seu alcance, bem 

como na cedência de instalações ao seu dispor para realização de actividades afins.

ARTIGO 14º
(Pareceria e supervisão)

1.  As  associação  e  outras  pessoas  colectivas  de  utilidade  pública  estão  sujeitas  à 
supervisão dos organismos do Estado sob que incidem as suas actividades.

2. Carecem de autorização do Ministro da Justiça os seguintes actos:

a) aquisição de bens imóveis a título oneroso;
b) alienação de imóveis a qualquer título.

3.  Compete  ao  Governo  supervisionar  os  programas  e  projectos  da  actividade  destas 
associações de modo a obter-se máximo rendimento dos esforços conjugados.

4. O Ministro da Justiça e o Governador Provincial podem solicitar a outros organismos as 
informações que julguem pertinentes.

ARTIGO 15º
(Cessação dos efeitos de declaração de utilidade pública)

A declaração de utilidade pública e os direitos que lhe são inerentes podem cessar quando:

a) deixar de se verificar o fundamento em que se assentou a declaração;
b) por decisão judicial que declare a sua nulidade;
c) por dissolução ou extinção da associação ou fundação;
d) por prática seguida de actos de gerência nocivas do interesse da associação, fundação ou 

outra instituição de utilidade pública;
e) por  inobservância  das normas  legalmente  estabelecidas  pelo Governo ou oposição ao 

exercício das actividades de fiscalização das entidades competentes.

2. As associações, fundações e outras instituições de utilidade pública sujeitas ao disposto 
no número anterior,  podem recuperar a sua qualidade de utilidade pública desde que reúnam 
novamente  os  requisitos  exigidos,  mas  nunca  antes  de  decorridos  um ano  desde  à  data  da 
declaração de nulidade.

3. As ordens profissionais e outras associações de utilidade pública administrativa poderá 
ser-lhes retirada, através de resolução do Conselho de Ministros, a qualidade de utilidade pública 
sempre que ocorrer alguma das situações previstas no nº 1 do presente artigo.

ARTIGO 16º
(Aplicação retroactiva)

1. As associações, fundações e outras instituições já consideradas de utilidade pública, a 
data da publicação do presente diploma, mantêm a mesma qualidade desde que se sujeitem à 
disciplina contida neste decreto.

2. O disposto no número anterior é aplicável às ordens profissionais e outras associações 
de utilidade pública e administrativa.



3. Para efeitos do presente artigo, as associações, fundações e outras instituições referidas 
no nº 1 devem requerer o seu registo, nos termos do artigo 10º deste diploma.

ARTIGO 17º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas ou omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente regulamento 
serão resolvidas pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 18º
(Vigência)

O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 22 de Novembro de 
2000.

Publique-se.

O Presidente da república, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 1/01, DE 23 DE MARÇO
(D. R. Nº 14/01, Iª SÉRIE)

Lei nº 1/01
de 23 de Março

Havendo necessidade de se proceder à alteração do nº 3 do artigo 1º da Lei nº 16/96, de 
27  de  Setembro  –  Lei  dos  Feriados  Nacionais,  visando  a  materialização  da  decisão  da 
organização de Unidade Africana – OUA, saída na sua 36ª Sessão ordinária realizada em Lomé – 
Togo, relativamente a consagração e institucionalização do dia de África, como feriado nacional, 
o dia 25 de Maio, em país membro daquela organização;

Neste termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

Lei de Alteração da Lei nº 16/96, de 27 de Setembro
«Lei dos Feriados Nacionais».



ARTIGO 1º
(Feriados nacionais)

O nº 3 do artigo 1º da lei nº 16/96, de 27 de Setembro, passa a ter a seguinte redacção:

           «3. São ainda considerados feriados nacionais os seguintes dias:

a) 8 de Março (Dia Internacional da Mulher);
b) 1 de Maio (Dia Internacional do Trabalhador);
c) 25 de Maio (Dia de África);
d) 1 de Junho (Dia Internacional da Criança).

ARTIGO 2º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor após a data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Janeiro de 2001.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida

Promulgada aos 2 de Março de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 2/01, DE 23 DE MARÇO
(D. R. Nº 14/01, Iª SÉRIE)

Lei nº 2/01
de 23 de Março

Havendo necessidade de um diploma que regule as circunstâncias de utilização dos 
símbolos nacionais definidas na Lei Constitucional;

Tendo em conta a importância dos símbolos nacionais, enquanto referências relevantes 
para a utilização e dignificação do Estado e defesa da Independência e Unidade Nacional;

Nestes termos, ao abrigo da alínea n) do artigo 89º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:



LEI QUE REGULA A UTILIZAÇÃO
DOS SÍMBOLOS NACIONAIS

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Objecto)

A presente lei regula a utilização dos símbolos nacionais a que se referem os artigos 161º, 
162,  163º  e  164º  da Lei  Constitucional,  designadamente  a  Bandeira  Nacional,  a  Insígnia  da 
República e o Hino Nacional.

ARTIGO 2º
(Significado)

Os símbolos nacionais representam a independência, a unidade e a integridade do País, 
devendo ser  respeitados  por todos  os cidadãos,  sob pena de sujeição  à  cominação “castigo” 
prevista na lei penal.

CAPÍTULO II
Utilização dos Símbolos Nacionais

ARTIGO 3º
(Uso e hastear da Bandeira Nacional)

1. A Bandeira Nacional é usada:

a) em todo o território nacional de harmonia com o previsto na presente lei, sem prejuízo do 
estabelecido na lei quanto ao seu uso no âmbito militar e marítimo;

b) de acordo com o padrão oficial e em bom estado, de modo a ser preservada a dignidade 
que lhe é devida.

2. A Bandeira Nacional é hasteada:

a) diariamente, nos edifícios-sede dos órgãos de soberania e nos órgãos de poder local;
b) aos domingos e dias de feriados,  bem como nos dias em que se realizam cerimónias 

oficiais, actos ou sessões solenes de carácter público;
c) fora dos dias referidos no número anterior, nos locais de celebração dos respectivos actos;
d) noutros  dias  em  que  tal  seja  justificado  pelo  Governo  Central  ou   pelos  Governos 

Provinciais;
e) em edifícios de carácter civil ou militar, qualificados como monumento nacional e nos 

demais  edifícios  públicos  ou  instalações  onde  funcionem  serviços  da  administração 
central ou local, bem como nas sedes dos institutos públicos e das empresas públicas;

f) nas delegações ou estruturas locais dos institutos públicos e empresas públicas;
g) nos edifícios e instituições privadas ou pessoas singulares, desde que sejam respeitados 

os procedimentos legais em vigor sobre a matéria;
h) nas residências destinadas a Chefes de Estado estrangeiros em visita ao País, ao lado da 

bandeira nacional do visitante;



i) no estrangeiro, nos edifícios onde estão instalados as missões diplomáticas e consulados e 
as representações  de Angola,  respeitando os usos legais  dos países em que tiverem a 
sede;

j) permanentemente entre as 8 e as 18 horas;
k) durante a noite, devidamente iluminada, nos edifícios-sede dos órgãos de soberania e dos 

órgãos do poder local, quando é obrigatória a sua permanência.

3. Nas cerimónias fúnebres oficiais, a bandeira é colocada sobre o ataúde até ao momento da 
sepultura.

4. A Bandeira Nacional é colocada a meia haste:

a) quando for  determinada  a  observância  de  luto  nacional  em todo o País,  nas  missões 
diplomática  e  consulados  e  nas  representações  de  Angola  no  estrangeiro,  durante  o 
período em que o mesmo for observado;

b) sempre que a Bandeira Nacional seja colocada a meia haste, qualquer outra que com ela 
seja desfraldada, é hasteada da mesma forma;

c) para ser içada a meia haste, a Bandeira Nacional vai a tope antes de ser colocada a meia 
atriça, seguindo-se igual procedimento quando for areada.

ARTIGO 4º
(Posição da bandeira)

1. A Bandeira Nacional ocupa sempre o lugar de honra, quando desfraldada com outras 
bandeiras de acordo com as normas protocolares em vigor, devendo observar-se designadamente:

a) havendo dois mastros, o do lado direito de quem está voltado para o exterior é reservado 
à Bandeira Nacional;

b) havendo três mastros, a Bandeira Nacional ocupa o do centro;
c) havendo mais de três mastros,  em número ímpar,  colocados em edifícios,  a Bandeira 

Nacional ocupa o do centro;
d) havendo  mais  de  três  mastros,  em  número  par,  colocados  em  edifícios,  a  Bandeira 

Nacional ocupa o primeiro mastro da direita, ficando todas as restantes à sua esquerda;
e) em todos os outros casos não referidos nas alíneas c) e d), a Bandeira Nacional ocupa o 

primeiro mastro da direita ficando todas as restantes à sua esquerda;
f) quando os  mastros  forem de alturas  diferentes,  a  Bandeira  Nacional  ocupa sempre  o 

mastro mais alto;
g) quando várias bandeiras são hasteadas e arreadas simultaneamente, a Bandeira Nacional é 

a primeira a atingir o topo e a última a dele descer;
h) quando conduzida em formatura ou desfile, a Bandeira Nacional é destacada à frente das 

outras bandeiras;
i) nos mastros com verga, a Bandeira Nacional é hasteada no topo do mastro ou no lado 

direito quando o topo não estiver preparado para ser utilizado.

2 .Em instalações de organismos internacionais sediados em território nacional ou em 
caso de realização de reuniões de carácter  internacional,  a Bandeira Nacional  é colocada 
segundo a regra protocolar em uso para esse caso.

3.  A  Bandeira  Nacional,  quando  desfraldada  com  outras  bandeiras  não  pode  ter 
dimensões inferiores às destas.

ARTIGO 5º



(Lugar dos mastros)

Os mastros devem ser colocados em lugar honroso no solo, nas fachadas ou no topo dos 
edifício, competindo aos responsáveis dos respectivos serviços a aprovação da forma e do local 
da sua fixação.

ARTIGO 6º
(Outras posições)

Em actos  públicos  a  Bandeira  Nacional,  quando não se  apresente  hasteada,  pode  ser 
suspensa em lugar honroso e bem destacado, mas nunca usada como decoração, revestimento ou 
com qualquer finalidade que possa afectar o respeito que lhe é devido.

ARTIGO 7º
(Uso da insígnia)

A insígnia da República deve ser usada:

a) em papel timbrado do Estado e nos documentos que exijam selo branco;
b) nos demais papeis e documentos, conforme vier a ser regulado;
c) no Diário da República;
d) nos edifícios-sede dos órgãos de soberania;
e) nos edifícios onde funcionam as missões diplomáticas e consulares do País;
f) nos edifícios onde funcionam representações de Angola no estrangeiro;
g) nos quartéis e demais edifícios públicos.

ARTIGO 8º
(Execução do Hino Nacional)

1. O Hino Nacional deve ser executado:

a) no começo ou no final dos actos públicos em que estiver presente o Chefe do Estado;
b) no  começo  ou  no  final  das  cerimónias  públicas  que  assistir  um  Chefe  de  Estado 

estrangeiro;
c) quando se realizam festas nacionais;
d) na abertura e fecho das emissões de Rádio e Televisão Pública e facultativamente das 

demais;
e) nas cerimónias em que se tenha de executar um hino nacional estrangeiro, este precede o 

Hino Nacional Angolano.

2. O Hino Nacional pode ser facultativamente executado:

a) quando se realizam sessões cívicas;
b) nas cerimónias religiosas quando se associe o sentido patriótico;
c) em ocasiões públicas e privadas como forma de expressão de regozijo patriótico.

3.  A  execução  do  Hino  Nacional  é  instrumental  ou  vocal  de  acordo  com o  cerimonial 
previsto para cada evento:

a) nos casos de simples instrumental toca-se a música integralmente;
b) nos casos de execução vocal é sempre cantado o poema do Hino Nacional.



4. Durante a execução do Hino Nacional, todos os presentes devem estar de pé e observar 
uma postura de respeito.

CAPÍTULO III
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 9º
(Ensino dos símbolos)

Em todos  os  estabelecimentos  de  ensino  públicos  e  particulares  do  primeiro  nível  é 
obrigatório o ensino do desenho e significado da Bandeira Nacional, da Insígnia da república, 
bem como do canto e da interpretação da letra do Hino Nacional no inicio do primeiro turno de 
aulas das sessões matutinas e vespertinas.

ARTIGO 10º
(Conhecimento dos símbolos)

Para admissão nos serviços públicos é obrigatória a demonstração do conhecimento dos 
símbolos nacionais.

ARTIGO 11º
(Regulamentação)

Incumbe-se ao Governo regular  os pormenores  de cerimonial  referentes  aos símbolos 
nacionais.

ARTIGO 12º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões  que surgirem da interpretação  e  aplicação da presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 13º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor na data da sua publicação.

Vista e aprova pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Janeiro de 2001.

                O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

                Promulgada aos 2 de Março de 2001.

               Publique-se.

               O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 3/01, DE 23 DE MARÇO
(D. R. Nº 14/01, Iª SÉRIE)



Lei nº 3/01
de 23 de Março

Havendo  necessidade  de  se  implementar  práticas  e  procedimentos  à  nível  da 
contabilidade e de auditoria que assegurem a prestação de dados fidedignos sobre a situação 
económica e financeira dos agentes económicos, com particular interesse para os investidores, 
empregados, fornecedores, clientes, entidades públicas e de modo geral para todos aqueles que 
com elas se relacionem, segundo os padrões de qualidade idênticos àqueles já praticados à nível 
internacional;

Tornando necessário disciplinar o acesso e o exercício da actividade de contabilidade e de 
auditoria;

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

LEI DO EXERCÍCIO DA CONTABILIDADE E AUDITORIA

CAPÍTULO I
Sobre o Exercício da Contabilidade

ARTIGO 1º
(Objecto da contabilidade)

1. A actividade profissional de contabilidade compreende:

a) a preparação de demonstrações financeiras decorrentes de imposição legal;
b) a  realização  de outros tipos de trabalho a executar  por um contabilista  decorrente  de 

imposição legal.

2. Para efeitos da alínea a) do número anterior entende-se por contabilidade o trabalho 
relativo à elaboração do balanço, da demonstração de resultados, da demonstração de fluxos de 
caixa e das notas das contas referentes a cada exercício económico.

ARTIGO 2º
(Exercício da contabilidade)

1.  A  contabilidade  pode  ser  exercida  em  regime  de  profissão  liberal  ou  de  forma 
dependente  e  rege-se  pela  presente  lei,  pelo  estatuto  da  Entidade  Representativa  dos 
Contabilistas e dos Peritos Contabilistas e por demais legislação aplicável.

2.  A  contabilidade  só  pode  ser  exercida  por  profissionais  inscritos  na  Entidade 
representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas.

3.  A  violação  do  disposto  no  número  anterior  é  considerada  exercício  ilegal  do 
profissional e como tal punível nos termos da lei.

ARTIGO 3º



( Organização )

1. O exercício da contabilidade pode ser desenvolvido em regime de dependência para 
com a  parte  interessada  ou  em regime  de  prestação  livre  de  serviços  por  parte  de  pessoas 
singulares ou colectivas.

2. O exercício da contabilidade por parte das pessoas colectivas deve obedecer aos termos 
definidos no estatuto da Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas

ARTIGO 4º
(Incompatibilidades)

1. O exercício da contabilidade é incompatível com as funções seguintes:

a) membro do Governo;
b) Governador e Vice-Governador Provincial;
c) Governador e Vice-Governador do Banco Nacional de Angola.

2. São ainda incompatível  com o exercício da actividade,  qualquer que seja o regime 
adoptado, as actividades:

a) consideradas como tal no estatuto da Entidade representativa de Contabilistas e Peritos 
Contabilistas;

b) quaisquer outras que por lei especial sejam ou venham a ser consideradas incompatíveis 
com o exercício da contabilidade.

ARTIGO 5º
(Impedimentos)

Os contabilistas estão impedidos de exercer a actividade de contabilidade:

a) quando tiverem sido expulsos de uma entidade por inadequada conduta;
b) quando tiverem sido condenados, em Angola ou por outro Estado,  por roubo, fraude, 

falsificação, perjúrio ou outros crimes dessa natureza;
c) se forem declarados incapazes ou interditos;
d) se forem declarados insolventes;
e) quando  não  respeitarem  as  demais  condições  previstas  no  estatuto  da  Entidade 

representativa dos Contabilistas e dos peritos contabilistas;
f) quando se enquadrarem em outras situações qualificadas por lei como impedimentos ao 

exercício da contabilidade.

ARTIGO 6º
(Relação contratual)

A duração da relação contratual para o exercício da contabilidade deve ser livremente 
estipulada por acordo entre as partes.

ARTIGO 7º
(Remuneração )

1 .  Os serviços  de  contabilidade  prestados  pelos  contabilistas  são remunerados  pelos 
respectivos  beneficiários,  por  forma  livre,  sem  prejuízo  das  condições  para  o  seu  razoável 



apuramento que possam vir a ser estabelecidas pela Entidade Representativa dos Contabilistas e 
dos Peritos Contabilistas para o exercício da actividade em regime livre.

2.  A contabilidade  exercida  por nomeação oficiosa de um tribunal  é remunerada  nos 
termos fixados pelo tribunal.

CAPÍTULO II
Sobre o Exercício da Auditoria

ARTIGO 8º
(Conteúdo da auditoria)

1. A actividade profissional de auditoria compreende:

a) a realização de auditoria decorrentes ou não de imposição legal e serviços relacionados;
b) a realização de outro tipo de trabalho a executar por um perito contabilista decorrente de 

imposição legal;

2. Para efeitos de alínea a) do número anterior entende-se por:

a) Auditoria  –  o  trabalho  desenvolvido  com  o  objectivo  de  expressar  uma  opinião 
profissional e independente sobre se as demonstrações financeiras estão preparadas, com 
todos os aspectos materialmente relevantes, de acordo com uma estrutura conceptual de 
relato financeiro identificada;

b) Serviços Relacionados – os trabalhos de revisão limitada, de procedimentos acordados e 
de compilações.

ARTIGO 9º
(Exercício da auditoria)

1. A auditoria é exercida em regime de profissão liberal e rege-se pela presente lei, pelo 
estatuto  da  Entidade  Representativa  dos  Contabilistas  e  Peritos  Contabilista  e  por  demais 
legislação aplicável.

2. A auditoria só pode ser exercida por peritos contabilistas registados na Entidade dos 
Contabilistas e dos Peritos Contabilistas.

3. A violação do disposto no número anterior é considerada exercício ilegal da profissão e 
como tal punível nos termos da lei.

ARTIGO 10º
(Organização)

1.  O  exercício  da  auditoria  pode  ser  desenvolvido  em regime  de  prestação  livre  de 
serviços por parte de pessoas singulares ou colectivas.

2. O exercício de auditoria por parte das pessoas colectivas deve obedecer aos termos 
definidos no estatuto da Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas.

ARTIGO 11º



(Incompatibilidades)

1. O exercício da auditoria é incompatível com as funções seguintes:

a) membro do Governo;
b) Governador e Vice-Governador Provincial;
c) Governador e Vice-Governador do Banco Nacional de Angola.

2. São ainda incompatíveis com o exercício da actividade, qualquer que seja o regime 
adoptado, as situações:

a) consideradas como tal no estatuto da entidade representativa dos contabilistas e peritos 
contabilistas;

b) quaisquer outras que por lei especial sejam ou venham a ser consideradas incompatíveis 
com o exercício da auditoria.

ARTIGO 12º
(Impedimentos)

Os peritos contabilistas estão impedidos de exercer a actividade de auditoria:

a) quando tiverem sido expulsos de uma entidade por inadequada conduta;
b) quando tiverem sido condenados, em Angola ou em outro Estado,  por roubo, fraude, 

falsificação, perjúrio ou outras ofensas dessa natureza;
c) se forem declarados incapazes ou interditos;
d) se forem declarados insolventes;
e) quando  não  respeitarem  as  demais  condições  previstas  no  estatuto  da  Ordem  dos 

Contabilistas e dos Peritos Contabilistas;
f) quando se enquadrarem em outras situações qualificadas por lei como impedimentos ao 

exercício da auditoria.

ARTIGO 13º
(Mandato e relação contratual)

1. O mandato para o exercício da auditoria por imposição legal é conferido pela entidade 
sujeita à mesma nos termos e pelo período definido no seu estatuto e em legislação em vigor.

2. A duração da relação contratual para o exercício da auditoria fora do âmbito referido 
no número anterior deve ser livremente estipulado por acordo entre as partes.

ARTIGO 14º
(Remunerações)

1. Os serviços de auditoria prestados pelos peritos contabilistas são remunerados pelos 
respectivos  beneficiários,  por  forma  livre,  sem  prejuízo  das  condições  para  o  seu  razoável 
apuramento que possam vir a ser estabelecidas pela Entidade Representativa dos Contabilistas e 
dos Peritos Contabilistas.

2. A auditoria exercida por nomeação oficiosa de um tribunal é remunerada nos termos 
fixados pelo tribunal..



CAPÍTULO III
Da Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas

ARTIGO 15º
(Da Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas)

1. Para o exercício da contabilidade e auditoria os contabilistas e peritos contabilistas 
devem associar-se numa entidade representativa, encarregue de representar e defender os seus 
interesses, bem como conceder orientação metodológica, apoio técnico e disciplinar ao exercício 
da profissão.

2. A Entidade Representativa dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas é uma pessoa 
colectiva pública dotada  de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e financeira, 
regendo-se pelo seu estatuto e demais legislação aplicável.

ARTIGO 16º
(Inscrição na entidade)

1. Só podem inscrever-se na Entidade dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas os 
profissionais  angolanos  ou as  pessoas  colectivas  que reúnam os  requisitos  estabelecidos  nos 
estatutos dessa entidade.

2. Os estrangeiros que estejam domiciliados em Angola podem inscrever-se na Entidade 
Representativa  dos  Contabilistas  e  dos  Peritos  Contabilistas  se  nos  respectivos  países  os 
profissionais angolanos puderem, nas condições definidas no estatuto, usufruir da mesma regalia.

3. Os contabilistas e peritos contabilistas inscritos nos termos do número anterior podem 
eleger e ser eleitos para os órgãos estatuários da Entidade Representativa dos Contabilistas e dos 
Peritos Contabilistas.

ARTIGO 17º
(Competência disciplinar)

A  competência  disciplinar  sobre  os  contabilistas  e  peritos  contabilistas  pelos  actos 
praticados  no exercício das suas funções cabe exclusivamente à Entidade Representativa dos 
Contabilistas e dos Peritos Contabilistas, nos termos previstos no respectivo estatuto.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 18º
(Organização transitória)

Os técnicos de contas e auditores existentes à data de entrada em vigor da presente lei, 
mantêm-se em exercício até que seja constituída a Entidade Representativa dos Contabilistas e 
dos Peritos Contabilistas, altura em que podem requerer a sua inscrição nos termos do respectivo 
estatuto.

ARTIGO 19º
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto na presente lei.



ARTIGO 20º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que se suscitarem da interpretação e aplicação da presente lei são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 21º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor após a data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Janeiro de 2001.-

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Promulgada aos 2 de Março de 2001.

Publique-se.

O Presidente da república, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO –EXECUTIVO Nº 16/01, DE 12 DE ABRIL
( D. R. Nº 18/01, Iª SÉRIE)

Decreto - executivo  nº 16/01
de12 de Abril

Em consonância com as medidas económicas do Governo e como forma de compensar o 
incremento  do  actual  custo  de  vida,  considera-se  necessária  a  adequação  dos  níveis  de 
rendimentos e das taxas da tabela do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho;

Vista a competência que me é conferida pelo artigo 2º da Lei nº 10/99, de 29 de Outubro;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

1º - O valor a que se refere o nº 1 do artigo 8º, conjugado com a alínea a) do nº 1 do 
artigo 16º ambos do Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho é fixado em Kz: 
2000.00.



2º - Os níveis de rendimentos e taxas da tabela a que se refere o nº 1 do artigo 16º do 
citado código, passam a ser os seguintes:

             Rendimento em Kwanza                                                       Imposto

Até  2000,00……………………………………………………………………………………
Isento

De  2001,00  até  5000,00…………………………………………......2%  sobre  o  excesso  de 
2000,00

De 5001,00 até 100 000,00…………………….......Parcela fixa 60,00+4% sobre o excesso de 
5000,00

De 10 001,00 até  15 000,00…………………..Parcela  fia  260,00+6% sobre o excesso de 10 
000,00

De 15 001,00 até 20 000,00…………………Parcela fixa 960,00+10% sobre o excesso de 20 
000,00

De 30 001,00 até 50 000,00…………….Parcela fixa 1 960,00+12,5% sobre o excesso de 30 
000,00

Mais  de  50  000,00………………………...Parcela  fia  4  460,00+15% sobre  o  excesso  de  50 
000,00

3º - Fica revogado o Decreto executivo nº 90/99, de 6 de Agosto.

4º - O presente decreto executivo tem efeitos a contar de 1 de Março de 2001.

Publique-se

Luanda, aos 12 de Abril de 2001.

O Ministro, Júlio Marcelino Vieira Bessa.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

RECTIFICAÇÃO DE 20 DE ABRIL, 
AO DECRETO  EXECUTIVO Nº 16/01, DE 12 DE ABRIL

( D.R. Nº 19/01, Iª SÉRIE)

Rectificação de 20 de Abril
Ao  Decreto Executivo nº 16/01, de 12 de Abril



Por ter saído inexacto o Decreto executivo nº 16/01, de 12 de Abril, publicado no Diário 
da República, 1ª série nº 18, novamente se publica na íntegra:

Decreto - executivo  nº 16/01
de12 de Abril

Em consonância com as medidas económicas do Governo e como forma de compensar o 
incremento  do  actual  custo  de  vida,  considera-se  necessária  a  adequação  dos  níveis  de 
rendimentos e das taxas da tabela do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho;

Vista a competência que me à conferida pelo artigo 2º da Lei nº 10/99, de 29 de Outubro;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

1º - O valor a que se refere o nº 1 do artigo 8º, conjugado com a alínea a) do nº 1 do 
artigo 16º ambos do Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho é fixado em Kz: 
2000.00.

2º - Os níveis de rendimentos e taxas da tabela a que se refere o nº 1 do artigo 16º do 
citado código, passam a ser os seguintes:

             Rendimento em Kwanza                                                       Imposto

Até  2000,00……………………………………………………………………………………
Isento

De  2001,00  até  5000,00…………………………………………......2%  sobre  o  excesso  de 
2000,00

De  5001,00  até  10  000,00……………………...Parcela  fixa  60,00+4%  sobre  o  excesso  de 
5000,00

De 10 001,00 até  15 000,00…………………..Parcela  fia  260,00+6% sobre o excesso de 10 
000,00

De 15 001,00  até20  000,00…………………..Parcela  fixa  560,00+8% sobre  o  excesso  de15 
000,00

De 20 001,00 até  30 000,00……………...Parcela  fixa  960,00+10,5% sobre o excesso de20 
000,00

De 30 001,00 até  50 000,000…………….Parcela  fia  1960,00+12,5% sobre o excesso de 30 
000,00

Mais  de  50  001,00……………………… Parcela  fixa  4460,00+15% sobre  o  excesso  de  50 
000,00

3º - Fica revogado o Decreto executivo nº 90/99, de 6 de Agosto.



4º - O presente decreto executivo tem efeitos a contar de 1 de Março de 2001.

Publique-se

Luanda, aos 12 de Abril de 2001.

O Ministro, Júlio Marcelino Vieira Bessa.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 9/2001, DE 24 DE MAIO
(  D. R. Nº 24/01, Iª SÉRIE ) 

Lei nº 9/2001
de 24 de Maio

Considerando a necessidade de um diploma legal que disponha sobre as exéquias e a 
declaração do luto nacional  e provincial,  quando se verificar  o falecimento de entidades que 
prestaram serviços  relevantes  à  causa  da  Pátria  e  da  Independência  Nacional,  bem como  a 
ocorrência  de morte  colectiva  de cidadãos  nacionais,  que resulte  de catástrofes,  calamidades 
naturais, massacres e outros acidentes;

Convindo estabelecer os princípios que devem nortear a observância do luto nacional e 
provincial e ao mesmo tempo, regular os seus procedimentos protocolares;

Nos termos da alínea b) do artigo 88º da lei Constitucional, a Assembleia Nacional aprova a 
seguinte:

LEI  SOBRE  O  LUTO  NACIONAL
 E  PROVINCIAL

CAPÍTULO I
Disposições gerais

ARTIGO 1º
(Objecto)

A presente lei estabelece os princípios e os procedimentos protocolares a observar em 
caso de ocorrência de luto nacional ou provincial.

ARTIGO 2º
(Definição)

Para efeitos da presente lei, entende-se por luto, a manifestação do sentimento de pesar, 
que  deve  ser  observada  em  todo  ou  parte  do  território  nacional,  por  ocasião  da  morte  de 



determinada individualidade oficial ou de um número significativo de cidadãos, em razão dos 
seus feitos perante a Nação ou pelas circunstâncias em que a morte tenha ocorrido.

ARTIGO 3º
(Âmbito)

1. O luto pode ser nacional ou provincial, consoante seja observado em todo o território 
nacional ou apenas em determinada província.

2. A observância do luto nacional é extensiva às missões diplomáticas e consulares e 
representações de Angola no estrangeiro.

ARTIGO 4º
(Luto)

1. O disposto na presente lei é aplicável em caso de morte, entre outras, das seguintes 
individualidades:

A nível nacional:

a) Presidentes da república;
b) Presidente da Assembleia Nacional;
c) Primeiro Ministro;
d) Presidente do Tribunal Supremo;
e) Presidente do Tribunal Constitucional;
f) Deputado à Assembleia Nacional;
g) Membro do Governo;
h) Procurador Geral da República;
i) Presidente do Tribunal de Contas;
j) Provedor de justiça;
k) Vice -Procurador Geral da república;
l) Adjunto do Procurador Geral;
m) Juiz Conselheiro dos Tribunais Supremo, Constitucional e de Contas.

A nível provincial:

a) Governador Provincial;
b) Presidente do Tribunal Provincial;
c) Procurador Provincial da República;
d) Vice -Procurador Provincial.

2.  A presente lei é ainda aplicável nos seguintes casos:

a) morte  de  personalidade  nacional  ou  estrangeira,  de  elevado  prestígio  e  reconhecida 
idoneidade que tenha prestado serviços relevantes a causa da Independência Nacional, à 
paz,  unidade e reconciliação  nacional,  defesa da integridade  territorial,  bem como ao 
desenvolvimento do País e da humanidade;

b) morte  colectiva  de  cidadãos  com  incidência  nacional  ou  provincial,  resultante  de 
catástrofe, calamidade natural, massacre ou outro acidente.

CAPÍTULO II
Organização e Procedimentos



SECÇÃO I
Organização e Procedimentos

ARTIGO 5º
(Organização)

1. Em caso de morte de alguma das entidades a que se refere o artigo anterior, é criada, 
por despacho do Chefe do Governo, uma Comissão à qual cabe organizar a respectiva cerimónia 
fúnebre.

2. A Comissão encarregue de organizar as cerimónias fúnebres de carácter nacional é 
coordenada pelo Ministro da Administração do Território e integra representantes dos Serviços 
Centrais do Protocolo do Estado, dos Ministérios da Defesa Nacional, da Saúde, da Justiça e do 
Interior, assim como do organismo a que pertencia o falecido.

3.  A  Comissão  encarregue  de  organizar  as  cerimónias  fúnebres  a  nível  provincial  é 
constituída por despacho do Governador Provincial respectivo e integra, sempre que possível, os 
representantes provinciais dos órgãos referidos no número anterior.

ARTIGO 6º
( Competência da Comissão)

1. Compete à Comissão formada ao abrigo do artigo anterior:

a) assegurar os meios materiais necessários à realização das exéquias;
b) elaborar o elogio fúnebre;
c) elaborar  o  programa da  realização  das  exéquias,  bem como difundir  o  mesmo pelos 

órgãos de comunicação social;
d) manter a família do falecido informada de todas as realizações relativas às exéquias;
e) recepcionar  as  mensagens  de  condolências  e  remetê-las  à  família  do  falecido  e  à 

comunicação social.

2. Apôs a realização das exéquias, incumbe à Comissão a apresentação de um relatório de 
prestação de contas ao Chefe do Governo, ou ao Governador Provincial nos termos do nº 1 e nº 3 
do artigo 5º da presente lei.

ARTIGO 7º
(Procedimentos protocolares)

A morte das entidades a que se refere o artigo 4º da presente lei, dá lugar conforme o caso, 
aos seguintes procedimentos protocolares:

a) luto nacional;
b) luto provincial;
c) tolerância de ponto;
d) honras fúnebres.

SECÇÃO II
Luto Nacional

ARTIGO 8º



(Luto nacional)

1. Em caso de morte de alguma das entidades a que se refere o nº 1 do artigo 4º da 
presente lei, é observado luto nacional.

2. Pode ainda ser decretado luto nacional nos seguintes casos:

a) catástrofes, calamidades naturais, massacres e outros acidentes, com incidência nacional 
de que resulte à morte colectiva de cidadãos;

b) morte  de  personalidade  nacional  e  estrangeira,  de  elevado  prestigio  e  reconhecida 
idoneidade,  bem  como  cidadão  nacional  e  estrangeiro  que  tenha  prestado  serviços 
relevantes ao País.

3. Compete ao Conselho de Ministros decretar o luto nacional.

ARTIGO 9º
(Manifestação do luto nacional)

No luto nacional devem ser observados os seguintes procedimentos protocolares:

a) colocação  da Bandeira  a  meia  haste  e  cancelamento  de espectáculos  e  manifestações 
públicas, tratando-se da morte de entidades a que se referem as alíneas a),b),c) e d) do nº 
1 do artigo 4º da presente lei;

b) colocação da Bandeira a meia haste tratando-se da morte das demais entidades a que se 
refere o artigo 4º da presente lei.

ARTIGO 10º
(Duração do luto nacional)

O luto nacional tem a seguinte duração:

a) sete dias no caso de morte do Presidente da República;
b) três dias no caso de morte do Presidente da Assembleia Nacional, Primeiro Ministro e 

Presidente do Tribunal Supremo;
c) um dia em caso de morte de alguma das entidades a que se referem as alíneas e) a m) do 

nº 1 do artigo 4º da presente lei.

ECÇÃO III
Do Luto Provincial

ARTIGO 11º
(Luto provincial)

1. Em caso de morte do Governador Provincial, do Presidente do Tribunal Provincial, do 
Procurador  Provincial  da  República  e  do  Vice-Procurador  Provincial,  é  observado  luto 
provincial.

2. Pode ainda ser decretado luto provincial nos seguintes casos:

c) catástrofes, calamidades naturais, massacres e outros acidentes, com incidência provincial 
de que resulte à morte colectiva de cidadãos;



d) morte  de  personalidade  nacional  e  estrangeira,  de  elevado  prestigio  e  reconhecida 
idoneidade,  bem  como  cidadão  nacional  e  estrangeiro  que  tenha  prestado  serviços 
relevantes à província.

3. Compete ao Governador Provincial decretar o luto provincial.

ARTIGO 12º
(Manifestação do luto provincial)

Durante o luto provincial devem ser observados os seguintes procedimentos protocolares:

a) colocação  da  Bandeira  a  meia  haste  e  interdição  de  espectáculos  e  manifestações 
públicas, tratando-se da morte do Governador Provincial;

b) colocação da Bandeira a meia haste, tratando-se da morte das demais entidades.

ARTIGO 13º
(Duração do luto provincial)

O luto provincial tem a seguinte duração:

a) dois dias no caso de morte do Governador Provincial;
b) um dia no caso de morte das demais entidades.

SECÇÃO IV
Tolerância de Ponto

ARTIGO 14º
(Destinatário)

Em caso de morte de uma das entidades a nível nacional a que se referem as alíneas a) a 
d) do nº 1 do artigo 4º da presente lei, deve ser concedida tolerância de ponto.

ARTIGO 15º
(Âmbito da tolerância de ponto)

A tolerância de ponto é:

a) geral, em caso de morte do Presidente da República, durante o dia do funeral;
b) local, em caso de morte do Presidente da Assembleia Nacional, do Primeiro Ministro ou 

do Presidente do Tribunal Supremo, no período do dia do funeral;
c) local,  em caso  de  morte  do  Governador  Provincial,  no período do  dia  do respectivo 

funeral.

SECÇÃO V
Honras Fúnebres

ARTIGO 16º
(Definição)

As honras fúnebres são homenagens póstumas,  prestadas directamente pelos militares, 
aos despojos mortais de uma alta personalidade e são constituídas por:



a) guarda fúnebre;
b) escolta fúnebre;
c) salvas fúnebres.

2.  A  guarda  fúnebre  é  constituída  pela  força  militar  armada,  postada  para  render 
homenagem aos despojos mortais de altas entidades

3. A escolta fúnebre é constituída pela força militar destinada ao acompanhamento dos 
despojos mortais de altas entidades.

4. As salvas fúnebres são as executadas por peças de artilharia, a intervalos regulares de 
30 segundos, destinadas a complementar as honras fúnebres.

ARTIGO 17º
(Prestação de honras fúnebres)

1. As honras fúnebres são prestadas nos seguintes termos:

a) guarda  fúnebre  e  escolta  fúnebre  ao  Presidente  da  República,  ao  Presidente  da 
Assembleia Nacional, ao Primeiro Ministro, ao Presidente do Tribunal Supremo e aos 
Ministros da Defesa Nacional e do Interior;

b) salvas fúnebres ao Presidente da República, ao Presidente da Assembleia Nacional, ao 
Primeiro  Ministro,  ao  Presidente  do  Tribunal  Supremo  e  aos  Ministros  da  Defesa 
Nacional e do Interior.

2.  As  honras  fúnebres  são  prestadas  pela  guarda  Presidencial,  em caso  de  morte  do 
Presidente da República e pelas Forças Armadas, em caso de morte das restantes entidades.

ARTIGO 18º
(Excepções)

1. As honras fúnebres não são prestadas nos seguintes casos:

a) quando a entidade que tiver direito às homenagens as houver dispensado em vida, por 
documento  demonstrativo  da sua  manifestação  expressa  de vontade  ou quando a  sua 
família assim o desejar;

b) nos dias de festa nacional;
c) no caso de perturbação da ordem pública.

2. O luto, a tolerância de ponto e as honras fúnebres não se aplicam no caso da morte 
resultar de suicídio.

ARTIGO 19º
(Apresentação de condolências)

1. A apresentação de condolências obedece à ordem de procedências protocolares

2. A Comissão nomeada nos termos do nº 2 do artigo 5º da presente lei deve, na véspera 
da cerimónia fúnebre, dar a conhecer a hora e o local da apresentação de condolências,  bem 
como a respectiva lista de precedências.

ARTIGO 20º



(Exéquias e luto de autoridades tradicionais)

O luto  e  as  exéquias  de  autoridades  tradicionais  regula-se  pela  especificidade,  usos, 
costumes,  tradição e cultura de cada região, podendo-se aplicar com as adaptações o regime 
estabelecido na presente lei.

ARTIGO 21º
(Exéquias e luto nas Forças Armadas, Órgãos de Segurança e Ordem Interna)

O Governo estabelece através de diploma próprio, o regime aplicável às exéquias e luto 
nas Forças Armadas, Órgãos de Segurança e Ordem Interna.

CAPÌTULO III
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 22º
(Regulamentação)

Compete  aos  Serviços  Centrais  do  Protocolo  de  Estado  regular  os  pormenores  de 
cerimonial referentes ao luto nacional.

ARTIGO 23º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 24º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor após a sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Abril de 2001.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Publique-se.

O Presidente da República  JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO DE MINISTROS

RESOLUÇÃO Nº 11/2001, DE 13 DE JULHO
( D.R. Nº 31/01, 1ª SÉRIE )

Resolução nº 11/01
de 13 de Julho



Havendo necessidade de se fixar o valor da dotação inicial de capital do FDES – Fundo 
de Desenvolvimento Económico  e Social;

Tendo em conta o disposto no artigo 5º do decreto nº 21/99, de 27 de Agosto, que cria o 
Fundo de Desenvolvimento Económico e Social (FDES);

Nos termos  das  disposições  conjugadas  da alínea  f)  do artigo  112º  e  do artigo  113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo emite a seguinte resolução:

1. É aprovada a dotação inicial de capital do Fundo de Desenvolvimento Económico e 
Social (FDES) de USD 150 000 000,00, cuja realização consta do calendário anexo à presente 
resolução, da qual é parte integrante.

2. A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Comissão Permanente do Conselho de Ministros, em Luanda, aos 7 
de Março de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

Calendário de realização do capital social do Fundo
de Desenvolvimento Económico e Social ( FDES )

Tempo Ano 2000 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003

1 2 3 4 5

1º
Trimestre

           ---
USD 15 000 000,00 USD 20 000 000,00 USD 5 000 000 00

2º
Trimestre

           ---
USD 15 000 000,00 USD 15 000 000,00 USD 10 000 000,00

3º
Trimestre

           ----
USD 15 000 000,00 USD 10 000 000,00 USD 10 000 000,00

4º
Trimestre USD 20 000 000,00 USD 10 000 000,00 USD 5 000 000 00        --------------

Total USD 20 000 000,00 USD 55 000 000,00 USD 50 000 000,00 USD 25 000 000,00

                                          
                                                                             Total  
geral……………………………………

USD 150 000 000,00

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.



2002
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 12/2002, DE 28 DE MARÇO
( D.R. Nº 25/02, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo  nº 12/2002
de 28 de Março

Considerando  que  o  desenvolvimento  económico  e  social  de  Angola  passa, 
necessariamente, pela recuperação do tecido económico nacional e, a consequente melhoria de 
empregabilidade  dos  cidadãos  nos  vários  sectores  de  actividade  que  potenciam  esse 
desenvolvimento;

Atendendo que as medidas de combate ao desemprego devem ser sustentáveis, tendo em 
conta  os  constrangimentos  que  o  mercado  de  emprego  ainda  apresenta  especialmente  para 
pessoas  que,  pela  primeira  vez  procuram  inserir-se  na  vida  activa  e  para  aquelas  que  se 
encontram  em situação de desemprego prolongado;

Na  sequência  do  acordo  de  cooperação  entre  Angola  e  Portugal,  visando  apoiar  a 
promoção do emprego no nosso País e do acordo específico recentemente assinado, em Luanda, 
entre os Institutos do Emprego e Formação Profissional de Angola e Portugal (NEFOP e IEFP), 
ratificado pelas respectivas  tutelas,  visando a constituição de um Fundo de Inserção na Vida 
Activa (FIVA), através do qual se pretende apoiar a criação de emprego, promovendo a criação e 
o desenvolvimento de Micro-Empresas e de actividades geradoras de rendimentos;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da lei Constitucional, determino:

ARTIGO 1º
(Objectivo e âmbito)

1. É criado o Programa de Apoio à Criação de Micro-Empresas e Actividades Geradoras 
de Rendimento, tendo em vista apoiar a inserção profissional de desempregados.

2.  Para  efeitos  do  programa  ora  criado,  consideram-se  desempregados  os  cidadãos 
inscritos nos centros de emprego, candidatos a primeiro emprego ou desempregados à procura de 
novo emprego.

ARTIGO 2º
(Programa e medidas)

1. Integram o Programa de Apoio à Criação de Micro-Empresas e Actividades Geradoras 
de Rendimento as seguintes medidas:



a) apoio  à  criação  e  ou  desenvolvimento  de  micro-empresas,  com  criação  líquida  de 
empregos para desempregados;

b) apoio  à  criação  do  próprio  emprego,  por  parte  de  desempregados  qualificados  com 
espírito empreendedor e apoio ao auto-emprego em organizações produtivas existentes;

c) apoio à criação ou desenvolvimento de actividades geradoras de rendimentos, no sector 
informal,  por  desempregados  não  qualificados  ou  qualificados  com  dificuldades  de 
inserção.

2.  As  normas  de  execução  do  programa são  fixadas  em regulamento  a  aprovar  pelo 
INEFOP e pelo IEFP.

ARTIGO 3º
(Financiamento)

1. O financiamento do programa será assegurado, numa primeira fase, a iniciar no ano de 
2001,  pelas  verbas  afectas  ao  Fundo  de  Inserção  na  Vida  Activa  (FIVA),  constituído  por 
Portugal,  no  âmbito  do  acordo  assinado  em 16  de  Maio  de  2001,  entre  os  Ministérios  da 
Administração  Pública,  Emprego  e  Segurança  Social  e  do  Trabalho  e  da  Solidariedade, 
respectivamente de Angola e Portugal.

2. A continuidade e desenvolvimento do programa será assegurado por financiamentos 
provenientes do Orçamento Geral do Estado, Fundo de Financiamento da Formação Profissional, 
por instituições nacionais e internacionais e outros.

ARTIGO 4º
(Gestão e execução do programa)

1. A gestão global do programa é da responsabilidade do INEFOP.

2. A execução do programa é assegurada:

a) pelos centros de emprego;
b) por organizações não governamentais e outras organizações da sociedade civil e religiosa 

acreditadas pelo INEFOP.

ARTIGO 5º
(Acompanhamento e avaliação)

1. Compete ao Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social e ao 
Ministério  do Trabalho e da Solidariedade fazer o acompanhamento e a avaliação global do 
programa.

2. Cabe ao INEFOP assegurar o acompanhamento e evolução/consolidação dos projectos 
aprovados, através de equipas técnicas constituídas para o efeito.

3. Os resultados do acompanhamento e avaliação deverão ser trimestralmente apreciados 
pelo INEFOP e pelo IEFP, que os submeterão às respectivas tutelas.

4. No final do período de execução da 1ª fase do programa deverá ser produzido o estudo 
de impacto das respectivas medidas.



ARTIGO 6º
(Formalização de candidaturas)

1. As candidaturas serão apresentadas ao INEFOP. Em formulário específico a fornecer 
pelas entidades responsáveis pela execução das medidas.

2. O período de candidaturas será fixado, anualmente, pelo INEFOP.

ARTIGO 7º
(Aprovação das candidaturas)

A decisão sobre o processo de candidatura é tomada pelo INEFOP, no prazo máximo de 
30 dias, contados a partir do encerramento do período de apresentação de candidaturas,

ARTIGO 8º
(Formação dos promotores de projectos)

Aos candidatos/beneficiários dos apoios será proporcionado, se necessário, uma acção de 
formação, adequada à viabilidade do seu projecto.

ARTIGO 9º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  do  presente  decreto 
executivo  serão  resolvidas  por  despacho  do  Ministro  da  Administração  Pública,  Emprego  e 
Segurança Social.

ARTIGO 10º
(Entrada em vigor)

O presente decreto executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Março de 2002.

O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 5/2002, DE 16 DE ABRIL
( D.R. Nº 30/02, 1ª SÉRIE )



Lei nº 5/02
de 16 de Abril

O amplo debate político e académico desenvolvido a meados da década de 80 do século 
XX, no âmbito da implementação do Programa de Saneamento Económico e Financeiro (SEF) 
constituiu um primeiro passo no sentido da elaboração de um conjunto de medidas estruturais 
que,  dentre  outras  questões,  conduzissem  ao  redimensionamento  do  papel  do  Estado  na 
economia.

Tendo em conta que a experiência dos últimos anos no domínio da intervenção privada na 
actividade  económica  mostrou  que  apesar  da  Lei  nº  13/94,.  de  2  de  Setembro  –  Lei  de 
Delimitação  da  Actividade  Económica,  ter  constituído  um  grande  avanço  no  processo  de 
abertura económica, ela está, em certos preceitos, desajustada da realidade económica moderna, 
caracterizada  por  uma  intervenção  cada  vez  maior  do  sector  privado  em  áreas  até  aqui 
consideradas de intervenção exclusiva do Estado.

Convindo adaptar a lei às actuais exigências da economia e criar condições para que o 
sector  privado  intervenha  de  forma  mais  alargada  na  actividade  económica  nacional, 
contribuindo deste modo para um mais rápido desenvolvimento e crescimento da economia.

Nestes termos, ao abrigo da alínea m) do artigo 89º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova o seguinte:

LEI DE DELIMITAÇÃO DE SECTORES
DA ACTIVIDADE ECONÓMICA

ARTIGO 1º
( Conceito )

Para  efeitos  da  presente  lei,  é  considerada  actividade  económica  a  que  se  destina  à 
produção e distribuição de bens e a prestação de serviços, a título oneroso e com finalidade 
lucrativa, mediante propriedade, concessão, gestão ou outra forma jurídica de titularidade dos 
respectivos meios.

ARTIGO 2º
(Sectores de actividade económica )

A  actividade  económica  é  desenvolvida  no  âmbito  dos  sectores  público,  privado, 
cooperativo e comunitário.

ARTIGO 3º
(Coexistência de sectores)

O Estado garante a coexistência dos diferentes sectores de actividade económica e das 
respectivas formas de propriedade e de gestão em que as mesmas se realizem, conferindo a todos 
igual protecção, oportunidade e promoção.

ARTIGO 4º
(Sector público)



O  sector  público  da  economia  abrange  as  actividades  económicas  prosseguidas  pelo 
Estado ou por outras entidades públicas, independentemente da forma empresarial  ou societária 
que apresentem.

ARTIGO 5º
(Formas de exercício no sector público)

No sector público as actividades económicas podem ser exercidas:

a) pelo Estado, directamente;
b) por empresas públicas;
c) por institutos públicos e outras entidades públicas equiparadas;
d) por sociedades comerciais de capitais públicos;
e) por sociedades comerciais e outras formas societárias de direito privado em que o Estado 

participe no capital social com quotas ou acções privilegiadas ou posições dominante.

ARTIGO 6º
(Sector privado )

1. O Estado garante o exercício da iniciativa económica privada, a qual pode exercer-se 
livremente  nos  termos  definidos  na  Lei  Constitucional,  com  as  limitações  constantes  da 
legislação em vigor.

2.  O  Governo  pode  conceder  incentivos  e  facilidades  às  iniciativas  privadas  que  se 
insiram no âmbito dos programas de desenvolvimento.

3.  O  sector  privado  abrange  as  actividades  económicas  prosseguidas  por  pessoas 
singulares ou colectivas de direito privado.

ARTIGO 7º
(Formas de exercício no sector privado)

No sector privado as actividades económicas podem ser exercidas:

a) por pessoas singulares;
b) por  sociedades  comerciais  e  outras  formas  associativas,  cujo  capital  seja  detido 

exclusivamente por pessoas singulares ou colectivas de direito privado.

ARTIGO 8º
(Sector cooperativo)

O sector cooperativo abrange as actividades económicas prosseguidas por cooperativas 
constituídas, nos termos da lei aplicável.

ARTIGO 9º
(Sector comunitário)

O sector comunitário abrange as actividades económicas prosseguidas por comunidades 
locais ou por comunidades familiares, nos termos que legalmente vierem a ser definidos para 
esse sector.

ARTIGO 10º



(Reservas do Estado)

1.  Entende-se  por  reserva  do  Estado  o  conjunto  de  áreas  em  que  as  actividades 
económicas só podem ser exercidas, a título de propriedade ou de gestão dos respectivos meios, 
desde que haja intervenção ou participação do Estado ou de outras entidades que, nos termos da 
presente lei, integram o sector público.

2. A reserva do Estado pode ser absoluta, de controlo ou relativa.

ARTIGO 11º
(Reserva absoluta)

1.  Constituem reserva absoluta  do Estado o conjunto de áreas em que as actividades 
económicas  só podem ser exercidas  por entidades  em que o Estado detenha  a  totalidade  do 
capital social.

2. São áreas de reserva absoluta do Estado, as seguintes:

a) produção, distribuição e comercialização de material de guerra;
b) actividade bancária, no que respeita às funções de banco central e emissor;
c) a propriedade das infra-estruturas relativas às actividades portuária e aeroportuária;
d) a propriedade das infra-estruturas que integram a rede básica de telecomunicações.

3. Relativamente à alínea a) do número anterior, o Governo pode, contudo, autorizar, em 
casos excepcionais e por razões imperativas, o exercício de actividade a empresas que resultem 
da associação do sector público, em posição obrigatoriamente maioritária no capital social, com 
outras entidades, designadamente estrangeiras, desde que disponham de exclusivos de natureza 
tecnológica  ou  detenham  posição  dominante  em  mercados  internacionais  de  estrutura 
oligopolista em que o sector público não tenha, por si só, capacidade de penetração.

ARTIGO 12º
(Reserva de controlo)

1. Constituem reserva de controlo do Estado as actividades económicas compreendidas 
nas áreas a seguir discriminadas, as quais podem ser desenvolvidas por empresas públicas ou por 
sociedades de capitais em que o Estado detenha posição privilegiada ou dominante.

2. São áreas de reserva de controlo do Estado as seguintes:

a) serviços básicos postais;
b) as  infra-estruturas  de  dimensão  local,  quando constituem extensão  da  rede  básica  de 

telecomunicações.

ARTIGO 13º
(Reserva relativa)

1. Constituem reserva relativa do Estado as actividades económicas compreendidas nas 
áreas discriminadas no nº 2 do presente artigo, as quais podem ser exercidas por empresas ou 
entidade não integradas no sector público, mediante contratos de concessão.

2. São áreas de reserva relativa do Estado as seguintes:



a) saneamento básico;
b) produção, transporte e distribuição de energia eléctrica para consumo público;
c) captação, tratamento e distribuição de água para consumo público através de redes fixas;
d) exploração de serviços portuários e aeroportuários;
e) transportes ferroviários;
f) transporte áereo regular de passageiros domésticos;
g) serviços complementares postais e de telecomunicações;
h) infra-estruturas que não integrem a rede básica, bem como os respectivos serviços de 

telecomunicações.

3. Relativamente aos transportes colectivos urbanos o Governo deve determinar em que 
circunstâncias, por razões de utilidade pública, o exercício da actividade privada deve ser feito 
mediante contrato de concessão.

4.  A  exploração  de  recursos  naturais  que  nos  termos  da  Lei  Constitucional  são 
propriedade do Estado, só pode ser feita sob regime de concessão temporária ou outro que não 
envolva  a  transmissão  da  propriedade,  mesmo  quando desenvolvida  por  empresas  do  sector 
público.

5.  A  exploração  do  transporte  aéreo  internacional  só  pode  ser  feita  em  regime  de 
concessão a empresa exclusivamente de capitais público que devem fazer acordo de partilha de 
tráfico  com  as  empresas  estrangeiras  designadas  nos  termos  da  legislação  nacional  e 
internacional aplicável.

ARTIGO 14º
(Investimento público)

1. É permitido o investimento privado, nacional e estrangeiro nas áreas de reserva do 
Estado, nos termos de presente lei.

2. O Estado respeita e protege a propriedade dos investidores privados e concede-lhes os 
apoios e incentivos previstos na lei.

ARTIGO 15º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que surgirem da interpretação e aplicação da presente lei 
são resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 16º
(Revogação de legislação)

É revogada toda a legislação contrária ao disposto na presente lei, designadamente 
a Lei nº 13/94, de 2 de Setembro.

ARTIGO 17º
(Regulamentação)

A presente lei deve ser regulamentada pelo Governo no prazo de 120 dias.

ARTIGO 18º
(Entrada em vigor)



A presente lei entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 21 de Fevereiro de 2002.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 13/2002, DE 15 DE OUTUBRO
( D.R. Nº 82/02, 1ª SÉRIE )

Lei nº 13/02
de 15 de Outubro

Considerando que o Decreto nº 28/92, de 26 de Junho, não define nem salvaguarda de 
forma abrangente e eficaz os direitos sociais que o Estado Angolano, à luz da protecção especial 
prevista no artigo 48º da Lei Constitucional entende ser justo atribuir ao antigo combatente e ao 
deficiente  de  guerra,  bem  como  ao  familiar  do  combatente  tombado  ou  perecido,  como 
reconhecimento da contribuição por eles prestada à causa da independência nacional e defesa da 
pátria;

Considerando  ainda  que  tal  protecção  não  abrange  outros  familiares  do  combatente 
tombado ou perecido,  aos  quais  pelo  seu vínculo  e  condição  é  justo reconhecer-lhes  alguns 
direitos sociais;

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

LEI  DO  ANTIGO  COMBATENTE
E  DO  DEFICIENTE DE  GUERRA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Objecto)

A  presente  lei  tem  como  objectivo  a  protecção  em  regime  especial  dos  direitos 
económicos e sociais dos cidadãos que tenham participação e prestação a sua contribuição à luta 
de  libertação  nacional  contra  o  colonialismo português  e  na defesa  da pátria,  bem como ao 
familiar  do  combatente  tombado  pela  mesma  causa  ou  perecido,  nomeadamente  o  cônjuge 



sobrevivo, o descendente e ascendente, por forma a garantir-lhes a estabilidade material e moral 
necessárias ao seu desenvolvimento.

ARTIGO 2º
(Âmbito)

A presente lei aplica-se aos cidadãos referidos no antigo anterior e compreende as seguintes 
categorias:

a) antigo combatente;
b) deficiente de guerra;
c) familiar do combatente tombado ou perecido.

ARTIGO 3º
(Definições)

Para efeitos da presente lei considera-se:

a) antigo combatente o cidadão que sob direcção organizada de um movimento de libertação 
nacional ou integrando células ou grupos activos da clandestinidade, tenha participado e 
prestado a sua contribuição na luta de libertação nacional contra o colonialismo português 
até à conquista da Independência Nacional a 11 de Novembro de 1975;

b) deficiente  de  guerra  o  cidadão  que  na  condição  de  militar  ou  para-militar,  tenha 
participado na luta de libertação nacional ou na defesa da pátria, tendo em consequência 
contraído  uma lesão ou doença grave,  ficando diminuído  na sua capacidade  geral  de 
ganho;

c) familiar do combatente tombado ou perecido o cônjuge sobrevivo e os descendentes e 
ascendentes até ao primeiro grau de parentesco.

ARTIGO 4º
(Categoria do antigo combatente)

São as seguintes as categorias de antigo combatente:

a) participantes da luta clandestina;
b) presos políticos;
c) guerrilheiros.

ARTIGO 5º
(Grupos de deficientes de guerra)

1. O deficiente de guerra compreende os seguintes grupos:

a) Grupo I, deficiente de guerra com grau de incapacidade de 100%;
b) Grupo II, deficiente de guerra com grau de incapacidade fixada entre 80% a 95%;
c) Grupo III, deficiente de guerra com grau de incapacidade fixada entre 50% a 75%;
d) Grupo IV, deficiente de guerra com grau de incapacidade fixada entre 30% a 45%.

2. Os graus de incapacidade referidos no número anterior são fixados por junta médica, com 
base na tabela de índices médicos de incapacidade, aprovada pelo Decreto nº 86/81, de 16 de 
Outubro.



3. Para efeito de verificação do grau de incapacidade o deficiente de guerra está sujeito a 
avaliação periódica anual.

4. O deficiente de guerra do Grupo I, que pela natureza da sua condição ou por determinação 
médica necessitar de assistência permanente de outra pessoa, tem direito a um acompanhante.

CAPÌTULO II
Recenseamento e Controlo

ARTIGO 6º
(Recenseamento e controlo)

1. Para efeitos de protecção e atribuição dos direitos e benefícios sociais previstos na 
presente lei, é obrigatório o recenseamento dos beneficiários junto das representações locais do 
Ministério de Tutela e o consequente controlo por parte destas.

2.  O  recenseamento  consiste  na  apresentação  pelo  requerente  dos  documentos 
comprovativos  da  sua  condição,  para  efeitos  de  avaliação  e  consequente  inscrição  e 
enquadramento na correspondente categoria ou grupo.

3. As formalidades para efeitos de recenseamento são objecto de regulamentação.

ARTIGO 7º
(Cartão de identificação)

1. Para efeitos de identificação, após o recenseamento, o antigo combatente e o deficiente 
de guerra têm direito ao respectivo cartão de identificação emitido pelo Ministério de tutela.

2.  O familiar  do  combatente  tombado  ou  perecido  também tem direito  ao  cartão  de 
identificação.

3. Os modelos dos cartões de identificação são objecto de aprovação pelo Conselho de 
Ministros.

4. O cartão de identificação é pessoal e intransmissível.

CAPÌTULO III
Dos Direitos sociais

SECÇÃO I
Da Pensão

ARTIGO 8º
(Direito à pensão)

1. O antigo combatente e o deficiente de guerra, independentemente de terem ou não 
algum vínculo laboral, têm direito à uma pensão mensal.

2. O familiar do combatente tombado ou perecido e o acompanhante também têm direito 
a uma pensão mensal.



ARTIGO 9º
(Duração do direito à pensão)

1. A pensão pode ser atribuída vitalícia ou temporariamente.

2. Têm direito à pensão vitalícia:

a) o antigo combatente;
b) o deficiente de guerra;
c) o descendente de combatente  tombado ou perecido que sofra de deficiência  física ou 

mental que lhe provoque uma redução superior a 30% na sua capacidade de ganho;
d) o cônjuge sobrevivo do combatente tombado ou perecido incapaz para o trabalho ou com 

mais de 50 anos de idade.

3. Têm direito à pensão temporária:

a) o descendente do combatente tombado ou perecido, até a maioridade, que não esteja nas 
condições da alínea d) do número anterior ou até que termine os seus estudos se tiver 
aproveitamento;

b) o cônjuge sobrevivo que não esteja nas condições da alínea d) do número anterior.

4. As pensões previstas nas alíneas b) e c) do número anterior têm a duração de um ano.

ARTIGO 10º
(Pensão do acompanhante)

O acompanhante referido no nº 4 do artigo 5º tem direito a uma pensão igual à atribuída 
ao deficiente de guerra do Grupo II.

ARTIGO 11º
(Acumulação de pensões)

As pensões  previstas  na  presente  lei  são  acumuláveis  com prestações  pecuniárias  de 
idêntica natureza estabelecidas por outros sistemas de protecção social que tenham suporte em 
fundos públicos.

ARTIGO 12º
(Intransmissibilidade das pensões)

O direito à pensão é pessoal e intransmissível.

ARTIGO 13º
(Fixação e actualização das pensões)

É da competência do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro de tutela, ouvidos 
os Ministérios das Finanças e da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, fixar e 
actualizar os valores da pensão, sempre que se verifique o aumento salarial na função pública.

ARTIGO 14º
(Alteração da pensão do deficiente de guerra)



A pensão atribuída ao deficiente de guerra pode ser alterada se ocorrerem modificações 
do grau da sua incapacidade, quer por melhoria, quer por agravamento da sua lesão ou doença, 
comprovados pela junta médica.

ARTIGO 15º
(Pensão indevida)

Aquele que usando meios fraudulentos beneficiar indevidamente das pensões previstas na 
presente lei, incorre em responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, nos termos da legislação 
vigente.

ARTIGO 16º
(Extinção do direito à pensão)

O direito à pensão extingue-se:

a) com a morte do pensionista;
b) nas condições do disposto no nº 4 do artigo 9º da presente lei;
c) quando o descendente atinja a maioridade e não esteja nas condições previstas nas alíneas 

d) do nº 2 e a) do nº 3 do artigo 9º da presente lei.

SECÇÃO II
Reintegração Social

ARTIGO 17º
(Formação sócio-profissional)

Compete  ao  Governo  criar  as  condições  adequadas  que  visem  a  formação  sócio-
profissional do antigo combatente e o deficiente de guerra, bem como o familiar do combatente 
tombado ou perecido, por forma a facilitar a sua reintegração na vida económica e social.

ARTIGO 18º
(Emprego no sector público)

O  antigo  combatente  e  o  deficiente  de  guerra,  de  acordo  com  as  suas  habilitações 
académicas  e  técnico-profissionais,  têm  direito  ao  emprego,  gozando  de  prioridade  nos 
concursos de admissão.

ARTIGO 19º
(Incentivos à entidade empregadora)

O Estado deve incentivar e apoiar as entidades singulares ou colectivas que desenvolvam 
actividades e acções que concorram para a reintegração sócio-profissional e bem-estar do antigo 
combatente e o deficiente de guerra com benefícios especiais a definir em diploma próprio.

ARTIGO 20º
(Protecção contra o despedimento)

O antigo  combatente  e  o  deficiente  de  guerra  gozam de  protecção  especial  contra  o 
despedimento nos termos da legislação vigente.

SECÇÃO III



Condições de Trabalho

ARTIGO 21º
(Horário de trabalho especial)

1. Sem prejuízo do disposto noutra legislação, a entidade empregadora deve organizar o 
horário de trabalho do deficiente de guerra, tendo em conta o seu grau de incapacidade.

2. Aos mesmos beneficiários não pode ser exigida a prestação de serviço extraordinário 
ou de serviço nocturno.

ARTIGO 22º
(Período adicional de férias)

O deficiente de guerra reintegrado em qualquer sector de actividade tem direito a um 
período adicional de cinco dias úteis de férias remuneradas.

ARTIGO 23º
(Reforma especial)

1.  O  antigo  combatente  e  o  deficiente  de  guerra  reintegrado  em qualquer  sector  de 
actividade têm direito à reforma nos termos da Lei do Sistema de Segurança Social.

2. O tempo de serviço prestado na luta de libertação nacional ou na defesa da Pátria, ou 
ainda o período de permanência nas prisões coloniais, é contado a dobrar para efeitos de reforma.

SECÇÃO IV
Assistência Social

ARTIGO 24º
(Protecção na doença)

1. O antigo combatente e o deficiente de guerra, seu agregado e o familiar do combatente 
tombado ou perecido têm direito à assistência na doença.

2.  A  protecção  na  doença  efectiva-se  mediante  a  garantia  da  assistência  médica  e 
medicamentosa  gratuita  nas  instituições  hospitalares  públicas  e  militares  e  na  concessão  de 
prestações pecuniárias em caso de se tratar de instituições privadas.

3. Em caso de necessidade de evacuação para o exterior do País por determinação da 
Junta Nacional de Saúde ou de outra entidade hospitalar, o antigo combatente e o deficiente de 
guerra, seu agregado e o familiar do combatente tombado ou perecido, gozam de prioridade.

ARTIGO 25º
(Protecção no ensino)

1. O antigo combatente e o deficiente de guerra e seu descendente, bem como o órfão de 
combatente  tombado ou perecido têm direito ao ingresso gratuito nas instituições  pública de 
ensino de base, técnico-profissional, médio e superior, bem como bolsas de estudo internas e 
externa, gozando de prioridade nos concursos de admissão.

2. Os moldes de ingresso são objecto de regulamentação em diploma próprio.



ARTIGO 26º
(habitação)

O  Estado  deve  fomentar  políticas  e  implementar  acções  que  visem  a  construção  de 
habitação para o antigo combatente e o deficiente de guerra e para o familiar  do combatente 
tombado ou perecido.

ARTIGO 27º
(Meios auxiliares)

O deficiente de guerra cuja incapacidade o justifique, tem direito a assistência gratuita em 
meios auxiliares inerentes a sua condição, prestada pelos serviços competentes do Ministério de 
tutela.

ARTIGO 28º
(Apoio a projectos)

O Governo deve criar  mecanismos de incentivos e apoio aos projectos individuais  ou 
colectivos de reintegração e desenvolvimento económico e social, a favor do antigo combatente e 
o deficiente de guerra e ao familiar do combatente tombado ou perecido.

ARTIGO 29º
(Assistência judiciária)

O antigo  combatente  e  o  deficiente  de guerra,  o familiar  do combatente  tombado ou 
perecido beneficiam do patrocínio judiciário, nos termos da legislação vigente.

SECÇÃO V
Dos Subsídios, Isenções e Subvenções

ARTIGO 30º
(Subsídios de natal, morte e funeral)

O antigo  combatente  e  o  deficiente  de  guerra,  bem como  o  familiar  do  combatente 
tombado ou perecido e o acompanhante, têm direito aos subsídios de natal, morte e funeral.

ARTIGO 31º
(Subsídio de natal)

O subsídio de natal é uma prestação pecuniária correspondente ao 13º mês.

ARTIGO 32º
(Subsídio por morte)

O subsídio por morte é uma prestação pecuniária equivalente a um ano de pensão mensal, 
paga de uma só vez aos familiares  com esse direito,  aquando da morte  do seu ente  querido 
beneficiário da presente lei e é pago mediante a apresentação de documentação comprovativa de 
falecimento e de vínculo familiar.

ARTIGO 33º
(Subsídio de funeral)



1. O subsídio de funeral é uma prestação pecuniária que tem por objectivo compensar 
despesas decorrentes do funeral dos beneficiários da presente lei.

2. O subsídio de funeral é pago de uma só vez aos familiares ou outras pessoas, mediante 
a apresentação de documentação comprovativa do óbito e pagamento das despesas.

3. O montante e as modalidades de pagamento são objecto de regulamentação própria.

ARTIGO 34º
(Prazos)

Os subsídios  previstos  nos artigos  33º e 34º  da presente  lei  devem ser requeridos ao 
Ministério de tutela, no prazo de um ano, a contar da data do falecimento do seu ente querido, 
findo o qual prescreve tal direito.

ARTIGO 35º
(Isenções)

1. O antigo combatente e o deficiente de guerra, o familiar do combatente tombado ou 
perecido estão isentos do pagamento de taxas fiscais e aduaneiras inerentes à importação de:

a) viaturas adaptadas;
b) meios auxiliares;
c) matérias-primas ou equipamentos que visem a sua reintegração económico-social.

2. Os beneficiários a que alude o ponto 1 do presente artigo estão igualmente isentos do 
pagamento do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho.

3.  As  isenções  dos  encargos  previstos  no  nº  1  do  presente  artigo  são  objecto  de 
regulamentação em diploma próprio.

ARTIGO 36º
(Subvenções)

1. O antigo combatente e o deficiente de guerra têm direito a subvenções nas tarifas de:

a) renda de casa;
b) água e luz;
c) telefone e correios;
d) compra de imóvel que sejam património do Estado;
e) transporte público terrestre, ferroviário, marítimo e aéreo;
f) espectáculos culturais e desportivos.

2. As  subvenções previstas no número anterior são objecto de regulamentação.

SECÇÃO VI
Garantias

ARTIGO 37º
(Eliminação de barreiras arquitectónicas)



Compete  ao  Governo  legislar  sobre  a  eliminação  de  barreiras  arquitectónicas  nas 
instituições públicas e privadas, por forma a garantir o cómodo acesso do deficiente de guerra às 
referidas instituições.

ARTIGO 38º
(Reclamação)

1. O antigo combatente e o deficiente de guerra, bem como os familiares do combatente 
tombado ou perecido que se sintam lesados nos seus legítimos direitos, podem reclamar junto 
das representações locais do Ministério de tutela.

2. A reclamação deve ser resolvida no prazo de 30 dias.

ARTIGO 39º
( Recurso)

1. Se a reclamação não for resolvida dentro do prazo previsto no nº 2 do artigo anterior, 
pode o interessado ou seu mandatado recorrer ao Ministério de tutela, no prazo de 30 dias.

2. Da decisão definitiva e executória ou da omissão de resposta pode o lesado interpor 
recurso para o tribunal competente.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 40º
(Sistema de Protecção)

Compete ao Estado garantir  as condições necessárias e adequadas à boa organização, 
administração e efectivação do sistema de protecção e atribuição dos direitos sociais previstos na 
presente lei.

ARTIGO 41º
(Regulamentação)

A presente lei deve ser regulamentada no prazo de 90 dias.

ARTIGO 42º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que se  suscitarem da interpretação e aplicação da presente lei são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 43º
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto na presente lei.

ARTIGO 44º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor à data da sua publicação.



Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 25 de Junho de 2002.

O Presidente, em exercício, da Assembleia Nacional, Julião Mateus Paulo.

Promulgada em 16 de Setembro de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

2003

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 7/ 2003, DE 21 DE MARÇO
( D.R. Nº 22/03, Iª SÉRIE )

Lei nº 7/ 03
 de 21 de Março

É necessário aperfeiçoar e actualizar a disciplina sobre os feriados nacionais, estabelecidos pela 
Lei nº 16/96, de 27 de Setembro e a Lei nº 1/01, de 23 de Março.

É urgente a necessidade de se dar uma melhor e mais completa cobertura legal aos dias feriados, 
impondo-se a tomada das devidas providências para tal.

A paz alcançada aos 4 de Abril de 2002 constitui uma das maiores conquistas do povo angolano 
após a Independência Nacional, a primeira e a mais importante do novo século.

Há por isso a necessidade de conferir a mais elevada dignidade e cobertura legal a comemoração 
do dia em que os angolanos proclamaram oficialmente a conquista da paz e o início de um 
processo irreversível de reconciliação nacional.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88ºda Lei Constitucional, a Assembleia Nacional 
aprova a seguinte:

Lei dos Feriados Nacionais

ARTIGO 1º
( Feriados nacionais )

1. São considerados feriados nacionais os seguintes dias:



a) 1 de Janeiro ( Dia do Ano Novo );
b) 4 de Janeiro ( dia dos Mártires da Repressão Colonial );
c) 4 de Fevereiro ( Dia do Início da Luta Armada );
d) ( Dia do Carnaval);
e) 4 de Abril ( Dia da Paz e da Reconciliação Nacional );
f) 17 de Setembro ( Dia do Fundador da Nação e do Herói Nacional );
g) 11 de Novembro ( Dia da Independência Nacional).

2. São ainda considerados feriados nacionais os seguintes dias:

a) 8 de Março ( Dia Internacional da Mulher );
b) Sexta-Feira Santa;
c) 1 de Maio ( Dia Internacional do Trabalhador);
d) 25 de Maio ( Dia da África );
e) 1 de Junho ( Dia Internacional da Criança );
f) 2 de Novembro ( Dia dos Finados );
g) 25 de Dezembro ( Dia do Natal ).

ARTIGO 2º
( Feriados locais )

Sob proposta dos Governos Provinciais e parecer favorável do titular que tiver a seu cargo a 
Administração do Território, o Conselho de Ministros pode aprovar para cada província um dia 
de feriado local.

ARTIGO 3º
( Suspensão da actividade laboral )

1.  As  autoridades  da  administração  pública  e  entidades  empregadoras  devem  suspender, 
obrigatoriamente, o trabalho nos feriados a que se refere o artigo 1º da presente lei, mantendo os 
trabalhadores o direito ao salário.
2. Na tarde do dia 24  de Dezembro, véspera do dia de Natal, o trabalho deve igualmente ser 
suspenso.

ARTIGO 4º
( Trabalho suplementar nos feriados )

O trabalho que, por razões ponderosas oficialmente reconhecidas, venha a ser prestado em dia de 
feriados, é retribuído com um acréscimo mínimo de 100% do salário normal, beneficiando ainda 
o trabalhador de um dia de descanso compensatório, a gozar num dos três dias úteis seguintes.

ARTIGO 5º
( Nulidade de cláusulas ilegais )

São nulas as cláusulas  de contrato individual de trabalho ou de instrumento de regulamentação 
colectiva de trabalho que estabeleçam feriados diferentes dos indicados no artigo 1º da presente 
lei.

ARTIGO 6º
( Providência excepcional )



Ocorrendo motivos ponderosos, o Governo pode decretar que seja observada tolerância de ponto 
em um ou em ambos períodos de um dia útil qualquer.

ARTIGO 7º
( Pontes )

1. Quando um dia de feriado coincidir com o dia de descanso semanal ( Domingo ), deve aquele 
ser transferido para o dia útil imediatamente a seguir.
2. A transferência do dia de feriado, prevista no número anterior, é denominada ponte.

ARTIGO 8º
( Norma revogatória )

Fica revogada toda legislação que contrarie o disposto na presente lei, nomeadamente a Lei nº 
16/96, de 27 de Setembro e a Lei nº 1/01, de 23 de Março.

ARTIGO 9º
( Dúvidas e omissões )

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e aplicação da presente lei são resolvidas 
pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 10º
( Entrada em vigor )

A presente lei entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 18 de Dezembro de 2002.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Vítor Francisco de Almeida.

Promulgada em 20 de Janeiro de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 8/2003, DE 18 DE ABRIL
( D.R. Nº 30/03, Iª SÉRIE )

Lei nº 8/03
de 18 de Abril



Considerando que da interpretação e aplicação dos artigos 2º e 3º, nº 2, da Lei nº 19/91, 
de 25 de Maio, por um lado e do nº 3 do artigo 1º da Lei nº 10/94, de 31 de Agosto, por outro 
lado, tem resultado situações de pouca clareza quando à competência para proceder à alienação 
do património  imobiliário  do Estado destinado ao comércio,  hotelaria,  indústria  e  profissões 
liberais;

Considerando ainda a necessidade de uma melhor adaptação e ajustamento da Lei das 
privatizações à realidade, deixando os órgãos de tutela de desempenhar um papel preponderante;

Pretendendo-se não só evitar que haja conflitos de competência no processo de alienação 
do  património  do Estado,  mas  também definir  outros  aspectos  que possibilitem melhorias  e 
agilizar;

Nestes termos, ao abrigo da alínea m) do artigo 89º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

LEI   DE   ALTERAÇÃO   À   LEI 
DAS   PRIVATIZAÇÕES

ARTIGO 1º
(Âmbito)

O artigo 1º da Lei nº 10/94, de 31 de Agosto, Lei das Privatizações, passa a ter um nº 4 
com a seguinte redacção:

«4. A presente lei é o diploma próprio a que se refere o nº 2 do artigo 3º da Lei nº 19/91, 
de 25 de Maio».

ARTIGO 2º
(Definição da política)

O artigo 3º da lei nº 10/94, de 31 de Agosto, passa a ter a seguinte redacção:

«ARTIGO 3º
(Definição da política)

1.  Compete  ao  Governo  executar  a  política  de  privatizações  de  acordo  com  o  seu 
programa aprovado pela Assembleia Nacional.

2.  Compete aos Ministros das Finanças e de tutela,  através de acto próprio, definir  o 
figurino  e  modalidades  de  transferência  da  propriedade  dos  imóveis  e  bens  das  empresas, 
patrimónios  estatais  e  participações  sociais,  devendo  ser  ratificados  pelo  Primeiro  Ministro, 
sempre que se tratar de empresas de grande dimensão.

3. Compete ao Ministro de tutela apresentar as propostas de estratégia de privatização 
para as empresas sob sua tutela que mais se adeqúem aos objectivos das respectivas estratégias e 
políticas sectoriais.

4. Compete ao Gabinete de Redimensionamento Empresarial  emitir  pareceres técnicos 
relativamente  ao  figurino  e  modalidades  de  transferência  de  propriedade,  assegurar  a 
coordenação da execução técnica dos respectivos processos assim como consolidar a proposta de 
Programa Anual de Privatizações.



5. Compete ao Gabinete de Redimensionamento Empresarial  coordenar o processo de 
alienação e a transferência de propriedade, bem como das participações do Estado no capital das 
sociedades e sobre os imóveis destinados ao comércio, hotelaria, indústria e profissões liberais e 
outros não destinados à habitação, bem como a celebração de contratos de locação e cessão de 
exploração ou a prática de outros actos jurídicos sobre os mesmos, de conformidade com os 
procedimentos e competências definidas».

ARTIGO 4º
(Dos imóveis não destinados à habitação)

1. A gestão dos contratos de arrendamento dos imóveis destinados ao comércio, hotelaria, 
indústria e profissões liberais e outros não destinados à habitação, enquanto não são alienados é 
da responsabilidade do Ministério de Urbanismo e Ambiente.

2. Logo que aprovado o figurino e as modalidades de privatização de um determinado 
imóvel  do Estado ou sua fracção que se destine ao comércio,  hotelaria,  indústria,  profissões 
liberais  e  outros  que  não  destinados  à  habitação,  a  gestão  dos  contratos  de  arrendamento 
celebrados com o Ministério de Urbanismo e Ambiente, bem assim, as receitas daí decorrentes 
serão objecto de uma proposta concreta por parte da Comissão de Negociações ao Ministro das 
Finanças, que decidirá.

3.  Para efeitos de escrituras públicas  referentes  à venda do património imobiliário  do 
Estado destinado ao comércio, hotelaria, indústria, profissões liberais e outros não destinados à 
habilitação, observar-se-ão as disposições legais sobre a matéria, nomeadamente o disposto no 
Despacho nº 68/94, de 6 de Outubro, do Ministro da Justiça.

ARTIGO 5º
(Administração de sociedades anónimas)

1.  Os  administradores  de  sociedades  anónimas  não  são  obrigatoriamente  accionistas, 
podendo ser quaisquer pessoas singulares com capacidade jurídica plena ou pessoa colectiva 
desde que individualizem as pessoas físicas e exercerem o cargo em seu nome.

2. Fica revogado nesta parte o artigo 172º do Código Comercial.

ARTIGO 6º
(Condução dos processos)

O artigo  12º  da Lei  nº  10/94,  de 31 de Agosto,  Lei  das  Privatizações,  passa a  ter  a 
seguinte redacção:

« ARTIGO 7º
(Condução dos processos)

1.  A  organização  do  concurso,  a  apreciação  das  propostas  e  a  negociação  de  cada 
processo, incluindo os processos por concurso limitado e ajustes directo, são da competência de 
uma Comissão de Negociação nomeada para cada processo.

2.  A  referida  comissão  será  nomeada  pelo  Ministro  das  Finanças  e  terá  a  seguinte 
composição:

  - Representante do Ministério das finanças, que a coordena;
  - Representante do órgão de tutela da empresa;



  - Representante do Gabinete de Redimensionamento Empresarial;
  -  Representante  do  Instituto  do  Investimento  Estrangeiro,  sempre  que  se  perspective 
investimento
     estrangeiro no processo;
  - Representante da empresa.

3. No caso de alienação do património imobiliário  do Estado, sempre que se trate de 
imóveis  mistos  em propriedade  horizontal,  isto  é,  com habitações  e  escritórios  da  empresa 
destinados  ao  comércio,  hotelaria,  indústria,  profissões  liberais  e  outros  não  destinados 
`habitação,  integrará  ainda  a  Comissão  de  Negociação  um  representante  do  Ministério  de 
Urbanismo e Ambiente.

4. Os processos relativos às pequenas fracções autónomas que se destinam ao comércio, 
hotelaria, indústria, profissões liberais e outros não destinados à habitação decorrerão nos termos 
do decreto nº 34/89, de 15 de Julho ».

ARTIGO 8º
(Autonomia)

É  atribuída  ao  Gabinete  de  Redimensionamento  Empresarial  personalidade  jurídica, 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

ARTIGO 9º
(Regulamentação)

O Governo deverá, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação da presente lei 
regulamentar a Lei nº 10/94, Lei das Privatizações.

ARTIGO 10ºº
(Resolução de dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões  que surgirem da interpretação  e  aplicação da presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 11ºº
(Entrada em vigor)

Esta lei entra imediatamente em vigor.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 28 de Fevereiro de 2003.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Promulgada em 27 de Março de 2003.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DESPACHO CONJUNTO Nº 29/03, DE 18 DE ABRIL
( D.R. Nº 30/03, Iª SÉRIE )

Despacho Conjunto nº 29/03
 de 18 de Abril

Considerando que nos termos do artigo 18º do Decreto nº 33/02, compete ao Ministro das 
Finanças e ao Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social definir o estatuto 
remuneratório dos membros dos órgãos de direcção da Clínica Multiperfil após consulta prévia 
dos Serviços de Apoio ao Presidente da República;
 

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

Ponto Único: - Cessam todos os efeitos produzidos pelo Despacho nº 1/02,  de 24 de 
Dezembro, referente à tabela salarial constante no referido diploma.

Publique-se.

Luanda, aos 9 de Abril de 2003.

O Ministro das Finanças, José Pedro de Morais Júnior.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos 
da Costa Pitra Neto.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO EXECUTIVO Nº 24/03, DE 22 DE ABRIL
( D.R. Nº 31/03, Iª, SÉRIE )

Decreto Executivo nº 24/03
 de 22 de Abril

Nos termos do artigo 388º do estatuto orgânico das Alfândegas, os despachantes oficiais 
são considerados profissionais liberais;



Porém o artigo 378º do mesmo diploma impõe a limitação dos quadros vinculados a cada 
estância aduaneira, o que contraria o estatuto de profissionais liberais concedido a esta classe de 
profissionais,  cuja função principal consiste em representar os importadores e exportadores e 
demais operadores do comércio internacional junto das Alfândegas;

Havendo  necessidade  de  se  esclarecerem  alguns  preceitos  do  supracitado  estatuto 
orgânico das Alfândegas, bem como proceder-se à adequação de determinadas normas ao actual 
contexto sócio-económico do País;

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

1º  -  Os  funcionários  aduaneiros  da  carreira  técnica  superior  que  tenham exercido  as 
funções de director nacional, director regional e chefe de departamento a nível nacional, por um 
período superior a dois anos, poderão ser nomeados despachantes oficiais mediante concurso 
documental.

2º  -  Atendendo  à  natureza  liberal  da  profissão  de  despachante  oficial,  deixa  de  ter 
qualquer limitação o quadro de despachantes de cada estância aduaneira.

3º - Sem prejuízo do disposto no nº 1 do presente decreto executivo, somente os ajudantes 
de despachantes com mínimo de dois anos de serviço e os caixeiros despachantes com mínimo 
de  cinco  anos  poderão  ser  admitidos  ao  concurso  de  provas  escritas,  orais  e  práticas  de 
habilitação à categoria de despachante oficial, realizadas pela Direcção Nacional das Alfândegas.

4º - Fica revogado tudo quanto contrarie o disposto no presente decreto executivo.

5º - As dúvidas e omissões que se suscitarem da interpretação e aplicação do presente 
acto normativo serão resolvidas por despacho do Ministro das Finanças.

6º - O presente decreto executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Abril de 2003.

O Ministros, José Pedro de Morais Júnior.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 11/2003, DE 13 DE MAIO
( D.R. Nº 37/03, 1ª SÉRIE )

Lei nº 11/03
de 13 de Maio

O investimento privado desempenha um papel crucial no desenvolvimento da economia 
nacional



Importa, pois, estabelecer para ele um regime legal de incentivos que, sem descurar os 
interesses essenciais do Estado, seja suficientemente atractivo para os potenciais investidores, 
não só oferecendo-lhes garantias  credíveis  de segurança e estabilidade jurídicas para os seus 
investimentos, mais sobretudo estabelecendo regras e procedimentos claros, simples e céleres 
para os respectivos processos de aprovação.

A esta luz,  torna-se necessário e urgente  reformular  toda a legislação em vigor sobre 
investimento privado, adoptando-se para o efeito um quadro legal que permita a realização de 
empreendimentos que envolvam investimentos privados, quer sejam nacionais ou estrangeiros.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

LEI DE BASES DO INVESTIMENTO PRIVADO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARIGO 1º
( Objecto)

A presente lei estabelece as bases gerais do investimento privado a realizar na República 
de Angola e define os princípios sobre o regime e os procedimentos de acesso aos incentivos e 
facilidades a conceder pelo Estado a tal investimento.

ARTIGO 2º
( Definições)

1. Para efeitos da presente lei, considera-se:

a) Investimento  privado  –  a  utilização  no  território  nacional  de  capitais,  bens  de 
equipamento e outros ou tecnologia, a utilização de fundos que se destinem à criação ou 
novas empresas,  agrupamento de empresas ou outra forma de representação social  de 
empresas  privadas,  nacionais  ou estrangeiras,  bem como a aquisição da totalidade ou 
parte de empresas de direito angolano já existentes;

b) Investidor privado – qualquer pessoa, singular ou colectiva, residente ou não residente, 
independentemente da sua nacionalidade, que realize no território nacional, nos termos da 
alínea anterior, investimentos destinados aos fins referidos nessa alínea;

c) Investidor nacional – qualquer pessoa singular ou colectiva residente, independentemente 
da sua nacionalidade,  que realize investimentos no País com capitais domiciliados em 
Angola, sem direito a transferir dividendos ou lucros para o exterior;

d) Investimento externo – a introdução e utilização no território nacional de capitais, bens de 
equipamento e outros ou tecnologia e know how ou a utilização de fundos com direitos 
ou passíveis de serem transferidos para o exterior, ao abrigo da Lei Cambial vigente, que 
se destinem à criação de novas empresas,  agrupamento  de empresas,  de sucursais  ou 
outra forma de representação social de empresas estrangeiras, bem como a aquisição da 
totalidade ou parte de empresas angolanas já existentes;

e) Investidor externo – qualquer pessoa, singular ou colectiva, residente ou não residente, 
independentemente da sua nacionalidade, que introduza ou utilize no território nacional, 
nos termos da alínea anterior, capitais domiciliados no exterior da Angola, com direito a 
transferir lucros e dividendos para o exterior;



f) Residente  – as pessoas singulares ou colectivas  com residência  ou sede em território 
nacional;

g) Não residente – as pessoas singulares ou colectivas com residência ou sede no exterior do 
País;

h) Investimento  indirecto  –  todo  o  investimento,  nacional  ou  externo,  que  compreenda, 
isolada  ou  cumulativamente,  as  formas  de  empréstimos,  suprimentos,  prestações 
suplementares de capital, tecnologia patenteada, processos técnicos, segredos e modelos 
industriais, franchising, marcas registadas, assistência técnica e outras formas de acesso à 
sua utilização, seja em regime de exclusividade ou de licenciamento restrito por zonas 
geográficas ou domínios de actividade industrial e/ou comercial;

i) Investimento directo – todo o investimento, nacional ou externo, realizado em todas as 
formas que não caibam na definição de investimento indirecto, referida na alínea anterior;

j) ANIP  –  a  Agência  Nacional  de  Investimento  Privado  ou  outro  órgão  que,  em  sua 
substituição, venha a ser instituído para tratar do investimento privado;

k) Órgão competente – o órgão ou instituição pública com competência para aprovar, nos 
termos da presente lei, projectos de investimento privado;

l) Zonas económicas especiais – as zonas de investimento consideradas especiais, de acordo 
com os critérios definidos pelo Governo.

ARTIGO 3º
(Regimes especiais de investimento)

1.  O  regime  de  investimento  e  de  acesso  a  incentivos  e  facilidades  a  conceder  aos 
investimentos  privados  nos  domínios  das  actividades  petrolíferas,  dos  diamantes  e  das 
instituições  financeiras,  regem-se por legislação  própria e de outras situações  a determinar  e 
definir de modo especial pelo Estado.

2.  As entidades  com competência  para aprovar  os investimentos  referidos  no número 
anterior  do  presente  artigo  ficam obrigadas  a  remeter  à  Agência  Nacional  de  Investimento 
Privado (ANIP), a informação contendo os dados sobre o respectivo valor global,  o local do 
investimento, a forma, o regime, a quantidade de novos postos de trabalho criados e toda demais 
informação relevante para efeitos de registo, controlo estatístico centralizado do investimento 
privado, no prazo de 30 dias.

3.  Aos investimentos  previstos  no nº  1  do presente  artigo  aplica-se supletivamente  o 
disposto na presente lei.

ARTIGO 4º
(Princípios gerais da política de investimento)

A política de investimento privado e a atribuição de incentivos e facilidades obedece aos 
seguintes princípios gerais:

a) livre iniciativa, excepto para as áreas definidas por lei como sendo de reserva do Estado;
b) garantias de segurança e protecção do investimento;
c) igualdade  de  tratamento  entre  nacionais  e  estrangeiros  e  protecção  dos  direitos  de 

cidadania económica de nacionais;
d) respeito e integral cumprimento de acordos e tratados internacionais.

ARTIGO 5º
(Promoção do investimento privado)



1. Cabe ao Governo promover a política do investimento privado, especialmente do que 
contribua decisivamente para o desenvolvimento económico e social do País e do bem estar geral 
da população.

2. A Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) é o órgão encarregue de executar  a 
política  nacional  em matéria  de investimentos  privados,  bem como de promover,  coordenar, 
orientar e supervisionar os investimentos privados.

ARTIGO 6º
(Admissibilidade do investimento privado)

1. É admitida a realização de todo o tipo de investimentos privados, desde que os mesmos 
não contrariem a legislação e os procedimentos formais em vigor.

2. O investimento privado pode assumir a forma de investimento nacional ou externo.

ARTIGO 7º
(Operações de investimento nacional)

Nos termos e para efeitos da presente lei, são operações de investimento nacional, entre 
outros como tal considerados os seguintes actos e contratos:

a) utilização de moeda nacional ou moeda livremente conversível;
b) aquisição de tecnologia e know/how;
c) aquisição de máquinas e equipamentos;
d) conversão de créditos decorrentes de qualquer tipo de contrato;
e) participações sociais sobre sociedades e empresas de direito angolano domiciliadas em 

território nacional;
f) aplicação de recursos financeiros resultantes de empréstimos;
g) criação de novas empresas exclusivamente pertencentes ao investidor privado;
h) ampliação de empresas ou outras formas de representação social de empresas;
i) aquisição  da  totalidade  ou  parte  de  empresas  ou  de  agrupamentos  de  empresas  já 

existentes;
j) participação ou aquisição de participação no capital de empresas ou de agrupamentos de 

empresas, novas ou já existentes, qualquer que seja a forma de que se revista;
k) celebração  e  alteração  de  contratos  de  consórcios,  associações  em participação,  joint 

ventures, associação de terceiros a partes ou quotas de capital e qualquer outra forma de 
contrato  de  associação  permitida,  ainda  que  não prevista  na legislação  comercial  em 
vigor;

l) tomada total  ou parcial  de estabelecimentos comerciais  e industriais, por aquisição de 
activos ou através de contratos de cessão de exploração;

m) tomada total ou parcial de empresa agrícola, mediante contratos de arrendamento ou de 
quaisquer  acordos  que  impliquem  o  exercício  de  posse  e  exploração  por  parte  do 
investidor;

n) exploração de complexos imobiliários, turísticos ou não, seja qual for a natureza jurídica 
que assuma;

o) realização de prestações suplementares de capital, adiantamentos dos sócios e em geral os 
empréstimos ligados à participação nos lucros;

p) aquisição  de  bens  imóveis  situados  em território  nacional,  quando  essa  aquisição  se 
integre em projectos de investimento privado;

q) cedência,  em casos específicos e nos termos acordados e sancionados pelas entidades 
competentes dos direitos de utilização de terras, de tecnologias patenteadas e de marcas 



registadas,  cuja  remuneração  se  limitar  na  distribuição  de  lucros  resultantes  das 
actividades em que tais tecnologias ou marcas tiverem sido ou forem aplicadas;

r) cedência  de  exploração  de  direitos  sobre  concessão e  licenças  e  direitos  de  natureza 
económica, comercial ou tecnológica.

ARTIGO 8º
(Formas de realização do investimento nacional)

Os actos  de investimento  privado podem ser  realizados,  isolada ou cumulativamente, 
através das seguintes formas:

a) a locação de fundos próprios;
b) aplicação em Angola de disponibilidades existentes em contas bancárias constituídas em 

Angola pertencentes a residentes  ou não residentes;
c) a locação de máquinas, equipamentos, acessórios e outros meios fixos corpóreos, bem 

como de existência ou stocks;
d) incorporação de créditos e outras disponibilidades do investidor privado susceptíveis de 

serem aplicados em empreendimentos;
e) incorporação de tecnologias e know how.

ARTIGO 9º
(Operações de investimento externo)

1. Nos termos e para efeitos da presente lei, são operações de investimento externo, entre 
outros como tal considerados, os seguintes actos e contratos, realizados sem recursos às reservas 
cambiais do País:

a) introdução no território nacional de moeda livremente conversível;
b) introdução de tecnologia e know how;
c) introdução de máquinas,  equipamentos  e outros meios fixos corpóreos, bem como de 

existência ou stocks;
d) participações sociais sobre sociedades e empresas de direito angolano domiciliadas em 

território nacional;
e) recursos financeiros resultantes de empréstimos concedidos no exterior;
f) criação e ampliação de sucursais ou de outras formas de representação social de empresas 

estrangeiras;
g) criação de novas empresas exclusivamente pertencentes ao investidor externo;
h) aquisição  da  totalidade  ou  parte  de  empresas  ou  de  agrupamentos  de  empresas  já 

existentes  e  participação  ou  aquisição  de  participação  no  capital  de  empresas  ou  de 
agrupamentos de empresas, novas ou já existentes, qualquer que seja a forma de que se 
revista;

i) celebração  e  alteração  de  contratos  de  consórcios,  associações  em participação,  joint 
ventures, associação de terceiros a partes ou quotas de capital e qualquer outra forma de 
contrato de associação permitida no comércio internacional, ainda que não prevista na 
legislação comercial em vigor;

j) tomada total  ou parcial  de estabelecimentos comerciais  e industriais, por aquisição de 
activos ou através de contratos de cessão de exploração;

k) tomada total ou parcial de empresas agrícolas, mediante contratos de arrendamento ou de 
quaisquer  acordos  que  impliquem  o  exercício  de  posse  e  exploração  por  parte  do 
investidor;

l) exploração de complexos imobiliários, turísticos ou não, seja qual for a natureza jurídica 
que assuma;



m) realização de prestações suplementares de capital, adiantamentos aos sócios e em geral os 
empréstimos ligados à participação nos lucros;

n) aquisição  de  bens  imóveis  situados  em território  nacional,  quando  essa  aquisição  se 
integre em projectos de investimento privado.

2.  Não  são  considerados  investimentos  externo  as  operações  que  consistam  em 
fretamento  temporário  de  embarcações,  aeronaves  e  outros  meios  susceptíveis  de  aluguer, 
leasing ou qualquer outra forma de uso temporário no território nacional contra pagamento.

3. A introdução de capitais de valor inferior ao equivalente a USD 100 000,00 não está 
sujeita à autorização da Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) nem beneficia do 
direito de repatriamento de dividendos lucros e outras vantagens previstas na presente lei.

ARTIGO 10º
(Formas de realização do investimento externo)

1. Os actos de investimento externo podem ser realizados, isolados ou cumulativamente, 
através das seguintes formas:

a) transferência de fundos do exterior;
b) aplicação de disponibilidades em contas bancárias em moeda externa,  constituídas em 

Angola por não residentes;
c) importação de máquinas, equipamentos, acessórios e outros meios fixos corpóreos, bem 

como de existência ou stocks;
d) incorporação de tecnologias e know how.

2.  As  formas  enunciadas  nas  alíneas  c)  e  d)  do  presente  artigo  devem  ser  sempre 
acompanhadas de transferências de fundos do exterior, designadamente para custear despesas de 
constituição e instalação.

CAPÌTULO II
Direitos e Deveres

SECÇÃO I
Direitos

ARTIGO 11º
(Estatuto do investimento privado)

As sociedades e empresas constituídas em Angola para fins de obtenção de facilidades e 
incentivos ao investimento privado, ainda que com capitais provenientes do exterior têm, para 
todos  os  efeitos  legais,  o  estatuto  de  sociedade  e  empresas  de  direito  angolano,  sendo-lhes 
aplicável a lei angolana comum, no que não for regulado diferentemente pela presente lei ou por 
legislação específica.

ARTIGO 12º
(Igualdade de tratamento)

1. Nos termos da Lei Constitucional e dos princípios que enformam a ordem jurídica, 
política e económica do País, o Estado Angolano assegura, independentemente da origem do 
capital,  um  tratamento  justo,  não  discriminatório  e  equitativo  às  sociedades  e  empresas 



constituídas e aos bens patrimoniais, garantindo-lhes protecção e segurança e não dificultando 
por qualquer forma a sua gestão, manutenção e exploração.

2. São rigorosamente proibidas quaisquer discriminações entre investidores.

3. Ao investidor externo são garantidos o direitos decorrentes da propriedade sobre os 
meios que investir, nomeadamente o direito de dispor livremente deles, nos mesmos termos que 
o investidor nacional.

ARTIGO 13º
(Transferência de lucros e dividendos)

Depois  de  implementado  o  investimento  privado  externo  e  mediante  prova  da  sua 
execução, de acordo com as regras definidas na  presente lei, é garantido o direito de transferir 
para o exterior, nas condições definidas nesta lei e na legislação cambial:

a) os  dividendos  ou  lucros  distribuídos,  com  dedução  das  amortizações  legais  e  dos 
impostos  devidos,  tendo em conta  as  respectivas  participações  no capital  próprio,  da 
sociedade ou da empresa;

b) o produto da liquidação dos seus investimentos incluindo as mais valias, depois de pagos 
os impostos devidos;

c) quaisquer importâncias que lhe sejam devidas, com dedução dos respectivos impostos, 
previstas em actos ou contratos que, nos termos da presente lei, constituam investimento 
privado;

d) produto de indemnizações, nos termos dos nºs. 3 e 4 do artigo 15º da presente lei;
e) royalties ou outros rendimentos de remuneração de investimentos indirectos, associados à 

cedência de transferência de tecnologia.

ARTIGO 14º
(Protecção de direitos)

1. O Estado Angolano garante a todos os investidores privados o acesso aos tribunais 
angolanos para a defesa dos seus direitos, sendo-lhes garantido o devido processo legal.

2. No caso de os bens objecto de investimento privado serem expropriados por motivos 
ponderosos e devidamente justificados de interesse público, o Estado assegura o pagamento de 
uma indemnização justa, pronta e efectiva, cujo montante é determinado de acordo com as regras 
de direito aplicáveis.

3. Os bens dos investidores privados não devem ser nacionalizados.

4. No caso de ocorrerem alterações de regime político e económico dos quais decorram 
medidas  excepcionais de nacionalização,  o Estado garante  a justa e pronta  indemnização em 
dinheiro.

5.  O Estado  garante  à  sociedades  e  empresas  constituídas  para  fins  de  investimento 
privado total protecção e respeito pelo sigilo profissional, bancário e comercial.

6.  Os  direitos  concedidos  ao  investimentos  privados  nos  termos  da  presente  lei  são 
assegurados sem prejuízo de outros que resultem de acordos  e convenções de que o Estado 
Angolano seja parte integrante.



7.  No  caso  de  ocorrerem alterações  da  política  económica  e  fiscal  que  se  mostrem 
desfavoráveis, os investimentos em curso, não são afectados por essas alterações, num período 
não inferior a três anos e não superior a cinco anos, nos termos a definir em diploma próprio.

ARTIGO 15º
(Garantias específicas )

1. É garantido o direito de propriedade industrial e sobre toda a criação intelectual, nos 
termos da legislação em vigor.

2. São garantidos os direitos que se venham a adquirir sobre a titularidade da terra e a 
outros recursos dominiais, nos termos da legislação em vigor ou que vier a ser aprovada.

3. É garantida a não interferência pública na gestão das empresas privadas e na formação 
dos preços, excepto nos casos expressamente previstos na lei.

4. O Estado garante o não cancelamento de licenças, sem o respectivo processo judicial 
ou administrativo.

5.  É  garantido  o  direito  de  importação  directa  de  bens  do  exterior  e  a  exportação 
autónoma de produtos produzidos pelos investidores privados.

ARTIGO 16º
(Recurso ao crédito)

Os investidores  privados  podem recorrer  ao crédito  interno  e  externo,  nos  termos  da 
legislação em vigor.

SECÇÃO II
Deveres

ARTIGO 17º
(Deveres gerais do investidor privado)

Os investidores privados obrigam-se a respeitar as leis e regulamentos em vigor, 
bem como os compromissos contratuais, sujeitando-se às penalidades neles definidas.

ARTIGO 18º
(Deveres específicos do investidor privado)

Cumpre, em especial, ao investidor privado:

a) observar os prazos fixados para a importação de capitais e para a implementação do projecto 
de investimento, de acordo com os compromissos assumidos;
b) promover a formação de mão-de-obra nacional e a angolanização progressiva dos quadros de 
direcção e chefia, sem qualquer tipo de discriminação;
c) constituir fundos e reservas e fazer provisões nos termos da legislação em vigor;
d) aplicar o plano de contas e as regras de contabilidade estabelecidos no País;
e)  respeitar  as  normas  relativas  à  defesa  do ambiente,  à  higiene,  protecção  e  segurança dos 
trabalhadores  contra  doenças  profissionais,  acidentes  de  trabalho  e  outras  eventualidades 
previstas na legislação sobre segurança social;



f)  efectuar  e  manter  actualizados  os  seguros  contra  acidentes  e  doenças  profissionais  dos 
trabalhadores,  bem como  os  seguros  de  responsabilidade  civil  por  danos  a  terceiros  ou  ao 
ambiente.

CAPÍTULO III
Registo e Regimes Processuais

SECÇÃO I
Registo

ARTIGO 19º
(Registo de operações de investimento privado)

1. Todas as operações de investimento privado que beneficiem das vantagens definidas na 
presente  lei  devem  sujeitar-se  ao  respectivo  registo  na  Agência  Nacional  de  Investimento 
Privado (ANIP).

2. O registo é feito depois da sua aprovação pela entidade competente, seja qual for a 
forma em que o investimento se apresente.

ARTIGO 20º
(Certificado de Registo de Investimento Privado)

1. Aprovadas as propostas de investimento privado, a Agência Nacional de Investimento 
Privado (ANIP) emite um Certificado de Registo de Investimento Privado (CRIP), que confere 
ao seu titular o direito de investir nos termos neles referidos.

2. Do Certificado de Registo de Investimento Privado (CRIP) deve constar a identificação 
completa  do  investidor,  o  regime  processual,  o  montante  e  as  características  económicas  e 
financeiras do investimento, a forma como deve ser realizado o investimento, o prazo para a sua 
efectivação,  o local  do investimento,  a data e assinatura do responsável máximo da Agência 
Nacional  de  Investimento  Privado  (ANIP),  autenticada  com  o  selo  branco  em  uso  nessa 
instituição.

3. No verso do Certificado de Registo de Investimento Privado (CRIP) deve constar os 
direitos  e  obrigações  do  investidor  privado  consagrados  na  presente  lei  e  a  assinatura  do 
investidor privado ou seu representante legal.

ARTIGO 21º
( Efeitos jurídico dos Certificados de Registo de Investimento Privado)

1. Depois de validamente emitidos, os Certificados de Registo de Investimento Privado 
(CRIP) constituem títulos de investidor privado

2. Os Certificados de Registo de Investimento Privado (CRIP) constituem  o documento 
comprovativo  da  aquisição  dos  direitos  e  da  assumpção  dos  deveres  de  investidor  privado 
consagrados na presente lei,  devendo servir de base para todas as operações de investimento, 
acesso a incentivos e facilidades, obtenção de licenças e registos, solução de lítigios e outros 
factos decorrentes da atribuição de facilidades e incentivos.



3. Os direitos conferidos pelos Certificados de Registo de Investimento Privado (CRIP) 
podem  ser  exercidos  directamente  pelo  seu  titular  ou  por  representante  legal  devidamente 
mandatado.

SECÇÃO II
Acesso a Incentivos e Facilidades

ARTIGO 22º
(Objectivos de atribuição de incentivos e facilidades)

A atribuição de incentivos e facilidades previstos na presente lei só deve ser concedida 
desde  que  os  respectivos  investimentos  permitam  atingir  alguns  dos  seguintes  objectivos 
económicos e sociais:

a) incentivar o crescimento da economia;
b) promover  o  bem-estar  económico,  social  e  cultural  das  populações,  em  especial  da 

juventude, dos idosos, das mulheres e das crianças;
c) promover as regiões mais desfavorecidas, sobretudo no interior do País;
d) aumentar a capacidade produtiva nacional ou elevar o valor acrescentado;
e) proporcionar parcerias entre entidades nacionais e estrangeiras;
f) induzir à criação de novos posto de trabalho para trabalhadores nacionais e a elevação da 

qualificação da mão-de-obra angolana;
g) obter transferência de tecnologia e aumentar a eficiência produtiva;
h) aumentar as exportações e reduzir as importações;
i) aumentar as disponibilidades cambiais e o equilíbrio da balança de pagamentos;
j) propiciar o abastecimento eficaz do mercado interno;
k) promover  o  desenvolvimento  tecnológico,  a  eficiência  empresarial  e  a  qualidade  dos 

produtos;
l) reabilitar, expandir ou modernizar as infra-estruturas destinadas à actividade económica.

ARTIGO 23º
(Requisitos monetários de acesso)

É  permitido  o  acesso  a  incentivos  e  facilidades  das  operações  de  investimento  que 
preencham os seguintes requisitos monetários:

a) limite  mínimo  de  investimento  para  capitais  domiciliados  no  País,  pertencentes  a 
nacionais de USD 50 000,00;

b) limite  mínimo  de  investimento  para  capitais  domiciliados  no  estrangeiro, 
independentemente da nacionalidade do investidor, de USD 100 000,00.

ARTIGO 24º
(Requisitos de interesses económicos)

É  permitido  o  acesso  a  incentivos  e  facilidades  das  operações  de  investimento  que 
preencham os seguintes requisitos de interesse económico:

a) realizar o investimento nos seguintes sectores de actividade:
i. agricultura e pecuária;
ii. indústria,  designadamente  a  fabricação  de embalagens,  produção de máquinas, 

equipamentos, ferramentas e acessórios, reciclagem de materiais ferrosos e não 
ferrosos,  produção  têxtil,  vestuário  e  calçado,  fabricação  de  madeira  e  seus 



derivados, produção de bens alimentares, materiais de construção, tecnologias de 
informação e comunicações;

iii. infra-estruturas ferroviárias, rodoviárias, portuárias e aeroportuárias;
iv. telecomunicações;
v. indústria de pesca e derivados, incluindo a construção de embarcações e redes;
vi. energia e águas;
vii. fomento à habitação;
viii. saúde e educação;
ix. turismo.

      
b) realizar  investimentos  nos  pólos  de desenvolvimento  e  nas  demais  zonas  económicas 

especiais de investimento, aprovado de acordo com os critérios e prioridades definidos 
pelo Governo;

c) realizar  investimentos  nas  zonas  francas  a  criar  pelo  Governo,  de  acordo  com a  lei 
própria sobre a matéria.

ARTIGO 25º
(Regimes processuais)

O acesso a incentivos e facilidades às operações de investimento privado processam-se 
segundo dois regimes processuais:

a) regime de declaração prévia;
b) regime contratual.

SECÇÃO III
Regime de Declaração Prévia

ARTIGO 26º
(Declaração Prévia)

Estão sujeitos ao regime de declaração prévia, nos termos da presente lei, as propostas 
para investimentos de valor igual ou superior ao equivalente a USD 50 000,00 para investidores 
nacionais e a USD 100 000,00 para investidores externos, até ao limite máximo equivalente a 
USD 5 000 000,00.

ARTIGO 27º
(Competência)

Compete  à  Agência  Nacional  de Investimento  Privado (ANIP) aprovar  ou rejeitar  os 
processos de investimento enquadrados no regime de declaração prévia.

ARTIGO 28º
(Apresentação da proposta)

A proposta de investimento privado é apresentada à Agência Nacional de Investimento 
Privado (ANIP) acompanhada dos documentos indispensáveis para identificação e caracterização 
jurídica do investidor e do investimento projectado.

ARTIGO 29º
(Correcção das propostas)



Se  as  propostas  apresentadas  forem  de  forma  deficiente  ou  insuficiente  o  órgão 
competente  notifica  o  proponente,  estabelecendo-lhe  um  prazo  para  a  sua  correcção  ou 
aperfeiçoamento.

ARTIGO 30º
(Apreciação da proposta)

1. Após a recepção da proposta e depois de cumpridas todas as formalidades legais e 
processuais, a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) dispõe de um período de 15 
dias para apreciar e decidir.

2.  A  apreciação  da  proposta  destina-se  a  proporcionar  um  conhecimento  prévio  do 
projecto e dos seus dados económicos e financeiros e avaliar a pertinência do pedido de acesso a 
facilidades e isenções solicitado pelo investidor privado.

ARTIGO 31º
(Rejeição da proposta)

1. A rejeição da proposta só pode fundamentar-se em motivos  de ordem estritamente 
legal,  devendo ser formalmente  comunicada  pela  Agência  Nacional  de Investimento  Privado 
(ANIP) ao proponente, antes de expirado o prazo de 15 dias, previsto no nº 1 do artigo 30º da 
presente lei, com indicação expressa das correcções que o investidor deve fazer.

2.  Da decisão de rejeição cabe  reclamação para a  Agência  Nacional  de Investimento 
privado (ANIP) e recurso para o órgão que tutela a Agência Nacional de Investimento Privado 
(ANIP), nos termos das regras sobre o procedimento administrativo.

3.  Se  o  investidor  concordar  com  as  causas  evocadas  pela  Agência  Nacional  de 
Investimento Privado (ANIP) para rejeitar a proposta, pode corrigir as faltas ou incorrecções da 
proposta e voltar a apresenta-la.

ARTIGO 32º
(Aceitação da proposta)

1. Não havendo rejeição expressa da proposta até ao termo do prazo de 15 dias definidos 
nos artigos anteriores, considera-se que a mesma foi aceite, o que confere ao proponente o direito 
de realizar o investimento nos termos da proposta apresentada.

2. Para o efeito,  a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) fica obrigada a 
registar e emitir, no prazo de cinco dias após solicitação formal de investidor, o Certificado de 
Registo de Investimento Privado (CRIP), podendo o investidor reclamar e recorrer, nos termos 
da legislação sobre procedimento administrativo,  em caso de não obtenção do Certificado de 
Registo do Investimento Privado(CRIP) naquele prazo.

SECÇÃO IV
Regime Contratual

ARTIGO 33º
(Caracterização do contrato de investimento)

1. O contrato de investimento tem natureza administrativa, tendo como partes o Estado, 
representado pela Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) e o investidor privado.



2. O contrato de investimento privado visa definir os direitos e obrigações das partes, 
devendo conter essencialmente os seguintes elementos:

a) identificação das partes;
b) natureza administrativa e objecto do contrato;
c) prazo de vigência do contrato;
d) definição e quantificação dos objectivos a realizar pelo investidor privado no 

prazo contratual;
e) definição  das  condições  de  exploração,  gestão,  associação  e  prazos  nos 

empreendimentos objectos de contrato de investimento privado;
f) definição e quantificação das facilidades, benefícios ficais e outros incentivos 

a  conceder  e  a  assegurar  pelo  Estado  ao  investidor  privado,  como 
contrapartida do exacto e pontual cumprimento dos objectivos fixados;

g) localização do investimento e regime jurídico dos bens do investidor;
h) mecanismos  de  acompanhamento  pela  Agência  Nacional  de  Investimento 

Privado (ANIP) das acções de realização do investimento durante o período 
contratual;

i) forma de resolução de litígios
j) definição geral do impacto económico e social do projecto previsto.

3. O contrato de investimento é outorgado em documento particular, ficando o respectivo 
original arquivado nos serviços da Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP).

4.  Nos  contratos  de  investimento  privado  é  lícito  convencionar-se  que  os  diferentes 
litígios sobre a sua interpretação e a sua execução possam ser resolvidos por via arbitral.

5. Nos casos referidos no número anterior a arbitragem deve ser realizada em Angola e a 
lei aplicável ao contrato, a lei angolana.

ARTIGO 34º
(Âmbito)

Ficam sujeitas ao regime contratual as proposta que se enquadrem nas seguintes condições:

a) investimentos de valor igual ou superior a USD 5 000 000,00;
b) independentemente do valor, os investimentos em áreas cuja exploração só pode , nos 

termos da lei, ser feita mediante concessão de direitos de exploração temporária;
c) independentemente do valor, os investimentos cuja exploração só pode, nos termos da lei, 

ser feita com a participação obrigatória do sector empresarial público.

ARTIGO 35º
(Competência e forma de aprovação)

Compete ao Conselho de Ministros aprovar projectos de investimento enquadrados no 
regime contratual.

ARTIGO 36º
(Apresentação da proposta)

A proposta de investimento privado é apresentada na Agência Nacional de Investimento 
Privado (ANIP), acompanhada dos documentos necessários para identificação e caracterização 



jurídica, económica, financeira e técnica do investidor e do investimento projectado, bem como 
para avaliar a pertinência do pedido de acesso a facilidade e isenções solicitado pelo investidor.

ARTIGO 37º
(Correcção da proposta)

Se  as  propostas  apresentadas  forem  de  forma  deficiente  ou  insuficiente  a  Agência 
Nacional  de Investimento  Privado (ANIP) deve notificar  o  proponente,  no prazo de 15 dias 
contados desde a data da apresentação da proposta, arbitrando-se um prazo para a sua correcção 
ou aperfeiçoamento.

ARTIGO 38º
(Apreciação da proposta)

1.  Após  admissão  da  proposta,  a  Agência  Nacional  de  Investimento  Privado  (ANIP) 
dispõe de um período de 30 dias contados  desde a data  de apresentação  da proposta para a 
apreciar e para se pronunciar.

2. Durante esse período, a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) procede à 
análise e avaliação da proposta e estabelece negociações com o investidor, devendo recorrer aos 
sectores da administração pública e outras instituições, cujo parecer considere pertinente.

3.  Concluídas  as  negociações  com o  investidor,  a  Agência  Nacional  de  investimento 
Privado (ANIP) emite um parecer contendo a apreciação legal, técnica, financeira e económica 
do  projecto  e  do  pedido  de  facilidades  e  isenções  solicitado  pelo  investidor  e  envia-o, 
acompanhado do projecto de contrato, para aprovação da entidade competente, a qual dispõe de 
30 dias para decidir.

ARTIGO 39º
(Aprovação da proposta de investimento)

Se a decisão do órgão competente for à aprovação, o projecto é devolvido à Agência 
Nacional  de  Investimento  privado (ANIP) para  assinatura  do  contrato,  registo  e  emissão  do 
Certificado de Registo de Investimento Privado (CRIP) respectivo, a partir do qual se iniciam as 
operações de investimento privado.

ARTIGO 40º
(Rejeição da proposta)

1. Se a decisão for a rejeição da proposta,  esta deve ser formalmente comunicada ao 
proponente pela Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) com indicação precisa das 
causas que sustentaram a rejeição, só podendo fundamentar-se em:

a) motivo de ordem legal;
b) inconveniência  do  investimento  projectado,  à  luz  da  estratégia  de  desenvolvimento 

definida  pelos  órgãos  de  soberania  ou  dos  objectivos  estabelecidos  no  plano  de 
desenvolvimento económico e social.

2. Da decisão negatória do investimento cabe reclamação e recurso nos termos das regras 
do procedimento administrativo.



3. Se o investidor concordar com as causas evocadas pelo órgão competente para rejeitar 
a proposta, pode corrigir as faltas ou incorrecções da proposta e voltar a apresentá-la.

CAPÍTULO IV
Regime Fiscal e Cambial

SECÇÃO I
Regras Gerais

ARTIGO 41º
(Princípio geral)

As  pessoas  colectivas  ou  singulares  abrangidas  pela  presente  lei  estão  sujeitas  ao 
cumprimento  da  legislação  fiscal  em  vigor,  usufruindo  dos  mesmos  benefícios  ficais 
estabelecidos e sujeitando-se às mesmas penalizações.

ARTIGO 42º
(Impostos sobre as transferências)

As  transferências  para  exterior,  vendas  e  outras  transacções,  feitas  por  investidores 
privados,  no  quadro dos  direitos  estabelecidos  na  presente  lei,  são  tributadas  na  fonte,  pelo 
imposto  sobre  aplicação  de  capitais,  nos  termos  da  legislação  fiscal  e  tributária  e  do  que 
especialmente for regulamentado sobre o regime fiscal do investimento privado.

ARTIGO 43º
(Dupla tributação)

1. O Governo deve promover o estabelecimento de acordos internacionais com o maior 
número possível de países com vista a evitar a dupla tributação.

2. É obrigatório o fornecimento de comprovativos do pagamento de impostos em Angola 
por investidores externos para servirem de meio de prova de que tenha já sido feito no exterior o 
pagamento dos impostos cobrados nos países de origem dos investidores respectivos.

ARTIGO 44º
(Destino das receitas tributárias)

1.  Da receita  tributária,  resultante  dos  impostos  cobrados  no  quadro  do investimento 
privado, 25% destinam-se à instalação e desenvolvimento do Sistema de investimento Privado 
em Angola, especialmente para a capacitação do empresariado nacional e a internacionalização 
da economia angolana, nos termos a regulamentar.

2. Esta receita é parte integrante do Orçamento Geral do Estado e deve ser gerida pela 
Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP), enquanto órgão de coordenação do Sistema 
de Investimento Privado em Angola.

SECÇÃO II
Benefícios Ficais e Regime Cambial

ARTIGO 45º
(Benefícios ficais)



O investimento a realizar ao abrigo da presente lei goza de incentivos e benefícios, nos 
termos de legislação própria.

ARTIGO 46º
(Regime cambial)

1. As operações cambiais em que se traduzem os actos referidos no artigo 6º da presente 
lei ficam sujeitas ao regime estabelecido no legislação cambial.

2.  São  estabelecidas  as  seguintes  regras  especiais  para  as  operações  de  investimento 
privado:

a) aplicação do mercado de câmbio de taxas flutuantes, livremente negociadas segundo as 
leis da oferta e da procura;

b) obrigatoriedade  de  o  investidor  privado  negociar  exclusivamente  com as  instituições 
financeiras legalmente autorizadas;

c) possibilidade de o investidor privado adquirir as suas próprias divisas estrangeiras, seja 
para introduzir no País, seja para realizar transferências para fora do País, nos termos da 
presente lei.

3. As instituições financeiras, legalmente autorizadas a exercer o comércio de câmbios e 
os investidores privados que a elas recorrerem, são solidariamente responsáveis pela regularidade 
e lisura das transacções de que participem no quadro da presente lei.

4. O Governo deve regulamentar as formas de fiscalização e controlo das actividades 
constantes no nº 3 do presente artigo.

5. Os que promoverem remessas irregulares de divisas para o exterior, defraudando as 
regras estabelecidas para o investimento privado, ficam obrigados a repatriar  para Angola as 
divisas irregularmente transferidas, acrescidas de uma multa de 200% sobre o valor da remessa 
irregular.

ARTIGGO 47º
( Suspensão de remessas ao exterior)

1. As transferências para exterior, garantidas ao abrigo da presente lei, são suspensas pelo 
Conselho de Ministros sempre que o seu montante seja susceptível de causar perturbações graves 
na  balança  de pagamentos,  caso em que o Governador  do Banco Nacional  de Angola pode 
determinar excepcionalmente o seu escalonamento ao longo de um período negociado de comum 
acordo.

2. O Governo deve regulamentar as formas concretas de suspensão de remessas.

CAPÍTULO V
Importação de Capitais, Máquinas e Equipamentos

ARTIGO 48º
(Importação de capitais)

1. O licenciamento das operações de importação de capitais é requerido pelo proponente 
junto do Banco Nacional de Angola (BNA), através de uma instituição de crédito autorizada a 



exercer o comércio de câmbios, mediante apresentação do Certificado de registo do Investimento 
Privado (CRIP).

2. Para o efeito referido no nº 1 do presente artigo, depois de aprovado o investimento e 
emitido o respectivo Certificado de registo de investimento Privado (CRIP), a Agência Nacional 
de Investimento Privado (ANIP) remete por ofício ao Banco Nacional de Angola (BNA), com 
conhecimento  ao  investidor,  uma  cópia  do  Certificado  de  registo  de  Investimento  Privado 
(CRIP)  e  todos  os  demais  dados  pertinentes  para  que  o  Banco Nacional  de  Angola  (BNA) 
licencie as operações de importação de capitais requeridas pelos respectivos investidores.

3. O Banco Nacional de Angola (BNA) deve licenciar as operações de capitais previstos 
no presente artigo no prazo máximo de 15 dias após a entrada do requerimento referido nos 
números acima, devendo comunicar ao interessado, no prazo de cinco dias, alguma incorrecção 
detectada.

4. O Banco Nacional de Angola (BNA) deve remeter à Agência Nacional de Investimento 
Privado (ANIP) informações sobre as operações cambiais realizadas no âmbito do investimento 
privado sempre que estas se realizem.

ARTIGO 49º
(Importação de máquinas, equipamentos e acessórios)

O registo  das  operações  de entrada  no País  de máquinas,  equipamentos,  acessórios  e 
outros  materiais  para  investimentos  que  beneficiem  de  facilidades  e  isenções  previstas  na 
presente  lei  é  da  competência  do  Ministério  do  Comércio  e  depende  da  apresentação  do 
Certificado de Registo de Investimento Privado (CRIP), emitido de acordo com os requisitos 
formais definidos na presente lei para a emissão de tal certificado.

ARTIGO 50º
(Valor de registo do equipamento)

O registo do investimento privado sob a forma de importação de máquinas, equipamentos 
e seus componentes, novos ou usados, faz-se pelo seu valor CIF ( custo, seguros e frete) em 
moeda estrangeira e o seu contravalor em moeda nacional, ao câmbio do dia do desembarque.

ARTIGO 51º
(Isenção de direitos alfandegários)

1.  Sem prejuízo  do  que  pode  ser  estabelecido,  em  termos  de  listagem  qualitativa  e 
quantitativa de meios isentos de taxas e direitos alfandegários, em legislação especial sobre a 
matéria, a importação de máquinas, equipamentos e seus componentes, ao abrigo da presente lei 
é isenta de taxas e direitos alfandegários.

2. Para as máquinas, equipamentos e acessórios usados, a isenção prevista no número 
anterior reduz-se para 50%.

ARTIGO 52º
(Preço das máquinas)

O preço das máquinas e equipamentos está sujeito à comprovação através de documento 
idónio passado pela entidade de inspecção pré-embarque.



CAPÍTULO VI
Implementação dos Projectos de Investimento

ARTIGO 53º
(Execução dos projectos)

1. A execução do projecto de investimento deve ter  início dentro do prazo fixado no 
respectivo Certificado de registo de Investimento Privado (CRIP) e/ou contrato de Investimento.

2. Em casos devidamente fundamentados e mediante pedido do investidor privado, pode 
o  prazo  referido  no  número  anterior  ser  prorrogado pela  Agência  Nacional  de Investimento 
privado (ANIP).

3. A execução e gestão do projecto de investimento privado deve ser efectuada em estrita 
conformidade  com  as  condições  da  autorização  e  a  legislação  aplicável,  não  podendo  as 
contribuições provenientes do exterior serem aplicadas de forma ou para finalidades diversas 
daquelas para que hajam sido autorizadas, nem desviar-se do objecto que tiver sido autorizado.

ARTIGO 54º
(Força de trabalho)

1. As sociedades e empresas constituídas para fins de investimento privado são obrigadas 
a  empregar  trabalhadores  angolanos,  garantindo-lhes  a  necessária  formação  profissional  e 
prestando-lhes condições salariais e sociais compatíveis com a sua qualificação, sendo proibido 
qualquer tipo de discriminação.

2. As sociedades e empresas constituídas para fins de investimento privado podem, nos 
termos da legislação em vigor, admitir trabalhadores estrangeiros qualificados, devendo contudo 
cumprir  um  rigoroso  plano  de  formação  e/0u  capacitação  de  técnicos  nacionais  visando  o 
preenchimento progressivo desses lugares por trabalhadores angolanos.

3.  O  plano  de  formação  deve  fazer  parte  da  documentação  a  submeter  ao  órgão 
competente para aprovar o investimento.

4.  Os  trabalhadores  estrangeiros  contratados  no  quadro  de  projectos  de  investimento 
privado gozam do direito de transferir os seus salários para o exterior, depois de cumpridas as 
formalidades legais e deduzidos os impostos devidos.

5. Podem ser contratados trabalhadores angolanos qualificados com residência cambial 
no exterior há mais de cinco anos, beneficiando das mesmas regalias e direitos atribuídos aos 
trabalhadores estrangeiros.

6. Excluem-se desta possibilidade os bolseiros, diplomatas e todos quantos cumpram no 
exterior funções ou compromissos temporários.

7.  Os trabalhadores  estrangeiros  contratados  nos  termos  dos números  anteriores  estão 
sujeitos à legislação em vigor na república de Angola.

ARTIGO 55º
(Contas bancárias)



1. Nos termos da legislação em vigor, os investidores privados devem, obrigatoriamente, 
ter contas em bancos domiciliados no País, onde depositam os respectivos meios monetários e 
através das quais fazem todas as operações de pagamento, internas e externas, relacionadas com 
o investimento aprovado nos termos da presente lei.

2.  A seu  critério  e  responsabilidade,  o  investidor  privado  pode  manter  na  sua  conta 
bancária  valores  monetários  em moeda  estrangeira  e  converte-los,  parcelarmente,  em moeda 
nacional para realizar gradualmente as operações previstas no número anterior e realizar o capital 
da sociedade ou empreendimento privado a constituir.

3. Fica vedada aos bancos comerciais a conversão automática de divisas importadas e 
depositadas em contas em moeda externa, destinadas à realização de operações de investimento 
privado.

ARTIGO 56º
(Acompanhamento)

Para facilitar o acompanhamento da realização dos investimentos privados autorizados, as 
empresas  devem  fornecer,  anualmente,  aos  órgãos  competentes,  informações  sobre  o 
desenvolvimento e os lucros e dividendos dos empreendimentos, preenchendo o formulário que 
para o efeito lhes é enviado pela Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP), podendo 
esta instituição socorrer-se dos órgãos competentes do Governo em matéria  de finanças para 
garantir o cumprimento desta disposição normativa.

ARTIGO 57º
(Constituição e alteração de sociedades)

1.  Se  o  projecto  de  investimento  implicar  a  constituição  ou  alteração  de  sociedades, 
devem esses actos ser outorgados por escritura pública.

2. Nenhuma escritura pública, relativa a actos que constituam operações de investimento 
externo no sentido da presente lei, pode ser lavrada sem apresentação do Certificado de Registo 
de Investimento Privado (CRIP) emitido pela Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) 
e  da competente  licença  de  importação  de  capitais  emitida  pelo  Banco Nacional  de  Angola 
( BNA). Nos termos da presente lei, sob pena de nulidade dos actos a que disser respeito.

3. As sociedades constituídas para realização de investimento externo, nos termos e para 
os efeitos consignados na presente lei, ficam obrigados a fazer prova da realização integral do 
capital  social,  no prazo de 90 dias a contar da data da emissão da licença de importação de 
capitais pelo Banco Nacional de Angola (BNA), sob pena de nulidade dos actos constitutivos da 
sociedade, nos termos da legislação em vigor.

4. Compete à Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP), em coordenação com o 
Banco Nacional de Angola (BNA), denunciar e requerer a nulidade dos actos constitutivos das 
sociedades realizados em contravenção do previsto nos nºs. 2 e 3 do presente artigo.

ARTIGO 58º
(Alargamento do projecto)

1.  O alargamento  do projecto  da sociedade  ou empresa  para  áreas  de actividade  não 
constante  da  autorização  de investir,  que implique  a  alteração  da estrutura  das  facilidades  e 
isenções concedidas e dos valores a transferir para o exterior, quando for o caso, depende da 
prévia autorização da Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP).



2. Os aumentos de capitais para os investimentos que se enquadrem nos projectos em 
curso devem ser aprovados pela Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP).

3.  Os  aumentos  de  capital  social  das  sociedades  constituídas  para  a  realização  de 
investimento  externo  que  não  passem  pela  importação  de  capitais  devem  ser  informados  à 
Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP).

ARTIGO 59º
(Registo comercial)

1. As sociedades constituídas para realização de investimentos aprovados no quadro da 
presente  lei,  bem como a  alteração  de  sociedades  já  existentes,  para  os  mesmos  fins,  estão 
sujeitas ao registo comercial, nos termos da legislação em vigor.

2.  Estão  igualmente  sujeitas  ao  registo  comercial  as  sucursais  e  outras  formas  de 
representação  de  empresas  estrangeiras,  ficando,  porém,  este  registo  condicionado  à 
apresentação da licença emitida pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e aposição do visto do 
órgão competente nos instrumentos a registar.

ARTIGO 60º
(Cessação da posição contratual de investimento externo)

1.  A  cessação  total  ou  parcial  da  posição  contratual  ou  social  relativamente  ao 
investimento  externo  deve  ser  feita  mediante  autorização  prévia  da  Agência  Nacional  de 
Investimento Privado (ANIP), tendo sempre o investidor nacional interessado, caso exista, em 
igualdade de circunstâncias, o direito de preferência.

2. O direito de preferência a que se refere o número anterior tem natureza legal, podendo 
a sua não observância ser impugnada por qualquer interessado que se sinta lesado, no prazo de 
180 dias contados desde a data da cessão da posição contratual a impugnar.

ARTIGO 61º
(Concursos e ajustes directos)

No caso  em que os  projectos  de  investimento  privado sejam precedidos  de concurso 
público ou de ajuste directo, aplicam-se os procedimentos estabelecidos na presente lei, com as 
adaptações que se mostrem necessárias ou convenientes.

ARTIGO 62º
(Dissolução e liquidação)

1. As sociedades e empresas constituídas para investimentos realizados no quadro desta 
lei dissolvem-se nos casos previstos no respectivo contrato ou título constitutivo e ainda:

a) pelo decurso do prazo fixação no contrato de investimento;
b) por deliberação dos sócios, desde que cumpridas as obrigações decorrentes do Certificado 

de  Registo  de  Investimento  Privado  (CRIP)  e/ou  da  aplicação  do  contrato  de 
Investimento;

c) pela realização completa do objecto social  ou pela sua impossibilidade superveniente, 
mediante comprovação da Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP);



d) pela não realização do capital indispensável ao funcionamento do empreendimento dentro 
do  prazo  fixado  na  autorização,  desde  que  cumpridas  as  obrigações  decorrentes  do 
Certificado de  Registo de Investimento Privado (CRIP) e/ou contrato de Investimento 
Privado;

e) pela ilicitude superveniente do seu objecto social;
f) pela falência da sociedade;
g) por desvio manifesto na realização do objecto social do empreendimento;
h) em todos os restantes casos previstos do objecto na legislação em vigor.

2. A iniciativa para a dissolução nos casos previstos nas alíneas a), d),  e) e g) do número 
anterior pode partir da Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP).

3.  A  dissolução  e  liquidação  das  sociedades  ou  empresas  constituídas  para  fins  de 
investimento externo estão sujeitas à legislação comercial em vigor.

CAPÍTULO VII
Infracções e Sanções

ARTIGO 63º
(Infracções)

1.  Sem  prejuízo  do  disposto  noutros  diplomas  legais,  constitui  transgressão  o 
incumprimento doloso ou culposo das obrigações legais a que o investidor privado está sujeito 
nos termos da presente lei e demais legislação sobre investimento privado.

2. Constitui transgressão, nomeadamente:

a) o uso das contribuições provenientes do exterior para finalidades diversas daquelas para 
que tenham sido autorizadas;

b) a prática de actos de comércio fora do âmbito do projecto autorizado;
c) a prática de facturação que permita a saída de capitais ou iluda as obrigações a que a 

empresa ou associação esteja sujeita, designadamente as de carácter fiscal;
d) a  não  execução  das  acções  de  formação  ou  a  não  substituição  de  trabalhadores 

estrangeiros por nacionais nas condições e prazos previstos na proposta de investimento;
e) a falta de informação anual referida no artigo 56º da presente lei.

3. A sobre-facturação dos preços de máquinas e equipamentos importados nos termos da 
presente lei constitui infracção cambial e está sujeita ao pagamento de uma multa de até 200% do 
valor real da máquina, consoante a gravidade do caso, sem prejuízo de outras sanções previstas 
na lei.

4. Não são consideradas infracções  as oscilações de preços de até 5% do valor real das 
máquinas e equipamentos.

5. Incorre em crime de falsificação de mercadorias ou de falsas declarações, nos termos 
da legislação penal  em vigor,  aquele  que importar  falsamente ou que imputar  falso valor  às 
máquinas, equipamentos e outros bens, servindo-se das vantagens atribuídas pela presente lei.

ARTIGO 64º
(Sanções)



1.  Sem  prejuízo  de  outras  sanções  especialmente  previstas  por  lei,  as  transgressões 
referidas no artigo anterior são passíveis das seguintes sanções:

a) multa, em kwanzas, que varia entre o equivalente a USD 1 000,00 e USD 100 000,00, 
sendo o mínimo e o máximo elevado para o triplo em caso de reincidência;

b) perda das isenções, incentivos fiscais e outras facilidades concedidas;
c) revogação da autorização do investimento.

2.  A  não  execução  dos  projectos  dentro  dos  prazos  fixados  na  autorização  ou  na 
prorrogação é passível da sanção prevista na alínea c) do número anterior.

ARTIGO 65º
(Competência para aplicar sanções)

1. A sanção prevista na alínea a) do artigo anterior é aplicada pela Agência Nacional de 
Investimento Privado (ANIP) e a prevista na alínea c) pela entidade que aprovou o investimento, 
nos termos da presente lei.

2. A sanção prevista na alínea b) do artigo anterior é aplicada nos termos da legislação 
específica sobre a matéria.

ARTIGO 66º
(Procedimentos e recursos sobre sanções)

1. Antes da aplicação de qualquer medida sancionatória, o investidor privado deve ser, 
obrigatoriamente, ouvido.

2. Na determinação da sanção a aplicar, devem ser tomadas em consideração todas as 
circunstâncias  que  rodearam  a  prática  da  infracção,  o  grau  de  culpabilidade,  os  benefícios 
pretendidos e obtidos com a prática da infracção e os prejuízos dela resultantes.

3. O investidor privado pode reclamar ou recorrer da decisão sancionatória nos termos da 
legislação em vigor.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 67º
(Projectos de investimentos anteriores)

1. A presente le e sua regulamentação não se aplicam aos investimentos autorizados antes 
da  sua  entrada  em vigor,  os  quais  continuam,  até  ao  respectivo  termo,  a  ser  regidos  pelas 
disposições da legislação e dos termos ou contratos específicos através dos quais a autorização 
tiver sido concedida.

2. Contudo, os investidores privados podem requerer à Agência Nacional de Investimento 
Privado  (ANIP)  a  submissão  dos  seus  projectos  já  aprovados  ao  regime  estabelecido  pela 
presente lei, cabendo a decisão ao órgão competente para a sua aprovação, de acordo com o seu 
valor e/ou características, nos termos da presente lei.



3. Os projectos de investimento pendentes à data da entrada em vigor da presente lei são 
analisados  e  decididos  nos  termos  desta  mesma  lei,  aproveitando-se,  com  as  necessárias 
adaptações, os trâmites já praticados.

ARTIGO 68º
(Revogação de legislação)

1. Fica revogada a Lei nº 15/94, de 23 de Setembro, bem como a demais legislação que 
contrarie o disposto na presente lei.

2.  No  que  não  for  contrário  ao  disposto  na  presente  lei  e  enquanto  não  for  revista, 
continua a aplicar-se a legislação regulamentar sobre investimentos privados.

ARTIGO 69º
(Regulamentação)

O Governo deve regulamentar a presente lei sempre que a sua aplicação eficaz, reclame a 
necessidade de aclarar e detalhar as regras e princípios nela contidas.

ARTIGO 70º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 71º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 15 dias após a sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 1 de Abril de 2003.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Promulgada em 2 de Maio de 2003.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

 



CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 34/2003, DE 20 DE JUNHO
( D.R. Nº 48/03, Iª SÉRIE )

Decreto nº 34/2003
de 20 de Junho

Considerando que o salário mínimo nacional representa um importante instrumento de 
política macro-económica que actua sobre o nível e estrutura dos salários e a estabilidade das 
relações jurídico-laborais;

Considerando ainda que a  fixação  do salário  mínimo nacional  deve reflectir  de certo 
modo as exigências do desenvolvimento económico, os níveis de produtividade e a necessidade 
de atingir e manter um alto nível de emprego;

Tendo em consideração a deliberação tomada pelo Conselho Nacional de Concertação 
Social reunida em sessão plenária ordinária no dia 19 de Dezembro de 2002;

Nestes  termos,  ao abrigo  das  disposições  combinadas  do artigo  168º  da lei  Geral  do 
Trabalho, da alínea h) do artigo 110º e do artigo 113º, ambos da Lei Constitucional, o Governo 
decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Fixação do salário mínimo nacional)

É fixado em Kz: 3 500,00 o salário mínimo nacional garantido aos trabalhadores por 
conta de outrem.

ARTIGO 2º
(Actualização)

O salário  mínimo  nacional  é  actualizado  periodicamente  após  consulta  aos  parceiros 
sociais,  tendo fundamentalmente em consideração a evolução e  tendência  do índice  geral  de 
preços no consumidor, o nível geral de salários e prestações da segurança social.

ARTIGO 3º
(Compensação)

Dada  a  necessidade  de  se  garantir  a  estabilidade  e  o  desenvolvimento  progressivo  e 
sustentado para que foram criadas as micro-realizações e as pequenas empresas, bem como os 
sectores agrícola e pecuário poderão pagar o equivalente a 50% do salário mínimo previsto no 
artigo 1º do presente diploma em bens e serviços por elas produzidos desde que haja mútuo 
acordo das partes.

ARTIGO 4º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que surgirem da interpretação e aplicação do presente diploma 
serão resolvidas pelo Conselho de Ministros.



ARTIGO 5º
(Revogação)

É  revogada  toda  a  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente  diploma, 
nomeadamente o despacho nº 30-C/92, de 15 de Maio.

ARTIGO 6º
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 28 de Março de 2003.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 9 de Junho de 2003.

O presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 48/03, DE 8 DE JULHO
( D.R. Nº 53/03, Iª SÉRIE )

Decreto nº 48/03
De 8 de Julho

O investimento privado em Angola, tem como um dos constrangimentos às dificuldades 
burocráticas que dizem respeito ao lançamento de iniciativas empresariais, como sejam as de 
constituição de sociedades, a obtenção de alvará e o licenciamento de estabelecimentos.

Impõe-se por isso de uma forma compatível com a realidade económica que facilite a 
vida empresarial através da instituição e operacionalização do Guichet Único da Empresa que, 
como serviço público, consista na instalação física, num único local de delegação ou extensão 
dos serviços e organismos da Administração Pública, com um relacionamento mais frequente 
com o processo de constituição e funcionamento das sociedades.

Nestes termos ao abrigo das disposições combinadas da alínea f) do artigo 112º e do 
artigo 113º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:



ARTIGO 1º
(Natureza e finalidade )

1. O Guichet Único da Empresa, GUE, é um serviço público especial inteorgânico que 
tem por finalidade conferir celeridade nos processos de constituição, alteração ou extinção de 
empresas e actos afins, concentrando, para o efeito, num espaço único, delegações ou extensões 
de todos os serviços intervenientes no processo.

2.  Nos  termos  do  presente  diploma,  pelo  Conselho  de  Ministros  poderão  ser  criadas 
extensões  do  Guichet  Único  da  Empresa  em  Luanda  e  em  outras  localidades  onde  as 
circunstâncias o exigirem.

3. O Guichet Único da Empresa funciona sob a tutela do chefe do Governo.

ARTIGO 2º
(Estrutura e composição)

1.  Sem prejuízo de poder  integrar  outros  órgãos  da administração  pública,  o Guichet 
Único da Empresa é composto por delegações dos seguintes serviços:

a) Ficheiro Central de Denominações Sociais (F.C.D.S.);
b) Um Cartório Notarial Privativo;
c) Uma Secção da Conservatória do Registo Comercial;
d) Direcção Nacional dos Impostos;
e) Instituto Nacional de Estatística;
f) Imprensa Nacional;
g) Instituto Nacional de Segurança Social;
h) Agência Nacional de Investimento Privado;
i) Direcção Provincial do Comércio;
j) Direcção Nacional do Comércio Interno;
k) Direcção Regional Norte do Comércio.

2.  Os membros  do Governo que tutelam e superintendem as  entidades  intervenientes 
devem  permitir,  através  de  um  acto  de  delegação  de  poderes,  que  os  seus  representantes 
pratiquem os actos administrativos inerentes as suas competências que digam respeito ao objecto 
de actividade Guichet Único da Empresa.

3. O Notário, com o estatuto equiparado para todos os efeitos legais, ao dos titulares dos 
Cartórios  Notariais  de  1ª  classe,  tem  competência  para  praticar  todos  os  actos  notariais 
relacionados com os processos de constituição, alteração ou extinção de empresas e actos afins, 
cabendo-lhes redigir os instrumentos públicos e determinar a data dos mesmos.

ARTIGO 3º
(Outros serviços e organismos públicos ou privados)

Junto  do  Guichet  Único  da  Empresa  poderão  ser  instaladas  agências  de  entidades 
bancárias  e  postos  de  correio  e  de  telecomunicações  ou  de  outras  empresas  prestadoras  de 
serviços públicos.

ARTIGO 4º
(Competência)



Nos termos do presente diploma, o Guichet Único da Empresa tem competência para:

a) emitir certificado de admissibilidade;
b) outorgar a escritura pública;
c) proceder ao registo estatístico da empresa ou firma;
d) proceder à inscrição do registo comercial e emitir a competente certidão;
e) proceder a publicação no Diário da República;
f) atribuir o número de contribuinte;
g) inscrever os contribuintes e beneficiários da segurança social das empresas criadas ao 

abrigo do presente diploma;
h) emitir alvará e licença de importação.

ARTIGO 5º
(Prestação de serviços)

Aos serviços prestados no Guichet Único da Empresa pelas entidades intervenientes será 
cobrada  uma  taxa,  a  ser  fixada  pelo  Conselho  de  Ministros,  destinada  a  manutenção  e  ao 
pagamento das despesas inerentes ao seu funcionamento.

ARTIGO 6º
(Eficácia dos actos)

Os actos praticados no Guichet Único da Empresa, entendem-se como efectuados juntos 
dos serviços públicos competentes.

ARTIGO 7º
(Meios electrónicos)

Os  serviços  públicos  que  integram  o  Guichet  Único  da  Empresa,  utilizam 
preferencialmente, os meios electrónicos de aceitação e transmissão de dados e valores.

ARTIGO 8º
(Intermediação)

Para a resolução de qualquer pretenção que não seja da sua competência, mas que tenha 
uma relação directa ou próxima com a sua finalidade, o Guichet Único da Empresa procede a 
contactos  e  diligências  para  obtenção  das  autorizações  ou  aprovações  necessárias  junto  das 
entidades competentes à expensas dos interessados.

ARTIGO 9º
(Prioridade)

As  petições  apresentadas  pelo  Guichet  Único  da  Empresa  às  diversas  entidades  ou 
serviços, gozam de absoluta prioridade junto das entidades competentes.

ARTIGO 10º
(Pessoal e encargos)

1. Os encargos decorrentes do funcionamento do GUE – Guichet Único da Empresa são 
suportados pelo Orçamento Geral do Estado.



2. As receitas geradas pelas delegações que integram o GUE – Guichet Único da Empresa 
são das respectivas tutelas, nos termos da lei.

3.  O  Guichet  Único  da  Empresa  disporá  de  pessoal  administrativo  e  de  Serviços 
auxiliares próprios.

4. O pessoal das delegações são destacados, em número de três, pelas respectivas tutelas.

5. A todo o pessoal do GUE – Guichet Único da Empresa é atribuído um subsídio a ser 
fixado  por  decreto  executivo  conjunto  dos  Ministros  da  Administração  Pública  Emprego  e 
Segurança Social e das Finanças.

ARTIGO 11º
(Coordenação do funcionamento do Guichet Único da Empresa)

A coordenação do funcionamento do Guichet Único da Empresa incumbe a um director 
nomeado pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 12º
(Funcionamento)

1. Compete ao director do Guichet Único da Empresa:

a) a fixação do horário de atendimento do Guichet Único da Empresa de acordo com as 
necessidades dos utentes, com respeito da legislação em vigor;

b) a definição, aplicação e supervisão dos procedimentos operacionais do Guichet Único da 
Empresa;

c) elaborar o manual de procedimento do Guichet Único da Empresa;
d) elaboração do orçamento do Guichet Único da Empresa;
e) propor  ao  Governo,  a  criação  e  extinção  de  delegações  ou  outras  representações  no 

Guichet Único da Empresa.

2. Os procedimentos internos deverão ser organizados de modo a responderem eficaz e 
rapidamente aos utentes.

ARTIGO 13º
(Revogação)

É revogado o Decreto nº 7/00, de 3 de Fevereiro.

ARTIGO 14º
(Entrada em Vigor)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 17 de Março de 2003.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.



Promulgado, aos 26 de Junho de 2003.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 68/03, DE 30 DE SETEMBRO
(D.R. Nº 77/03, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 68/03
de 30 de Setembro

Tornando-se necessário reajustar o valor do salário mínimo nacional garantido conforme 
estabelece o artigo 2º do Decreto nº 34/03, de 20 de Junho;

Ao abrigo das disposições combinadas da alínea c) do artigo 112º e do artigo 113º ambos 
da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Montante do salário mínimo nacional)

É reajustado para Kz: 4.014.00 o salário mínimo nacional garantido aos trabalhadores por 
conta de outrem.

ARTIGO 2º
(Dúvida e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  que  se  suscitarem  da  interpretação  e  aplicação  do  presente 
diploma serão resolvidas pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 3º
(Entrada em vigor)

Este decreto entra em vigor a partir de 1 de Outubro de 2003.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 12 de Setembro de 2003.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias do Santos.



O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO EXECUTIVO Nº 62/03, DE 7 DE NOVEMBRO
(D.R. Nº 88/03, 1ª SÉRIE)

Decreto executivo nº 62/03
de 7 de Novembro

Considerando a medida do Governo em reajustar os salários da função pública e como 
forma de compensar o incremento salarial, impõe-se uma actualização dos níveis de rendimentos 
dos escalões e das taxas do Imposto Sobre os rendimentos do Trabalho para um maior equilíbrio 
na distribuição da carga tributária.

Vista a competência que me é conferida pelo artigo 2º da lei nº 10/99, de 29 de Outubro;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

1º - O valor a que se refere o nº 1 do artigo 8º, conjugado com a alínea a) do nº 1 do 
artigo 16º, ambos do Código do imposto Sobre os rendimentos do trabalho é fixado em Kz: 
8.500.00.

2º - Os níveis de rendimentos e taxas da tabela a que se refere o nº 1 do artigo 15º do 
citado código, passam a ser os seguintes:

Rendimentos em Kwanzas                                                                          Imposto

Até 8500,00……………………………………………………………Isento

De 8501 até 11000,00…………………………2% sobre o excesso de 8500

De 11001 até 16000,00 parcela fixa 50,00+4% sobre o excesso de 11000,00

De 16001 até 21000,00 parcela fixa 250,00+6% sobre o excesso de 16000,00

De 21001 até 26000,00 parcela fixa 550,00+8% sobre o excesso de 21000,00

De 26001 até 36000,00 parcela fixa 950,00+10% sobre o excesso de 26000,00

De 36001 até 56000,00 parcela fixa 1950,00+12,5% sobre o excesso de 36000,00

De 56001 até 76000,00 parcela fixa 4450,00+14% sobre o excesso de 56000,00

Mais de 76001………. parcela fixa 7250,00+15% sobre o excesso de 76000,00

3º - Fica revogado o decreto executivo nº 16/01, de 12 de Abril.



4º - O presente decreto executivo entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Outubro de 2003.

O Ministros, José Pedro de Morais Júnior.

2004

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 38/04, DE 29 DE JUNHO
(D.R. Nº 52/04, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 38/04
de 29 de Junho

Convindo  ajustar  os  subsídios  das  Autoridades  Tradicionais,  tendo  em  atenção  as 
alterações ocorridas no custo de vida;

Nos termos das disposições  combinadas  da alínea c)  do artigo 112º e do artigo 113º 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(subsídios)

1. É aprovado o ajustamento do subsídio mensal atribuído ao Soba Grande para Kz: 7 
623,00.

2.  Para  as  restantes  categorias  o  subsídio  atribuir  é  estabelecido  nas  percentagens  e 
montantes constantes da tabela anexa e que é parte integrante deste diploma.

ARTIGO 2º
(Actualização)

Os valores dos subsídios serão ajustados em função da inflação esperada.

ARTIGO 3º
(Dúvidas e omissões)



As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e aplicação do presente decreto, serão 
resolvidas em Conselho de Ministros.

ARTIGO 4º
(Norma revogatória)

É  revogado  o  Decreto  executivo  conjunto  nº  44/99,  de  31  de  Dezembro  e  toda  a 
legislação que contrarie o disposto no presente diploma.

ARTIGO 5º
(Entrada em vigor)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 7 de Abril de 2004.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado, aos 2 de Junho de 2004.

O presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

______________

Tabela do subsídio mensal a atribuir as autoridades
tradicionais, a que se refere o artigo 1º do decreto

que antecede

Denominação %
Montante 
individual 

mensal
Soba grande………………………………………….
Soba………………………………………………….
Século………………………………………………..
Ajudante de Soba grande……………………………
Ajudante de Soba……………………………………

-----------
90
80
60
50

7 623,00
6 860,00
6 098,40
4 573,80
3 811,50

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

O presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.



CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 42/04, DE 13 DE  JULHO
(D.R. Nº 56/04, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 42/04
de 13 de Julho

O artigo 48º da Lei Constitucional prevê a protecção em regime especial aos direitos e 
benefícios a atribuir aos antigos combatentes, deficientes de guerra e familiares de combatentes 
tombados  ou perecidos,  como forma  de reconhecimento  do Estado Angolano à  contribuição 
prestada à Pátria.

Havendo necessidade de se regulamentar o nº 2 do artigo 35º da Lei nº 13/02, de 15 de 
Outubro, que prevê a isenção em regime especial do pagamento do imposto sobre o rendimento 
do  trabalho  pelos  antigos  combatentes,  deficientes  de  guerra  e  familiares  de  combatentes 
tombados ou perecidos;

Nos termos das disposições combinadas da alínea d) do artigo 112º e do artigo 113º, 
ambos da Lei constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Objecto)

O  presente  diploma  tem  por  objecto  regulamentar  a  isenção  em  regime  especial  do 
pagamento do imposto sobre o rendimento de trabalho, prevista no nº 2 do artigo 35º da Lei nº 
13/02, de 15 de Outubro, Lei do Antigo Combatente e Veterano de Guerra.

ARTIGO 2º
(Beneficiários)

São beneficiários do direito à isenção prevista no presente diploma:

a) antigo combatente;
b) deficiente de guerra;
c) familiares de combatentes tombados ou perecidos.

ARTIGO 3º
(Requisito)



É requisito  para  o  beneficio  do  direito  à  isenção  do  pagamento  do  imposto  sobre  o 
rendimento de trabalho previsto no presente diploma, o cumprimento do disposto no artigo 6º da 
Lei nº 13/02, de 15 de Outubro, sobre o recenseamento e controlo.

ARTIGO 4º
(Documentação necessária)

Para a constituição do processo de isenção do pagamento do imposto sobre o rendimento 
de trabalho é necessário a apresentação à entidade empregadora dos seguintes documentos:

a) fotocopia do cartão de identificação;
b) fotocópia do bilhete de identidade;
c) declaração dos serviços locais do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos de 

Guerra, onde o beneficiário se encontra recenseado.

ARTIGO 5º
(Dever da entidade empregadora)

1. As entidades empregadoras, através dos serviços dos recursos humanos ou de pessoal, 
devem:

a) organizar os respectivos processos;
b) garantir a efectivação de isenção.

2. As entidades empregadoras devem igualmente enviar aos serviços competentes dos 
Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra e às repartições fiscais das respectivas áreas até 30 
de Janeiro de cada ano, as listas nominais e os indicativos salariais dos beneficiários das isenções 
previstas no presente diploma.

ARTIGO 6º
(Responsabilidade)

Aquele  que  usar  meios  fraudulentos  para  beneficiar  da  isenção  prevista  no  presente 
diploma pode ser responsabilizado disciplinar, civil e criminalmente nos termos da legislação em 
vigor.

ARTIGO 7º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma serão 
resolvidas por decreto executivo do Ministro das Finanças,  ouvido os Ministros dos Antigos 
Combatentes e Veterano de Guerra e da Administração Pública, Emprego e Segurança Social.

ARTGO 8º
(Entrada em vigor)

O Presente diploma entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 7 de Abril de 2004.

Publique-se.



O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado, aos 4 de Junho de 2004.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.
CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 74/04, DE 26 DE NOVEMBRO
(D.R. Nº 95/04, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 74/04
de 26 de Novembro

Tornando-se necessário reajustar o valor do salário mínimo Nacional garantido conforme 
estabelece o artigo 2º do Decreto nº 34/04, de 20 de Junho;

Ao abrigo das disposições combinadas da alínea c) do artigo 112º e do artigo 113º, ambos 
da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Montante do salário mínimo nacional)

É reajustado para Kz: 4.344,00 o salário mínimo nacional garantido aos trabalhadores por 
conta de outrem.

ARTIGO 2º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que se suscitarem da interpretação e aplicação do presente decreto 
são resolvidas pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 3º
(Entrada em vigor)

Este decreto entra em vigor a partir de 1 de Outubro de 2004.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 20 de Outubro de 2004.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado, aos 4 de Novembro de 2004.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.
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CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 1/05 DE 10 DE JANEIRO
( D.R. Nº 4/05, 1ª SÉRIE )

Decreto n.º 1/05
de 10 de Janeiro

Considerando que o processo de envelhecimento humano é a manifestação objectiva das 
alterações sofridas a nível psicossomático no organismo à medida que a idade cronológica avança 
constituindo uma tendência da população a nível mundial;

Considerando que o aumento da longevidade é uma conquista que resulta da existência de 
um eficiente sistema de previdência social, protecção, assistência social, organização familiar e de 
outras intervenções de carácter social, económico e ambiental;

Havendo  necessidade  de  instruir  uma  data  comemorativa  que  sirva  de  reflexo  e  de 
reconhecimento do valor importância da pessoa idosa na sociedade angolana;

Nestes  termos,  ao  abrigo  da  alínea  h)  do  artigo  110.º  do  artigo  113.º,  ambos  da  Lei 
Constitucional, Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º - É instituído o dia 30 de Novembro como dia do idoso em Angola.

Art.  2.º  -  As dúvidas e omissões  da interpretação  e aplicação  do presente  decreto são 
resolvidas pelo Conselho de Ministros.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 17 de Novembro de 2004.  

Publique-se.

O primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.



O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 32/05, DE 27 DE Maio
(D.R. Nº 63/05, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 32/05
de 27 de Maio

Atendendo  a  que  o  Programa  Económico  e  Social  do  Governo  prevê  ajustamento 
periódico  dos  salários  dos  funcionários  da  administração  pública  de  modo  a  que  se  possa 
compensar o incremento do custo de vida;

Considerando  o  regime  especial  das  pensões  atribuídas  aos  antigos  combatentes, 
deficientes de guerra e familiares de combatentes tombados ou perecidos, de conformidade com 
o disposto na lei nº 13/02, de 15 de Outubro, Lei do Antigo Combatente e do Deficiente de 
Guerra;

Nos termos das disposições combinadas da alínea c) do artigo 112º e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Actualização de pensões)

As pensões atribuídas em regime especial aos antigos combatentes, deficientes de guerra 
e familiares de combatentes tombados ou perecidos, são actualizados na base de 7,81%, com os 
seguintes valores:

Nº de 
ordem

Designação Valor da pensão 
proposta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antigo combatente…………………..
Deficiente de guerra grupo I…………
Deficiente de guerra grupo II………..
Deficiente de guerra grupo III……….
Deficiente de guerra grupo IV……….
Órfão do combatente……………….
Ascendente de combatente…………..
Viúva de combatente………………...
Acompanhante………………………

6 799,57
6 799,57
6 430,54
6 184,62
5 938,71
5 639,32
5 569,78
5 569,78
6 430,54

ARTIGO 2º
(Pagamento)



1. O pagamento das pensões referidas no presente diploma deve ser efectuado por via de 
crédito bancário em conta aberta por cada pensionista nas agências bancárias das respectivas 
áreas de localização.

2. Nas localidades onde não existem agências bancárias, o pagamento será feito pelos 
serviços locais dos antigos combatentes e veteranos de guerra.

ARTIGO 3º
(Revogação)

É  revogada  toda  a  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente  diploma, 
nomeadamente o Decreto nº 93/04, de 14 de Dezembro.

ARTIGO 4º
(Dúvida e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente decreto são 
resolvidas por decreto executivo conjunto dos Ministros dos Antigos Combatentes e Veteranos 
de Guerra, das Finanças e da Administração Pública Emprego e Segurança Social.

ARTIGO 5º
(Entrada em vigor)

O presente decreto entra em vigor a partir do dia 1 de Abril de 2005.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 15 de Abril de 2005.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 17 de Maio de 2005.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DESPACHO Nº 125/05, DE 18 DE JULHO
(D.R. Nº 85/05, 1ª SÉRIE)

Despacho nº 125/05
de 18 de Julho

Considerando que o carácter  público dos serviços  prestados,  conjugado com o actual 
ambiente regulamentar, determina transferências do Tesouro Nacional para equilibrar, do ponto 
de vista financeiro, as empresa públicas do Sector da Comunicação Social;



Considerando que tais transferências devem ser consistentes com o equilíbrio das contas 
fiscais;

Impondo-se remunerar os profissionais empregues pelas empresas públicas do Sector da 
Comunicação Social, de modo a promover a sua produtividade;

Ouvido o Ministro da Comunicação Social;

Nos termos da alínea c) do artigo 4º do estatuto orgânico do Ministério das Finanças, 
aprovado  pelo  Decreto-Lei  nº  4/98,  de  30  de  Janeiro  e  do  nº  3  do  artigo  114º  da  Lei 
Constitucional, determino:

1. São aprovadas as tabelas salariais, anexas ao presente despacho, a serem observadas 
pelas Empresas Públicas do Sector da Comunicação Social.

2. As tabelas salariais aprovadas no número anterior serão ajustadas como se segue:

a) anualmente, em função da taxa de inflação esperada, na perspectiva da preservação do 
seu valor real; e

b) sempre  que os incrementos  de produtividade  da economia  nacional  o  justifiquem,  na 
perspectiva do aumento do seu valor real.

3. Este despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Maio de 2005.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

Tabela de vencimentos dos cargos de direcção e chefia
das Empresas Públicas da Comunicação Social

INSERIR TABELA COM VALORES

Tabela salarial dos jornalistas e técnicos
das Empresas Públicas da Comunicação Social

INSERIR TABELA COM VALORES



 

Tabela salarial dos 
Trabalhadores administrativos

das Empresas Públicas da Comunicação Social

INSERIR TABELA COM VALORES

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.
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CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 6/06, DE 12 DE ABRIL
(D.R. Nº 45/06, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 6/06
de 12 de Abril

Considerando que o nº 3 do artigo 1º do Decreto nº 48/03, de 8 de Julho, estabelece que o 
Guiché Único  de Empresa funciona sob tutela do Chefe do Governo;

Tendo  em  conta  a  necessidade  de  proceder  a  um  acompanhamento  quotidiano  da 
actividade do Guiché Único de Empresa, o que pressupõe a tutela do mesmo por uma entidade 
de menor hierarquia que a do Chefe do Governo;

Nos termos das disposições combinada da alínea f) do artigo 112º e do artigo 113º, ambos 
da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º

É revogado o nº 3 do artigo 1º do Decreto nº 48/03, de 8 de Julho.

ARTIGO 2º

É transferida a tutela do Guiché Único da Empresa para o Ministério da Justiça.

ARTIGO 3º



O Ministério da Justiça deve prestar periodicamente informações sobre o funcionamento 
do Guiché Único da Empresa ao Conselho de Ministros.

ARTIGO 4º

As dúvidas e omissões que surgirem da interpretação e aplicação do presente diploma são 
resolvidas pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 5º

Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 26 de Janeiro de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando Piedade Dias do Santos.

Promulgado ao 31 de Março de 2006.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS
DECRETO N.º 7/06 DE 12 DE ABRIL

( D.R. N.º 45/06 Iª SÉRIE )

Decreto n.º 7/06
 de 12 de Abril

Considerando a importância cada vez maior das organizações internacionais na tomada de 
decisões que influenciam a conjuntura política, económica e social internacional;

Considerando a necessidade de se definir uma política e os critérios para atribuição de 
estímulos materiais aos cidadãos nacionais, funcionários de organizações internacionais, de forma 
a valorizar o trabalho e o desempenho destes e a impulsioná-los a ter um espírito patriótico e a 
pautarem a sua actuação e comportamento pela honra e dignidade;

Tendo em conta que a colocação de quadros angolanos em organizações internacionais e 
regionais  é  uma  necessidade  que  se  impõe,  na  medida  em  que  permite  impulsionar  uma 



participação  cada  vez  mais  significativa  de  Angola  no âmbito  internacional  e  regional  e  nos 
centros de decisões de questões a ela inerentes, bem como proporcionar um maior conhecimento 
e domínio sobre o funcionamento destas organizações a fim de atrair para o País as vantagens que 
elas oferecem aos estados membros;

Assim, com o objectivo de motivar os cidadãos nacionais a concorrerem para os diversos 
postos em organizações internacionais, continentais, regionais ou sub-regionais;

Nos termos da alínea c) do artigo 112.º e do artigo 113.º, ambos da Lei constitucional, o 
Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1.º
(Âmbito)

É  criado  um  incentivo  pecuniário  para  os  funcionários  angolanos   de  organizações 
internacionais.

ARTIGO 2.º
(Objectivo)

O  presente  diploma  estabelece  os  critérios  e  as  normas  de  atribuição  de  incentivos 
pecuniários aos cidadãos nacionais, funcionários de organizações internacionais, funcionários de 
organizações nacionais, continental, regional, sub-regional ou multilaterais.

ARTIGO 3.º
(Definições)

Para efeitos do presente diploma entende-se por:

a) funcionário de organização internacional – o cidadão nacional, em pleno gozo dos seus 
direitos civis, que for eleito ou admitido para uma organização internacional, continental, 
regional, sub-regional com ou sem o beneplácito do Governo Angolano; 

b) organização, internacional ou inter-continental, criada ao abrigo do direito internacional, 
com estatuto jurídico, de que a República de Angola seja membro ou reconheça como tal;

c) Estímulo  ou  incentivo  pecuniário  –  a  compensação  financeira  atribuída  pelo  Estado 
Angolano aos cidadãos nacionais, funcionários de organizações internacionais.

ARTIGO 4.º
(Factores de atribuição)

A atribuição de incentivos deve ter em conta os seguintes factores:

a) os direitos e as regalias atribuídas pela organização, onde são funcionários;
b) os direitos e as regalias dos funcionários das missões diplomáticas e consulares das áreas 

de jurisdição da organização internacional em causa;
c) o  cargo  e  a  categoria  funcional  do  cidadão  nacional,  funcionário  em  organizações 

internacionais;
d) ter  o  Ministério  das  Relações  Exteriores  conhecimentos  de  que  é  funcionário 

internacional.

ARTIGO 5.º
(Formas de atribuição)



1.  Sem  prejuízo  de  outros  direitos  conferido  aos  funcionários  de  organizações 
internacionais,  os  incentivos  pecuniários  são  atribuídos  quando  os  seus  salários,  somados  ao 
incentivos  pecuniário,  forem  inferiores  ao  dos  funcionários  diplomáticos  com  os  quais  são 
equiparados, sendo o incentivo igual ao valor da diferença daí resultante.

2.  A atribuição do estímulo pecuniário  e a respectiva fixação do valor,  nos termos de 
número  anterior,  é  feita  por  despacho  conjunto  dos  Ministros  das  Relações  Exteriores  e  das 
Finanças, mediante proposta fundamentada do Ministro das Relações Exteriores.

3. O valor monetário do estímulo é transferido pelo Ministério das Finanças, directamente 
para a conta do beneficiário, feito o desconto para a segurança social.

ARTIGO 6.º
(Equivalência)

1. Os funcionários com categorias ou cargos de secretário geral-adjunto da organização, 
director geral ou adjunto de agências e de órgão especializados na Nações Unidas, enviados ou 
representantes especiais do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas ou das União 
Africana ou de outra organização regional são equiparados a embaixador.

2. Os cidadãos nacionais, funcionários de organizações internacionais que ocupam cargos 
equiparados à chefe de departamento, são equiparados a ministro-conselheiro.

3.  Os  cidadãos  nacionais,  funcionários  de  organizações  internacionais  que  exercem 
funções  de  técnicos,  são  equiparados  às  restantes  categorias  diplomática,  em  função  das 
actividades que desenvolvem.

4. As equiparações não produzem efeitos na carreira diplomática.

ARTIGO 7.º
(Estabilidade do Emprego)

1.  O funcionário  da organização  internacional,  quando proveniente  da função pública, 
mantém o seu vínculo jurídico-laboral suspenso com a instituição de que é proveniente.

2.  O  tempo  de  serviço  prestado  na  organização  internacional  conta  para  efeitos  de 
promoção e aposentação.

ARTIGO 8.º
(Perda de direitos)

Perde direito ao estímulo o funcionário de organização internacional que:

a) for sujeito a procedimento disciplinar ou judicial que resulte na sua demissão;
b) rescinda o contrato com a organização em que funcionava.

ARTIGO 9.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma são 
resolvidas pelo Conselho de Ministros.



Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 26 de Janeiro de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 31 de Março de 2006.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DO SANTOS

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 38/06, DE 21 DE JUNHO
(D.R. Nº 75/06, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 38/06
de 21 de Junho

Tornando-se necessário reajustar os valores do salário mínimo nacional garantido único e 
o montante do salário mínimo por grandes agrupamentos económicos, conforme estabelece o 
artigo 3º do Decreto nº 98/05, de 28 de Outubro;

Ao abrigo das disposições combinadas da alínea c) do artigo 112º e do artigo 113º ambos 
da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Montante do salário mínimo nacional)

É reajustado para Kz. 6 435,00, o salário mínimo nacional garantido aos trabalhadores 
por conta de outrem.

ARTIGO 2º
(Montante do salário mínimo por grandes agrupamentos)

O salário  mínimo  por  grandes  agrupamentos  económicos  é  reajustado  para  os  seguintes 
montantes:

a) agrupamento  da  agricultura……………………………………………………Kz:  6 
435,00;

b) agrupamento  dos  transportes,  dos  serviços  e  da  indústria  transformadora……Kz:  8 
043,00;

c) agrupamento  do  comércio  e  da  indústria  extractiva  …………………………..Kz:  9 
652,50.

ARTIGO 3º
(Empresas com dificuldades de aplicação do salário mínimo nacional)



Para manter o nível de emprego, as empresas que não tenham capacidade de aplicar os 
salários  mínimos  referidos  no  artigo  2º  do  presente  diploma,  devem  solicitar  à  Direcção 
provincial da Administração Pública, Emprego e Segurança Social autorização para aplicação de 
salários diferentes  daqueles,  mediante  apresentação de justificativos da situação económica e 
financeira da empresa que comprovem aquela incapacidade temporária.

ARTIGO 4º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que surgirem da interpretação e aplicação do presente diploma são 
resolvidas em Conselho de Ministros.

ARTIGO 5º
(Entrada em vigor)

Este decreto entra em vigor a partir de 1 de Maio de 2006.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 3 de Maio de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando Piedade Dias do Santos.

Promulgado ao 6 de Junho de 2006.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO,
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL E DAS 

FINANÇAS

DECRETO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 119/06, DE 18 DE AGOSTO
(D.R. Nº 100/06, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo conjunto nº 119/06
de 18 de Agosto

Considerando que, por força do disposto na Lei nº 3/05, de 1 de Julho, Lei do Registo 
Eleitoral, as pessoas vinculadas à administração pública e envolvidas na preparação e execução 
dos  trabalhos  relativos  ao  registo  eleitoral  têm  direito  à  remuneração  pelos  trabalhos  que 
realizem para além do horário normal de funcionamento da função pública.

Visto que no âmbito das operações de registo eleitoral pode-se fazer recurso a pessoas 
não  vinculadas  à  administração  pública,  cabendo  as  mesmas  o  direito  à  percepção  de  uma 
remuneração na medida do trabalho por si prestado.



Convindo estabelecer os termos, condições e formas dessa remuneração e regulamentar o 
disposto nos artigos 70º e 71º da Lei nº 3/05, de 1 de Julho, nos artigos 88º e 89º do Decreto nº 
62/05, de 7 de Setembro e no artigo 13º do Decreto nº 63/05, de 16 de Setembro.

Nos termos do artigo 2º do decreto nº 58/05, de 24 de Agosto e do nº 3, do artigo 114º da 
Lei Constitucional, determina-se:

ARTIGO 1º
(Objecto e âmbito)

1. O presente diploma estabelece as regras e o regime remuneratório pela prestação do 
seguinte trabalho relativo ao registo eleitoral:

a) trabalho  extraordinário,  diurno  e  nocturno,  prestado  por  pessoas  vinculadas  à 
administração pública para além do período normal de funcionamento da função pública;

b) trabalho prestado por pessoas não vinculado à administração pública.

2. O presente diploma estabelece igualmente a remuneração do trabalho realizado pelos 
coordenadores e membros das Comissões executivos Provinciais, Municipais e Comunais para o 
Processo Eleitoral e respectivo pessoal de apoio.

ARTIGO 2º
(Definições)

Para efeitos do disposto no presente diploma, entende-se por:

Trabalho  extraordinário:  o  trabalho  prestado  para  além  do  período  normal  de 
funcionamento da função pública por pessoas vinculadas à administração pública;

Trabalho  extraordinário  diurno: o  trabalho  prestado  por  pessoas  vinculadas  à 
administração pública e realizado entre as 15H30 e as 22H00;

Trabalho extraordinário nocturno:  o  trabalho  prestado por  pessoas  vinculadas  à 
administração pública e realizado a partir das 22H00;

Trabalho realizado por pessoas não vinculadas à administração pública: o 
trabalho prestado no âmbito do registo eleitoral por pessoas contratadas para o efeito e que não 
tenham qualquer vínculo com à administração pública.

ARTIGO 3º
(Direito à remuneração)

1. Nos termos previstos nas disposições conjugadas dos artigos 70º nº 2 e 71º da Lei nº 
3/05, de 1 de Julho, dos artigos 88º, nº 2 e 89º do Decreto nº 62/05, de 7 de Setembro e do nº 1 
alínea b), artigo 13º, do decreto nº 63/05, de 16 de Setembro,  há lugar à remuneração pelos 
seguintes trabalhos prestados ao registo eleitoral:

a) trabalho  extraordinário,  diurno  e  nocturno,  realizado  por  pessoas  vinculadas  à 
administração pública;

b) trabalho prestado por pessoas não vinculadas à administração pública.



2.  O  trabalho  prestado,  no  âmbito  do  registo  eleitoral,  por  pessoas  vinculadas  à 
administração pública e durante o horário de funcionamento da função pública, não dá direito à 
remuneração, conforme estabelecido no nº 1 do artigo 70º da Lei nº 3/05, de 1 de Julho e no nº 1 
do artigo 88º do Decreto nº 63/05, de 7 de Setembro.

ARTIGO 4º
(Tabela remuneratória do trabalho extraordinário diurno)

A remuneração  do  trabalho  extraordinário  diurno  dos  coordenadores  e  membros  das 
Comissões Executivas Provinciais, Municipais e Comunais para o Processo Eleitoral, membros 
das brigadas, técnicos e administrativos, no âmbito do registo eleitoral, é processada de acordo 
com a tabela que constitui o Anexo 1 do presente diploma e dele é parte integrante.

ARTIGO 5º
(Tabela remuneratória do trabalho extraordinário nocturno)

1. A remuneração do trabalho extraordinário nocturno dos coordenadores e membros das 
Comissões executivas Provinciais, Municipais e Comunais para o Processo Eleitoral, membros 
das brigadas, técnicos e administrativos, no âmbito do registo eleitoral, é processada de acordo 
com a tabela que constitui o Anexo 1 do presente diploma e dele é parte integrante.

2. A realização e consequente remuneração do trabalho extraordinário nocturno só pode 
ter lugar quando haja urgência de serviço e as tarefas inerentes ao processo de registo eleitoral 
não possam ser concluídas até as 22h00.

3. A realização das tarefas referidas no número anterior carecem de prévia autorização do 
Ministro da Administração do Território ou, por delegação deste, do Coordenador da Comissão 
Executiva provincial para o Processo Eleitoral.

ARTIGO 6º
(Tabela remuneratória especial do trabalho prestado
por pessoas não vinculadas à administração pública)

1. A remuneração do trabalho prestado ao processo de registo eleitoral por pessoas não 
vinculadas à administração pública é processada de acordo com a tabela que constitui o Anexo 2 
do presente diploma e dele é parte integrante.

2.  A atribuição de tarefas no domínio do registo eleitoral  a pessoas não vinculadas  à 
administração pública carece de prévia autorização do Ministro da Administração do Território 
e, por delegação deste, os coordenadores das Comissões Executivas Provinciais para o Processo 
Eleitoral podem celebrar contrato especial de trabalho limitado às operações de registo eleitoral

ARTIGO 7º
(Retroactividade)

A percepção das remunerações previstas no presente diploma retroage à data da tomada 
de posse dos membros das Comissões Executivas provinciais, Municipais e Comunais para o 
Processo Eleitoral.

ARTIGO 8º
(Processamento da remuneração)



1. As remunerações previstas no presente diploma processam-se mensalmente e baseiam-
se em actas que certifiquem a realização do trabalho extraordinário.

2.  As  Comissões  Executivas  Provinciais,  Municipais  e  Comunais  para  o  Processo 
Eleitoral  devem enviar  ao  Ministério  da  Administração  do  Território,  até  ao  dia  8  do  mês 
seguinte, as actas referentes ao trabalho extraordinário realizado no mês anterior.

3.  O  processamento  da  remuneração  deve  ser  célere,  evitar  atrasos  e  os  descontos 
legalmente devidos são efectuados na remuneração do mês subsequente.

ARTIGO 9º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  do  presente  decreto 
executivo conjunto são resolvidas por despacho conjunto dos Ministros da Administração do 
Território, da Administração Pública, Emprego e Segurança Social e das Finanças.

ARTIGO 10º
(Entrada em vigor)

Este decreto executivo conjunto entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 4 de Julho de 2006.

O Ministro da Administração do Território; Vírgilio Ferreira de Fontes Pereira.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos 
Pitra Costa Neto.

O Ministro das Finanças, José Pedro de Morais Júnior.

___________

TABELA I

Remuneração especial pelo trabalho extraordinário
no âmbito do processo eleitoral

Nº de 
ordem Designação

Tarifa horária
15h00 – 22h00

Kz.
22h00 – 06h00

Kz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Coordenador da CEPPE……………..............
Membro da CEPPE………………………….
Coordenador da CEMPE……………………
Membro da CEMPE…………………………
Coordenador da CECPE……………..............
Membro da CECPE………………………….
Coordenador da brigada R.E………………...
Membro da brigada R.E……………..............

738,00
621,00
568,00
511,00
455,00
398,00
340,00
303,00

1033,00
870,00
795,00
715,00
637,00
557,00
476,00
424,00



9
10
11
12
13

Técnico de 3ª classe………………………….
Técnico médio de informática……………….
Secretaria (técnica média de 2ª classe……….
Motorista…………………………………….
Auxiliar administrativo………………………

340,00
303,00
230,00
189,00
150,00

476,00
424,00
322,00
264,00
210,00

TABELA II

Remuneração especial dos agentes do processo
eleitoral não vinculados à função pública

Nº de 
ordem Designação

Vencimento base
Kz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coordenador da CEPPE……………..........................
Membro da CEPPE…………………………………
Coordenador da CEMPE……………………………
Membro da CEMPE…………………………………
Coordenador da CECPE……………..........................
Membro da CECPE…………………………………
Coordenador da brigada R.E………………………..
Membro da brigada R.E……………..........................
Técnico de 3ª classe…………………………………
Técnico médio de informática……………………….
Secretaria (técnica média de 2ª classe……………….
Motorista…………………………………………….
Auxiliar administrativo………………………………

70 000,00
63 000,00
60 000,00
54 000,00
46 000,00
40 000,00
35 000,00
29 750.00
35 000,00
29 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00

O Ministro da Administração do Território; Vírgilio Ferreira de Fontes Pereira.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos 
Pitra Costa Neto.

O Ministro das Finanças, José Pedro de Morais Júnior.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 46/06, DE 25 DE AGOSTO
( D.R. Nº 103/06, 1ª SÉRIE )

Decreto n.º 46/06
de 25 de Agosto



Considerando o disposto na Lei de Base de Protecção Social, Lei n.º 7/04, de 15 de Outubro, que 
caracteriza a protecção Social de base como o nível que tem por objecto Fundamental o bem-estar 
das populações através da inserção social e do desenvolvimento social;

Considerando  ser  necessário  criar  um instrumento  que  reforce  a  capacidade  fiscalizadora  do 
licenciamento, fiscalização dos estabelecimentos de acolhimento e serviços com fins lucrativos;

Nestes termos e ao abrigo das disposições combinadas da alínea d) do artigo 112.º e do 113.º 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º  -  É aprovado o Regime do Licenciamento  e Fiscalização  dos Estabelecimentos  de 
Acolhimento e Assistência Social, com fins lucrativo, anexo ao presente decreto e que dele faz 
parte integrante.

Art. 2.º - É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma.

Art. 3.º - As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e interpretação do presente decreto são 
resolvidas por decreto do Conselho de Ministros.

Art. 4.º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 17 de Maio de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 16 de Agosto de 2006.

O Presidente da república, José Eduardo dos Santos.

_______

REGIME DO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE 
ACOLHEMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FINS LUCRATIVOS

Capítulo I
Disposições Gerais

ARTIGO 1.º
(Objectivo)

O presente diploma define o regime do licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos 
com fins lucrativos que exercem actividades de assistência social concernentes ao acolhimento de 
crianças, adolescentes, pessoas idosas e portadoras de deficiências.

ARTIGO 2.º
(Definição)



1.  Para  efeitos  do  presente  diploma  entende-se  por  estabelecimento  social  o  conjunto 
formado por pessoal especializado, edifícios, instalações e o necessário equipamento, destinados 
ao exercício da actividade de assistência social.

2.  O  estabelecimento  social  a  que  se  refere  o  número  anterior  compreende 
designadamente: centros infantis, creches, lares para crianças e adolescentes, lares para pessoas 
idosas e centro de dia para a pessoa idosa e portadora de deficiência.

ARTIGO 3.º
(Âmbito)

Consideram-se  abrangidas  pelo  presente  diploma  as  actividades  de  assistência  social 
exercidas com finalidade lucrativa dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

ARTIGO 4.º
(Competência)

Compete  ao  órgão  provincial  responsável  pela  assistência  social  o  exercício  de 
licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos, das actividades, bem como o acompanhamento 
do cumprimento das respectivas normas.

ARTIGO 5.º
(Tipos de estabelecimentos)

1. Entende-se por centro infantil o estabelecimento destinado a acolher e alojar crianças de 
idade compreendida entre  os 0 meses  e  os 6 anos e  pode-se subdividir  em creches  e jardins 
infantil , com objectivo de lhes proporcionar condições adequadas ao seu desenvolvimento.

2.  Entende-se  por  creche  ou  berçário  o  estabelecimento  destinado  a  acolher  e  alojar 
crianças  de  idade  compreendida  entre  os  2  meses  e  os  3  anos,  com  o  objectivo  de  lhes 
proporcionar condições adequadas ao seu desenvolvimento.

3. Entende-se por jardim infantil o estabelecimento destinado a acolher e alojar crianças de 
idade compreendida entre  os 3  e os 6 anos, com o objectivo de lhes proporcionar condições 
adequadas ao seu desenvolvimento.

4. Entende-se por lar para crianças e adolescentes o estabelecimento destinado a acolher e 
alojar crianças e adolescentes com idade compreendida entre os 3 e os 18 anos, com o objectivo 
de lhes proporcionar condições de vida semelhantes e substitutivas da estrutura familiar.

5. Entende-se por lar para idosos o estabelecimento destinado a acolher e alojar pessoas 
idosas de sexo masculino ou feminino com mais de 60 anos de idade,  com objectivo de lhes 
proporcionar condições de vida semelhantes e substitutivas da estrutura familiar.

6. Entende-se por centro de dia o estabelecimento destinado à frequência e à prestação de 
serviços às pessoas idosas e portadoras de deficiência, sem prejuízo da sua permanência no seu 
meio familiar e social.

CAPÍTULO II
Licenciamento dos Estabelecimentos

ARTIGO 6.º



(Requerimento)

1.  O pedido  de  licenciamento  deve  ser  dirigido  ao  órgão  provincial  responsável  pela 
assistência e reinserção social.

2. Deve constar, obrigatoriamente, do requerimento:

a) o nome, a firma ou a denominação social do requerente;
b) a residência ou sede do requerente;
c) o número de contribuinte do requerente;
d) a localização do estabelecimento e a respectiva denominação,
e) as actividades que se propõe desenvolver e os grupos etários a que se destina;
f) a lotação do estabelecimento por tipo de actividade.

3. Tratando-se e de pessoas singular, o requerente deve indicar ainda a filiação,  idade, 
estado civil, nacionalidade, profissão e habilitações literárias.

ARTIGO7.º
(Documentos obrigatórios)

1.  O  requerimento  referido  no  artigo  anterior  deve  ser  acompanhado  de  documentos 
comprovativos de situações referentes ao requerente,  à instalações, à estrutura e ao regime de 
funcionamento do estabelecimento, nos termos dos números seguintes.

2. São documentos relativos ao requerente:

a) fotocópia do bilhete de identidade;
b) certificado de registo criminal do requerente, tratando-se de pessoa singular;
c) certidão do acto constitutivo e respectivos estatutos e certidão de matrícula  no registo 

comercial;
d) situação contributiva regularizada;
e) cartão de contribuinte.

3. São documentos relativos ao estabelecimento e respectivas instalações:

a) contrato de arrendamento ou título de propriedade das instalações;
b) planta das instalações e respectiva memória descritiva;
c) licença de utilização das instalações com vista ao exercício da actividade e documento 

comprovativo das suas condições de segurança;
d) auto ou certificado de vistoria sanitária;
e) certificado de admissibilidade da denominação do estabelecimento.

4. São documentos relativos à estrutura e ao regime de funcionamento do estabelecimento:

a) indicação  do  director  técnico  e  documento  comprovativo  das  sua  habilitações 
profissionais;

b) relação do pessoal técnico e auxiliar previsto para o estabelecimento;
c) cópia do preçário a vigorar para o primeiro ano de funcionamento do estabelecimento;
d) regulamento interno do funcionamento do estabelecimento.

ARTIGO 8.º
(Vistoria técnica)



1. A concessão do alvará depende de vistoria técnica efectuada por uma comissão, que 
deve verificar o seguinte;

a) as condições de instalação e de funcionamento;
b) a suficiência, qualidade e adequação do estabelecimento e apetrechamento;
c) os requisitos de organização interna;
d) o número de unidade de pessoal e respectiva qualificação.

2. Devem integrar a referida comissão os seguintes órgãos:

a) um representante do órgão licenciador – coordenador;
b) um representante da autoridade administrativa local;
c) um representante do órgão da saúde local;
d) um representante dos serviços de bombeiros.

3. Por despacho do órgão de tutela, podem integrar a comissão, técnicos de outros serviços.

ARTIGO 9.º
(Alvará)

1.  O  título  de  autorização  para  funcionamento  de  estabelecimentos  sociais,  com  fins 
lucrativos, é conferido por meio de alvará.

2. Nenhum estabelecimento pode iniciar a sua actividade sem estar licenciado.

3. O alvará do estabelecimento social é emitido em conformidade com o modelo anexo ao 
presente diploma.

4. Do alvará deve constar:

a) a identificação completa do proprietário;
b) o tipo de estabelecimento;
c) a localização do estabelecimento;
d) a denominação do estabelecimento;
e) a lotação máxima autorizada;
f) o averbamento.

5. Do alvará deve constar a data do despacho que concede a autorização, sobre o qual se 
aporá o selo branco do órgão competente.

6. O alvará caduca se o estabelecimento estiver encerrado por mais de dois anos.

7.  Qualquer  alteração  posterior  dos  elementos  ou  da  actividade  implica  a  respectiva 
alteração do alvará, bem como a feitura de uma nova vistoria.

ARTIGO 10.º
(Condições gerais de concessão do Alvará)

1. O alvará só pode ser concedido a requerimento de pessoas que disponham de instalação, 
de  estabelecimento  e  de  pessoal  técnico  necessário  para  o  funcionamento  das  actividades  de 



assistência social  que se propõem desenvolver,  cumprido o previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 
presente diploma.

2. Para a implementação de qualquer estabelecimento podem os interessados requerer ao 
órgão  provincial  responsável  pela  assistência  e  reinserção  social  informações  relativas  às 
condições necessárias ao desenvolvimento da actividade pretendida.

ARTIGO 11.º
(Emissão do alvará)

1. O alvará é emitido em impresso de modelo próprio, assinado pelo responsável do órgão 
provincial pela assistência e reinserção social e autenticado com o selo branco deste órgão cujo 
modelo consta do anexo ao presente diploma e que dele é parte integrante.

2. O órgão provincial responsável pela assistência e reinserção social deve proferir a sua 
decisão no prazo máximo de 60 dias, a contar da data da recepção do requerimento, devidamente 
elaborado.

3.  Caso  o  órgão  provincial  responsável  pela  assistência  e  reinserção  social  não  se 
pronuncie no prazo de 60 dais, o silêncio deve ser entendido como deferido o requerimento

4. Após emissão do alvará é concedido o prazo máximo de 90 dias para que se dê início à 
actividade, findo os quais o alvará deve ser cancelado.

ARTIGO 12.º
(Recusa da concessão do alvará)

1.  A recusa da concessão do alvará  pode ser  fundamentada  com a falta  de condições 
técnicas indispensáveis ao exercício da actividade.

2. A não concessão do alvará é notificada ao requerente pelo órgão provincial responsável 
pela assistência e reinserção social.

ARTIGO 13.º
(Recurso)

Em caso de recusa da concessão do alvará, podem aos interessados, nos termos gerais de 
direito, recorrer da decisão do órgão provincial responsável pela assistência e reinserção social.

ARTIGO 14.º
(Pagamento de taxas)

Pelos actos relativos ao processo de licenciamento dos estabelecimentos são devidas taxas, 
cujos montantes são fixados por decreto executivo dos Ministros das Finanças e da Assistência e 
Reinserção Social.

ARTIGO 15.º
(Trespasse ou cessão de exploração de estabelecimentos)

1.  O  processo  de  trespasse  ou  cessão  de  exploração  de  estabelecimentos  deve  ser 
precedido  de  uma confirmação  do  órgão  provincial  responsável  pela  assistência  e  reinserção 



social, sem a qual não será autorizada a realização de tais actos, ficando nulo para todos os efeito, 
o que não obedecer ao estabelecido nos artigos 6.º e 7.º do  presente diploma.

2. No prazo de 15 dias, após a realização da escritura notarial referente ao trespasse ou 
cessão,  devem  os  adquirentes  remeter  ao  órgão  provincial  responsável  pela  assistência  e 
reinserção social os seguintes  documentos:

a) fotocópia autenticada da escritura pública;
b) certificado de registo criminal, tratando-se de pessoas singular;
c) certidão do acto constitutivo e respectivo estatuto.

ARTIGO 16.º
(Obrigações dos proprietários dos estabelecimentos)

1. Os proprietários ou entidades gestores de estabelecimentos são obrigados a afixar em 
local visível os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada do alvará;
b) nome do director técnico do estabelecimento;
c) horário de funcionamento do estabelecimento;
d) regulamento interno;
e) mapa de ementas;
f) tabele das mensalidades praticadas com referência aos serviços abrangidos pelas mesmas;
g) mapa de pessoal e respectivos horários de harmonia com a legislação laboral.

2. Os proprietários ou entidades gestoras dos estabelecimentos são ainda obrigado (a)s a:

a) facultar  aos serviços de controlo e fiscalização e ao órgão provincial  responsável  pela 
assistência e reinserção social o acesso a todas as dependências dos estabelecimentos e às 
informações indispensáveis à avaliação do seu funcionamento;

b) remeter  ao órgão provincial  responsável  pela assistência e reinserção social,  até 15 de 
Março de cada ano, os mapas estatístico dos utentes e a relação do pessoal existente no 
estabelecimento, bem como a tabela de mensalidades em vigor.

ARTIGO 17.º
(Documentos sujeitos a visto)

Os  regulamentos  internos  dos  estabelecimentos  estão  sujeitos  à  aprovação  do  órgão 
provincial responsável pela assistência e reinserção social.

ARTIGO 18.º
(Contratos a celebrar com os utentes)

Tratando-se  de  estabelecimentos  a  funcionar  em  regime  de  internato,  devem  ser 
celebrados contratos de alojamento e prestação de  serviços com os utentes ou familiares, onde 
constem os principais  direitos e obrigações de ambas as partes.

CAPÍTULO III
Infracções

ARTIGO 19.º
(Sanções)



Aos proprietários  ou  entidades  gestoras  de  estabelecimentos  sociais  que  no  âmbito  das  suas 
actividades não cumpram o disposto neste diploma, podem ser aplicadas sanções em forma de 
multa  ou  de  encerramento  do  estabelecimento,  de  acordo  com  a  natureza  e  gravidade  da 
infracção.

ARTIGO 20.º
(Multa)

1. A multa  consiste no pagamento de um montante  em dinheiro,  cujo valor consta da 
tabela em anexo ao presente diploma e que dele é parte integrante.

2. As multas definidas no presente artigo estão sujeitas a correcção, de acordo com as 
alterações da unidade de correcção fiscal.

ARTIGO 21.º
(Fixação e actualização das multas)

O valor das multas é fixado e actualizado por decreto executivo conjunto dos Ministros 
das Finanças e da Assistência e Reinserção Social.

ARTIGO 22.º
(Aplicação das sanções)

1. A aplicação das sanções previstas neste diploma é da competência do órgão provincial 
responsável pela assistência e reinserção social e cuja área se localize o estabelecimento e deve 
obedecer ao estabelecido na lei sobre a matéria.

2. O processo das infracções e a aplicação das sanções far-se-á nos termos previstos na lei 
geral.
                                                                  

ARTIGO 23.º
(Graduação das multas)

A  graduação  das  multas  prevista  neste  diploma  é  variável  entre  os  limites  mínimo, 
nomeadamente em função do seguinte:

a) gravidade da infracção;
b) danos causados aos utentes;
c) benefício  económico  que  possa  advir  para  o  proprietário  do  estabelecimento  pelo 

incumprimento das obrigações legais;
d) período de tempo em que se  verificou  o não cumprimento  das  obrigações  legalmente 

previstas.

ARTIGO 24.º
(Encerramento do estabelecimento)

1. Se, aplicada a multa, não for dado cumprimento ás condições estabelecidas no prazo 
fixado, pode ser determinado o encerramento do estabelecimento, por um período de um mês até 
um ano.



2.  O  encerramento  pode  ser  imediatamente  ordenado,  sem  dependência  de  prévia 
aplicação de multa, desde que o estabelecimento apresente graves factores de insalubridade ou 
inadequação das instalações, bem como deficientes condições de segurança higiene, conforto e 
bem-estar dos utentes.

ARTIGO 25.º
(Efeitos do encerramento do estabelecimento)

O encerramento do estabelecimento, nos termos do artigo anterior, será sempre seguida da 
cessação do alvará.

CAPÍTULO IV
Acompanhamento e Fiscalização

ARTIGO 26.º
(Acompanhamento)

Compete ao órgão provincial responsável pela assistência e reinserção social, através dos 
serviços de assistência  social,  acompanhar  o funcionamento dos estabelecimentos,  verificando 
designadamente:

a) a conformidade das actividades prosseguidas com a autorização constante do processo de 
licenciamento:

b) o cumprimento das orientações técnicas sobre as condições de segurança e salubridade dos 
estabelecimento e respectivo equipamento;

c) a  qualidade  dos  serviços  prestados  aos  utentes,  nomeadamente,  no  que  se  refere  a 
condições de instalação e alojamento, adequação do estabelecimento ao número e tipo de 
utentes, alimentação e cuidados de saúde;

d) a qualidade de vida interna, nomeadamente, quando à participação e ocupação dos utentes.

ARTIGO 27.º
(Acções de fiscalização)

No âmbito  da  acção  fiscalizadora  dos  estabelecimentos  abrangidos  por  este  diploma, 
compete  aos  órgão  de  controlo  e  fiscalização  e  ao  órgão  provincial  responsável  pela 
assistência e reinserção social, nomeadamente:

a) vigiar  o  cumprimento  das  normas  legais  relativas  ao  licenciamento  e  ás  condições  de 
funcionamento;

b) instaurar processos de contra-ordenação pelas infracções de que tenham conhecimento;
c) promover e acompanhar a execução das sanções que sejam ordenadas;
d) articular a sua acção com outros serviços ou organismo da administração pública, tendo 

em vista o cumprimento das disposições legais aplicáveis aos estabelecimentos.

ARTIGO 28.º
(Serviços de fiscalização)

1.  Para  a  efectivação  da  acção  fiscalizadora,  o  órgão  provincial  responsável  pela 
assistência e reinserção social deve dispor de equipas multidisciplinares, constituídas por pessoal 
de formação diversificada.



2. A violação dos preceitos estipulados neste diploma referentes à fiscalização, bem como 
o impedimento imposto aos inspectores e fiscais no cumprimento da sua actividade é susceptível 
de punição, nos termos da legislação em vigor.

3. O pessoal que integre o serviço de fiscalização dos estabelecimentos fica abrangido pela 
legislação vigente aplicável aos serviços de fiscalização.

ARTIGO 29.º
(Colaboração com outros serviços públicos)

1.  Para  a  efectivação  do  encerramento  dos  estabelecimentos,  os  órgãos  de  controlo  e 
fiscalização e o órgão provincial responsável pela assistência e reinserção social podem sempre 
que necessário, solicitar a intervenção das autoridades administrativas ou policiais competentes.

2.  Para  a  avaliação,  designadamente,  das  condições  de  salubridade  e  segurança, 
alimentação e cuidados de saúde, o órgão provincial  responsável pela assistência e reinserção 
social deve solicitar, quando se justifique, a intervenção competente de outros serviços.

ARTIGO 30.º
(Condições de instalações e funcionamento)

As normas que regulam as condições de instalação funcionamento dos estabelecimentos 
nas suas várias valências, constam de diploma próprio.

CAPÍTULO V
Disposições Finais e transitórias

ARTIGO 31.º
(Regularização dos estabelecimentos sem alvará)

1.  As entidades  proprietárias  de  estabelecimentos  que  estejam em funcionamento  sem 
possuírem alvará devem requerê-lo no prazo máximo de 90 dias, contados a partir da entrada em 
vigor deste diploma.

2. A inobservância do disposto no n.º1 constitui infracção punível com multa prevista na 
tabela em anexo, parte integrante do presente diploma.

ARTIGO 32.º
(Adequação dos estabelecimentos existentes com alvará)

Os estabelecimentos detentores de alvará à data da entrada em vigor deste diploma, ou 
que,  entretanto,  o  tenham  requerido,  devem  adequar-se  no  prazo  de  um  ano,  ás  condições 
estabelecidas pelo presente diploma e demais legislação complementar.

ARTIGO 33.º
(Consequência da não regularização ou não adequação)

Findo os prazos referidos nos artigos anteriores sem que as entidades proprietárias dos 
estabelecimentos tenham procedido às regularizações ou adequações necessárias, ficam sujeitas à 
aplicação das sanções previstas no capítulo III, deste diploma.

ARTIGO 34º



(Legislação subsidiária)

O presente diploma será complementado pela demais legislação em vigor sobre a matéria.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos

REPÚBLICA DE ANGOLA
_______

GOVERNO DA PROVÍNCIA DE (A)…………………

ALVARÁ
N.º________/________

Pelo qual sou a conceder ao abrigo do artigo………. do Decreto n.º ……../……./ de…………, 
autorização para abertura e funcionamento de estabelecimento.
Propriedade de……………………………………………………………………………………
Lotação máxima de ………………………………………………………………………………
Denominação do estabelecimento………………………………………………………………...
Concedido a ………………………………………………………………………………………
Localizado…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
O presente alvará constitui título bastante para o seu funcionamento e nele devem ser averbadas 
todas as alterações.

Governo da Província de (a)……………….aos…….de………/………...de……………………

Assinado por,

_____________________________________________
(Director Provincial da Assistência e Reinserção Social)

AVERBAMENTOS
Averbamento n.º 1:

Por  despacho  de  ………/……../……….  do  Excelentíssimo  Sr.  Governador  Provincial,  foi 
concedida a autorização para o aumento da capacidade para ………..utentes



Data………./…………./……….

O Director Provincial,

______________________________

Averbamento n.º 2:

Por despacho de……./……../…….. do Excelentíssimo Sr. Governador Provincial, foi concedida 
a  autorização  para  a  mudança  de  localização  do  estabelecimento  ficando  a  vigor  o  seguinte 
endereço:
………………………………………………………………………………………………………

Data………/………../……..

O Director Provincial,

_______________________

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos

O Presidente da república, José Eduardo dos Santos.

Tabela a que se refere o artigo 20.º Regime do Licenciamento e Fiscalização dos 
Estabelecimentos de Acolhimento e Assistência Social com fins lucrativos

1.Costitui contra-ordenação punível com o pagamento de uma multa de um mínimo de Kz: 
8.500,00  e  um  máximo  de  Kz.  21.250,  de  afixação,  em  lugar  bem  visível,  dos  seguintes 
documentos, a que se refere o n.º 1 do artigo 16.º.

2. Constitui contra-ordenação punível com o pagamento de uma multa de um mínimo de 
Kz. 17.000,00 e a um máximo de kz. 42.500,00 o incumprimento da obrigação estabelecida na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 16º.



3. Constituem contra-ordenações puníveis com o pagamento de uma multa de um mínimo 
de Kz: 42.500,00 e um máximo de Kz. 127.500,00:

a) a inobservância do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 16.º;
b) a inadequação das instalações, bem como as deficientes condições de higiene e segurança 

face aos requisitos legalmente estabelecidos;
c) a inexistência injustificada do pessoal técnico e auxiliar indicado no respectivo mapa;
d) a alimentação claramente deficiente para as necessidades dos utentes,
e) o excesso de lotação em relação à capacidade autorizada para o estabelecimento;
f) o impedimento das acções de fiscalização.

4. Constitui contra-ordenação punível com pagamento de uma multa de um mínimo de Kz. 
202.500,00 e um máximo Kz. 637.500,00, a abertura ou o funcionamento do estabelecimento que 
não se encontre licenciado.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.
CONSELHO DE MINISTROS

RESOLUÇÃO Nº 75/06, DE 25 DE SETEMBRO
( D.R. Nº 116/06, 1ª SÉRIE )

Resolução nº 75/06
de 25 de Setembro

Considerando a necessidade de adequar o Acordo sobre a circulação de pessoas e bens ao 
longo  da  fronteira  comum,  assinado  a  11  de  Abril  de  1996  em  Windhoek,  aos  novos 
desenvolvimentos da cooperação no domínio da circulação de pessoas e bens, entre a República 
de Angola e a República da Namíbia;

Animados pelo desejo de criar condições favoráveis para a circulação e permanência das 
pessoas residentes ao longo da fronteira comum;

Perspectivando a materialização conjunta do desejo comum de alargar a porção territorial, 
dentro de cada um dos Estados, que no quotidiano se considera o espaço natural de circulação 
das populações limítrofes, de modo a fazê-lo corresponder às necessidades locais;

Convencidos  que  a  extensão  do  espaço  de  circulação,  bem  como  do  tempo  de 
permanência, reputa-se de grande importância para o desenvolvimento;

Nos termos das disposições combinadas da alínea c) do artigo 110º, do artigo 113º e da 
Lei Constitucional, o Governo emite a seguinte resolução:

1º  -  É  aprovada  a  Adenda ao Acordo entre  o  Governo da  República  de Angola  e  o 
Governo da República da Namíbia, sobre a circulação de pessoas e bens ao longo da fronteira 
comum, assinada em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, anexa à presente resolução e que dela é 
parte integrante.



2º - A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 23 de Agosto de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

ADENDA AO ACORDO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE PESSOAS E BENS AO LONGO DA FRONTEIRA COMUM

Preâmbulo

Com vista a adequar o Acordo sobre a circulação de pessoas e bens ao longo da fronteira 
comum  assinado  aos  11  de  Abril  de  1996  em  Windhoek,  aos  novos  desenvolvimentos  da 
cooperação  no  domínio  da  circulação  de  pessoas  e  bens  entre  a  República  de  Angola  e  a 
República  da Namíbia,  as Partes acordam em introduzir  uma adenda ao referido acordo nos 
termos que se seguem:

Artigo 1º - O ponto 2.1 do artigo 2º passa a ter a seguinte redacção:

«Área Fronteiriça» uma porção de terra que vai da fronteira até 60 km dentro do território de 
cada uma das Partes.

Art. 2º - O artigo 4º passa a ter a seguinte redacção:

Qualquer residente na faixa fronteiriça comum é-lhe permitida a entrada no território de 
cada  uma das  Partes  mediante  a  apresentação  do  cartão  de  residente  fronteiriço  e  passe  de 
travessia, para nele permanecer até 10 dias.

Art. 3º - A presente adenda entra em vigor na data da recepção da última notificação 
escrita entre as Partes sobre a aceitação da mesma.

Feito em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

CONSELHO DE MINISTROS

RESOLUÇÃO Nº 76/06, DE 25 DE SETEMBRO
( D.R. Nº 116/06, 1ª SÉRIE )

Resolução nº 76/06
de 25 de Setembro



Considerando  a  necessidade  de  simplificar  e  tornar  mais  céleres  os  procedimentos 
migratórios  para  a  realização  de  viagens  recíprocas  de  cidadãos  angolanos  e  namibianos, 
portadores de passaportes diplomáticos, ordinários e de serviços no território de um e de outro 
Estado.

Animados pelo desejo de criar condições legais favoráveis para a entrada, saída, trânsito e 
permanência dos referidos cidadãos e dos funcionários nomeados para exercerem funções nas 
missões diplomáticas e consulares, bem como familiares, no território de uma e de outra parte;

Perspectivando a materialização conjunta do desejo comum de estreitar as relações entre 
os dois povos e Governos, simplificar os procedimentos de viagens dos cidadãos dos respectivos 
países;

Nos termos da disposições combinadas da alínea c) do artigo 110º, do artigo 113º e da 
alínea  g)  do  nº  2  do  artigo  114º,  todos  da  Lei  constitucional,  o  Governo  emite  a  seguinte 
resolução:

1º -  É aprovado o Acordo entre  o Governo da República de Angola e o Governo da 
República  da  Namíbia,  sobre  isenção  de  vistos  em passaportes  diplomáticos,  de  serviços  e 
ordinários, assinado em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, anexo à presente resolução e que 
dela é parte integrante.

2º - A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 23 de Agosto de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

_____________________

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
DE ANGOLA E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DA NAMIBIA SOBRE A ISENÇÃO DE VISTOS

EM PASSAPORTES DIPLOMÁTICOS,
DE SERVIÇOS E ORDINÁRIOS

Preâmbulo

O Governo da  República  de Angola  e  o  Governo da  República  da  Namíbia,  adiante 
designados como «Partes» ou «Parte» no singular;

Desejosos de estreitar  as relações  de amizade e de cooperação  entre  os dois povos e 
governos, simplificarem os procedimentos de viagem dos cidadãos dos respectivos países;

Acordam o seguinte:

Artigo 1º - O presente acordo aplica-se aos cidadãos dos respectivos países portadores de 
passaportes diplomáticos, de serviços e ordinários válidos quando pretendam entrar no território 



de cada um dos países em férias, visitas familiares, negócios privados, bem como em visitas 
oficiais ou em trânsito sem requerer visto.

Art. 2º  1. A isenção de vistos a que se refere o artigo 1º do presente acordo não exclui 
qualquer formalidade migratória, relativa ao funcionamento normal dos serviços ou que limite o 
período de permanência no território da Parte onde o cidadão pretende entrar.

2.  A  entrada  sem  visto  feita  por  cidadão,  das  duas  Partes  não  atribui  o  direito  de 
permanência para efeitos de trabalho, residência ou estudo.

3. A duração da estadia no território de cada uma das Partes não deve exceder 30 dias, 
prorrogáveis uma única vez em cada entrada por igual período.

Art.  3º  -  O  presente  acordo  não  exclui  o  direito  de  cada  uma  das  Partes  proibir  ao 
portador dum passaporte diplomático, de serviço ou ordinário, que se considere personna non 
grata, pessoa indesejável ou emigrante proibido, de entrar nos respectivos territórios, ou ainda de 
terminarem as suas estadias.

Art. 4º - 1. Os cidadãos das Partes devem entrar e sair do território das respectivas Partes, 
unicamente através dos postos de entrada e saída legalmente estabelecidos e reconhecidos.

2.  Os cidadãos dos respectivos países acreditados  como representantes  diplomáticos e 
consulares nos territórios de ambas as Partes, bem como os membros de suas famílias que são 
portadores de passaportes diplomáticos, de serviço e ordinários, poderão entrar e permanecer no 
território da outra Parte sem visto durante o tempo da sua acreditação.

3. A isenção da apresentação de visto não implica que as pessoas beneficiadas por este 
acordo não cumpram com as leis e regulamentos vigentes nos respectivos países

Art. 6º - 1. As Partes devem trocar entre si espécimes dos seus passaportes diplomáticos, 
de serviço ou ordinários que estão em circulação, 30 dias antes da entrada em vigor do presente 
acordo.

2.  No  caso  de  cada  uma  das  Partes  introduzir  alterações  nos  tipos  de  passaportes 
contemplados neste acordo, deve enviar a outra Parte espécimes dos novos passaportes, até 60 
dias antes da sua entrada em circulação.

Art. 7º - O presente acordo poderá ser emendado por consentimento mútuo das Partes 
Contratantes por meio de troca de nota diplomática através do canal diplomático.

Art. 8º - Qualquer diferendo, dúvida ou omissão que surgir resultante da aplicação e/ou 
interpretação  do  presente  acordo  deverá  ser  resolvido  amigavelmente  por  intermédio  de 
consultas e negociações directas entre as Partes Contratantes, pela via diplomática.

Art.  9º - 1. O presente Acordo deverá entrar em vigor na data da recepção da última 
notificação  escrita,  através  do  canal  diplomático  a  informar  sobre  o  cumprimento  das 
formalidades legais internas de cada país.

2.  O  presente  Acordo  permanecerá  em  vigor  por  um  período  de  cinco  anos 
automaticamente renováveis por iguais e sucessivos períodos, salvo se uma das Partes manifestar 
a intenção de o denunciar,  devendo fazê-lo por escrito pela via diplomática,  com 90 dias de 
antecedência da data do seu termino.



3. Apesar das previsões do nº 2 do presente artigo, as Partes têm o direito de, a qualquer 
tempo e por justa causa, suspender o presente Acordo temporária ou definitivamente, parcial ou 
totalmente, no interesse da segurança nacional, por razões de ordem e de saúde pública ou das 
relações  internacionais,  notificando por escrito  a outra Parte  a sua intenção através do canal 
diplomático com a antecedência requerida.

4. Terminadas as razões que motivaram a suspensão do acordo nos termos do nº 3 do 
presente artigo, por mútuo consentimento das Partes o mesmo retornará a vigência após a troca 
de notas entre as Partes a manifestar esta intenção, pela via diplomática.

Art. 10º - O presente Acordo não revoga nem prejudica qualquer outro instrumento legal 
assinado entre os dois países ou qualquer outra negociação feita ou a fazer para benefício das 
populações das Partes da fronteira comum.

Em  testemunho  do  qual,  os  plenipotenciários  devidamente  autorizados  pelos  seus 
respectivos governos, assinaram o presente acordo.

Feito em 2005, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e inglesa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

CONSELHO DE MINISTROS

RESOLUÇÕES Nº 77/06, DE 25 DE SETEMBRO
( D.R.Nº 116/06, 1ª SÉRIE )

Resolução n.º 77/06
de 25 de Setembro

Animados pelo desejo de fortalecer os laços de amizade e de solidariedade existentes entre 
o Governo da República de Angola e o Governo da República da Namíbia.;

Considerando a necessidade de assegurar a circulação de pessoas e bens, prevenindo a 
travessia ilegal da fronteira entre os dois Estados;

Perspectivando  a  necessidade  conjunta  que  a  República  de  Angola  e  a  República  da 
Namíbia  têm  de  designar  e  abrir  oficialmente  os  Postos  de  Fronteira  comum,  bem  como 
estabelecer as bases para o  seu funcionamento;



Convencidos dos factos de que a organização e a ordenação dos respectivos países passa 
necessariamente por um controlo da orla fronteiriça;

Nos termos das disposições combinadas da alínea c) do artigo 110.º, do artigo 113.º e da 
alínea  g) do n.º  2 do artigo 114.ºº,  todos  da Lei  Constitucional,  o  Governo emite  a seguinte 
resolução:

1.º  -  É aprovado o acordo entre  o  Governo da República  de Angola e  o Governo da 
República da Namíbia, sobre a designação e abertura oficial dos Postos de Fronteira e Pontos de 
Entrada/Postos de Travessia, assinado em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, anexo á presente 
resolução e que dela é parte integrante.

2.º - A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Vista e aprovada em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 23 de Agosto de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos
___________

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DE ANGOLA E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA DA NAMÍBIA SOBRE A DESIGNAÇÃO E A ABERTURA OFICIAL DOS 

POSTOS DE FRONTEIRA E PONTOS DE ENTRADA/POSTOS DE TRAVESSIA.

Preâmbulo

O Governo  da  República  de  Angola  e  o  Governo  da  República  da  Namíbia,  adiante 
designados as «Partes»;

Animados pelo desejo de fortalecer os laços de amizade e de solidariedade existentes entre 
os respectivos povos e Estados:

Cientes  das  responsabilidades  e  propósitos  que  os  animam,  tendentes  a  assegurar  a 
circulação de pessoas e bens, prevenindo a travessia ilegal da fronteira comum;
Acordam o seguinte:

ARTIGO 1.º - O presente acordo tem por objecto a designação e a abertura oficial dos 
Postos  de  Fronteira,  Pontos  de  Entrada/Postos  de  Travessia  ao  longo  da  fronteira  comum, 
constantes do anexo que é parte integrante.

ART. 2.º - Para efeitos do presente acordo considera-se:

1. Posto de fronteira, todo o local de território nacional de cada uma das Partes ao longo 
da fronteira comum, habilitado para a entrada e saída de legal de pessoas e bens.

2. Ponto de entrada/Posto de Travessia, todo o local do território nacional de cada uma das 
Partes  ao longo da fronteira  comum,  habilitado a circulação exclusiva de cidadãos  residentes 
fronteiriças de ambos os Países, nos  termos do Acordo sobre a circulação de pessoas e bens, 
entre as Partes ao 11 de Abril de 1996.



Art.  3.º  -  1.  O funcionamento  dos  Postos  de Fronteira  e  Postos  de Entrada/Postos  de 
Travessia,  tendo  em consideração  a  diferença  dos  fusos  horários  existentes  nos  dois  países, 
obedecerá o seguinte:

a) período verão;                                                 b) período Inverno:     

 Abertura 7h00                                                     7h00

Angola

Encerramento 18h00                                           18h00

Abertura 8h00                                                        7h00

Namíbia
Encerramento 19h00                                             18h00

2.  Em casos  excepcionais,  a  serem decididos  pelo  chefe  do  posto  fronteiriça  ou  seu 
substituto,  pode-se  permitir  a  saída  e  entrada  de  residentes  fronteiriços  após  a  hora  de 
encerramento.

Art. 4.º - Os diferendos, as dúvidas e as omissões resultantes de interpretação e aplicação 
do presente Acordo são resolvidos de forma amigável nos termos do Acordo de circulação de 
pessoas e bens, assinado entre as Partes, aos 11 de Abril de 1996.

Art.  5.º  -  O presente Acordo é válido por um período de cinco anos automaticamente 
renováveis por iguais e sucessivos períodos, salvo se uma das Partes manifestar a intenção de o 
denunciar, devendo fazê-lo com a antecedência mínima de 90 dias da data do seu término, pela 
via diplomática.

Art. 6.º - O presente Acordo pode ser emendado por mútuo consentimento das Partes por 
meio de troca de notas pela via diplomática.

Art. 7.º - O presente Acordo entra em vigor na data da recepção da última notificação 
escrita a informar sobre o cumprimento das formalidades legais internas de cada pais.

Em testemunho do que, os plenipotenciários devidamente autorizados pelos respectivos 
governos, assinam e/ou selam o presente Acordo.

Feito em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, em dois exemplares originais, em língua 
portuguesa e inglesa, fazendo ambos os textos iguais fé.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

       

2007



CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 1/07, DE 3 DE JANEIRO
( D.R. Nº 2/07, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 1/07
de 3 de Janeiro

Havendo necessidade de se proceder a alteração de algumas disposições constantes do 
decreto nº 47/03, de 8 de Julho, por forma a adequá-lo à actual realidade;

Nos termos das disposições combinadas  da alínea f) do artigo 112º  e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º

Os artigos  1º e 2º  do decreto 47/03,  de 8 de Julho,  passam a ter,  respectivamente,  a 
seguinte redacção:

«Artigo 1º - É criado o Ficheiro Central  de Denominações Sociais, adiante designado 
(FCDS),  com a  natureza  de  Conservatória  e  integrado  na  Direcção  Nacional  de  Registos  e 
Notariado do Ministério da Justiça.

Art. 2º - O FCDS – Ficheiro Central de Denominações Sociais é um serviço externo da 
Direcção  Nacional  de  Registos  e  Notariado  e  tem  como  principais  atribuições  a  pesquisa, 
despistagem, registo e emissão de certidões de admissibilidade das firmas e denominações das 
sociedades comerciais.

ARTIGO 2º

É revogado o Decreto executivo nº 63/04, de 8 de Junho.

ARTIGO 3º

As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e aplicação do presente diploma são 
resolvidas por decreto do Conselho de Ministros.

ARTIGO 4º

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 3 de Maio de 2006.

Publique-se.



O Primeiro Ministro,  Fernando Piedade Dias dos Santos

Promulgado aos 12 de Dezembro de 2006.

O Presidente da República,  JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO-EXECUTIVO-CONJUNTO Nº 34/07, DE 19 DE FEVEREIRO
(D.R. Nº 22/07, 1ª SÉRIE)

Decreto executivo conjunto nº 34/07
de 19 de Fevereiro

Dispondo o Instituto de Supervisão de Seguros de recursos próprios provenientes  das 
contribuições  das  seguradoras  e  das  sociedades  gestoras  de  fundos  de  pensões,  legalmente 
fixadas,  as  quais  permitem  atribuir  complementos  remuneratórios  aos  seus  funcionários  ou 
agentes administrativos;

Havendo  a  necessidade  de  regular  o  estabelecimento  dos  referidos  complementos 
remuneratórios  que  incentivem  a  produtividade  e  compensem  a  especificidade  das  tarefas 
acometidas ao Instituto de Supervisão de Seguros;

Nos termos das disposições combinadas do artigo 38º do Decreto-Lei nº 9/03, de 28 de 
Outubro, que estabelece as regras de organização, estruturação e funcionamento dos institutos 
públicos e do nº 3 do artigo 113º da Lei Constitucional, determina-se:

1º  -  É  aprovada  a  tabela  que  estabelece  os  termos  e  condições  de  complementos 
remuneratórios  e  demais  regalias  sociais  para  os  funcionários  do  Instituto  de  Supervisão  de 
Seguros, anexa ao presente diploma da qual é parte integrante.

2º  -  Os  montantes  a  fixar  por  índices  classificativos  em tabelas  internas  não  podem 
exceder 80% dos recursos próprios previstos no orçamento anual do Instituto de Supervisão de 



Seguros (ISS).  Nessas circunstâncias  excepcionais  devem ser demonstrados  os montantes  de 
cada uma das rubricas para a aprovação do Ministro das Finanças.

3º  -  A  avaliação  de  desempenho  anual  para  efeitos  de  atribuição  do  prémio  de 
efectividade anual constante do nº 1 da tabela referida no artigo 1º, é efectuada de conformidade 
com o sistema legal em vigor e as normas internas do Instituto de Supervisão de Seguros (ISS).

4º  -  A  avaliação  sumária  mensal  para  efeitos  de  atribuições  do  subsídio  técnico  e 
produtividade  mensal  constante  do  nº  2  da  mesma  tabela,  é  efectuada  por  cada  chefe  de 
departamento,  mediante  o  preenchimento  dos  modelos  internamente  fixados  com  base  nos 
principais factores do sistema legal de avaliação em vigor.

5º - Compete à Direcção Geral avaliar os chefes de departamento.

6º - O director geral , o director geral-adjunto e seu equivalente estão isentos de avaliação 
para efeitos de atribuição dos complementos remuneratórios.

7º - As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente decreto 
executivo  conjunto  serão resolvidas  por  despacho conjunto  dos  Ministros  das  Finanças  e  da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social.

8º - O presente decreto executivo conjunto entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Fevereiro de 2007.

O Ministro das Finanças, José Pedro de Morais Júnior.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos 
Pitra da Costa Neto.

_______________

Tabela dos termos e condições dos complementos remuneratórios dos funcionários do 
Instituto de Supervisão de Seguros.

(a que se refere o artigo 1º do decreto executivo conjunto que antecede)

Complementos remuneratórios e demais regalias sociais (*)

1 – Prémios de efectividade anual

1.1. Definição: – Este prémio serve para remunerar e incentivar a melhoria do desenvolvimento 
dos funcionários que se destacam no decorrer do ano.
É  processado  uma  vez  por  ano,  de  conformidade  com  as  classificações  da  avaliação  e 
desempenho efectuado no inicio de cada ano.
1.2.  Orçamento anual: –  Os  montantes  previstos  constam de  uma tabela  própria  anexa  no 
orçamento anual do ISS
1.3. Modalidade de aplicação: – Muito bom (100%) – Bom (90%) – Regular  (50%) e não 
satisfatório (nada).



1.4. Para efeitos de processamento: -  classificação anual do desempenho referido em (1.1) 
desta,  tem em conta a classificação  dos  anos  anteriores,  pelo que,  o  funcionário  que tiver  a 
classificação « Regular» no ano imediatamente anterior e no próprio ano em causa, deixa de ter 
direito ao presente prémio.

2 – Subsídio técnico e produtividade mensal

2.1. Definição: - Este subsídio visa a superação permanente e estimular o desempenho diário dos 
funcionários.
2.2. Avaliação sumária: - Este subsídio mensal, constante de tabela própria anexa ao orçamento 
anual, é processado mediante avaliação sumária mensal dos seguintes indicadores.

a) pontualidade e assiduidade;
b) disciplina;
c) qualidade dos trabalhos executados e tarefas em atraso;
d) outro(s) factor(es) a destacar para a avaliação sumária.

2.3. Modalidade de aplicação: - Muito bom (100%) – Bom (90%) – Regular (70%).
2.4. Para efeitos de processamento:  a) a classificação sumária referida em (2.1) desta, tem em 
conta a classificação dos meses anteriores, pelo que o funcionário que tiver a classificação de 
«Não satisfatória» no mês imediatamente anterior e no próprio mês em causa, deixa de ter direito 
ao presente subsídio.

b) no mês de férias é atribuído o presente subsídio por média aritmética dos últimos três meses 
liquidados.

 
3 . Sistema de segurança social complementar, nomeadamente adesão a fundos de pensões e 

seguros de saúde, colectivamente assumidos.

3.1. Atribuídos com a comparticipação individual de cada funcionário, a descontar na fonte, pode 
a Direcção do Instituto de Supervisão de Seguros(ISS), em casos excepcionais e pontuais, dos 
funcionários seniores, por mérito reconhecido, autorizar o processamento na totalidade, por um 
período não superior ao orçamentado, referentes a uma destas regalias apenas.

4 – Participação com 50% nos prémios de seguros individuais

4.1. Particularmente efectuados por cada funcionário, o Instituto de Supervisão de Seguros (ISS) 
suportará  a  percentagem fixada  em cada  um dos  ramos  de  seguro apresentados  e  referentes 
apenas a um caso quando forem seguros do mesmo tipo. 

5 – Outras regalias

5.1. O Instituto de Supervisão de Seguros(ISS), no quadro da sua gestão prudêncial dos recursos 
próprios, pode prever outras regalias casuísticas (*)

(*) O montante global previsto para suportar os encargos com os complementos remuneratórios 
através dos recursos próprios deve estar de acordo com o limite estabelecido no artigo 2º do 
presente diploma, podendo, para o efeito, a Direcção do Instituto de Supervisão de Seguros (ISS) 
reajustar as proporções ora estabelecidas e se necessário.

O Ministro das Finanças, José Pedro de Morais Júnior.



O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos 
Pitra da Costa Neto.

ASSEMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 3/07, DE 21 DE FEVEREIRO
(D.R. Nº 23/07, 1ª SÉRIE)

Resolução nº 3/07
de 21 de Fevereiro

Considerando  a  necessidade  de  simplificar  e  tornar  mais  céleres  os  procedimentos 
migratórios  para  a  realização  de  viagens  recíprocas  de  cidadãos  angolanos  e  namibianos, 
portadores de passaportes diplomáticos, ordinários e de serviço, validos no território de um e de 
outro Estado;

Animados pelo desejo de criar condições legais favoráveis para a entrada, saída, trânsito e 
permanência dos referidos cidadãos e dos funcionários nomeados para exercerem funções nas 
Missões Diplomáticas e Consulares, bem como dos seus familiares, no território de uma e de 
outra Parte;

Perspectivando a materialização conjunta do desejo comum de estreitar as relações entre 
os dois povos e governos, simplificar os procedimentos de viagem dos cidadãos dos respectivos 
países;

Nestes termos,  ao abrigo das disposições combinadas da alínea k) do artigo 88º e do 
artigo 92º ambos da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional emite a seguinte resolução:

Único: - É aprovado o Acordo entre o Governo da República de Angola e o Governo da 
República  da Namíbia,  Sobre  Isenção de Vistos  em Passaportes  Diplomáticos,  de  Serviço  e 
Ordinários, assinado em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, anexo à presente resolução e que 
dela é parte integrante.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 6 de Fevereiro de 2007.

Publique-se.



O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

_______

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DE ANGOLA E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA DA NAMBIA SOBRE A ISENÇÃO DE VISTOS EM PASSAPORTES 

DIPLOMÁTICOS, ORDINÁRIOS E DE SERVIÇO

PREÂMBULO

O Governo da  República  da Namíbia  e  o  Governo da  República  de  Angola,  adiante 
designados como «Parte» ou «Partes» no singular;

Desejoso  de estreitar  as  relações  de  amizade  e  de  cooperação  entre  os  dois  povos  e 
governos  simplificarem  os  procedimentos  de  viagem  dos  cidadãos  dos  respectivos  países, 
acordam o seguinte:

ARTIGO 1º

O  presente  Acordo  aplica-se  aos   cidadãos  dos  respectivos  países  portadores  de 
passaportes diplomáticos, de serviço e ordinários validos quando pretendam entrar no território 
de cada um dos países em férias, visitas familiares, negócios privados, bem como em visitas 
oficiais ou em trânsito sem requerer visto.

ARTIGO 2º

1. A isenção de visto a que se refere o artigo 1º do presente Acordo não exclui qualquer 
formalidade migratória, relativa ao funcionamento normal dos serviços ou que limite o período 
de permanência no território da Parte onde o cidadão pretende entrar.

2.  A  entrada  sem  visto  feita  por  cidadãos  das  duas  Partes  não  atribui  o  direito  de 
permanência para efeitos de trabalho, residência ou estudo.

3. A duração da estadia no território de cada uma das Partes  não deve exceder 30 dias, 
prorrogáveis uma única vez em cada entrada por igual período.

ARTIGO 3º

O presente Acordo não exclui o direito de cada uma das Partes proibir ao portador dum 
passaporte diplomático, ordinário ou de serviço, que se considere personna non grata, pessoa 
indesejável ou emigrante proibido de entrar nos respectivos territórios ou ainda de determinarem 
as suas estadias.

ARTIGO 4º

1.  Os  cidadãos  das  Partes  devem  entrar  e  sair  do  território  das  respectivas  Partes, 
unicamente através dos postos de entrada e saída legalmente estabelecidos e reconhecidos.



2. Os cidadãos dos respectivos países acreditados  como representantes  diplomáticos e 
consulares nos territórios de ambas as Partes, bem como os membros de suas famílias que são 
portadores de passaportes diplomáticos, de serviço e ordinários, poderão entrar e permanecer no 
território da outra Parte sem visto durante o tempo da sua acreditação.

ARTIGO 5º

A isenção da apresentação de vistos não implica que as pessoas beneficiadas por este 
Acordo não cumpram com as leis e regulamentos vigentes nos respectivos países.

ARTIGO 6º

1.  As  Partes  devem trocar  entre  si  espécimes  dos  seus  passaportes  diplomáticos,  de 
serviço ou ordinários que estão em circulação, 30 dias antes da entrada em vigor do presente 
Acordo.

2. No caso de cada uma das Partes introduzir alterações nas categorias dos passaportes 
contemplados neste Acordo, deve enviar a outra Parte espécimes dos novos passaportes, até 60 
dias antes da sua entrada em circulação. 

ARTIGO 7º

O  presente  Acordo  poderá  ser  emendado  por  consentimento  mútuo  das  Partes 
contratantes por meio de troca de nota diplomática através do canal diplomático.

ARTIGO 8º

Qualquer  diferendo,  dúvida  ou  omissão  que  surgir  resultante  da  aplicação  e/ou 
interpretação  do  presente  Acordo  deverá  ser  resolvido  amigavelmente  por  intermédio  de 
consultas e negociações directas entre as Partes contratantes, pela via diplomática.

ARTIGO 9º

1. O presente Acordo deverá entrar em vigor na data da recepção da última notificação 
escrita, através do canal diplomático a informar sobre o cumprimento das formalidades legais 
internas de cada País.

2.  O  Presente  Acordo  permanecerá  em  vigor  por  um  período  de  cinco  anos 
automaticamente renováveis por iguais e sucessivos períodos, salvo se uma das Partes manifestar 
a intenção de o denunciar,  devendo fazê-lo por escrito pela via diplomática,  com 90 dias de 
antecedência da data do seu término.

3. Apesar das previsões do nº 2 do presente artigo, as Partes têm o direito de a qualquer 
tempo e por justa causa suspender o presente Acordo temporário ou definitivamente, parcial ou 
totalmente, no interesse da segurança nacional, por razões de ordem e de saúde públicas ou das 
relações  internacionais,  notificando por escrito  a outra Parte  a sua intenção através do canal 
diplomático com a antecedência requerida.

4. Terminada as razões que motivaram a suspensão do Acordo nos termos do nº 3 do 
presente artigo, por mútuo consentimento das Partes o mesmo retornará à vigência após a troca 
de notas entre as Partes a manifestar esta intenção, pela via diplomática.



ARTIGO 10º

O presente Acordo não revoga nem prejudica qualquer outro instrumento legal assinado 
entre os dois países ou qualquer outra negociação feita ou a fazer para benefício das populações 
das Partes ao longo da fronteira comum.

Em  testemunho  do  qual,  os  plenipotenciários  devidamente  autorizados  pelos  seus 
respectivos governos, assinam o presente Acordo.

Feito em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, em dois exemplares originais, nas línguas 
inglesa e portuguesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

ASSEMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 4/07, DE 21 DE FEVEREIRO
(D.R. Nº 23/07, 1ª SÉRIE)

Resolução nº 4/07
de 21 de Fevereiro

Animado pelo desejo de fortalecer os laços de amizade e de solidariedade existentes entre 
o Governo da República de Angola e o Governo da República da Namíbia;

Considerando a necessidade de assegurar a circulação de pessoas e bens, prevenindo a 
travessia ilegal da fronteira entre os dois Estados;

Perspectivando  a  necessidade  conjunta  que a  República  de  Angola  e  a  República  da 
Namíbia têm de designar e abrir oficialmente os Postos de Fronteira e Pontos de Entrada/Postos 
de  Travessia,  ao  longo  da  fronteira  comum,  bem  como  estabelece  as  bases  para  o  seu 
funcionamento;

Convencidos do facto de que a organização e a ordenação dos respectivos países passa 
necessariamente por um controlo da orla fronteiriça;

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea k) do artigo 88º e do nº 6 
do artigo 92º ambos da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional emite a seguinte resolução:

Único: - É aprovado o Acordo entre o Governo da República de Angola e o Governo da 
República da Namíbia, sobre a Designação e Abertura Oficial dos Postos de Fronteira e Pontos 
de  Entrada/Postos  de  Travessia,  assinado  em Luanda,  aos  7  de  Outubro  de  2005,  anexo  à 
presente resolução e que dela é parte integrante.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 6 de Fevereiro de 2007.

Publique-se.



O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

___________

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA DE ANGOLA E O GOVERNO DA 
REPÚBLICA DA NAMIBIA SOBRE A DESIGNAÇÃO E A ABERTURA OFICIAL DOS 

POSTOS DE FRONTEIRA E PONTOS DE ENTRADA/POSTOS DE TRAVESSIA

PREÂMBULO

O Governo  da  República  de  Angola  e  o  Governo  da  República  da  Namíbia  adiante 
designados as «Partes».

Animados pelo desejo de fortalecer  os laços de amizade e de solidariedade existentes 
entre os respectivos povos e Estados;

Cientes  das  responsabilidades  e  propósitos  que  os  animam,  tendentes  a  assegurar  a 
circulação de pessoas e bens, prevenindo a travessia ilegal da fronteira comum;

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1º

O presente  Acordo tem por  objecto  a  designação  e  a  abertura  oficial  dos  Postos  de 
Fronteira, Pontos de Entrada/postos de Travessia ao longo da fronteira comum, constantes do 
anexo que é parte integrante.

ARTIGO 2º

Para efeitos do presente acordo considera-se:

1. Posto de fronteira, todo o local de território nacional de cada uma das Partes ao longo 
da fronteira comum, habilitado para a entrada e saída legal de pessoas e bens.

2. Ponto de entrada/posto de travessia, todo o local do território nacional de cada uma das 
Partes  ao  longo  da  fronteira  comum,  habilitado  para  a  circulação  exclusiva  de  cidadãos 
residentes fronteiriços de ambos os países, nos termos do Acordo Sobre a Circulação de Pessoas 
e Bens, rubricado entre as Partes aos 11 de Abril de 1996.

ARTIGO 3º

1. O funcionamento dos postos de fronteira e pontos de entrada/postos de travessia, tendo 
em consideração a diferença dos fusos horários existentes nos dois países, obedecerá o seguinte:

a) período verão                                                              b) período Inverno

Abertura                  7h00                                                      7h00

Angola

Encerramento       18h00                                                       18h00



Abertura                  8h00                                                         7h00

Namíbia

Encerramento        19h00                                                      18h00

2.  Em casos  excepcionais,  a  serem decididos  pelo  chefe  do posto  fronteiriço  ou seu 
substituto,  pode-se  permitir  a  saída  e  entrada  de  residentes  fronteiriços  após  a  hora  de 
encerramento.

ARTIGO 4º

Os  diferendos,  as  dúvidas  e  as  omissões  resultantes  de  interpretação  e  aplicação  do 
presente Acordo serão resolvidos de forma amigável nos termos do Acordo de Circulação de 
Pessoas e Bens, assinado entre as Partes, aos 11 de Abril de 1996.

ARTIGO 5º

O presente Acordo é válido por um período de cinco anos, automaticamente renovável 
por iguais e sucessivos períodos, salvo se uma das Partes manifestar a intenção de o denunciar, 
devendo  fazê-lo  com  a  antecedência  mínima  de  90  dias  da  data  do  seu  término,  pela  via 
diplomática.

ARTIGO 6º

O presente Acordo pode ser emendado por mútuo consentimento das Partes por meio de 
troca de notas, pela via diplomática.

ARTIGO 7º

O presente Acordo entra em vigor na data da recepção da última notificação escrita a 
informar sobre o cumprimento das formalidades legais internas de cada país.

Em testemunho do que, os plenipotenciários devidamente autorizados pelos respectivos 
governos, assinam e/ou selam o presente Acordo.

Feito em Luanda, aos 7 de Outubro de 2005, em dois exemplares originais, em línguas 
portuguesa e inglesa, fazendo ambos os textos igual fé.

Pelo Governo da República de Angola, Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem, Ministro do 
Interior.

Pelo  Governo  da  República  da  Namíbia,  Rosália  Nghidiwa  (MP)  Ministra  para  os 
Assuntos Internos e Imigração.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 14/07, DE 5 DE MARÇO
( D. R. Nº 28/07, 1ª SÉRIE )



Decreto  nº 14/07
de 5 de Março

Havendo necessidade de se proceder a alteração de algumas disposições constantes do 
Decreto nº 47/03, de 8 de Julho, por forma a adequá-lo à actual realidade;

Nos termos das  disposições  combinadas  da alínea  f)  do artigo 112º  e do artigo 113º 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º

Os artigos 1º e 2º do Decreto nº 47/03, de 8 de Julho, passam a ter respectivamente, a 
seguinte redacção:

«Artigo 1º - É criado o Ficheiro Central  de Denominações Sociais, adiante designado 
(FCDS), com a natureza de Conservatória e integrado na Direcção Nacional de Registos e do 
Notariado do Ministério da Justiça.

Art. 2º - O Ficheiro Central de Denominações Sociais (FCDS), é um serviço externo da 
Direcção  Nacional  dos  Registos  e  Notariado  e  tem como  principais  atribuições  a  pesquisa, 
despistagem, registo e emissão de certidões de admissibilidade das firmas e denominações das 
sociedades comerciais.»

ARTIGO 2º

É revogado o Decreto executivo nº 63/04, de 8 de Junho.

ARTIGO 3º

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente diploma, são 
resolvidas por decreto do Conselho de Ministros.

ARTIGO 4º

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros, em Luanda, aos 3 de Maio de 2006.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 12 de Dezembro de 2006.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.



2008

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO EXECUTIVO Nº 74/08, DE 3 DE JUNHO
( D.R. Nº 100/08, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo nº 74/08
de 3 de Junho

Considerando a medida do Governo em reajustar os salários da função pública e como 
forma de compensar o incremento salarial impõe-se uma actualização dos níveis de rendimentos 
dos escalões para um maior equilíbrio na distribuição da carga tributária;

Vista a competência que me é conferida pelo artigo 2º da Lei nº 10/99, de 29 de Outubro;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

1º - O valor a que se refere o nº 1 do artigo 8º, conjugado com a alínea a) do nº 1 do 
artigo 16º ambos do Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, é fixado em Kz: 17 
000,00

2º - Os níveis de rendimentos e taxas a que se refere o nº 1 do artigo 15º do citado código 
passam a ser os constantes da tabela anexa.

3º - Fica revogado o Decreto executivo nº 62/03, de 7 de Novembro.

4º - O presente decreto executivo entra em vigor a partir data da sua publicação.

Luanda, aos 28 de Maio de 2008.

O Ministro; José Pedro de Morais Júnior.

_____________

Tabela de impostos

Rendimento em Kwanzas Impostos
Até 17 000,00……………...........
De 17 001,00 à 19 000,00……….
De 19 001,00 à 21 000,00……….
De 21 001,00 à 23 000,00……….
De 23 001,00 à 28 000,00……….
De 28 001,00 à 33 000,00 ………
De 33 001,00 à 43 000,00 ………
De 43 001,00 à 53 000,00 ………
De 53 001,00 à 63 000,00……….
De 63 001,00 à 73 000,00……….

Isento……
------------------
Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa

………………
-------------- 2%
        40,00 +4%
      120,00 +5%

220,00 + 6%
520,00 + 7%
870,00 + 8%

1 670,00 + 9%
2 257,00 +10%
3 570,00 + 11%

………………………
Sobre o excesso de……...
Sobre o excesso de……...
Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de……...
Sobre o excesso de……...

……………
17 000,00
19 000,00
21 000,00
23 000,00
28 000,00
33 000,00
43 000,00
53 000,00
63 000,00



De 73 001,00 à 83 000,00 ………
De 83 001,00 à 93 000,00 ………
Mais de 93 001,00………………

Parcela fixa
Parcela fixa
Parcela fixa

4 670,00 + 12%
5 870,00 + 14%
7 270,00 + 15%

Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de ……..
Sobre o excesso de……...

73 000,00
83 000,00
93 000,00

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 216/08, DE 1 DE OUTUBRO
( D.R. Nº 184/08, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo nº 216/08
de 1 de Outubro

Considerando a necessidade de se apoiar a criação e desenvolvimento de micro, pequenas 
e médias empresas nos mais variados domínios de actuação, contribuindo deste modo para o 
aumento de postos de trabalho;

Nos termos das disposições combinadas do nº 2 do artigo 14º da Lei nº 21-A/92, de 28 de 
Agosto e do nº 3 do artigo 113º da Lei Constitucional, determino:

Artigo 1º - É criada a Incubadora de Empresas, abreviadamente designada por IEMP.

Art. 2º - É aprovado o estatuto orgânico da Incubadora de Empresas «IEMP», anexo ao 
presente decreto executivo e do qual é parte integrante.

Art.  3º  -  As dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  do presente 
decreto executivo serão resolvidas por despacho do Ministro que tutela as áreas do emprego e da 
formação profissional.

Art. 4º - O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Setembro de 2008.

O Ministro,  António Domingos Pitra da Costa Neto



________________

ESTATUTO ORGÂNICO DA INCUBADORA DE EMPRESAS

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Natureza)

1.  A  Incubadora  de  Empresas,  abreviadamente  designada  «IEMP»  é  um  centro  de 
formação  especializado,  designado  a  apoiar  a  criação  e  consolidação  de  micro,  pequenas  e 
médias empresas, nos seus aspectos tecnológicos, de gestão empresarial e de acesso ao mercado, 
por forma a assegurar a melhoria do seu desempenho.

2. A Incubadora de Empresas «IEMP» é um serviço executivo indirecto do «INEFOP» e 
goza de autonomia administrativa e patrimonial.

ARTIGO 2º
(Conceito)

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) Incubadora  de  empresa  –  uma  instituição  que  se  destina  a  apoiar 
empreendedores  na  criação  de  micro,  pequenas  e  médias  empresas, 
proporcionando-lhes  um  ambiente  e  condições  adequados  para  o 
funcionamento das empresas ( serviços especializados, orientação empresarial, 
espaço físico e infra-estrutura técnica e administrativa);

b) Pré-incubação – é o apoio prestado pela incubadora a empreendedores que têm 
uma ideia,  conhecem como viabilizá-la,  mas que necessitam de um período 
para desenvolve-la e poderão instalar-se num espaço físico adequado e utilizar 
todos os serviços da Incubadora;

c) Incubação (Residente) – é o apoio prestado pela Incubadora a empreendedores 
ou empresas constituídas que precisam de espaço físico para se instalarem na 
Incubadora, que já tenham dominado a tecnologia e o processo de produção de 
bens ou serviços para o início efectivo do respectivo negócio;

d) Empresas não incubadas (virtuais) – são as empresas já constituídas que não 
precisam de espaço físico para se instalarem, mas que necessitam de todo o 
apoio fornecido pela Incubadora para o desenvolvimento do seu negócio.

ARTIGO 3º
(Sede e âmbito)

A Incubadora de Empresas «IEMP» tem a sua sede em Luanda, podendo desenvolver a 
sua  actividade  em  todo  o  território  nacional,  através  de  programas  específicos  de 
criação/capacitação de micro e pequenas e médias empresas ou através de criação de instituições 
congéneres em outras localidades do País.

ARTIGO 4º



(Atribuições)

São atribuições da Incubadora de Empresas »IEMP»:

a) proporcionar  as  empresas  residentes  e  pré-incubadas  um  espaço  físico 
individualizado para a sua instalação, bem como outros espaços compartilhados 
tais como sala de reuniões, de capacitação, secretaria, serviços administrativos, 
entre outros;

b) disponibilizar pessoal e serviço especializado para as empresas nos domínios de 
gestão,  inovação  tecnológica,  comercialização  de  produtos  ou  serviços, 
contabilidade,  marketing,  assistência  jurídico-legal,  captação  de  recursos 
técnicos e financeiros, contratação financeira e fornecimento de bens e serviços;

c) proporcionar às empresa, o acesso a estudos e outros elementos, referentes à 
gestão de negócios;

d) ministrar  acções  de  capacitação/formação  de  empresários  ou  meros 
empreendedores, nos principais aspectos inerentes à gestão empresarial;

e) proporcionar  às  empresas  contactos  permanentes  sobre  boas  práticas  e 
empreendedorismo a nível dos Centros de Emprego e Formação Profissional, 
das associações de profissionais, empresariais e comerciais;

f) estabelecer contactos e protocolos de cooperação com instituições congéneres, 
dentro e fora do País;

g) identificar e estabelecer protocolo de cooperação com instituições de formação 
de crédito e assessoria técnica do sector empresarial.

CAPÍTULO II
Estrutura Orgânica

ARTIGO 5º
(Órgãos e serviços)

A Incubadora de Empresas «IEMP» é composta pelos seguintes órgãos e serviços:

a) Director;
b) Conselho Técnico de Desenvolvimento Empresarial;
c) Secção de Gestão de Projectos;
d) Secção de Incubação;
e) Secção de Administração e Serviços Gerais;

ARTIGO 6º
(Director)

1. O Director é o órgão de gestão singular da Incubadora de Empresas «IEMP», nomeado 
pelo titular do órgão de tutela, sob proposta do Director Geral do Instituto Nacional do Emprego 
e Formação Profissional e tem as seguintes competências:

a) exercer a gestão da Incubadora com vista à prossecução dos seus objectivos e 
manter o órgão de tutela informado sobre as actividades desenvolvidas;

b) aplicar  e fazer  cumprir  as orientações  dimanadas  pelo Instituto  Nacional  do 
Emprego e Formação Profissional;

c) dirigir  o  trabalho  organizativo  com  vista  a  permitir  a  implementação  e 
desenvolvimento cabal da Incubadora de Empresas «IEMP»;



d) convocar  e  presidir  as  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias  de  Direcção  do 
Conselho Técnico de Desenvolvimento Empresarial;

e) propor a nomeação e exoneração dos chefes de secção;
f) propor  ao  Director  Geral  do  Instituto  Nacional  do  Emprego  e  Formação 

Profissional  «INEFOP» o  projecto  de  orçamento  da  incubadora,  bem como 
proceder à sua gestão, nos termos da lei;

g) zelar  pela  correcta  utilização  do  património  e  dos  recursos  financeiros  da 
Incubadora de Empresas «IEMP»;

h) exercer o poder disciplinar em relação ao pessoal da Incubadora;
i) providenciar  assistência  técnica  para  as  empresas  afectas  à  Incubadora  de 

Empresas  «IEMP»,  no  sentido  de  desenvolver  as  suas  capacidades 
empresariais,  tais  como  capacitação  empresarial,  consultoria  ordinária  ou 
pontual, serviços pós-capacitação, facilidades para obtenção de financiamentos;

j) preparar conjuntamente com as áreas técnicas um plano de trabalho anual e um 
relatório de progresso a ser submetido ao Director Geral do Instituto Nacional 
do Emprego e Formação Profissional «INEFOP»;

k) estabelecer contactos com várias organizações no sentido de identificar novos 
parceiros institucionais da Incubadora de Empresas «IEMP»;

l) obter junto das instituições competentes informações relevantes para a criação e 
desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas;

m) avaliar  o desempenho dos membros da equipa de trabalho da Incubadora de 
Empresas  «IEMP»,  bem  como  efectuar  recomendações  sobre  o  perfil  dos 
recursos humanos a recrutar;

n) executar  as  demais  tarefas  que  lhe  forem  superiormente  acometidas  e 
subjacentes ao cargo,

2. O Director da Incubadora de Empresas «IEMP» tem a categoria equiparada de chefe de 
departamento.

ARTIGO 7º
(Conselho Técnico de Desenvolvimento Empresarial)

1. O Conselho Técnico de Desenvolvimento Empresarial  é um órgão deliberativo das 
questões inerentes à concepção e desenvolvimento dos planos de negócios e tem as seguintes 
competências:

a) aprovar anualmente os currículos, programas e planos de acções de capacitação 
para os empresários;

b) avaliar  e  aprovar  as  metodologias  de  trabalho,  visando  a  melhoria  e 
consolidação da viabilidade técnica e económica dos planos de negócios das 
empresas;

c) propor  as  alterações  quando  se  julgar  necessário,  visando  a  auto-
sustentabilidade  da  Incubadora,  inerente  à  obtenção  de  recursos  através  dos 
parceiros sociais ou da prestação de serviços;

d) propor todas as medidas conducentes à orientação das actividades de inovação 
dos bens ou serviços produzidos pelas empresas incubadas proporcionando-lhes 
um valor agregado;

e) promover a organização do material didáctico, audiovisual ou bibliográfico e 
emitir pareceres relativos a estas matérias;

f) aprovar o relatório semestral de progresso das empresa incubadas, bem como 
propor  medidas  para  a  melhoria  do  seu  desempenho  em  termos  do  seu 
facturamento, estratégia de martink e gestão financeira.



2. Integram o Conselho Técnico de Desenvolvimento Empresarial para além do Director 
que o preside:

a) o chefe de Secção de Gestão de Projectos;
b) o chefe de Secção de Incubação;
c) o chefe de Secção de Administração e Serviços Gerais.

3. O Conselho Técnico de Desenvolvimento Empresarial reúne-se ordinariamente de três 
em três meses e extraordinariamente sempre que o Director da Incubadora o convocar.

4.  O  Director  poderá  convidar  a  participar  nos  trabalhos  do  Conselho  Técnico  de 
Desenvolvimento Empresarial personalidades cuja presença seja considerada útil, em função das 
temática a serem abordadas.

ARTTIGO 8º
(Secção de Gestão de Projectos)

1. A Secção de Gestão de Projectos é dirigida por um chefe de secção, nomeado pelo 
titular do órgão de tutela sob proposta do Director do Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional «INEFOP» e tem as seguintes competências:

a) implantar  metodologias  visando  o  acompanhamento  dos  projectos 
empresariais  (planos  de  negócios)  das  empresas  afectas  à  Incubadora  de 
Empresas «IEMP»;

b) orientar  os empreendedores  ou empresas afectas à Incubadora de Empresas 
«IEMP»,  visando  o  desenvolvimento  dos  produtos  ou  serviços  por  elas 
produzido;

c) coordenar  a  relação  de parceria  entre  as  empresas  afectas  à  Incubadora de 
Empresas «IEMP» e as instituições públicas e privadas, cujo objecto social 
consiste  na  promoção  e  desenvolvimento  de  micro,  pequenas  e  médias 
empresas;

d) realizar auditorias mensais em cada um dos planos de negócio das empresas 
afectas à Incubadora de Empresas «IEMP», visando identificar o seu progresso 
em  termos  de  gestão  empresarial,  organização  financeira,  contabilística  e 
outras;

e) auxiliar  as  empresas  afectas  à  Incubadora  de  Empresas  «IEMP»  na 
identificação  de  potenciais  fornecedores  de  matérias-primas  ou  serviços, 
clientes ou eventuais concorrentes, por forma a melhorar a viabilidade técnica 
e económica dos seus projectos;

f) elaborar programas de visitas de estudo e participação em eventos de negócios, 
tais como feiras, leilões de mercadorias e outros;

g) propor e elaborar material didáctico tais como manuais, desdobráveis, cartazes 
e  outros  instrutivos,  para  os  cursos  de  capacitação  a  serem ministrados  na 
Incubadora de Empresas «IEMP»;

h) propor  a  aquisição  de  equipamentos  audiovisual,  material  didáctico  ou 
bibliográfico e dar parecer sobre as propostas relativas a esta matéria;

i) determinar  as  directrizes  e  critérios  de  avaliação  a  seguir,  inerentes  ao 
desempenho  das  empresas,  em  conformidade  com  o  plano  de  negócios 
aprovado pela Incubadora de Empresas «IEMP»;

j) participar na elaboração do plano anual de actividades;



k) elaborar material didáctico com vista a assegurar as acções de capacitação dos 
empreendedores.

ARTIGO 9º
(Secção de Incubação)

1. A Secção de Incubação é dirigida por um chefe de secção que é nomeado pelo titular 
do órgão de tutela  sob proposta  do Director  do Instituto  Nacional  de Emprego e  Formação 
Profissional «INEFOP» e  desenvolve as seguintes acções:

a) assegurar a actividade de orientação empresarial e consultoria técnica pontual 
às empresas afectas à Incubadora de Empresas «IEMP»;

b) efectuar pesquisas de mercado no sentido de identificar instruções ou parcerias 
que permitam a implementação dos planos de negócios das empresas;

c) assegurar a assessoria jurídica para o processo de constituição e legalização das 
empresas;

d) conceber instrumentos de análise visando facilitar a elaboração de planos de 
negócios;

e) propor e  elaborar  os  contratos  pata  o  uso compartilhado das instalações  da 
incubadora de Empresas «IEMP», a ser celebrado com as empresas;

f) assegurar  a  publicitação  e  marketing  das  empresas,  através  da  criação  de 
material  publicitário,  tais  como  apostilas,  anúncios  nos  órgãos  de  difusão 
massiva, etc;

g)  ministrar acções de capacitação para as empresas no domínio do marketing, 
formulação de preços, venda, distribuição e promoção dos produtos ou serviços 
produzidos pelas empresas conjuntamente com a Divisão de Projectos;

h) fazer a divulgação do processo de incubação;
i) elaborar relatórios de progresso das empresas em colaboração com a Divisão 

de Gestão de Projectos;
j) seleccionar e propor a contratação de consultores;
k) efectuar consultoria individual e colectiva das empresas afectas à Incubadora 

de Empresas «IEMP», por forma a identificar as necessidades mais prementes.

ARTIGO 10º
(Secção de Administração e Serviços Gerais)

1.  A Secção de  Administração  e  Serviços  Gerais  é  dirigida  por  um chefe  de  secção 
nomeado  pelo  titular  do  órgão  de  tutela,  sob  proposta  do  director  geral  do  Instituto 
Nacional  de  Emprego  e  Formação  Profissional  «INEFOP» e  desenvolve  as  seguintes 
acções:

a) conceber, propor, executar e controlar o sistema administrativo e de gestão financeira;
b) elaborar, propor, executar e controlar o orçamento financeiro;
c) verificar todos documentos a serem pagos pela «IEMP» e proceder à sua liquidação, 

após autorização da Direcção;
d) verificar  e  controlar  todos  documentos  de  recebimento,  facturas,  notas  fiscais  e 

recibos mensalmente;
e) actualizar os documentos inerentes ao controlo de taxas de incubação;
f) elaborar e manter actualizado o inventário do património;
g) velar pela conservação e manutenção dos bens;
h) proceder à aquisição dos bens e equipamentos, bem como de materiais de consumo 

corrente;



i) definir e manter o registo contabilístico;
j) emitir documentos de entrada e saída de equipamentos;
k) manter organizado todo o sistema de arquivo, inclusive os processos individuais dos 

funcionários.

2.  A Secção de Administração  e  Serviços Gerais  integra  as  áreas  de Contabilidade  e 
Finanças,  Recursos  Humanos,  Património  e  Relações  Pública,  Secretariado,  Biblioteca  e 
Reprografia.

CAPÍTULO III
Regime de Financiamento

ARTIGO 11º
(Financiamento)

Constituem fontes de receita da Incubadora de Empresas «IEMP»:

a) dotações do Orçamento Geral do Estado;
b) receitas resultantes das vendas de bens e serviços;
c) comparticipação das empresas;
d) contribuições feitas por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais 

ou estrangeiras;
e) percentuais definidos em contrato dos negócios realizados pelas empresas.

ARTIGO 12º
(Despesas)

Constituem  despesas  da  Incubadora  todas  aquelas  que  se  refiram a  encargos  com o 
exercício  da  sua  actividade  de  capacitação,  de  consultoria,  advocacia  às  empresas,  com  a 
manutenção das instalações e equipamentos e as referentes, à gestão administrativa e do pessoal.

CAPÍTULO IV
Pessoal e Organigrama

ARTIGO 13º
(Quadro de pessoal e organigrama)

1. O quadro de pessoal da «IEMP» é composto por funcionários públicos que integram o 
pessoal  do  quadro  e  por  pessoal  contratado  no  âmbito  da   Lei  Gera  do  Trabalho,  para  as 
actividades de carácter pontual, sendo aplicáveis os respectivos regimes jurídicos de emprego.

2. O quadro de pessoal e o organigrama constam dos Anexos I e II do presente estatuto e 
do qual são parte integrante.

O Ministro, António Domingos Pitra da Costa Neto.

Anexo I

Quadro de pessoal da Incubadora de Empresas



Grupo de pessoal Categoria/cargo Número de 
lugares

Direcção e chefia Director……………………………………….
Chefe de secção……………............................

1
3

Carreira técnica superior

Assessor principal………….............................
1º Assessor……………………………………
Assessor ……………………………………...
Técnico superior principal……………………
Técnico superior  de 1ª classe………………..
Técnico superior  de 2ª classe………………...

---
---
5
---
---
----

Carreira técnica

Técnico especialista principal …………… …
Técnico especialista de 1ª classe ………........
Técnico especialista de 2ª classe ….………...
Técnico  de 1ª classe ………...........................
Técnico  de 2ª classe ………............................
Técnico  de 3ª classe ………...……………….

____
____

3
____
____
____

Carreira técnica média

Técnico médio principal de 1ª classe ………...
Técnico médio principal de 2ª classe ………...
Técnico médio principal de 3ª classe ………...
Técnico médio  de 1ª classe ……….................
Técnico médio de 2ª classe ………..................
Técnico médio de 3ª classe ………...………...

____
____

2
____
____
____

Carreira administrativa

Oficial administrativo principal………………
Primeiro oficial……………………………….
Segundo oficial ………………………………
Terceiro oficial ………………………………
Aspirante …………………………………….
Escriturário-dactilógrafo ……………………

_____
_____

2
_____
_____
_____

Pessoal auxiliar

Motorista de pesados principal……………….
Motorista de pesados de 1ª classe ……………
Motorista de pesados de 2ª classe ……………
Auxiliar de limpeza principal ………………..
Auxiliar de limpeza de 1ª classe……………..
Operário qualificado de 1ª classe ……………
Operário qualificado de 2ª classe …………

_____
_____

3
_____
_____
_____
_____

ANEXO II
Organigrama

DIRECTOR



O Ministro, António Domingos Pitra da Costa Neto.

SOBRE
 INSPECÇÃO DO TRABALHO                 

1998
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

EMPREGO E SEGURAÇÃO SOCIAL

DECRETO Nº 18/98, DE 3 DE ABRIL
( D.R. Nº 16/98, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 18/98
de 3 de Abril

A  actualização  dos  valores  das  multas  por  contravenções  laborais,  nomeadamente  as 
disposições contidas na Lei Geral do trabalho e legislação complementar, resulta da necessidade 
de equilíbrio entre o valor a pagar e a gravidade da infracção;

O artigo 40º do Decreto nº 8-E/91, de 16 de Março estabelece a actualização do valor da 
multas em função das políticas financeiras, monetárias e cambiais do País;

CONSELHO TÉCNICO DE 
DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL

SECÇÃO DE 
GESTÃO DE 
PROJECTOS

SECÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

E SERVIÇOS 
GERAIS

SECÇÃO DE 
INCUBAÇÃO



Nos termos das disposições combinadas da alínea h) do artigo 110º e do nº 3 artigo 113º 
ambos da Lei Constitucional, determina-se:

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais

ARTIGO 1º
           (Objectivo)

Os valores das multas por contravenções ao disposto na Lei Geral do trabalho e legislação 
complementar puníveis ao abrigo do Decreto nº 8-E/91, de 16 de Março são actualizados nos 
termos do presente diploma.

ARTIGO 2º
(Âmbito e competência)

São abrangidos pelo presente diploma as entidades sujeitas à acção da Inspecção Geral do 
Trabalho a quem é conferida a competência para aplicação das multas nele previstas.

ARTIGO 3º
(Cumprimento do dever omitido)

Sempre que a contravenção resulte de omissão de um dever, o pagamento da multa não 
dispensa o infractor do seu cumprimento, se este ainda for possível.

ARTIGO 4º
(Prescrição)

1. A acção contravencional prevista neste diploma extingue-se por prescrição desde que 
não seja exercida no decurso de dois anos a contar da data em que a infracção se consumou.

2. O levantamento do auto de notícia  que faça fé em juízo interrompe a contagem do 
período de prescrição previsto no número anterior.

ARTIGO 5º
(Mandato forense)

Por solicitação do interessado poderá ser autorizada a intervenção do mandatário forense 
no processo.

ARTIGO 6.º
(Responsabilidade pelo pagamento das multas)

As pessoas  colectivas,  sociedade  ou associações  são  responsáveis  pelas  contravenções 
previstas neste diploma, quando cometidas pelos seus órgãos ou representantes em seu nome ou 
no interesse colectivo, sem prejuízo da responsabilidade individual que lhes couber.

CAPÍTULO II
Das Convenções e Respectivas Sanções

SECÇÃO I



Ao Direito ao Trabalho e de Actividade Sindical

ARTIGP 7º
(Direito ao trabalho)

As entidades empregadoras que utilizem critérios de selecção avaliação de trabalhadores 
que impliquem discriminação em função de sexo, raça, cor, religião e origem ética serão punidas 
com multa de 5 a 10 vezes o salário médio da empresa.

ARTIGO 8º
(Ao direito sindical)

Todo o acto que vise impedir, proibir ou limitar o exercício da actividade sindical e dos 
direitos de participação dos trabalhadores fixados na lei, será punido com multa de 1 a 3 vezes o 
salário médio da empresa.

SECÇÃO II
Acordos Colectivos de Trabalho e Regulamentos Internos

ARTIGO 9º
(Acordos Colectivos de Trabalho)

1. As entidades empregadoras outorgantes de acordos colectivos de trabalho devem nos 
termos  do  Decreto  nº  32/92,  de  10  de  Julho,  remeter  cópias  dos  respectivos  textos  e  suas 
modificações  à  Direcção  Nacional  do  Trabalho  e  Salários  ou  ás  Delegações  Provinciais  do 
Ministério da Administração pública Emprego e Segurança social (MAPESS), no prazo de 15 
dias após celebração dos referidos acordos.

2. Constitui contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes e  4 a 8 vezes o salário, 
médio  da  Empresa,  a  falta  de  envio  de  documentos  referidos  no  número  anterior  e  o  não 
cumprimento das cláusulas acordadas, respectivamente.

ARTIGO 10º
(Regulamentos internos

1.  Os  regulamentos  internos  previstos  na  lei  deverão  ser  publicados  pela  entidade 
empregadora no âmbito da empresa para conhecimento dos destinatários.
2. Nos 15 dias subsequentes à data do início de vigência dos regulamentos internos, deverá a 
entidade mencionada no número anterior remeter cópia do respectivo regulamento a Inspecção do 
Trabalho.

 3. A falta de elaboração, de publicação e de envio dos regulamentos internos constitui, 
nos termos deste diploma contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o salário médio da 
empresa.

SECÇÃO III
Documentos e Contratos de Trabalho

ARTIGO 11º
(Comunicação e identificação)



1. As entidades sujeitas à acção da Inspecção Geral do Trabalho deverão comunicar às 
Delegações Provinciais  do Ministério da Administração Pública,  Emprego e Segurança Social 
(MAPESS) em cuja área tenham sede ou estabelecimento, a denominação, ramo de actividade ou 
objecto social, endereço da sede e locais de trabalho, indicação do Diário da República em que 
haja  sido  publicado  o  respectivo  pacto  social,  estatuto  ou  acto  constitutivo,  identificação  e 
domicílio dos respectivos gerentes, gestores, administradores, directores ou membros do órgão 
gestor.

2. Sempre que se verifique qualquer alteração aos elementos referidos no número anterior 
a mesma deverá ser comunicada no prazo de 30 dias.

3.  Quem infringir  o  disposto  nos  números  anteriores  será  punido  com multa  nos  termos 
seguintes:

a) de  1 a  4  vezes  o  salário  médio  da  empresa  tratando-se  de  entidade  cujo  números  de 
trabalhadores seja igual ou inferior a 5;

b) de 2 a 5 vezes se o número de trabalhadores for de 6 a 20
c) de 3 a 6 vezes se o número de trabalhadores for de 21 a 50

d) de 4 a 7 vezes se número de trabalhadores for de 50 a 100;
e) de5 a 8 vezes se o número de trabalhadores for superior a 100

ARTIGO 12º
(Registo de pessoal)

1. As  entidades  com  trabalhadores  ao  seu  serviço  deverão  organizar  e  manter 
permanentemente,  actualizado  o  registo  de  pessoal  em cada  estabelecimento,  do  qual 
deverão  constar  os  nomes,  categorias  ocupacionais,  datas  de  admissão,  promoções  e 
remunerações, dias de início e termo do período de férias e falta que impliquem perda de 
remuneração ou desconto das férias:

  Constitui contravenções:

a) a falta de registo de pessoal;
b) a omissão de qualquer elemento que deve constar do registo de pessoal;
c) O preenchimento do registo de pessoal com rasuras ou menções falsas;
d) a falta de mapas de férias.

ARTIGO 13º
(Emprego)

Sem prejuízo do disposto em legislação especial,  constitui contravenção punível com a 
multa de 4 a 8 vezes o salário médio da empresa o não cumprimento das normas e formalidades 
relativas à contratação da força de trabalho, designadamente as referidas na Secção V do Capítulo 
III da Lei Geral do Trabalho e no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 16/84, de 24 de Agosto.

ARTIGO 14º
(Certificado do trabalho)

1. Ao cessar o contrato de trabalho por qualquer das formas previstas na Lei e a entidade 
empregadora deve entregar ao trabalhador um certificado onde conste o tempo durante o qual 
esteve ao serviço e o posto de trabalho que ocupou.



2.  O  certificado  não  pode  ter  outras  referências  a  não  ser  aquelas  expressamente 
solicitadas pelo trabalhador.

3. Constitui contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o salário médio da empresa, 
o não cumprimento do estabelecimento nos números anteriores.

SECÇÃO IV
SANÇÕES

ARTIGO 15º
(Sanções disciplinares)

1. As entidades empregadoras são obrigadas a organizar e manter devidamente actualizado 
o  registo  das  sanções  disciplinares  aplicadas  e  escriturado  de  modo  a  permitir,  verificar  o 
cumprimento das disposições sobre a matéria disciplinar por parte da Inspecção do Trabalho.

2. O incumprimento do número anterior bem como a não observância das regras em vigor 
sobre o exercício  de acção  disciplinar  aplicável  aos trabalhadores  abrangidos  por  contrato  de 
trabalho, constitui contravenção punível com multa prevista no nº 3 do artigo anterior.

SECÇÃOV
Infracção às Normas sobre a Duração do Trabalho

ARTIGO 16º
(Falta de mapa de horário de trabalho)

A falta de fixação do horário de trabalho, a elaboração ou fixação desconforme à lei ou 
acordo colectivo,  o não cumprimento  do horário  de trabalho  em vigor,  bem como a falta  de 
autorização para funcionamento nocturno em regime de turno ou de laboração contínua, constitui 
contravenção punível nos termos do nº 3 do artigo 11º.

ARTIGO 17º
(Registo de turnos de trabalho extraordinário)

1. As entidades empregadoras que utilizam o trabalho por turnos deverão ter o registo 
separado dos trabalhadores de cada turno.

2. As mesmas entidades que utilizem trabalho nocturno e trabalho extraordinário deverão 
registá-lo  em documento  próprio,  especificando  quanto  a  este,  a  sua  duração,  o  número  de 
trabalhadores que ocupa e os motivos e encargos respectivos.

3. A falta de comunicação à Inspecção do trabalho da prestação do trabalho extraordinário 
nos  termos  da  lei,  bem como  a  inobservância  do  disposto  nos  números  anteriores,  constitui 
contravenção punível com a multa de 2 a 8 vezes o salário médio da empresa.

ARTIGO 18º
(Prestação do trabalho extraordinário)



O recurso ao trabalho extraordinário fora dos casos previstos na lei, bem como a violação 
dos limites de duração mensal ou anual do trabalho extraordinário, constitui contravenção punível 
com multa de 4 a 8 vezes o salário médio da empresa por cada dia em que seja indevidamente 
prestado e por cada trabalhador em relação ao qual se verifique a infracção.

ARTIGO 19º
(Funcionamento e encerramento do estabelecimento)

O  funcionamento  dos  estabelecimentos  industriais,  comerciais  ou  de  serviços  não 
abrangidos  por  legislação  especial,  fora  dos  períodos  fixados  por  lei  ou  autorização 
administrativa,  bem  como  o  seu  encerramento  em  desconformidade  com  a  lei,  constitui 
contravenção punível com a multa de 5 a 10 vezes o salário médio da empresa.

ARTIGO 20º
(Descansos semanais e complementares)

A violação das normas relativas à concessão dos descansos semanais ou complementares, 
constitui  contravenção  punível  com  a  multa  de  4  a  8  vezes  o  salário  médio  da  empresa, 
independentemente  do  pagamento,  pelo  dobro  e  como  extraordinário,  do  tempo  de  trabalho 
efectuado.

ARTIGO 21º
(Trabalhos de menores ou de mulheres)

A  utilização  de  menores  ou  mulheres  em  trabalhos  proibidos  ou  condicionados  pela 
legislação,  constitui  contravenção punível  com a multa  de 10 a  20 vezes  o salário  médio  da 
empresa.

ARTIGO 22.
(Protecção à maternidade)

A violação das normas legais relativas aos direitos e garantia da mulher trabalhadora por 
motivo da maternidade comprovada, constitui contravenção punível com a multa de 10 a 20 vezes 
o salário médio da empresa.

SECÇÃO VI
Pagamento de Remuneração

ARTIGO23º
(Não pagamento pontual da remuneração)

1. A falta de pagamento pontual do salário devida por efeito de contravenção de trabalho 
ou  por  imperativo  de  normas  legais  ou  convencionais,  no  todo  ou  em  parte,  incluindo  as 
prestações  pecuárias  a  título  de  tarifas,  remunerações  adicionais  ou  acessórias,  referentes  a 
trabalho normal, nocturno, em regime de turnos, extraordinário ou de outra natureza, constitui 
contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o salário médio da empresa.



2. A redução salarial, por motivo de descontos efectuados na remuneração com violação 
do disposto no artigo 114º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com a multa 
prevista no número anterior.

ARTIGO 24º
(Recibo de remuneração)

1. No acto do pagamento do salário, a entidade empregadora deve entregar ao trabalhador 
documento  onde  conste  além  da  designação  social  daquela  entidade,  o  nome  completo  do 
trabalhador,  a  categoria  ocupacional,  o  período  a  que  respeita  o  salário,  descriminando  os 
elementos que o compõem, os descontos e o montante líquido a receber.

2. A entidade empregadora deverá manter em arquivo uma cópia do recebo.

3. Constitui contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o salário médio da empresa 
a inobservância total ou parcial do exposto no presente artigo.

SECÇÃOVII
Férias e licenças

ARTIGO 25º
(Mapas de Férias)

1. O mapa de férias deverá ser elaborado de acordo com a lei, constando o número de dias 
de férias, as datas de início e termo das férias que impliquem redução das mesmas e fixação em 
lugar acessível até 20 de Dezembro de cada ano.

2. O incumprimento do disposto no número anterior constitui contravenção punível com a 
multa de 2 a 5 vezes o salário médio da empresa.

ARTIGO 26º
(Encerramento para férias)

Constitui  contravenção  punível  com  a  multa  prevista  no  nº  2  do  artigo  anterior  o 
encerramento  total  ou  parcial  do  Centro  de  Trabalho  para  férias  sem  conhecimento  das 
Delegações Provinciais do Ministério da Administração pública, Emprego e Segurança Social, 
(MAPESS).

ARTIGO 27º
(Não concessão de férias)

1. A não concessão do período de férias a que o trabalhador tenha direito em cada ano 
civil constitui contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o salário médio da empresa.

2. O não pagamento do período de férias nos casos previstos na lei será punido com a 
multa idêntico ao referido no número anterior.

3.  Nas  situações  descritas  nos  números  anteriores,  o  trabalhador  terá  direito  a  uma 
indemnização correspondente ao triplo do valor das férias não gozadas ou não pagas.

ARTIGO 28º
(Regime de licença e ausência)



A violação das disposições legais relativas às licenças ou ausências ao serviço, bem como 
das regras de classificação das faltas, constitui contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o 
salário médio da empresa.

SECÇÃO VIII
Saúde e Segurança no Trabalho

ARTIGO 29º
(Condições de higiene)

1. Constitui contravenção punível com a multa de 5 a 10 vezes o salário médio da empresa 
o seguinte:

a) a falta de investigação e análise dos acidentes de trabalho, a não prestação dos primeiros 
socorros e a falta de participação do acidente de trabalho e doença profissional nos termos 
das alíneas b), c) e d) do artigo 16º do Decreto nº 31/94, de 5 de Agosto;

b) a não criação do serviço de segurança e higiene no trabalho em conformidade com o nº 2 
do artigo 18º do decreto mencionado na alínea anterior bem como a não constituição da 
comissão de prevenção de acidente de trabalho prevista no artigo 33º do mesmo decreto.

2.  Constitui  contravenção  punível  com a  multa  de  4  a  8  vezes  do  salário  médio  da 
empresa, o não cumprimento pela entidade patronal das obrigações previstas nas alíneas a), b), c) 
e e) do artigo 9º do Decreto nº 31/94, de 5 de Agosto.

SECÇÃO IX
Seguro

ARTIGO 30º
(Falta de seguro)

Constitui contravenção punível com a multa de 5 a 10 vezes o salário médio da empresa, a 
falta  de  seguro  de  responsabilidade  civil  emergente  de  acidente  de  trabalho  ou  doença 
profissional.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

ARTIGO 31º
(Violação de outras normas)

A  violação  das  disposições  legais  ou  regulamentares  a  que  não  correspondem  multa 
previstas neste diploma, constitui  contravenção punível com a multa de 2 a 5 vezes o salário 
médio da empresa.

ARTIGO 32º
(Resolução de Dúvidas)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma serão 
resolvidas pelo Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, (MAPESS). 



ARTIGO 33º
(Entrada em vigor)

O presente decreto executivo conjunto entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 3 de Abri de 1998.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Pitra Neto.

O Ministro das Finanças, Mário de Alcântara Monteiro.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO EXECUTIVO Nº 20/98 DE 30 DE ABRIL
( D.R. Nº 20/98, 1ª SÉRIE )

 

Decreto executivo nº 20/98
de 30 de Abril

O artigo 48.º da Lei nº 9/95, de 15 de Setembro, Lei das Empresas Pública, refere-se aos 
Conselhos Fiscais que são importantes órgãos sociais que asseguram o bom funcionamento destas 
empresas;

Considerando a necessidade de regulamentar o funcionamento dos referidos Conselhos 
Fiscais;

Nos termos do n.º 3 do artigo 114.º da Lei Constitucional, determino:



Artigo 1.º - São aprovados o regulamento de funcionamento dos Conselhos Fiscais das 
Empresas Públicas e o paradigma do respectivo relatório, anexos a este decreto executivo e que 
dele fazem parte integrante.

Artigo 2.º  -  As dúvidas e  omissões  que se suscitarem na interpretação e  aplicação do 
presente decreto executivo são resolvidos por despacho do Ministro das Finanças.

Artigo 3.º - Este decreto executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Abril de 1998.

O Ministro, Mário de Alcântara Monteiro.

_______________

REGULAMENTO DOS CONSELHOS FISCAIS DAS EMPRESAS PÙBLICAS

ARTIGO 1.º
(Composição)

1. A fiscalização e acompanhamento da actividade normal e do legal funcionamento das 
Empresas Públicas cabe ao Conselho Fiscal nomeado em despacho conjunto pelos Ministros das 
Finanças e da tutela, nos termos do artigo 47.º da Lei n.º 9/95, 15 de Setembro.

2. O Conselho Fiscal é constituído por três membros, um dos quais é o presidente, sendo 
os dois restantes vogais.

3.  Nas  empresas  de  pequena  e  média  dimensão  as  funções  do  Conselho  Fiscal  são 
exercidas por um único fiscal,  nomeado pelo Ministro da Finanças, nos termos do n.º 3 do já 
citado artigo 47.º da Lei n.º 9/95, de 15 de Setembro.

ARTIGO 2.º
(Competência)

1. Compete ao Conselho Fiscal:

a) fiscalizar o cumprimento das normas reguladoras da actividade da empresa;
b) certificar  os  valores  patrimoniais  pertencentes  à  empresa  ou  por  ela  detidos,  como 

garantia, depósito, ou  qualquer outro título;
c) verificar  se  os  critérios  utilizados  pela  empresa  permitem  uma  correcta  avaliação  do 

património e dos seus resultados;
d) emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício apresentados pelo Director Geral, 

bem como sobre as alterações nele introduzidas pelo Conselho de Administração;
e) elaborar relatórios anuais sobre as sua acção fiscalizadora e submetê-los à apreciação do 

Ministro das Finanças, com conhecimento ao Ministério de tutela;
f) solicitar  a  convocação  extraordinária  do  Conselho  de  Administração,  sempre  que  o 

entenda necessário;
g) dar parecer sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelos órgãos de gestão da 

empresa;



h) emitir parecer acerca do orçamento e das operações financeiras externas da empresa;
i) elaborar relatórios trimestrais sobre a sua acção fiscalizadora e submetê-los à apreciação 

do Ministro das Finanças;
j) pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a empresa, por sua iniciativa ou à 

solicitação de qualquer dos seus órgão sociais.

2.  Os pareceres do Conselho Fiscal devem ser emitidos  no prazo máximo de 30 dias, 
contados  da  data  da  recepção  dos  documentos  ou  do  pedido  escrito  sobre  os  quais  deva 
pronunciar-se.

3. Sempre que  necessário e para o correcto desempenho das suas funções, o Conselho 
Fiscal pode,  com o acordo do Conselho de Administração,  ser assistido por autores externos, 
sendo o respectivo custo encargo da empresa.

4.  A empresa  deve  pôr  à  disposição   do Conselho  Fiscal  as  instalações,  os  meios  de 
trabalho e de transporte necessários ao desempenho das suas funções.

5. Os membros do Conselho Fiscal devem exercer, conjunta ou separadamente, as acções 
de verificação e de inspecção que considerem necessárias para o cabal cumprimento das suas 
funções fiscalizadoras.

6.  O  membro  do  Conselho  Fiscal  que  seja  técnico  de  contas  ou  tenha  formação 
contabilística deve, sem prejuízo da actuação dos outros membros, proceder a todos os exames e 
verificações  contabilísticas  necessários,  além  de  exercer  as  restantes  acções  específicas  do 
cumprimento das suas funções

ARGIGO 3.º
(Poderes)

Os membros do Conselho Fiscal no desempenho das suas funções podem:

a) solicitar da direcção da empresa a apresentação, para exame e verificação, dos seus livros, 
registos ou documentos, bem como certificar-se da existência, em cofre ou armazém de 
quaisquer valores, em dinheiro ou em mercadorias;

b) solicitar  os  órgãos  de  gestão  ou  de  qualquer  dos  seus  membros  informações  ou 
esclarecimentos sobre a actividade e funcionamento da empresa ou sobre quaisquer dos 
seus negócios;

c) solicitar  a terceiros,  que tenham realizado operações com ou por conta da empresa,  as 
informações de que necessitam para o esclarecimento dessas operações;

d) assistir às reuniões dos restantes órgãos da empresa.

ARTIGO 4.º
(Deveres)

1. Constituem deveres gerais dos membros do Conselho Fiscal:

a) exercer a sua acção fiscalizadora de modo consciencioso, prudente e imparcial:
b) guardar sigilo dos factos de que tenham conhecimento em razão das suas funções ou por 

causa delas, sem prejuízo da obrigação de participar às autoridades competentes os factos 
criminosos de que venham a ter conhecimento:



c) informar correctamente o Conselho de Administração e a Direcção Geral sobre as acções 
de verificação e fiscalização e diligências que tenham efectuado, assim como sobre os 
seus resultados;

d) informar os Ministros, das Finanças e de tutela da empresa,  sobre as irregularidades e 
inexactidões  que  tenham  verificado  e  sobre  os  esclarecimentos  que  lhe  tenham  sido 
prestados;

e) participar  nas reuniões do Conselho Fiscal  e  assistir  às  reuniões  conjuntas dos órgãos 
sociais em que se apreciem as contas da empresa e ainda naquelas para que tenham sido 
convocados.

2. É vedado aos membros do Conselho Fiscal a divulgação de segredos comerciais ou 
industriais da empresa de que tenham tomado conhecimento no desempenho das suas funções.

3.  Os membros  do Conselho Fiscal  ou o Fiscal  Único devem participar  ao Ministério 
Público os factos delituosos de que tomem conhecimento e que configurem crimes.

4.  Perdem o mandato  os  membros  do Conselho  Fiscal  que,  sem motivos  justificados, 
faltem a três reuniões ordinárias do Conselho.

ARTIGO 5.º
(Reuniões e deliberações)

1. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente, 
sempre  que  convocado  pelo  Presidente,  por  sua  iniciativa  ou  à  solicitação  fundamentada  de 
qualquer dos vogais.

2. O Conselho Fiscal reúne com os órgãos de gestão da empresa, por sua iniciativa ou à 
solicitação do presidente de qualquer dos órgãos sociais ou do seu director geral.

3. Para as reuniões do Conselho Fiscal devem ser obrigatoriamente convocados todos os 
seus membros em exercício.

4. Consideram-se regularmente convocados os membros que:

a) tenham assinado a convocatória;
b) tenham assistido a qualquer reunião em que na sua presença se tenha fixado o dia e a hora 

da reunião;
c) tenham sido avisados por qualquer outra forma acordada de convocação;
d) compareçam à reunião.

5.  Das  reuniões  do Conselho  Fiscal  devem ser  lavradas  actas,  assinadas  por  todos  os 
membros que nela tenham participado, das quais  constem obrigatoriamente:

a) os assuntos que constituem a ordem de trabalho;
b) a súmula das discussões das deliberações tomadas;
c) as declarações de voto, quando existam.

6. O Conselho Fiscal só pode reunir validamente com a presença da maioria  dos seus 
membros em exercício.

7.  As deliberações  são tomadas por maioria  de votos dos membros presentes,  tendo o 
presidente ou quem o substituir voto de qualidade, em caso de empate na votação.



8. Os membros do Conselho Fiscal devem declarar-se impedidos sempre que sejam postos 
à discussão e votação assuntos em que tenham interesses por si ou interposta.

ARTIGO 7.º
(Mandatos)

1. O mandato dos membros do Conselho Fiscal tem, em regra, a duração de três anos, 
salvo se o estatuto da empresa fixar prazo diferente.

2. Expirado o prazo do mandato, os membros do Conselho Fiscal mantêm-se em exercício 
até à sua efectiva substituição ou declaração de cessação de funções.

3. Os membros do Conselho Fiscal não pode exercer mais do que dois mandatos seguidos 
ou três interpolados na mesma empresa .

4. O mandato de membro do Conselho Fiscal não pode ser exercido simultaneamente em 
mais de duas empresas.

5. No caso da impossibilidade física ou legal, temporária, para o exercício das funções de 
membro do Conselho Fiscal da empresa, deve ser nomeado substituto, pelo tempo que durar o 
impedimento.

ARTIGO 8.º
(Ajudas de custo e despesas de transporte)

Os membros do Conselho Fiscal têm direito, nas suas deslocações em serviço da empresa, 
à atribuição de ajudas de custo e ao pagamento de transporte e alojamento, nos termos em que o 
são os membros dos restantes órgãos sociais.

ARTIGO 9.º
(Remunerações)

1.  A remunerações  dos  membros  do Conselho Fiscal  e  do Fiscal  Único,  conforme os 
casos, é fixado em 50% do salário-base do director geral da empresa.

2.  As remuneração dos membros  do Conselho Fiscal e do Fiscal  Único das Empresas 
Públicas constituem encargo da empresa.

ANEXO

Paradigma de Relatório dos Conselhos Fiscais

1 - Objectivo

O relatório do Conselho Fiscal tem como objectivo primordial a definição dum sistema de 
informação  padronizado  e  periódico,  que  permita  aos  Ministérios,  das  Finanças  e  de  tutela, 
efectuar o acompanhamento e o controlo macro - económico da empresa, bem como informar 
sobre o funcionamento dos Conselhos Fiscais e a forma da sua coordenação.

O relatório deve ser redigido de forma clara, objectiva e não deve ser demasiado longo.

2 – Prioridade



O relatório é elaborado trimestralmente até ao dia 15 do mês imediato ao do termo do 
trimestre a que diga respeito e deve ser assinado por todos os membros do Conselho Fiscal.

O relatório não deve ser prejudicado pelo eventual atraso dos registos contabilísticos da 
escrita da empresa, referindo as análise e testes efectuados aos elementos disponíveis na data da 
sua elaboração.

3 – Tramitação

O relatório deve ser encaminhado à Inspecção Nacional de Finanças, com conhecimento à 
Direcção Nacional de Contabilidade, que após parecer prévio, o submete à apreciação do Ministro 
das Finanças.

4 - Estrutura

O relatório deve abordar fundamentalmente a fiscalização da gestão e a apreciação das 
contas,  dando  cumprimento  às  normas  legais  e  estatutárias  e  às  informações  selectivas  que 
permitam  o  enquadramento  macro-económico  da  actividade,  devendo  conter  os  seguintes 
capítulos:

I – Introdução;

II – Análise do controlo contabilístico e da conformidade do procedimentos com a lei em vigor;
III – Acompanhamento da gestão;
IV – Apreciação das relações da empresa com o estado;
I – Conclusões;
VI – Anexos.

O conteúdo de cada capítulo é a seguinte:

I – Introdução:

Considerações  gerais  sobre  actividade  do  conselho  Fiscal,  eventuais  dificuldades 
encontradas na execução das suas funções. Isto é, as condições gerais e o contexto em que se 
desenvolveu a actividade da empresa.

Comentários sobre questões de organização interna e da estrutura da empresa.

II – Análise do controlo contabilístico e da conformidade dos procedimentos com a lei em 
vigor:

1. Natureza, âmbito/extensão e profundidade do trabalho efectuado pelo Conselho Fiscal, 
apreciação  do  relatório  dos  auditores  internos  e  externos,  quanto  às  verificações  de  natureza 
contabilística e aos outros procedimentos.

2. Principais políticas e critérios valorimétricos adoptados.

3. Análise crítica das situações irregulares detectadas, tendo como referência os princípios 
contabilísticos e de controlo interno.



4. Análise e comentários sobre aspectos específicos de interesse para a tutela da empresa, 
tais como:

4.1  Conformidade  dos  processos  de  inventário,  alienação  e  abate  de  activos  e  de 
desenvolvimento.

4.2. Conformidade dos processos de compras de maior volume com as regras legais e de 
desenvolvimento.

4.3. Conformidade na realização de investimentos dos métodos e critérios de adjudicação.

4.4. Grau de cumprimento, pela empresa, das recomendações constantes dos relatórios da 
Inspecção  Nacional  de  Finanças  e  das  sugestões  apresentadas  pelo  Conselho  Fiscal  e 
eventualmente pelos auditores.

4.5  Conformidade  do  processamento  das  despesas  de  representação,  de  donativos  de 
patrocínios com os procedimentos regulamentares estabelecidos na empresa.

4.6. Conformidade dos preços e tarifas com os legalmente aprovados.

III – Acompanhamento da gestão

1.  Natureza  do  trabalho  realizado  no  domínio  do  acompanhamento  da  gestão, 
designadamente  as  questões  analisadas  e  a  participação  em reuniões  do  órgão  de  gestão  da 
empresa.

2. Emissão de parecer sobre os instrumentos de gestão verificando a conformidade dos 
planos  e  orçamentos  anuais  e  plurianuais,  com os  pressupostos  macro-económicos  e  demais 
directrizes globais e sectoriais formuladas pelo Governo.

3. Validação da informação enviada pela empresa à tutela, no âmbito do sistema existente.

4. Análise crítica sobre nível de execução do Orçamento, nomeadamente na vertente de 
exploração e de investimento.

5. Análise crítica das decisões estratégicas da empresa, tendo em conta a situação interna e 
o contexto em que a mesma se insere.

6. Análise e comentários sobre aspectos específicos, tais como:

6.1. Cumprimento da decisões estatutárias e das orientações oficiais de gestão:

6.2. Alterações de remunerações e outras regalias do pessoal.

6.3. Evolução da massa salarial.

6.4. Adopção das recomendações sobre aspectos de gestão superiormente aprovadas.

7. Política de financiamento ao investimento.

8. Estrutura financeira.

IV – Relações com o Estado



1. Verificação da conformidade com as disposições legais reguladoras de.

1.1. Subsídios operacionais.
1.2. Dotações orçamentais.
1.3. Subvenções a preços.

2. Análise do cumprimento das obrigações fiscais.

3. Entrega de lucros ao estado.

V – Conclusões:

Síntese dos factos que o Conselho Fiscal considere dignos de levar ao conhecimento da 
tutela ou do Ministério das Finanças.

Proposta  de  medidas  concretas  que  o  Conselho  Fiscal  considere  necessário  tomar,  no 
âmbito da empresa quer pelo Governo, face às situações por si detectadas.

VI – Anexos:

Relatórios dos auditores externos.
Relatórios dos auditores internos.
Cópias dos mapas normalizados, enviados pela empresa aos Ministérios das Finanças e de 
tutela.
Outros  elementos  considerados  úteis  para  complementar  as  considerações  contidas  no 
relatório.

O Ministro, Mário de Alcântara Monteiro.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 21/98, DE 30 DE ABRIL
( D.R. Nº 20/98, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo nº 21/98
de 30 de Abril

Considerando  que  a  prevenção  dos  acidentes  nos  locais  de  trabalho  constitui  uma 
constante preocupação do Estado, tendente a proteger a segurança e saúde dos trabalhadores;

Considerando que a  eficaz  execução desta  tarefa  exige necessariamente  a  participação 
combinada  dos  empregadores  e  trabalhadores,  visando  a  satisfação  dos  seus  interesses  e  da 
economia no seu conjunto;

Nos termos do n.º 3 do artigo 114.º da Lei Constitucional, determino:



Artigo 1.º - É aprovado o regulamento geral das Comissões de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (R.G.3), anexo ao presente decreto executivo e dele faz parte integrante.

Artigo 2.º - O presente decreto executivo entra em vigor a partir da data da sua publicação

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Abril de 1998.

O Ministro, António Pitra Neto.
       

REGULAMENTO GERAL DAS COMISSÕES
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

DE TRABALHO (R:G 3.)

CAPÍTULO 1
Disposições Gerais

Artigo 1.º
(Objectivo)

O presente  regulamento geral  tem por objectivo estabelecer  as normas que regerão as 
Comissões de Prevenção de Acidentes de Trabalho, adiante designada por «CPAT»,com vista a 
permitir a participação dos trabalhadores no programa de prevenção dos acidentes nos locais de 
trabalho.

ARTIGO 2.º
(Âmbito de aplicação)

São  obrigadas  por  este  regulamento  geral  as  empresas  públicas,  mistas,  privadas  e 
cooperativas que empreguem um número igual ou superior à 50 trabalhadores, bem como aquelas 
que tenham postos de trabalho que apresentem maiores riscos de acidentes de trabalho ou doenças 
profissionais, mesmo não tendo técnicos de segurança de trabalho.

ARTIGO 3.º
(Conceitos)

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho  (CPAT):  é  um órgão  paritário  de 
aconselhamento instituído em determinadas  empresas,  integrado por diversas entidades 
para observar, diagnosticar e relatar as condições de riscos profissionais no ambiente de 
trabalho, para sugerir medidas preventivas, com vista a reduzir ou eliminar os riscos que 
ameacem a saúde ou a integridade física dos trabalhadores no local de trabalho;

b) Organismo reitor: é o organismo que rege a política de Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho e que nos termos do Decreto n.º 31/94 é o Ministério da Administração Pública, 
Emprego e Segurança Social;

c) Autoridade competente: são as autoridades dos organismos da Administração Central do 
Estado intervenientes na política de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho;



d) Local de Trabalho: são os lugares onde os trabalhadores se encontram por razões do seu 
trabalho, sob controlo directo ou indirecto da entidade empregadora.

CAPÍTULO II
Da composição e finalidade

ARGIGO 4.º
(Composição)

1. A composição da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho deverá obedecer a 
critérios  que  permitam  ter  nela  representados  a  maior  parte  dos  sectores  da  empresa, 
especialmente  as  áreas  que apresentam maiores  riscos  ou um elevado índice  de acidentes  de 
trabalho.

2. A Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho será composta por número mínimo 
de 4 e máximo de 12 membros que serão designados em função das necessidades e dimensões de 
cada empresa.

3. A Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho deverá ter um número igual de 
representantes dos trabalhadores, eleitos em assembleia e da entidade empregadora, designados 
pela direcção da respectiva empresa.

ARTIGO 5.º
(Prestação de serviços)

O desempenho de funções na Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho pelos 
trabalhadores da empresa é para todos os efeitos considerados como uma prestação normal de 
serviço.

ARTIGO 6.º
(Assessoria)

1. A Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho será assessorada por um técnico de 
segurança do trabalho da respectiva empresa, designado pela sua direcção.

2.  Caso  a  empresa  não  disponha  de  técnicos  de  segurança  de  trabalho,  a  entidade 
empregadora designará um responsável para a sua assessoria, promovendo a formação deste junto 
das instituições competentes.

ARTIGO 7.º
(Objectivos)

As  Comissões  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho  deverão  cumprir  os  seguintes 
objectivos:

a) promover  as  auto-inspecções,  a  pedido  da  direcção  da  empresa  ou  dos  Serviços  de 
Segurança e Higiene no Trabalho, visando a detecção dos riscos de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais;

b) sugerir  medidas de prevenção julgadas necessárias por iniciativa própria ou através de 
sugestões dos trabalhadores, encaminhando-as aos Serviços de Segurança e Higiene no 
Trabalho ou à entidade empregadora;



c) auxiliar na promoção e instrução dos trabalhadores em matéria de Segurança, Higiene e 
Saúde no trabalho;

d) sugerir ou dar pareceres aos programas de prevenção e apoiar os Serviços de Segurança e 
Higiene no Trabalho na sua execução;

e) promover  a  observância  das  leis,  regulamentos  internos  e  das  normas  superiormente 
aprovadas;

f) despertar o interesse dos trabalhadores na prevenção de acidentes de trabalho, bem como 
de  doenças  profissionais,  estimulando-os  de  forma  permanente  a  adoptarem  um 
comportamento preventivo durante o trabalho;

g) colaborar com a entidade empregadora na investigação e análise das causas dos acidentes 
de trabalho e das doenças profissionais;

h) sugerir a realização de cursos de treinamentos e campanhas necessárias para melhorar o 
comportamento do trabalhador quanto à Segurança e Higiene no Trabalho;

i) encorajar  os  trabalhadores  para  o  uso  correcto  e  conservação  de  Equipamentos  de 
Protecção Individual (EPI), assim como os meios colectivos de segurança, colocados à sua 
disposição;

j) propor  a  entidade  empregadora,  a  concessão  de  estímulos  materiais  e  morais  aos 
trabalhadores  que  se  distingam  na  aplicação  prática  e  correcta  das  normas,  medidas 
seguras e preventivas, nos seus postos de trabalho.

CAPÍTULO III
Das Competências dos Membros da Comissão

de Prevenção de Acidentes de Trabalho

ARTIGO 8.º
(Direcção da Comissão de Prevenção

de Acidentes de Trabalho)

1.  A  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho  deve  ser  dirigida  por  um 
Presidente designado pela entidade empregadora como seu representante.

2.  No caso  de  eventuais  impedimentos  ou  afastamentos  temporários  do  Presidente  da 
Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a entidade empregadora indigitará um outro 
membro para assumir o cargo.

ARTIGO 9.º
(Do Secretário e suas competências)

1. A Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho terá um secretário designado pela 
entidade empregadora.

2. O cargo de secretário será desempenhado por um técnico dos Serviços de Segurança e 
Higiene no Trabalho da empresa.

3. A entidade empregadora designará o substituto do Secretário da Comissão de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, em caso de impedimentos, afastamento temporário ou por cessação do 
contrato de trabalho.

4. Compete ao Secretário da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho:

a) investigar as causas dos acidentes de trabalho e doenças profissionais em colaboração com 
a Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho «CPAT)», proceder aos respectivos 



registos  e  informar  à  Direcção  da  Empresa,  para  posterior  comunicação  às  entidades 
competentes;

b) elaborar e executar programas de prevenção contra os riscos profissionais previamente 
aprovada  pela  Direcção  da  Empresa,  desde  que  ouvida  a  Comissão  de  Prevenção  de 
Acidentes de Trabalho e sugerir a sua actualização

c) organizar,  orientar  e preparar  tecnicamente a  Comissão de Prevenção de Acidentes  de 
Trabalho e seminariar constantemente os seus membros eleitos;

d) outras actividades inerentes à sua actividade específica que forem aconselháveis.

ARTIGO 10.º
(Competência do Presidente)

Compete ao Presidente da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho:

a) elaborar os planos de trabalho da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho à luz 
do estipulado no artigo 7.º do presente diploma e submeter à aprovação Da direcção da 
empresa;

b) presidir  as  reuniões  e  coordenar  todas  as  actividades  da  Comissão  de  Prevenção  de 
Acidentes de Trabalho remetendo os resultados à entidade empregadora;

c) analisar as estatísticas dos acidentes de trabalho e as respectivas circunstâncias, visando a 
sua prevenção;

d) velar  pela  elaboração  e  registo  das  actas  das  reuniões,  dos  relatórios  das  actividades 
desenvolvidas  e  da  sua  respectiva  informação,  quando  solicitada  pelas  autoridades 
competentes;

e) promover  e  manter  o  relacionamento  com  os  Serviços  de  Segurança  e  Higiene  no 
Trabalho e demais órgão da empresa

f) atribuir tarefas aos membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tendo 
em conta os seus conhecimentos em matéria de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

ARTIGO 11.º
(Competência dos membros)

Compete aos membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o seguinte:

a) participar nas reuniões da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho e aprovar as 
suas recomendações;

b) frequentar cursos de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, promovidos pela entidade 
empregadora ou pelas autoridades competentes; 

c) velar  para  que  os  objectivos  da  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho 
previstos no artigo 7.º sejam cumpridos na íntegra;

d) emitir pareceres sobre os programas de prevenção da empresa e outros documentos que 
lhes forem submetidos.

CAPÍTULO IV
Dos Deveres da Entidade Empregadora

e dos Trabalhadores

ARTIGO 12.º
(Deveres da entidade empregadora)

A entidade empregadora tem os seguintes deveres:



a) valorizar  integralmente  a  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho, 
proporcionando aos seus integrantes os meios necessários para o desempenho das suas 
obrigações;

b) analisar periodicamente as recomendações resultantes das auto-inspecções realizadas e das 
investigações dos acidentes de trabalho ocorridos na empresa, assim como determinar a 
aplicação de medidas seguras, mantendo a Comissão informada;

c) convocar eleições para a escolha dos representantes dos trabalhadores na Comissão de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, desde que ouvida a Comissão Sindical;

d) garantir a participação dos representantes dos trabalhadores na Comissão de Prevenção de 
Acidentes  de  trabalho,  nas  reuniões  ordinárias  e  extraordinárias,  mesmo  quando  se 
realizam dentro do horário normal de trabalho;

e) conservar os arquivos da empresa, as actas das reuniões e os relatórios das actividades 
realizadas  periodicamente,  remetendo  apenas  à  delegação  do  organismo  reitor  os 
relatórios dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais, bem como os respectivos 
modelos estatísticos de acordo com a legislação vigente.

ARTIGO 13.º
(deveres do trabalhadores)

Os trabalhadores têm os seguintes deveres:

a) eleger os representantes da Comissão de prevenção de Acidentes de Trabalho;
b) informar a Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho e os Serviços de Segurança e 

Higiene no Trabalho da empresa, sobre as situações de risco apresentando sugestões para 
a melhoria das condições de trabalho;

c) cumprir  com  as  normas,  regulamentos  internos  e  instruções  emanadas  da  entidade 
empregadora ou autoridade competente, de acordo com a legislação vigente.

CAPÍTULO V
Do Funcionamento

ARTIGO 14.º
(Processo eleitoral)

1. As eleições dos membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho serão 
convocadas com 45 dias de antecedência da data de termo do mandato da Comissão de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho cessante.

2. A convocatória será feita pela entidade empregadora que designará uma comissão de 3 
membros com as atribuições da Comissão Eleitoral e da Mesa da Assembleia Eleitoral.

3. Da Comissão designada no ponto 2 fará parte um representante dos trabalhadores.

4. A lista dos candidatos a membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
deverá ser afixada no local  de trabalho,  para conhecimento de todos trabalhadores,  antes das 
eleições.

5. A eleição deverá realizar-se durante as horas normais de funcionamento da empresa 
através do processo de uma urna móvel ou da Assembleia Eleitoral  convocada para um local, dia 
e horas determinadas ou mediante qualquer outro processo a ser decidido pela Comissão Eleitoral.



6.  No caso  do  processo  escolhido  ser  o  da  Assembleia  Eleitoral,  esta  considerar-se-á 
validamente constituída na hora marcada, desde que se façam presente 50% + 1 do número total 
dos trabalhadores da empresa, em segunda convocatória, uma hora depois, com a presença de 
qualquer número de trabalhadores.

7. No prazo de 3 dias a contar da data da eleição a Comissão Eleitoral afixará os resultados 
do acto eleitoral.

8. Seguir-se-á um prazo de 7 dias durante o qual todo trabalhador poderá apresentar por 
escrito as reclamações referentes aos resultados com base nas eventuais irregularidades ocorridas 
no acto eleitoral.

9. Estas reclamações serão apreciadas e analisadas pela Comissão Eleitoral, que, no prazo 
de 2 semanas poderá recorrer à Inspecção Geral do Trabalho (I.G.T.) para confirmar ou alterar os 
resultados do acto eleitoral.

10. Os membros eleitos tomarão posse na presença dos membros da Comissão Eleitoral e 
da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho cessante, no último dia do mandato destes 
ou em outra data mais próxima possível.

11.  Caso  a  tomada  de  posse  ocorra  depois  de  findo  o  prazo  normal  do  mandato  da 
Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho cessante,  as funções desta considerar-se-ão 
automaticamente prorrogada até à data da tomada de posse da nova Comissão de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho.

12. Os membros designados ou eleitos deverão constar de uma lista afixada no local de 
trabalho, para conhecimento de todos os trabalhadores.

ARTIGO 15.º
(Atribuições da Comissão Eleitoral)

Compete à Comissão Eleitoral:

a) coordenar as actividade preparatórias do processo eleitoral;
b) velar pelo bom andamento do processo eleitoral;
c) elaborar as listas dos candidatos à membros da Comissão de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho;
d) supervisionar as mesas ou as urnas móveis de voto;
e) fazer a contagem de votos;
f) publicar os resultados eleitorais;
g) apreciar e decidir sobre as reclamações referentes aos resultados eleitoras nas condições 

previstas no ponto 9 do artigo 14.º deste diploma.

ARTIGO 16.º
(Arquivo do processo)

As empresas  deverão  manter  arquivados  os  processos  eleitorais,  devendo  os  mesmos 
conter  apenas  a  convocatória  das  eleições,  bem  como  o  calendário  anual  das  reuniões  da 
Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que deverão especificar a data e local de cada 
reunião.

ARTIGO 17.º



(Registo da Comissão de Prevenção de Acidentes de trabalho)

As Comissões  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho  criadas  ao  abrigo  do  presente 
decreto  executivo  deverão  ser  registadas  na  respectiva  Delegação  Provincial  do  Ministério 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social no prazo  de 30 dias após a data da tomada 
de posse dos seus membros.

ARTIGO 18.º
(Membros titulares)

1. serão considerados membros titulares os candidatos representantes dos trabalhadores 
mais votados, tendo em conta o que se estabelece nos n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º

2. Em caso de empate, assumirá a categoria de membro titular o candidato que tiver mais 
tempo de serviço em relação aos demais.

3.Os demais candidatos votados assumirão a condição de suplente por ordem decrescente 
de votos

ARTIGO 19.º
(Folha de votação)

1. Em cada processo deverá haver uma folha de votação,  a ser arquivada na empresa, 
enquanto durar o mandato da Comissão.

2. Caso se registarem irregularidades, poderá a Inspecção Geral do Trabalho (I.G.T.) do 
Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social anular o processo eleitoral e 
orientar a sua repetição, num prazo não inferior a 15 dias.

ARTIGO 20.º
(Duração do mandato)

1.  A  duração  do  mandato  dos  membros  da  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes  de 
Trabalho será de 3 anos, sendo permissível a sua reeleição.

ARTIGO 21.º
(Perda de mandato)

1. O membro titular eleito perderá o seu mandato, quando faltar a 5 reuniões ordinárias 
consecutivas, sem a devida justificação, sendo substituído por um membro suplente ou quando 
tiver lugar a rescisão do contrato de trabalho.

2. O representante da entidade empregadora perderá o seu mandato se faltar em mais de 5 
reuniões  ordinárias  consecutivas,  sem  a  devida  justificação,  sendo  substituído  por  um  novo 
representante nomeado pela entidade empregadora.

ARTIGO 22.º
(Novo mandato)

Os  membros  eleitos  da  Comissão  de  Prevenção  de  Acidentes  de  Trabalho  e  os 
representantes nomeados pela entidade empregadora para o novo mandato serão empossados no 
dia imediato ao termo do mandato anterior.



ARTIGO 23.º
(Cessação do contrato do Presidente)

1. Ocorrido a cessação do contrato de trabalho do Presidente da Comissão de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, a entidade empregadora nomeará outro em sua substituição.

2. O acto de empossamento do novo Presidente da Comissão de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho, realizar-se-á após a sua apresentação em Assembleia de Trabalhadores.

ARTIGO 24.º
(Transferência)

1.  Os membros  representantes  dos  trabalhadores  enquanto  ao  serviço  da Comissão  de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, só poderão ser transferidos para outras localidades quando a 
situação se dever a razões de trabalho da empresa.

2. A entidade empregadora deverá informar da transferência à Delegação Provincial do 
Ministério da Administração Publica, Emprego e Segurança Social.

CAPÍTULO VI
Dos Acidentes de Trabalho

ARTIGO 25.º
(Acidentes de trabalho)

1. A Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho deverá promover a cooperação 
com a entidade empregadora e com o Serviço de Segurança e Higiene no Trabalho da empresa, 
para a investigação dos acidentes de trabalho ocorridos.

2.  A entidade empregadora  cumprirá  com o preceituado na legislação vigente,  no que 
concerne a informação às autoridades sobre os acidentes ocorridos na empresa.

CAPÍTULO VII
Da capacitação

ARTIGO 26.º
(Capacitação)

1. A entidade empregadora deverá promover a capacitação dos membros da Comissão de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, no domínio da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, 
para o melhor desempenho das suas tarefas durante a vigência do mandato.

2. Não será obrigatória a participação dos trabalhadores que já tenham frequentado curso 
de  capacitação  promovidos  pelas  autoridades  competentes,  assim  como  dos  especialistas  na 
matéria, podendo os membros participar em cursos de actualização.

CAPÍTULO VIII
Disposições finais

ARTIGO 27.º
(Período de transição)



As empresas terão um período de um ano a contar da data de entrada em vigor do presente 
diploma, para criação das condições que permitirão o cumprimento das obrigações nele previstas.

ARTIGO 28.º
(Legislação revogada)

Ficam revogadas todas disposições regulamentares que contrariem o disposto no presente 
decreto executivo.

ARTIGO 29.º
(Entrada em vigor)

O presente decreto executivo entra em vigor a partir da data da sua publicação.

O Ministro, António Pitra Neto.

1999

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 6/99, DE 3 DE SETEMBRO
( D.R. Nº 36/99, 1ª SÉRIE )

Lei n.º 6/99
de 3 de Setembro

O actual quadro jurídico-constitucional da República de Angola, torna a Lei n.º 9/89, de 
Dezembro,  desajustada  ao  modelo  de  economia  de  mercado,  diminuindo  a  sua  eficácia  no 
compete ao crime de natureza económica.

Assim, visando dotar o Estado de um instrumento jurídico capaz de se adaptar à actual 
conjuntura económica e social e que salvaguarde a estabilidade e a eficácia.

Urgindo  tipificar  novas  condutas  anti-sociais  no  domínio  fiscal  e  do  abastecimento 
público, privilegiando nos crimes as penas de multa por um lado e por outro, dando ênfase às 
contravenções.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88.º da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

LEI DAS INFRACÇÕES CONTRA
A ECONOMIA

CAPÍTULO I



Disposições Gerais

ARTIGO 1.º
(Definição)

São infracções contra a economia as acções ou omissões previstas na presente lei,  que 
causem prejuízo financeiro ou económico à República de Angola ou que contrariem os interesses 
fundamentais que regem a sua economia.

ARTIGO 2.º
(Legislação subsidiária)

Às infracções previstas neste diploma são subsidiariamente aplicáveis as disposições do 
Código Penal e da legislação penal complementar.

ARTIGO 3.º
(Responsabilidade solidária)

1.  As  empresas  públicas,  privadas,  mistas,  cooperativas,  bem  como  qualquer  pessoa 
colectiva, ou singular ainda que irregularmente constituída, são solidariamente responsáveis pelas 
multas  previstas  neste  diploma  e  pelas  indemnizações  em  que  forem  condenados  os  seus 
directores, empregados ou representantes, desde que estes tenham agido nesta qualidade ou no 
interesse daquelas entidades.

2. A responsabilidade das entidades referidas no número anterior cessa caso os directores, 
empregados ou representantes, autores do crime, tenham agido contra as  ordens da administração 
ou  da  direcção  a  tais  entidades  não  tenham  obtido  quaisquer  vantagem  ou  benefícios, 
voluntariamente deles não se tenham aproveitado ou espontaneamente os tenham devolvido à sua 
legítima proveniência.

ARTIGO 4.º
(Presunção de responsabilidade)

Sempre que a infracção diga respeito à má qualidade, deficiência na composição, peso ou 
medida dum produto e se trate de géneros pré-embalados, presume-se que a responsabilidade cabe 
ao embalador,  armazenista  ou retalhista  cujo nome,  firma ou denominação social,  figurem no 
rótulo ou na falta destas menções, a quem lançou o produto pré-embalado no mercado interno ou 
internacional

ARTIGO 5.º
(Graduação das penas de multa)

As multas previstas na presente lei são graduadas nos seguintes termos:

a) sempre que a infracção envolva mercadoria ou moeda, o limite mínimo é correspondente 
ao valor da mercadoria  que constitui  o objecto da infracção e  o limite  máximo o seu 
décuplo;

b) no  caso  das  infracções  não  envolverem  mercadorias,  a  multa  é  fixada  por  tempo 
determinado, correspondendo cada dia de multa a cinco salários da função pública, que o 
juiz estabelece tendo em conta a situação económica e financeira do arguido.

ARTIGO 6.º
(Reincidência)



Os limites mínimo e máximo das penas de multas estabelecidas pelo presente diploma 
elevem-se  para  o  dobro  ou  para  o  triplo  consoante  ocorram  a  primeira  reincidência  ou  as 
seguintes, sem prejuízo da aplicação cumulativa do disposto no parágrafo 1º do artigo 63.º do 
Código Penal, se for disso.

ARTIGO 7.º
(Circunstâncias agravantes)

Além  das  fixadas  no  artigo  34.º  do  Código  Penal  constituem  também  circunstâncias 
agravantes das infracções contra a economia:

1. Ter sido praticada a infracção verificando-se falta ou insuficiência de bens ou serviços 
para abastecimento do mercado, desde que tenha incidido sobre algum desses bens ou serviços.

2. ter a infracção favorecido no todo ou na maior proporção interesses estrangeiros em 
detrimento de interesses nacionais.

3. Ter a infracção influído numa subida anormal de preços.

4.  Ter  sido  cometida  a  infracção  por  quem detenha  a  direcção  ou  administração  das 
empresas públicas ou mistas de produção de bens ou serviços.

5. Resultar da infracção dano ou manifesto perigo para a saúde do consumidor.

6.  Ter-se  o  infractor  aproveitado  do  estado  de  premente  carência  do  consumidor 
relativamente ao bem ou serviço objecto da infracção, com conhecimento desse estado.

7.º  Representar  o bem ou serviço objecto da infracção parte  dominante  do volume da 
produção ou existência da entidade a que se refere a infracção.

8.º Ter resultado da infracção a paralisação de qualquer unidade económica.

9. Ter resultado da infracção o incumprimento de programas específicos subsidiados pelo 
Estado ou por organizações nacionais e internacionais, particularmente destinados a beneficiar as 
populações carenciadas e das zonas rurais.

10. Ocasionar a infracção grave dano individual ou colectivo.

11.  Ter  sido  praticada  a  infracção  encontrando-se  o  País  em  estado  de  sítio  ou  de 
emergência ou situação de excepção prevista no artigo 67.º da Lei Constitucional.

ARTIGO 8.º
(Circunstâncias agravantes especiais)

Os limites mínimos e máximos das penas de multa estabelecidas na presente lei, elevam-se 
para o dobro quando se verifique qualquer das circunstâncias, 1.ª, 2.ª, e 3.ª, referidas no artigo 
anterior,  sem prejuízo da aplicação cumulativa do disposto no parágrafo 1.º  do artigo 63.º do 
Código Penal, se for caso disso.

ARTIGO 9.º
 (Medidas de segurança) 



1. São aplicáveis, no domínio das actividades ilícitas a que se refere este diploma medidas 
de segurança fixadas pelo artigo 70.º do Código Penal.

2.  A  medida  de  interdição  do  exercício  da  profissão  pode  ser  imposta  a  qualquer 
comerciante ou industrial ou, com as necessárias adaptações, às sociedades civis e comerciais e 
além dos efeitos e consequências  prescritos no parágrafo 5.º  do artigo 70.º  do Código Penal, 
importa:

a) o encerramento do estabelecimento;
b) a cessação das licenças ou autorizações relacionadas com o exercício da profissão e para 

os vendedores das feiras ambulantes ou mercados públicos, a perda da concessão ou a 
proibição de ocupação dos locais de venda;

c) a suspensão do exercício dos direitos provenientes da inscrição na associação respectiva.

ARTIGO10.º
(Fundamentos das medidas de segurança)

A  aplicação  das  medidas  de  segurança  tem  por  fundamento  o  perigo  da  actividade 
delituosa contra o abastecimento público ou contra os interesses da economia nacional,  sendo 
considerados como indícios especialmente reveladores dessa perigosidade:

a) o concurso de três condenações por crime dolorosos previstos no presente diploma;
b) a  condenação  por  crime  que  revele  manifesto  desprezo  pelos  interesses  da  economia 

nacional e da saúde do consumidor;

c) O  abate  de  quaisquer  animais  para  o  consumo  público  sem  inspecção  sanitária  e  o 
fornecimento ao público de carne de animais abatidos clandestinamente ou produtos com 
ela fabricados;

d) A comparticipação voluntária em associação ou acordos destinados a obter, por qualquer 
modo, a alteração do movimento normal da vida económica.

ARTIGO 11.º
(Tentativa)

Nos crimes previstos na presente lei a tentativa é sempre punível.

ARTIGO 12.º
(Fundamentos para a apresentação de mercadorias)

A apreensão de produtos ou mercadorias pode ter lugar quando necessário à instrução do 
processo ou à cessação da ilicitude ou ainda nos casos de indícios de infracção capaz de importar 
a sua perda, mediante despacho do Ministério Público que designa o respectivo fiel depositário.

ARTIGO 13.º
(Perda de bens)

Salvo legítimo direito de terceiros, consideram-se perdidos à favor do Estado os bens que 
constituem objecto das infracções dolosas consumadas  ou tentadas  previstas nos artigos,  17.º, 
22.º, 27.º, 29.º, 30.º 32.º, 33., 34.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 41.º, 44.º, à 50.º de presente lei.



ARTIGO 14.º
(Arresto preventivo)

Nos casos de justo receio de insolvência do arguido ou de ocultação de bens, se a multa 
provável não for inferior ao triplo da massa salarial mensal da empresa, pode o Ministério Público 
requer o arresto sobre os bens do indiciado, a fim de garantir a responsabilidade pecuniária em 
que ele possa incorrer, de acordo com as normas aplicáveis do Código de Processo Civil.

ARTIGO 15.º
(Isenção de caução ou arresto)

1.  A  exigência  de  caução  destinada  a  garantir  o  pagamento  da  parte  pecuniária  da 
condenação fica sem efeito ou é convenientemente reduzida quando o arresto assegure, total ou 
parcialmente o pagamento.

2. A caução pode ser voluntariamente prestada, a fim de que o arresto fique sem efeito.

3. A caução economia requerida antes de efectuado o arresto faz sobrestar na realização 
deste depois da referida decisão transitar em julgado.

ARTIGO 16.º
( Dano insignificante)

Sempre que o dano decorrente da infracção não seja superior ao triplo do salário mínimo 
da  função  pública  o  limite  máximo  da  prisão  é  de  3  meses,  podendo  esta  ser  suspensa  ou 
substituída por multa consoante as circunstâncias.

CAPÍTULO II
Infracções Contra os Bens Económicos

ARTIGO 17.º
(Apropriação ilegítima de bens)

1. Aquele que, por força do cargo ou função que desempenha, detiver a administração, 
gerência  ou  capacidade  de  dispor  de  bens  ou  valores  que  sejam propriedade  do  Estado,  de 
empresas  públicas  ou  mistas  e  deles  ilegitimamente  se  apropriar  ou  permitir  que  outrem se 
aproprie é punido com as penas do crime de peculato, previsto no artigo 313.º do Código Penal. 

2.  Na  mesma  pena  incorre  aquele  que  intencionalmente  se  aproprie  ou  deixe  outrem 
apropriar-se dos mesmos bens ou valores quando estes vierem à sua posse por qualquer meio, 
mesmo fraudulentos, pelo facto do exercício das suas funções na entidade lesada.

3. No caso do n.º 1, do presente artigo a negligência é punida com prisão até 1 ano e 
multa.

ARTIGO 18.º
(Destruição intencional de bens)

1. Aquele que, por força do cargo ou funções que desempenha, detiver a administração, 
gerência ou capacidade de dispor de bens que forem propriedade do Estado de empresa públicas, 
de capitais públicos ou mistos e dolosamente os delapidar, destruir ou deteriorar, será punido, de 
acordo com valor dos bens nos termos do artigo 421.º do Código Penal em vigor.



2. Se a destruição, deterioração ou perda de bens ou de seu valor económico ocorrer por 
inobservância de normas técnicas de protecção ou função que desempenha ou do serviço que lhe 
tiver sido incumbido, a pena será de prisão até 2 anos e multa.

ARTIGO 19.º
(Uso indevido de bens e serviço)

1.  Todo  o  dirigente,  responsável  ou  trabalhador  de  organismo  público  ou  misto  que, 
infringindo  disposições  legais,  regularmente  emanadas  de  entidades  competentes,  utilize  ou 
permita que utilizem em seu benefício ou de terceiros, bens de equipamento ou força de trabalho 
que lhe estão confiados ou sob a sua autoridade ou controlo, será punido com prisão até 2 anos e 
multa nos termos da alínea b) do artigo 5.º da presente lei.

2. No caso de negligência a pena  de prisão é de 6 meses e multa.

ARTIGO 20.º
(Difusão ilegal de invento)

1. Aquele que, sem autorização das autoridades competentes, registar, difundir ou permitir 
a utilização no estrangeiro de um invento ou de qualquer outra realização técnica útil, feito ou 
substancialmente aperfeiçoado com meios  humanos,  materiais  ou financeiros  da República de 
Angola é punido com prisão até 2 anos e multa de 30 dias.

2. Se da prática dos factos descritos no número anterior resultar prejuízo particularmente 
grave para a economia nacional, a pena é de prisão de 6 meses a 2 anos e multa de 90 dias.

ARTIGO 21.º
(Violação de normas de protecção de segurança)

1. Aquele que deixar de cumprir as normas de protecção ou de segurança fixadas na lei ou 
em regulamento especial,  destinadas a prevenir  um perigo para vida ou integridade física das 
pessoas ou dos bens patrimoniais é punido com prisão até 1 ano e multa de 45 dias.

2. No caso de negligência, a pena é de prisão até 6 meses e multa de 15 dias

ARTIGO 22.º
(Falsificação de mercadorias)

1. Aquele que comete o crime de falsificação de mercadorias é punível com prisão até 2 anos 
e multa, quem produzir, transformar, importar, exportar, tiver em depósito, em exposição para 
venda ou vender bens:

a) falsificados, incompletos da sua composição peso ou medida;
b) contendo  qualquer  vício  que  os  tornem impróprios  ou  inadequados  ao  fim  a  que  se 

destinam;
c) de natureza diferente ou de qualidade e ou quantidade interior às que afirmar possuírem ou 

apresentar;
d) originalmente genuínos e de boa qualidade, cuja alteração induza o consumidor em erro 

acerca da sua verdadeira qualidade, natureza ou composição

2. No caso de negligência a pena é de prisão até 6 meses e multa.



ARTIGO 23.º
(Falsa indicação de qualidade ou falsa designação)

1. Aquele que, num certificado de qualidade ou em qualquer outro documento oficial que 
sirva para atestar a qualidade, a composição ou a origem de um produto, fizer constar um dado 
falso,  incompleto  ou  incorrecto  acerca  da  qualidade,  composição  ou  origem  desse  bem  ou 
qualquer que não corresponda a verdade é punido com prisão até 2 anos e multa, se pena mais 
grave lhe couber, nos termos da legislação penal vigente. 

2. No caso de negligência a pena é de prisão até 6 meses e multa.

ARTIGO 24.º
(Utilização indevida de subvenção ou subsídio)

1.  Aquele  que  utilizar  prestações  obtidas  a  título  de  subvenção  ou  subsídio  para  fins 
diferentes daqueles a que legalmente se destinavam é punido com prisão até 2 anos e multa de 90 
dias.

2.  Na mesma pena incorre  quem utilizar  prestação obtida a título  de crédito  para fim 
diferente do previsto na Linha de crédito determinada por entidade legalmente compete.

CAPÍTULO III
Infracções Contra o Regime Económico

ARTIGO 25.º
(Danos emergentes do não cumprimento de funções)

Aquele que, por causa que lhe seja imputável não cumprir os deveres inerentes ao cargo 
ou função que desempenha ou que lhe foi atribuído, em qualquer organismo, empresa pública ou 
mista e ocasionar prejuízo grave ao funcionamento, da actividade económica ou ao rendimento da 
instituição é punido com prisão até 2 anos e multa até 60 dias.

ARTIGO 26.º
(Exercício ilegal de actividades económicas)

1. Aquele que cometa a infracção de exercício ilegal de actividades económicas, punível com 
multa, aquele que exercer qualquer tipo de actividade de produção, importação, exportação ou 
comercialização de bens ou prestação de serviços:

a) sem estar habilitado com a competente licença;
b) com autorização provisória caducada;
c) fora da jurisdição provincial ou municipal do licenciamento para a qual a autorização ou 

licença foi emitida;
d) através da licença passada em nome de outrem;  
e) diferente da classe para qual está licenciado;  
f) ou de importação de bens diferentes dos constantes da respectiva licença.

2. A reincidência é punível com prisão até 6 meses e multa.

ARTIGO 27.º
(Exercício de actividade económicas proibidas)



1  Aquele  que  produzir  ou  comercializar  bens  ou  prestar  serviços  suja  produção, 
comercialização ou prestação sejam proibidas no território nacional é punido com prisão até 2 
anos e multa.

2. Nas mesmas penas incorre quem com o intuito lucrativo, receber, transformar, ocultar, 
por qualquer forma adquirir ou assegurar a posse, transmitir, contribuir para transmitir bens cuja 
produção ou comercialização sejam proibidas em território nacional.

ARTIGO 28.º
(Administração danosa)

1. Aquele que sendo responsável pela administração ou direcção de organismos do Estado, 
empresa  pública  ou  mista  e  infringindo  intencionalmente  as  determinações  constantes  dos 
programas  económicos  nacionais  ou  da  instituição  ou  ordens  dadas  por  qualquer  entidade 
competente,  provocar  uma  queda  na  actividade  económica  ou  no  rendimento  produtivo  ou 
qualquer dano patrimonial na instituição é punido com prisão até 2 anos e multa de 60 dias.

2. No caso de negligência a pena é de prisão até 6 meses e multa de 15 dias.

ARTIGO 29.º
(Descaminho de mercadorias subvencionadas
ou adquiridas com fundo cambial de Estado)

Aquele  que  adquirir  mercadorias  subvencionadas  ou com recurso a  fundo cambial  do 
Estado afim de serem comercializadas em determinadas localidades ou estabelecimento e lhe der 
destino diferente é punido com prisão até 2 anos e multa correspondente.

ARTIGO 30.º
(Recepção)

Aquele que,  com a intenção de comercializar  adquirir  por  qualquer  título,  receber  em 
penhor, transmitir ou contribuir para transmitir, obtiver ou, por qualquer forma assegurar para si 
ou para terceiro, a posse de bens que saiba terem sido obtidos por outrem mediante um facto 
criminalmente ilícito é punido com prisão até 2 anos e multa correspondente.

ARTIGO 31.º
(Rejeição de moeda)

1.  Sem  prejuízo  do  que  estiver  legalmente  estabelecido,  aquele  que,  nas  transacções 
comerciais,  recusar  moeda  nacional  com curso  legal  é  punido  com multa  entre  o  triplo  e  o 
nónuplo do valor do montante rejeitado.

2. A reincidência é punível com prisão até 6 meses e multa.

ARTIGO 32.º
(Tráfico ilícito de moeda)

1. Aquele que, em contravenção do que estiver estabelecido nas leis e regulamentos, impor 
ou importar ou exportar moeda nacional ou estrangeira, é punido com pena de prisão até 2 anos e 
multa até 60 dias.



ARTIGO 33.º
(Retenção de moeda)

Aquele  que,  contrariando  o  disposto  neste  diploma,  retiver  indevidamente,  fora  dos 
circuitos da instituições financeira, valores avultados em dinheiro, com o objectivo de o introduzir 
no mercado, provocando a infracção os deflação, é punido com pena de prisão até 2 anos e multa 
até 60 dias, com perda dos bens à favor do Estado.

ARTIGO 34.º
(Trafico ilícito de metais e de pedras preciosas

não lapidadas)

1. Sem prejuízo do disposto em legislação especial, constitui crime, punível com prisão 
maior  de 2   a  8  anos  e  multa,  a  prospecção,  pesquisa,  extracção,  compra,  venda,  dação  em 
pagamento, de metais ou de pedras preciosas não transformadas.

2. A posse ou simples detenção dos objectos referidos no número anterior é punível com 
prisão e multa, se pena mais grave não for prevista em lei especial.

ARTIGO 35.º
(Falsas declarações)

1. Aquele que, com o propósito de obter para si ou para terceiro bens ou serviços, prestar 
informação  incompleta,  incorrecta  ou  falsa,  à  entidade  oficial  compete  para  os  conceder  ou 
autorizar, é punido com prisão até 1 ano e multa até 30 dias.

2. Se a informação a que se refere o número anterior se destinar à obtenção de crédito, 
subvenção ou subsídio, a pena será de prisão até 2 anos e multa até 90 dias.

ARTIGO 36.º
(Violação das normas técnicas de produção

e comercialização)

1.  Aquele  que  fabricar,  confeccionar,  manipular,  armazenar,  obtiver  em  depósito, 
transportar, vender, expuser para a venda ou exportar qualquer produto com inobservância das 
obrigações fixadas na lei ou em regulamentos especiais para a garantia de segurança e higiene das 
instalações, maquinaria e matérias-primas ou para a salvaguarda da qualidade e conservação de 
bens, é punido com prisão até 2 anos e multa de 60 dias.

2. No caso de negligência, a pena é de prisão até 6 meses e multa de 30 dias.

ARTIGO 37.º
(Recusa de informação)

1. É punido com prisão até 6 meses e multa até 90 dias:

a) aquele  que,  estando  obrigado  a  prestar  informações  solicitadas  por  entidade  oficial 
competente, para conhecimento de qualidades de bens existentes, relativas à aplicação do 
regime de preços em vigor ou movimento das empresas para efeitos de fiscalização, se 
recusar a prestá-las;



b) aquele  que  recusar  a  entrega,  exibição  ou  apresentação  de  escrita,  mercadoria, 
contabilidade, declarações e documentos às entidades com competência para investigar ou 
instruir processos por infracções previstas no presente diploma.

2. É equiparado às situações previstas no número anterior o não cumprimento dos prazos 
legalmente fixados ou ordenados pela entidade competente para as declarações nele referidas.

3. Em caso de negligência a pena é de prisão até 3 meses e multa até 10 dia.

ARTIGO 38.º
(Revelação de segredo económico)

1. Aquele que, sem para o efeito estar devidamente autorizado, comunicar, no todo ou em 
parte, por qualquer forma, económico relacionado com actividade da empresa ou organização em 
que presta ou prestou serviço à pessoa que saiba não estar autorizada e dele ter conhecimento é 
punido com prisão até 2 anos e multa até 60 dias.

2. No caso de negligência a pena de prisão até 6 meses e multa até 30 dias.

CAPÍTULO IV
Infracção Contra o Abastecimento Público

ARTIGO 39.º
(Açambarcamento)

1. Aquele que, a intenção de obter um lucro desproporcionado ou qualquer outra vantagem 
ou benefício, para si ou para terceiro ou causar perturbação no abastecimento regular do mercado, 
se aproveitar da escassez ou irregularidade do abastecimento, comete o crime de açambarcamento 
e é punido com prisão até 2 anos de multa.

2. Considera-se açambarcamento para efeitos do número anterior:

a) a ocultação das existências ou a sua armazenagem em locais não indicados às autoridades 
de fiscalização quando tal indicação seja exigida;

b) a  recusa  da  sua  venda  segundo  os  usos  normais  da  respectiva  actividade  ou 
condicionamento  da sua venda à  aquisição  de outros  bens ou serviços,  do próprio ou 
terceiro;

c) a  recusa  ou retardamento  da  sua  entrega  quando encomendados  e  aceite  o  respectivo 
fornecimento;

d) o encerramento do estabelecimento ou do local do exercício da actividade comercial com 
o fim de impedir a venda de bens;

e) a venda ou a aquisição de bens em quantidades manifestante superiores à necessidades do 
abastecimento ou renovação normal das reservas do respectivo comprador.

3. No caso de negligência a pena é de prisão até 6 meses e multa.

4. Não constitui infracção a recusa de venda:

a) de quantidade indispensáveis à satisfação de abastecimento doméstico;
b) em quantidade manifestante desproporcionada às necessidades normais do consumo do 

adquirente;
c) em quantidade susceptível de prejudicar a justa repartição entre a clientela;



d) por justificada falta de confiança do vendedor quanto à pontualidade do pagamento pelo 
adquirente, tratando-se de venda a crédito.

ARTIGO 40.º
(Abate clandestino)

1. Comete o crime de abate clandestino, punível com prisão até 2 anos e multa, quem 
abater animais para consumo público:

a) sem a competente inspecção sanitária;
b) fora dos matadouros ou locais licenciados para o efeito.

2. Em igual pena incorrem os que adquiram para alienação ou consumo público em hotéis, 
restaurantes, pensões ou estabelecimentos análogos, carnes ou produtos com elas fabricados, de 
animais abatidos clandestinamente, desde que tenham conhecimento do carácter clandestino do 
abate.

3.  O abate  dos  animais  sem as  condições  higio-técnicas  estabelecidas  para este  efeito 
constitui contravenção punível para respectiva legislação.

4. A pena prevista no nº 1 é de 3 anos e multa sempre que se  trate de animais impróprios 
para o consumo humano ou que tenham perecido de doença, desde que o infractor disso tenha 
tido conhecimento.

ARTIGO 41.º
(Contra a genuinidade, quantidade ou
composição dos géneros alimentícios)

1.  Quem  no  aproveitamento,  produção,  confecção,  fabrico,  embalagem,  transporte, 
tratamento de género alimentícios os corromper, falsificar, alterar, reduzir o seu valor nutritivo ou 
lhes juntar ingredientes de forma a criar perigo para a vida ou grave lesão para o abastecimento 
público, será punido com prisão até 2 anos e multa.

2. Na mesma pena incorre quem importar, dissimular, vender, expuser à venda, tiver em 
depósito para venda ou de qualquer forma entregar ao consumo público:

a) géneros alimentícios que foram objecto das actividades referidas no número anterior;
b) géneros alimentícios com destino e comportando perigo referido no número anterior, na 

medida  em  que  forem  utilizados  depois  do  prazo  da  sua  validade  ou  estiverem 
deteriorados, corruptos ou alterados pela mera acção do tempo ou dos agentes e cuja acção 
estão expostos.

3. Se a conduta descrita nos números anteriores for levada a cabo por negligência, a pena é 
de prisão até 1 ano e multa.

ARTIGO 42.º
(Especulação)

1. Comete crime de especulação, punível com prisão até 2 anos e multa àquela que, sendo 
comerciante  ou  dedicando-se  habitualmente  ao  comércio  ou  à  prestação  de  serviços,  com a 
intenção de obter um lucro desproporcionado;



a) vender bens ou prestar  serviços por preço superior do legalmente fixado ou com uma 
margem do  legalmente admitida;

b) vender bens ou prestar serviços por preço superior ao constante das etiquetas, letreiros ou 
listas elaboradas pelo própria entidade vendedora ou prestadora de serviços;

c) participar  na  intervenção  remunerada  de  um  novo  intermediário  no  circuito  leal  de 
distribuição, sempre que daí resulte qualquer aumento de preço do bem;

d) expuser ou detiver para venda bens que por unidade devem ter peso ou medida, quando 
sejam inferiores  ao  peso  ou  a  medidas  encontradas  bem  como  embalagens  contendo 
quantidades  inferiores  às  mencionadas,  salvo  neste  caso  o  disposto  no  artigo  32.º  da 
presente lei.

2. No caso de negligência, a pena prisão é de até 6 meses e multa.

ARTIGO 43.º
(Publicidade desleal)

1.  A  publicidade  comercial  que  comporte  indicações  relativas  a  bens  ou  serviços 
susceptíveis  de  induzir  directa  ou  indirectamente  o  consumidor  em erro  acerca  da  natureza, 
composição, origem, data de fabrico, qualidades essenciais ou dos resultados da sua utilização, 
amplitude  e  valor  de  garantia  ou  condições  de  compra,  de  devolução,  de  reparação  ou 
manutenção, é punida com multa até 60 dias.

2. Para efeitos do previsto no número anterior, considera-se publicidade comercial toda a 
informação  não  legalmente  imposta,  emitida  com  propósito  directo  de  promover,  junto  do 
público,  a venda de um bem ou serviço,  qualquer que seja o lugar ou meio de comunicação 
utilizado.

CAPÍTULO V
Infracção Contra o Risco

ARTIGO 44.º
(Contrabando)

1. Contrabando é toda a acção omissão fraudulenta que tenha por fim fazer entrar no País 
ou dele sair quaisquer mercadorias sem passarem pelas alfândegas.

2. considera-se também contrabando:

a) a saída em contravenção dos preceitos legais, de mercadorias cuja exportação ou trânsito 
estejam proibidas ou condicionadas;

b) a entrada ou saída de mercadorias sujeitas a impostos de fabricação ou de consumo cuja 
cobrança esteja cometida às alfândegas;

c) a circulação de mercadorias que, não sendo livres se realize sem o processamento das 
competentes guias ou outros documentos ou sem aplicação de selos, marcas ou outros 
sinais legalmente prescritos;

d) a  existência  a  bordo de  embarcações  de  mercadorias  escondidas  e  não  declaradas  ou 
manifestadas.

3. Salvo se outra pena estiver estabelecida em lei  especial e sem prejuízo de qualquer 
indemnização  por  perdas  e  danos,  aplicada  nos  termos  da  lei  civil,  os  agentes  do  delito  de 
contrabando  são  punidos  com pena  de  prisão  até  6  meses  e  com multa  de  3  a  10  vezes  a 
importância dos direitos ou impostos devidos pelas mercadorias.



4. Quando se trata de mercadorias de importação ou exportação proibidas, com pena de 
prisão até 1 ano e multa de 3 a 10 vezes o valor das mercadorias.

5. A reincidência é punível sem prejuízo do disposto nos números anteriores, com a pena 
de prisão e multa.

ARTIGO 45.º
(Descaminho)

1. É punido com a pena de prisão até 3 meses e multa nos termos do artigo 5.º da presente 
lei àquela que:

a) fazer  passar  através  das  alfândegas  ou  delas  retirar  quaisquer  mercadorias  sem serem 
submetidas às competentes formalidades de desembaraço aduaneiro ou mediante falsas 
indicações; 

b) violar a disciplina legal dos regimes aduaneiros suspensivos, se tal comportamento não 
dever considerar-se crime;

c) utilizar  ou modificar  ilicitamente  mercadorias  em regime de descarga directa  antes  do 
desembaraço aduaneiro ou as armazenar em locais  diversos daqueles para as quais foi 
autorizadas  a  descarga  ou  a  armazenagem,  visando  impedir  ou  dificultar  a  acção 
aduaneira, sem prejuízo da suspensão do regime previsto nas leis aduaneiras;

d) proceder,  através  de  diversos  formulários  de  despacho,  à  importação  de  componentes 
separados de um determinado artefacto que, após montagem no País, formem um produto 
novo, desde que efectuado com a finalidade de iludir a percepção da prestação tributária 
devida pela importação do artefacto acabado;

e) dar  destino  diferente  a  mercadorias  importadas  com  isenção  de  direitos  e  demais 
imposições ou destinadas a fins sociais, culturais ou filantrópicos.

2. A reincidência é punível, sem prejuízo do estabelecido no número anterior, com a pena 
de prisão até 6 meses.

ARTIGO 46.º
(Receptação de contrabando e descaminho)

Aquele que adquirir por qualquer título em penhor, transmitir ou contribuir para transmitir, 
detiver ou por qualquer forma assegurar para si ou para outrem a posse de bens que tenham sido 
objecto de contrabando ou de descaminho é punido com prisão até 6 meses e multa.

ARTIGO 47.º
(Fraude fiscal)

Comete o crime de fraude fiscal, punível com pena de prisão até 2 anos e multa aquele 
que:

a) prestar às autoridades falsa declaração relativa a um facto importante para a percepção de 
impostos,  silenciar  ou por qualquer  outro meio  fraudulento diminuir  a  arrecadação de 
impostos;

b) induzir as autoridades em erro para obter isenção ou redução fiscal;
c) subtrair ao controlo fiscal qualquer actividade económica legalmente tributável.

CAPÍTULO VI



Corrupção

ARTIGO 48.º
(Corrupção passiva)

1. Aquele que, trabalhando em organismo do Estado, empresa pública, de capitais públicos 
ou mistos, por si ou por interposta pessoa, com a sua autorização ou ratificação, solicitar aceitar 
ou receber dinheiro, bens, qualquer vantagem patrimonial ou benefício de outra natureza, para 
antecipar, demorar, praticar ou omitir acto contrário aos deveres do cargo que ocupa, é punido de 
acordo com o valor dos bens ou benefícios obtidos, nos termos do artigo 421.º do Código Penal 
em vigor.

2. Se o acto a que se refere o número anterior não for contrário aos deveres do cargo que 
ocupa, é punido com prisão até 1 ano e multa.

3.  Se o acto não chegar  a ser antecipado,  demorado,  executado ou omitido,  mas tiver 
aceite ou recebido qualquer benefício, a pena é de prisão até 2 anos e multa no caso do nº 1 e de 
multa até 90 dias no caso do n.º 2.

4. Se o acto contrário aos deveres do cargo for executado e contribuir crime punível com 
pena mais grave é esta a aplicada.

5.  Se  o  agente  antes  da  prática  do  acto  da  sua  omissão,  antecipação  ou  demora, 
voluntariamente repudiar o oferecimento, a promessa que aceitara ou restituir o dinheiro, os bens 
ou o valor da vantagem patrimonial já recebidos, pode o tribunal atenuar extraordinariamente a 
pena ou isentar o infractor da mesma.

ARTIGO 49.º
(Corrupção activa)

1. Aquele que der ou prometer ao trabalhador de organismo de Estado, empresa pública, 
de capitais  públicos  ou mistos  por si  ou interposta  pessoa,  dinheiro,  bens qualquer  vantagem 
patrimonial ou benefício de outra natureza que não lhe sejam devidos para assegurar a prática, a 
omissão,  antecipação ou a demora de um acto é punido com as penas estabelecidas no artigo 
anterior.

2. O tribunal pode atenuar extraordinariamente a pena a aplicar no corruptor, se este antes 
da  prática,  omissão,  antecipação  ou  demora  do  acto,  voluntariamente  aceitar  o  repúdio  do 
dinheiro, bens ou valor da vantagem patrimonial a que se refere o n.º 5 do artigo anterior e só 
poderá isentá-lo da pena a aplicar, se ele próprio, antes de ter sido praticado, omitido, antecipado 
ou demorado o acto, tiver anulado a promessa ou tiver tido a iniciativa que conduziu à restituição 
do dinheiro, bens ou valor da vantagem patrimonial.

ARTIGO 50.º
(Apropriação de comissões)

Aquele que,  tendo participado em negociações  tendentes  à  celebração  de contratos  ou 
outros actos jurídicos ou na assinatura dos mesmos, em representação de organismos do Estado 
ou empresa pública ou mista se apropriar para si ou para terceiro das comissões a que houve 
lugar, é punido, de acordo com o valor dos bens ou benefícios obtidos, nos termos do artigo 421.º 
do Código Penal em vigor.

CAPÍTULO VII



Das Contravenções

ARTIGO 51.º
(Exercício irregular das actividades Económicas)

1. Constitui contravenção com multa de 10 à 100 dias:

a) o  exercício  da  actividade  em  local  diferente  do  constante  da  autorização  ou  licença 
exceptuando os casos previstos na alínea c) do artigo 26.º da presente lei;

b) a venda a retalho pelo produtor, importador ou grossista, desde que não licenciado para o 
efeito.

2.  As multas  previstas  neste  capítulo  são voluntariamente  pagas  no prazo de  15 dias, 
contado a partir da data da notificação ao infractor, sob pena de procedimento criminal.

ARTIGO 52.º
(Obrigatoriedade de instrumentos de peso e medida)

1. Nos estabelecimentos comerciais ou industriais em que se vendem produtos que devem 
ter, por unidade, determinado peso, é obrigatória a existência de balanças e respectivos pesos.

2. A contravenção do disposto neste artigo é punível com 1 à 20 dias de multa.

ARTIGO 53.º
( Falta de exposição dos bens ou de afixação de etiqueta )

São consideradas contravenções, puníveis com 1 à 20 dias de multa:

a) a falta de exposição no estabelecimento do comerciante retalhista dos géneros ou produtos 
de  consumo  cuja  exibição  corresponda  aos  usos  do  comércio  ou  seja  superiormente 
determinada;

b) a falta de afixação de etiquetas nos artigos contrariamente à determinação da entidade 
competente.

ARTIGO 54.º
(Destruição ou aplicação diferente de mercadorias)

1.  Aquele  que,  em prejuízo  do  abastecimento  público,  destruir  quaisquer  produtos  ou 
mercadorias  ou lhe der aplicação diferente da norma ou da aplicação imposta por lei, é punido 
com 10 à 100 dias de multa.

2. Quando houver negligência a pena é de multa de 1 à 20 dias.

ARTIGO 55.º
(Obrigatoriedade de emissão de facturas)

1. Os produtores e grossistas são obrigados a passar em duplicado, ficando este em seu 
poder,  factura,  nota  de remessa  ou de venda com indicação  de data,  do nomes  do vendedor 
comprador, da qualidade, quantidade, e preços das mercadorias.

2. Os retalhistas, sempre que solicitados pelo comprador, são obrigados a passar nota de 
remessa ou de venda com especificações indicadas no número anterior.



3  A falta  de  cumprimento  do  disposto  nos  números  anteriores  constitui  contravenção 
punível com multa de 1 à 10 dia.

ARTIGO 56.º
( Falta de fixação de preços )

1. Todos os estabelecimentos de venda a retalho devem afixar em todas  as mercadorias 
exposta, de forma bem visível, o respectivo preço de venda ao público.

2. A infracção ao disposto no número anterior é punida com a multa de  1 à 10 dias.

ARTIGO 57.º
( Falta de documentos de aquisição )

1. Sem prejuízo da exibição de licença ou autorização competente de vendedor ambulante 
ou de mercados públicos, os comerciantes não podem expor ou iniciar a venda de mercadorias 
para  as  quais  não  possam  exibir  documentos  comprovativos  da  sua  aquisição,  salvo  os 
provenientes da produção artesanal e familiar.

2. A violação do disposto no número anterior constitui contravenção punível com 10 à 100 
dias de multa.

ARTIGO 58.º
(Falta de afixação de avisos)

1. Todos os estabelecimentos que não efectuem vendas a retalho devem ter afixados os 
avisos que assim o declarem em locais onde sejam identificados com facilidade.

2. A violação do disposto no número anterior é punível com 1 à 20 dias de multa.

ARTIGO 59.º
(Competência)

Sem prejuízo do disposto do Decreto-Lei n.º 35007/45, de 13 de Outubro, compete aos 
directores provinciais do órgão de inspecção e fiscalização das actividade económicas a aplicação 
das multas previstas neste capítulo, sob a supervisão e homologação do judicial ou do Ministério 
Público.

ARTIGO 60.º
(Isenção de responsabilidade)

Fica isento de responsabilidade criminal o agente que antes de qualquer intervenção da 
autoridade ou denúncia de um particular retirar do mercado os género e aditivos referidos nos 
artigos 23.º e 46.º da presente lei e sem prejuízo da sua eventual beneficiação, transformação ou 
inutilização:

a) declarar às autoridades policiais ou administrativas a existência dos mesmos, respectivas 
quantidades e local em que se encontram;

b) Por forma inequívoca, der a conhecer que tais bens se encontram falsificados, corruptos 
ou deteriorados, quer pela aposição de escrito elucidativo e bem legível sobre os mesmos 
enquanto decorre o respectivo processo de beneficiação,  transformação ou inutilização, 



pela sua colocação em local destino a esse efeito e como tal, devidamente identificado de 
modo a eliminar quaisquer dúvidas.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais

ARTIGO 61.º
(Regulamentação)

A presente lei deve ser regulamentada pelo Governo no prazo de 180 dias contados da 
data da sua publicação.

ARTIGO 62.º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  suscitadas  na  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 63.º
(Norma revogatória)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma nomeadamente 
o Decreto-Lei n.º 41 204/57, de 25 de Julho, a Portaria n.º 174/72, de 22 de Março, exceptuando 
as alíneas a) e b) dos pontos 1 e 3 do n.º 8 da mesma portaria, a Lei n.º 9/89, de 11 de Dezembro, 
o artigo 25.º do Decreto n.º 35/98, de 23 de Outubro e o artigo 214º do Código Penal.

ARTIGO 64.º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor após à sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 5 de Agosto de 1999.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida

Promulgada em 30 de Agosto de 1999.

Publique-se 

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 10/99, DE 29 DE OUTUBRO
( D.R. Nº 44/99, 1ª SÉRIE )



Lei nº 10/99
de 29 de Outubro

A Lei nº 12/92 de 19 de Junho, visou de entre outros aspectos actualizar a tribulação do 
Rendimento das Pessoas Singulares, tendo em conta a dinâmica sócio-económica registada nos 
últimos anos.

Durante  a  sua vigência,  constatou-se,  porém,  a  existência  de algumas  insuficiências  e 
lacunas que se pretende colmatar, razão pela qual se apresenta este novo código, em respeito ao 
princípio da unidade, de forma a que num só livro se reúnam todos os aspectos relacionados com 
esta matéria.

De  entre  outros  assuntos,  destacamos  a  necessidade  de  defender  e  proteger  a  franja 
populacional mais desfavorecida como é o caso dos deficientes físicos e multados de guerra, os 
cidadãos,  com idade  superior  a  60  anos  e  ainda  os  que  prestam serviço  militar  nas  Forças 
Armadas e Polícia Nacional.

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas na alínea b) do artigo 88.º, da Lei 
Constitucional, a Assembleia Nacional aprova a seguinte:

Lei que aprova o Novo Código do Imposto sobre
os Rendimentos do Trabalho

Artigo 1.º _ É aprovado o Novo Código do Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho, 
anexo a presente lei.

Artigo  2.º  _  Fica  o  Ministro  das  Finanças  autorizado  a  proceder,  através  de  decreto 
executivo, a actualização da tabela referida no artigo 15.º do Código aprovado pela presente lei, 
em função das desvalorizações da moeda e dos ajustes salariais.

ARTIGO 3.º __ A presente lei entra em vigor na data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 24 de Junho de 1999.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Promulgada em 15 de Outubro de 1999.   

Publique-se

O presidente da república, José Eduardo dos Santos
________

CÓDIDO DO IMPOSTO SOBRE
OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

CAPÍTULO I
(Incidência)



ARTIGO 1.º

1. O Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho incide sobre os rendimentos por conta 
própria ou por conta de outrem, expresso em dinheiro ou em espécie,  de natureza contratual, 
periódicos  ou  ocasionais,  fixos  ou  variáveis,  independentemente  da  sua  proveniência  local, 
moeda, forma estipulada para o seu cálculo e pagamento.

2.  Constituem  rendimentos  do  trabalho  todas  as  remunerações  percebidas  e  título  de 
ordenados,  vencimentos,  salários,  honorários,  avenças,  gratificações,  subsídios,  prémios, 
comissões,  participações,  senhas  de  presente,  emolumentos,  participações  em multa,  custas  e 
outras remunerações assessorias.

3. para efeitos do disposto neste artigo, consideram-se também rendimentos do trabalho:

a) sem prejuízo do disposto na artigo na alínea c) do artigo seguinte, os abonos para filhas, os 
subsídios  diários,  de  representação  de  viagem  ou  deslocações  e  quaisquer  outras 
importâncias da mesma natureza;

b) as  importâncias  que  os  donos  de  empresas  individuais  escriturem  na  contabilidade 
empresa título de remuneração do seu próprio trabalho;

c) As remunerações dos membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades;
d) Os aumentos patrimoniais e despesas efectivamente realizadas sem a devida comprovação 

da origem do rendimento.

ARTIGO 2.º

1. Não constituem matéria colectável:

a) os subsídios de aleitamento, por morte, por acidente de trabalho e doenças profissionais, 
de desemprego e de funeral, atribuídos em conformidade com a lei;

b) as pensões de reforma por velhice, invalidez e sobrevivência e as gratificações de fim de 
carreira;

c) os abonos para falhas, de subsídios de representação, viagens e deslocações até ao limite 
igual aos quantitativos estabelecidos para os funcionário do Estado;

d) os  abonos de família atribuídos de conformidade com a lei;
e) as contribuições para a segurança social;
f) os subsídios de renda de casa até o limite de 50% do valor do contrato de arrendamento;
g) os indemnizações por despedimento;
h) os  salários  e  outras  remunerações  devidas  aos  assalariados  eventuais  agrícolas  e  aos 

serviços domésticos;
i) Os subsídios por lei aos cidadãos nacionais portadores de deficiências motoras, sensoriais 

e mentais.

2. a) Para efeitos do disposto na alínea f) do número anterior, devem os interessados fazer a 
entrega de cópia do contrato de arrendamento na Repartição Fiscal competente, no prazo de 15 
dias a partir da data da assinatura do contrato;

b) na falta da entrega do respectivo contrato, aplicar-se-á, para efeitos de cumprimento do 
estipulado na alínea f) do nº 1, o critério da razoabilidade tendo em conta o valor médio das 
rendas de casa, praticadas no mercado no momento da liquidação;



c) relativamente ao valor fixado com base no critério  descrito na alínea anterior,  não são 
aceites reclamações.

ARTIGO 3.º

1. Para efeitos de aplicação do presente artigo, consideram-se:

a) rendimentos de trabalho por conta de outrem, todas as remunerações atribuídas ou pagas 
por uma entidade patronal;

b) rendimentos  de  trabalho  por  conta  própria,  os  auferidos  no  exercício,  de  forma 
independente, de profissão em que predomine o carácter científico, artístico ou técnico da 
actividade pessoal do contribuinte ou pela prestação, também de forma independente, de 
serviços não tributados por imposto.

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, considera-se entidade patronal 
a toda pessoa individual ou colectiva que, por contrato de trabalho ou outro a ele legalmente 
equiparado, adquire o poder de dispor da força de trabalho de outrem, mediante pagamento de 
uma remuneração.

3. Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, só se consideram de carácter científico ou 
técnico,  as  actividades  desenvolvidas  no  âmbito  das  profissões  constantes  da  lista  anexa  ao 
presente Código.

ARTIGO 4.º

Consideram-se  compreendidos  na  alínea  a)  do  n.º  1  do  artigo  3.º  os  rendimentos  dos 
membros dos corpos gerentes, conselhos fiscais, mesas das assembleias gerais ou outros órgãos 
das  sociedades,  ainda  que  nomeados  pelo  Governo  ou  designados  por  lei,  assim  como  as 
importâncias que os sócios das sociedades  das empresas individuais, escriturem na contabilidade 
da empresa a título de remuneração do seu próprio trabalho.

ARTIGO 5.º

O  imposto  é  devido  pelas  pessoas  singulares,  quer  residam,  quer  não,  em  território 
nacional, cujo rendimentos sejam obtidos por serviços prestados ao País.

ARTIGO 6.º

Considera-se sempre obtido no país o rendimento derivado da:

a) actividade  dos  tripulantes  de  navios  ou  aeronaves  pertencentes  a  empresas  que  neste 
território tenham residência, sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável;

b) actividade  dos  membros  dos  corpos  gerentes,  conselhos  fiscais,  mesas  de assembleias 
gerais ou de outros órgãos de sociedades que nele tenham a sua sede, direcção efectiva ou 
estabelecimento estável.

CAPÍTULO II
(Isenções)

ARTIGO 7.º

 1. Estão isentos de Imposto Sobre os Rendimentos do Trabalho:



a) os  Agentes  das  missões  diplomáticas  e  consulares  sempre  que  haja  reciprocidade  de 
tratamento;

b) o pessoal ao serviço de organizações internacionais, nos termos estabelecidos em acordos 
ratificados pelo órgão competente do Estado;

c) o  pessoal  ao  serviço  das  organizações  não  governamentais  ou  similares  nos  termos 
estabelecidos nos acordos com entidades nacionais, com anuência prévia do Ministro das 
Finanças;

d) os deficientes físicos e mutilados de guerra, cujo grau de invalidez ou incapacidade seja 
igual ou superior a 50%, comprovada por entidade competente;

e) os  cidadãos  nacionais  com  idade  superior  a  60  anos  pelos  rendimentos  do  trabalho 
percebidos por conta de outrem;

f) os cidadãos nacionais portadores de deficiências motoras congénitas.

2.  As  isenções  previstas  neste  respeitam  exclusivamente   aos  rendimentos  derivados  do 
exercício das actividades anunciadas.

ARTIGO 8.º

1. Ficam isentos de imposto os cidadãos cuja remuneração mensal seja de quantitativo 
igual ou inferior ao valor mínimo a isentar constante da tabela do Imposto sobre o Rendimento do 
Trabalho em vigor.

2.  Os cidadãos  que estejam a cumprir  serviço militar  nos  órgãos  de Defesa  e  Ordem 
Interna, estão igualmente isentos do pagamento deste imposto.

CAPÍTULO III
(Determinação da Matéria Colectável)

ARTIGO 9.º

1. Os contribuintes que exerça actividade por conta própria, apresentam, durante o mês de 
Janeiro  de  cada  ano,  uma  declaração,  conforme  o  modelo  1,  de  todas  as  remunerações  ou 
rendimentos por eles recebidos ou postos à sua disposição no ano antecedentes.

2. A declaração é entregue na Repartição de Finanças do domicílio do contribuinte. Não 
tendo  aí  domicílio  mas  apenas  escritórios  ou  estabelecimentos,  a  declaração  é  entregue  na 
repartição da respectiva área.

3. No caso de falecimento do contribuinte, a declaração incumbe aos sucessores.

ARTIGO 10.º

1. No apuramento do rendimento colectável dos contribuintes constantes da lista anexa ao 
exercício da sua actividade, são deduzidos às receitas os seguintes encargos:

a) renda da instalação;
b) remuneração do pessoal permanente não superior a três;
c) consumo de água e energia eléctrica;
d) telefone;
e) seguros como exercício da actividade;



f) trabalhos  laboratoriais  efectuados  em  estabelecimentos  diferenciados  dos  que  estejam 
afectados ao exercício da actividade profissional do contribuinte;

g) outras  despesas  indispensáveis  à  formação  do  rendimento,  incluídas  as  verbas  para 
reintegração das instalações.

2. É considerado como despesa, para aplicação do número anterior, 30% do rendimento 
bruto  de  contribuinte  ou  montante  que  prove  ter  pago,  desde  que  não  possua  contabilidade 
organizada e tenha livro de registo de compra e venda e serviço prestados, visado pela Repartição 
Fiscal competente.

ARTIGO 11.º

A determinação do rendimento colectável das actividades exercidas por conta própria, far-se-
á:

a) com base na contabilidade ou registos contabilísticos do sujeito passivo;
b) com base nos elementos disponíveis no livro de registo de compra e venda e serviços 

prestados, ou com base nos dados de que a administração fiscal disponha.

ARTIGO 12º

1. A administração fiscal pode rever e corrigir o valor dos rendimentos declarados pelo 
contribuinte  sempre  que,  em face  de elementos  oferecidos  pela  fiscalização,  ou de quaisquer 
outros meios de que se disponha, neles reconheça faltas, insuficiências ou inexactidões.

2.  Na  falta  das  declarações,  cumpre  à  Repartição  Fiscal  determinar  o  rendimento 
colectável com base nos elementos disponíveis.

ARTIGO 13.º

1. Devem acrescentar aos rendimentos, para efeitos da determinação da matéria colectável, 
os valores pagos em espécie alimentação e alojamento e quaisquer outros encargos ou obrigações 
suportadas pela entidade empregadora a favor do contribuinte, salvo as limitações impostas por 
lei.

2.  As  remunerações  em  espécie  são  computadas  pelo  seu  custo,  determinado 
prioritariamente pelos elementos constantes dos registos em poder da entidade patronal ou do 
beneficiário.

ARTIGO 14.º

Da fixação da matéria colectável no n.º 2 do Artigo 13.º podem os contribuintes reclamar 
na forma prevista no Código Geral Tributário.

CAPÍTULO IV
(Taxas)

ARTIGO 15.º

1. Sobre os rendimentos mensais dos contribuintes a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 
artigo  3.º,  aplicar-se-ão  as  taxas  constantes  na  tabela  do  Imposto  sobre  os  Rendimentos  do 
Trabalho em vigor.



2. Sobre os rendimentos auferidos pelo exercício de actividades por conta própria, aplicar-
se-á a taxa única de 15%.

3. No caso previsto no artigo 23.º, aplicar-se-á igualmente a taxa única de 15%.

4. Sobre os rendimentos referidos na alínea b) do n.º 3 do artigo 1.º,  aplicar-se-á  a taxa de 
20%.

CAPÍTULO V
(Liquidação)

ARTIGO 16.º

1.  As  entidades  a  quem  cumprir  o  pagamento  ou  entrega  dos  rendimentos  ou 
remunerações referidas no artigo 1.º, devem deduzir-lhe, na altura da sua atribuição ou pagamento 
aos trabalhadores abrangidos pela alínea a) do artigo 3.º, a importância que resultar da aplicação 
das taxas referidas no n.º 1 do artigo 15.º, quando:

a) a remuneração mensal ajustada, depois de deduzido os encargos para segurança social, 
exceda o limite mínimo a isentar constante da tabela em vigor;

b) essa remuneração, adicionada de qualquer outro rendimento atribuído ou pago, durante o 
mês ao trabalhador, ultrapasse aquele limite;

c) não  havendo  remuneração  mensal  ajustada  ao  trabalhador  sejam  atribuídos  ou  pagos 
rendimentos que excedam o referido limite

2. Tratando-se de contribuintes por conta própria os descontos referidos no número anterior 
são feitos na altura da atribuição da remuneração,  se esta for da responsabilidade de pessoas 
colectivas de direito público ou privado, calculado sobre 70% da remuneração.

ARTIGO 17.º

1.  As entidades  que contratarem artistas  de  teatro,  bailado,  cinema,  variedades,  rádio, 
televisão  ou  circo,  desportistas,  músicos  ou  cantores,  bem como  conferencista,  cientistas  ou 
técnicos  e  outros,  nacionais  ou  estrangeiros,  domiciliados,  ou  não  no  País,  deduzem  às 
remunerações que lhes atribuírem ou pagarem por espectáculo ou conferência, a importância do 
imposto correspondentes à aplicação da taxa prevista no n.º 2 do artigo 15.º.

2. Tratando-se de trabalhadores que actuem integrados em agrupamentos e contratados em 
conjunto, devem os responsáveis pelos agrupamentos fornecer às pessoas que os contratarem os 
elementos relativos à cada componente, procedendo-se para cada um como estipulado no número 
anterior.

ARTIGO 18.º

Para efeitos de entrega do Imposto Sobre os Rendimentos do Trabalho devem os salários 
ser processados por todas as entidades públicas ou privadas e outras, em falhas de remunerações, 
sempre que se trate de mais de três trabalhadores, nela incluindo os isentos.

ARTIGO 19.º



1. As importâncias do imposto liquidado, nos termos do n.º 1 do artigo 17.º, são entregues 
nas agências bancárias autorizadas, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas,  (DAR) 
até  ao  último  dia  de  cada  mês,  relativos  aos  impostos  retidos  no  mês  anterior  através  da 
declaração Modelo D (Documento de Liquidação de Impostos).

2. Os proprietários de empresas individuais e os sócios, administradores ou gerentes das 
sociedades devem entregar, nos mesmos termos, o imposto correspondente às importâncias que 
contabilizarem a título de remuneração dos seus próprio trabalho.

ARTIGO 20.º

1.  A entrega  do imposto  é  feita  na área  fiscal  da residência,  sede ou estabelecimento 
estável da entidade a quem competir.

2. Se a entidade a quem compete a entrega do imposto tiver estabelecimento estável em 
área  fiscal  diferentes  das da sua residência,  de ou escritório  principal,  a  entrega é efectuada, 
relativamente aos contribuintes que em cada uma dessas áreas fiscais exerçam a sua actividade.

ARTIGO 21.º

As  pessoas  que  exerçam  por  sua  conta  e  com  carácter  de  profissão,  qualquer  das 
actividades abrangidas pela lista anexa, serão colectados em função dos rendimentos declarados, 
sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 13.º.

ARTIGO 22.º

Apurado o rendimento colectável, nos casos que em tenha aplicação o disposto no artigo 
13.º,  proceder-se-á  ao  cálculo  de  imposto  em  verbetes  individuais  ou  pela  via  electrónica, 
devendo abater-se as importâncias que porventura já tenham sido deduzida e entregues as cofres 
do estado, promovendo-se a liquidação pela diferença, se a houver.

ARTIGO 23.º

As pessoas que aufiram os rendimentos referidos na alínea b) do n.º 1do artigo 3.º e que 
cessarem  a  sua  actividade  no  decorrer  do  ano,  só  é  exigido  o  imposto  que  a  esse  período 
corresponder. Para as 
pessoas mencionadas neste artigo deverão juntar a declaração modelo nº. 1, na qual participam à 
Repartição Fiscal competente a respectiva cessação.

ARTIGO 24.º

1.  A Repartição  Fiscal  competente,  deve  organizar  um processo  por  cada  trabalhador 
referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º e bem assim um por cada uma das entidades referidas 
no artigo 16.º

2. Para efeitos de controlo do imposto são organizados verbete individuais ou verbetes 
electrónicos para cada uma das entidades referidas no número anterior,  onde são lançados os 
elementos constantes do documento de arrecadação de receitas.

CAPÌTULO VI
(Cobrança)



ARTIGO 25.º

1. A responsabilidade do pagamento do imposto cabe:

a) às entidades   a quem incumbe as deduções previstas no artigo 16.º,  até  ao limite  das 
importâncias que deviam ter sido deduzidas;

b) aos próprios contribuintes, tratando-se de trabalhadores por conta própria.

2. As pessoas sujeitas a imposto são subsidiariamente responsáveis pelo pagamento da 
diferença entre o que tenha sido deduzido e o que devesse tê-lo feito.

ARTIGO 26.º

1. O imposto ou o saldo remanescente do imposto referente aos rendimentos mencionados 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, é pago no acto da apresentação da declaração.

2. Tratando-se de imposto calculado por força das disposições do artigo 12.º, deverá ser 
pago no prazo de 15 dias após a notificação,  conjuntamente com os acréscimos legais,  se os 
houver, respeitando o direito do contribuinte, de poder apresentar reclamação do valor fixado, na 
forma da lei.

ARTIGO 27.º

1. Quando nas liquidações efectuadas nos termos do artigo 16.º tiverem sido praticados 
erros de que possa resultar a entrega nos Cofres do Estado de imposto em importância superior à 
devida, o Chefe da Repartição, pode, a requerimento do interessado autorizar a entidade patronal 
a  proceder  a  respectiva  compensação  por  dedução em futuras  entregas,  a  efectuar  dentro  do 
mesmo  ano  económico.  Quando  a  compensação  não  possa  ser  efectuada  no  mesmo  ano 
económico, extrair-se-á título de anulação para encontro nas entregas do imposto, relativas ao ano 
seguinte.

2. A correcção prevista neste artigo, não pode ser feita quando já estiverem expirados os 
prazos estabelecidos para a sua entrega.

ARTIGO 28.º

1. Nos casos em que se verificar falta de liquidação do imposto ou em que este tenha sido 
liquidado  por  importância  inferior  à  devida,  a  entidade  responsável  pela  entrega  podem, 
espontaneamente, proceder às liquidações adicionais que se mostrem necessária, salvo se antes 
houver sido iniciado exame à escrita ou qualquer visita de fiscalização ou se já tiver decorrido o 
prazo para a entrega das relações nominais a que se refere o artigo 31.º.

2.  As  liquidações  adicionais  efectuadas  nos  termos  deste  artigo  devem  constar, 
devidamente discriminadas, da folha de remunerações relativa ao mês em que tenham lugar e 
serão sempre averbadas de forma a tornar conhecida a posição tributária do contribuinte.

ARTIGO 29.º

1. Havendo lugar à liquidação adicional, a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
pertence às entidades a que se refere o n.º 1 do artigo 16.º, sem prejuízo do direito de regresso que 
possa caber-lhe e subsidiariamente, às pessoas sujeitas a imposto.



2. No caso da liquidação adicional decorrer de acção fiscal, o imposto dever ser entregue 
no prazo de 15 dias após a notificação.

CAPÍTULO VII
(Fiscalização)

ARTIGO 30.º

1.  As  entidades  mencionadas  no  n.º  1  do  artigo  16.º,  devem possuir  registos  de  que 
constem, quanto a cada um dos sujeitos passivos do imposto abrangido pelas alíneas a) e b) do 
3.º, todas as remunerações que lhes pagarem ou puseram à sua disposição, com indicação dos 
nomes  completo  e  do  domicílio  do  beneficiários  e  dos  períodos  a  que  tais  remunerações 
respeitam, os quais devem ser mantidos em ordem de ser fiscalizados, pelo prazo de 5 anos.

2. Pelo mesmo prazo previsto no número anterior, devem ser conservados os documentos 
e registos que sirvam de suporte às declarações dos contribuintes que exerçam actividades por 
conta própria.

3. Na escrituração dos registos não são permitidos atrasos superiores a 30 dias.

ARTIGO 31.º

1. Os chefes, directores ou administradores dos serviços públicos, civis e militares, das 
empresas  estatais  e  bem  assim  de  quaisquer  outras  entidades  públicas  ou  de  sociedades  e 
associações  privadas,  comunicam  à  Repartição  Fiscal  da  respectiva  área,  durante  o  mês  de 
Janeiro,  os  factos  de  que  tenham  conhecimento  através  de  elementos  existentes  nas  suas 
repartições,  estabelecimentos  ou organizações  e  que hajam produzido que exerçam quaisquer 
actividades referidas na línea b) do n.º 1 do artigo 3.º.

2. Da comunicação devem constar devem constar os honorários, preços ou remunerações, 
quando conhecidos, assim como os nomes e residências dos beneficiários.

ARTIGO 32.º

1.  Durante  o  mês  de  Fevereiro  de  cada  ano,  as  entidades  referidas  no  artigo  16.º, 
apresentam na Repartição Fiscal compete declaração em duplicado, conforme o modelo n.º 2.

2. As declarações são organizadas por áreas fiscais e delas contam o número total  dos 
beneficiário, o montante global das remunerações ou rendimentos pago ou postos à disposição 
dos mesmos no ano anterior e as importâncias deduzidas a título de imposto.

3.  As empresas  devem incluir,  na declaração  prevista  no n.º  1  deste  artigo,  de forma 
descriminada e nominalizada, as remunerações ou rendimentos que tiverem sido contabilizados a 
favor  dos  seus danos e as importâncias  que foram pagas  ou postas  à disposição  das  pessoas 
referidas na alínea b) n.º 1 do artigo 3.º.

4.  No caso  da  empresa  haver  cessado  a  sua  actividade,  a  obrigação  de  apresentar  as 
relações, incumbe aos administradores ou gerentes do último exercício, aos liquidatários ou ao 
administrador da massa falida, conforme as circunstâncias.

ARTIGO 33.º



As pessoas referidas na alínea b) do nº 1 do abrigo 3º devem proceder a sua inscrição no 
Registo Geral de Contribuintes, antes do início de actividade, na Repartição Fiscal competente 
para a arrecadação do imposto.

ARTIGO 34.º

Os serviços públicos e os demais organismos em que seja obrigatória a inscrição para o 
exercício  de  actividades  abrangidas  pela  tabela  anexa,  devem enviar  à  Repartição  Fiscal  da 
respectiva área durante o mês de Janeiro, uma relação nominal das inscrições feitas e canceladas 
no ano anterior, com indicação dos domicílios, dos locais dos consultórios ou escritórios e das 
especialidades profissionais.

ARTIGO 35.º

Instaurado  procedimento  executivo  com base  em falta  de  pagamento  do  imposto,  por 
contribuinte da lista anexa, o juiz das execuções ficais, decorridos, 10 dias sobre a citação, sem 
terem  sido  deduzidos  oposição  ou  embargos,  comunica  o  facto  ao  respectivo  organismo 
corporativo ou profissional, quando o haja, para que este imediatamente suspenda do exercício 
das suas funções, até satisfazer o débito ou estar assegurado o pagamento.

CAPÍTULO VIII
(Reclamações e Recursos)

ARTIGO 36.º

Sempre que a pessoa sujeita a imposto, na condição de contribuinte responsável, discorde 
da determinação da matéria colectável, da liquidação do imposto ou da aplicação de penalidades 
efectuadas pela administração fiscal, pode apresentar reclamação administrativa, na forma e nos 
prazos dos artigos 21.º e 22.º do Código Geral Tributário, ou impugnar judicialmente junto dos 
órgão competentes.

CAPÍTULO IX
(Penalidades)

ARTIGO 37.º

1. A falta ou inexactidão das declarações modelo n.º 1 a que se refere o artigo 9.º, bem 
como as omissões nelas praticadas, são punidas, com multa de 40 UCFs.

2. A falta de apresentação da declaração modelo n.º 2 é punida com multa de 40 UCFs por 
cada nome que nela deveria estar relacionado, mas nunca inferior a 80 UCFS.

ARTIGO 38.º

A omissão de contribuintes,  ou a indicação por quantitativos inexactos das respectivas 
remunerações, nas relações a que alude o artigo 32.º e bem como a mesma infracção praticada nos 
registos a que se refere o nº 1 do artigo 30.º ou a sua falta, são punidas com multa de 40 UCFs por 
contribuinte omitido e o dobro do imposto em falta, no mínimo de 80 UCFs.

ARTIGO 39.º



1.Os atrasos superiores a 30 dias na escrituração dos registos a que se refere o artigo 30.º 
são punidos com multa de 40 UCFs, pela primeira vez e 80 UCF, pelas restantes.

2. Verificado o atraso, e independentemente do procedimento para a aplicação da multa, a 
Repartição Fiscal manda notificar o transgressor para regularizar a sua escrita dentro do prazo de 
30 dias, com a comunicação de que não o fazendo, ficará, ainda sujeito a multa de 100 a 200 
UCFs.

ARTIGO 40.º

Não sendo arquivados, na forma e pelo tempo estabelecidos no artigo 30.º, as folhas das 
remunerações pagas e os registos, aplicar-se-á sempre a multa de 100  a 200 UCFs.

ARTIGO 41.º

Pela retenção e entrega do imposto liquidado nos termos do n.º 1 do artigo 16.º e seguintes 
responderão,  solidariamente  entre  si  e  com  a  entidade  patronal,  relativamente  as  omissões, 
inexactidões  e  outras  infracções  praticada,  os  directores,  administradores,  gerentes  e  demais 
pessoas referidas no artigo 68.º do Código Geral Tributário.

ARTIGO 42.º

Não sendo feita a retenção prevista no n.º 1 do artigo 16.º, ou tendo esta lugar por valores 
inferiores ao imposto que se mostrar devido, aplicar-se-á multa igual ao quantitativo do imposto 
não liquidado, com o mínimo de 40 UCFs.

ARTIGO 43.º

A falta de entrega nos cofres do Estado das receitas do imposto em falta, com o mínimo de 
40 UCFs, sem prejuízo de procedimento criminal se houver abuso de confiança.

As anulações ou rectificações da liquidação do imposto efectuadas sem observância do 
disposto no artigo 27.º são equiparadas à falta de entrega do imposto e são punidas nos termos dos 
artigos antecedentes.

ARTIGO 44.º

As anulações ou rectificações da liquidação do imposto efectuadas sem observâncias do 
disposto no artigo 27.º são equiparadas à falta de entrega do imposto e são punidas nos termos dos 
artigos antecedentes.

ARTIGO 45.º

As multas  constantes  dos  artigos  anteriores  são sempre  reduzidas  a  metade  quando o 
cumprimento da obrigação fiscal se efectuar voluntariamente dentro dos 30 dias subsequentes 
àquele em que devesse sê-lo feito.

CAPÍTULO X
(Disposições Gerais)

ARTIGO 46.º



Cumpre à entidade empregadora a emissão de comprovantes relativos às remunerações 
pagas  e  ás  deduções  efectuadas  e  entregues  por  conta  do  imposto,  a  simples  rogo  dos 
interessados,

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 24 de Junho de 1999.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de almeida.

Promulgada em 15 de Outubro de 1999.

Publique-se.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

____________

Lista a que se refere o n.º 3.º do artigo 3º do Código

01 Arquitectos, Engenheiros e Técnicos Similares:

1 - Arquitectos.
2 - Construtores civis diplomados.
3 - Engenheiro.
4 - Engenheiros técnicos.
5 - Topógrafos.
6 - Desenhadores.
7 - Geólogos.

02 Artistas Plásticas e Similares, Actores, Músicos, Jornalistas e Repórteres:

1- Pintores.
2- Escultores.
3- Decoradores.
4- Outros Artistas plásticos.
5- Artistas de teatro, bailados, Cinema, Rádio e Televisão.
6- Artistas de circo.
7- Músicos.
8- Jornalistas e repórteres.

03 Economistas, Contabilista, Actuários e Técnicos Similares:

1- Economistas e Consultores fiscais.
2- Contabilistas, Técnicos de conta e guarda-livros.
3- Actuários.

04 Enfermeiros, Parteiros e outros Técnicos Paramédicos:

1- Enfermeiros.
2- Nutricionistas.
3.Parteiras.
4- Outros Técnicos Paramédicos. 



05 Juristas:

1- Jurisconsultos.
2- Advogados
3- Solicitadores.

06 Médicos e dentistas:

1- Médicos analistas.
2- Médicos de clínica geral.
3- Médico cirurgião
4- Médicos estomatologistas.
5- Médico fisiatras.
6- Médicos gastrenterologistas.
7- Médicos oftalmologistas
8- Médicos otorrinolaringologistas.
9- Médicos radiologistas.
10- Médicos de bordo em navios.
11- Médicos dentistas.
12- Dentistas
13- Médicos de outras especialidades.

07 Psicólogos.

1- Psicólogos.
2- Psicanalistas
3- Sociólogos

08 Químicos:

1- Analistas.

09 Veterinários, Agronomia e Especialistas com profissões conexas:

1- Médicos veterinários.
2- Engenheiros agrónomos e silvicultores
3- Técnicos Médicos

10 Outras pessoas exercendo Profissões Liberais, Técnicas e Similares:

1- Analistas de sistema e programadores informáticos.
2- Editores de obras de sua autoria.
3- Peritos avaliadores.
4- Astrólogos e Perapsicólogos.
5- Desportistas.
6- Administradores de bens ou procuradores.
7- Despachantes oficiais.
8- Pilotos de portos, barras ou rios.
9- Tradutores ou guias Intérpretes.
10- Professores, Explicadores e Mestre de qualquer arte ou ofício.



O Residente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Declaração Modelo nº 1 (artigo 9º do Código)

INSERIR       MODELO

Declaração Modelo nº 2 (artigo 32º do Código)

INSERIR        MODELO

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

2001
ASSMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 5/01, DE 16 DE FEVEREIRO
( D.R.8/01, 1ª SÉRIE)

Resolução n.º 5/01
de 16 de Fevereiro



Considerando que a República de Angola tem obrigações, como Membro da Organização 
Internacional do Trabalho, órgão especializado das Nações Unidas;

Considerando  a  necessidade  do  Estado  Angolano  assumir  o  seu  engajamento  no 
cumprimento dos princípios relativos à prossecução dos objectivos estabelecido na Convenção n.º 
182,  Sobre  as  Piores  Formas  de  Trabalho  das  Crianças  e  a  acção  imediata  com vista  à  sua 
eliminação, adoptada em 17 de Junho de 1999;

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea k) do artigo 88.º e do n.º 1 
do artigo 92.º ambos da  Lei Constitucional, Assembleia Nacional emite a seguinte resolução:

Único: - É aprovada, para ratificação, a Adesão da República de Angola à Convenção n.º 
182,  Sobre  as  Piores  Formas  de  Trabalho  das  Crianças  e  a  acção  imediata  com vista  à  sua 
eliminação, adoptada em 17 de Junho de 1999, cuja versão em língua portuguesa se anexa e é 
parte integrante da presente resolução.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Janeiro de 2001.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto Victor Francisco de Almeida.

CONVENÇÃO RELATIVA ÀS PIORES FORMAS DE TRABALHO DAS CRIANÇAS E 
A ACÇÃO IMEDIATA COM VISTA À SUA ELIMINAÇÃO

A Conferência geral da Organização Internacional do Trabalho convocada para Genebra 
pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e aí reunida a 1 de 
Junho de 1999, na sua 87.ª sessão;

Considerando a  necessidade  de adoptar  novos instrumentos  com vista  à  proibição  das 
piores  formas  de  trabalho  das  crianças,  enquanto  prioridade  principal  da  acção  nacional  e 
internacional,  nomeadamente  da  cooperação  e  da  assistência  internacionais,  para  completar  a 
convenção e da recomendação relativas à idade mínima de admissão ao emprego, de 1973, que 
continuam a ser instrumentos fundamentais no que diz respeito ao trabalho das crianças;

Considerando que a eliminação efectiva das piores formas de trabalho das crianças exige 
uma acção de conjunto imediato que tenha em consideração a importância de uma educação de 
base gratuita e a necessidade de libertar as crianças envolvidas de todas essas formas de trabalho e 
de 
assegurar a sua readaptação e a sua integração social, tendo ao mesmo tempo em consideração as 
necessidades das respectivas famílias.

Recordando  a  resolução  relativa  à  eliminação  do  trabalho  das  crianças,  adoptada  pela 
Conferência Internacional do Trabalho da sua 83.ª sessão, em 1996;

Reconhecendo a resolução relativa à eliminação do trabalho das crianças, adoptada pela 
Conferência Internacional de Trabalho na sua 83.ª, em 1996;

Reconhecendo que o trabalho das crianças é em grande medida provocado pela pobreza e 
que  a  solução  a  longo  prazo  reside  no  crescimento  económico  sustentado  que  conduza  ao 
progresso social e, em particular, à diminuição da pobreza e à educação universal;



Recordando a convenção relativa aos direitos da criança, adoptada em 20 de Novembro de 
1989 pela Assembleia Geral das Nações Unidas;

Recordando a declaração da Organização Internacional do Trabalho (O.I.T.) relativa aos 
princípios  e  direitos  fundamentais  no  trabalho  e  ao  seu  acompanhamento,  adoptada  pela 
Conferência Internacional do Trabalho (O.I.T.) na sua 86.ª sessão em 1998;

Recordando que algumas das piores formas de trabalho das crianças são abrangidas por 
outros  instrumentos  internacionais,  em particular  a  Convenção Sobre o Trabalho  Forçado,  de 
1930 e a convenção suplementar das Nações Unidas relativa à abolição da escravatura, do tráfico 
de escravos e das instituições e Práticas Análogas à escravatura de 1956;

Após ter decidido adoptar diversas propostas relativas ao trabalho das crianças, questão 
que constitui o 4.º ponto da ordem de trabalho da sessão;

Após ter decidido que essa proposta tomariam a forma de uma convenção  internacional;

Adopta, no mês de Junho de 1999, a seguinte convenção que será denominada Convenção 
Sobre as Piores Formas de Trabalho das crianças, 1999.

ARTIGO 1.º

 Qualquer membro que rectificar a presente convenção deve tomar, com a maior urgência, 
mediatas eficazes para assegurar a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho das 
crianças.

ARTIGO 2.º

Para os efeitos da presente convenção, o termo «criança» aplica-se a todas as pessoas com 
menos de 18 anos.

ARTIGO 3.º

Para os  efeitos  da presente  convenção,  a  expressão «as  piores  formas de trabalho  das 
crianças» abrange;

a) todas as formas de escravatura ou práticas análogas,  tais  como a venda e o tráfico de 
criança, a servidão por dívidas e a servidão, bem como o trabalho forçado ou obrigatório, 
incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório das crianças com vista à sua utilização 
em conflitos armados;

b) a  utilização,  o  recrutamento  ou  a  oferta  de  uma  criança  para  fins  de  prostituição,  de 
produção de material pornográfico ou de espectáculos pornográficos;

c) a  utilização,  o  recrutamento  ou  a  oferta  de  uma  criança  para  actividades  ilícitas, 
nomeadamente para a produção e o tráfico de estupefacientes tal como são definido pelas 
convenções internacionais pertinentes;

d) os  trabalhos  que,  pela  sua  natureza  ou  pelas  condições  em  que  são  exercidos,  são 
susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança ou moralidade da criança

ARTIGO 4.º

1. Os tipos de trabalho visados na alínea d) do artigo 3.º devem ser determinados pela 
legislação  nacional  ou  pela  autoridade  competente,  após  consulta  das  organizações  de 



empregadores e de trabalhadores interessadas, tomando em consideração as normas internacionais 
pertinentes  e  em particular  os  parágrafos  3  e  4  da  recomendação  sobre  as  piores  formas  de 
trabalho das crianças, 1999.

2.  A  autoridade  competente,  após  consulta  das  organizações  de  empregadores  e  de 
trabalhadores interessadas deve localizar os tipos de trabalho assim determinados.

3. A lista dos tipos de trabalho determinados de acordo com o n.º 1 do presente artigo deve 
ser  periodicamente  examinada  e  se  necessário  revista  mediante  consulta  das  organizações  de 
empregadores e de trabalhadores interessadas.

ARTIGO 5.º

Qualquer  membro  deve,  após  consulta  das  organizações  de  empregadores  e  de 
trabalhadores,  estabelecer  ou designar mecanismos apropriados para fiscalizar  a aplicação das 
disposições que apliquem a presente convenção.

ARTIGO 6.º

1.  Qualquer  membro  deve  elaborar  e  pôr  em  prática  programas  de  acção  visando 
prioritariamente eliminar as piores formas de trabalho das crianças.

2. Esses programas de acção devem ser elaborados e postos em prática mediante consulta 
das instituições públicas competentes e das organizações de empregadores e de trabalhadores e se 
for caso disso, tomando em consideração as opiniões de outros grupos interessados.

ARTIGO 7.º

1. Qualquer membro deve tomar todas as medidas necessárias para assegurar a aplicação 
efectiva  e  o  respeito  das  disposições  que  apliquem  à  presente  convenção,  incluindo  o 
estabelecimento e aplicação de sanções penas ou se for caso disso, outras sanções.

2. Tendo em conta a importância da educação na eliminação do trabalho das crianças, 
qualquer membro deve adoptar medidas eficazes dentro de um prazo determinado para:

a) impedir que as crianças sejam envolvidas nas piores formas de trabalho das crianças;
b) promover ajuda directa necessária e apropriada para libertar as crianças das piores formas 

de trabalho das crianças e assegurar a sua readaptação e a sua integração social;
c) assegurar a todas as crianças que tenham sido libertada das piores formas de trabalho das 

crianças o acesso à educação de base gratuita e sempre que for possível e apropriado, a 
formação profissional;

d) identificar as crianças particularmente expostas a riscos e entrar em contacto directo com 
elas;

e) ter em conta a situação particular das raparigas.

3. Qualquer membro deve designar a autoridade competente encarregada da execução das 
disposições que apliquem à presente convenção.

ARTIGO 8.º

Os membros devem adoptar medidas apropriadas a fim de se ajudarem mutuamente para 
aplicarem as disposições da presente convenção, através de uma cooperação e/ou uma assistência 



internacional reforçadas, incluindo através de medidas de apoio ao desenvolvimento económico e 
social aos programas de erradicação da pobreza e à educação universal.

ARTIGO 9º

As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Director Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho e por este registadas.

ARTIGO 10.º

1.  A presente  convenção apenas  obriga  os  Membros  da  Organização  Internacional  do 
Trabalho cuja ratificação tenha sido registada pelo Director Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho.

2. Ela entrará em vigor 12 meses depois das ratificações de dois terços de membros terem 
sido registadas pelo director geral.

3. Em seguida, esta convenção entrará em vigor para cada membro 12 meses após à data 
em que a sua ratificação tiver sido registada.

ARTIGO 11.º

1. Qualquer membro que tenha ratificado a presente convenção pode denunciá-la após de 
10 anos a contar da data da entrada em vigor inicial da convenção, mediante uma comunicação ao 
Director  Geral  da  Repartição  Internacional  do  Trabalho  e  por  este  registada.  A denúncia  só 
produzirá efeitos um ano após ter sido registada.

2. qualquer membro que tenha ratificado a presente convenção e que, no prazo de um ano 
após o termo do período de 10 anos mencionado no número anterior, não fizer uso da faculdade 
de denúncia prevista no presente artigo, ficará vinculado durante um novo período de 10 anos e, 
em seguida,  poderá  denunciar  a  presente  convenção no termos  de cada  período de  anos  nas 
condições previstas no presente artigo.

ARTIGO 12º

1. O Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará todos os membros 
da Organização  Internacional do Trabalho do registo de todas as ratificações e de todas os actos 
de denúncia que lhe forem comunicados pelos membros da organização
.

2. Ao notificar os membros da organização do registo da segunda ratificação que lhe tiver 
sido comunicada, o Director Geral chamará a atenção dos membros da organização para a data 
em que a presente convenção entrará em vigor.

ARTIGO 13.º

O Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral 
das Nações Unidas para efeitos de registo de acordo com o artigo 102.º da Carta das Nações  

Unidas, informações completas sobre todas as ratificações e todos os actos de denúncia 
que tiver registado em conformidade com os artigos anteriores.

ARTIGO 14.º



Sempre  que  o  considerar  necessário,  o  Conselho  de  Administração  da  Repartição 
Internacional  do Trabalho  apresentará  à Conferência  Geral  um relatório  sobre a aplicação  da 
presente convenção e examinará a conveniência de inscrever na ordem do dia da conferência a 
questão da sua revisão total ou parcial.

ARTIGO 15.º

1.  Se  a  conferência  adoptar  uma  nova  convenção  que  reveja  total  ou  parcialmente  a 
presente convenção e salvo disposição em contrário da nova convenção:

a)  sem prejuízo  do  artigo  11.º  a  ratificação  por  um membro  da  nova  convenção  de  revisão 
implicará  de  pleno  direito  a  denúncia  imediata  da  presente  convenção,  contanto  que  a  nova 
convenção de revisão tenha entrado em vigor;

b) a presente convenção deixará de estar aberta à ratificação dos membros a partir da data de 
entrada em vigor da nova convenção de revisão.

2.  A presente convenção continuará em vigor na sua actual  forma e conteúdo para os 
membros que a tiverem ratificado e que não ratificarem a convenção de revisão.

ARTIGO 16.º

As versões francesa e inglesa do texto da presente convenção fazem igualmente fé.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

ASSEMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 7/01, DE 16 DE FEVEREIRO
( D. R. Nº 8/01, 1ª SÉRIE )

Resolução n.º 7/01
de 16 de Fevereiro

Considerando  que   a  República  de  Angola  tem  obrigações,  como  Membros  da 
Organização Internacional do Trabalho, órgão especializado das Noções Unidas;



Considerando  a  necessidade  do  Estado  Angolano  assumir  o  seu  engajamento  no 
cumprimento dos princípios relativos à prossecução dos objectivos estabelecidos na Convenção nº 
87, Sobre a Liberdade Sindical e a Protecção do Direito Sindical, adoptada em 17 de Junho de 
1948;

Nestes termos ao abrigo das disposições combinadas da alínea k) do artigo 88.º e do nº 1 
do artigo 92.º ambos da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional emite a seguinte resolução:

Único – É aprovada, para ratificação, a Adesão da República de Angola à Convenção n.º 
87, Sobre a Liberdade Sindical e a Protecção do Direito Sindical, adoptada em 17 de Junho de 
1948, cuja versão em língua portuguesa se anexa e é parte integrante da presente resolução.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Janeiro de 2001.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

CONVENÇÃO Nº 87 SOBRE A LIBERDADE SINDICAL
E A PROTECÇÃO DO DIREITO SINDICAL.

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, com convocada em S. 
Francisco  pelo  Conselho  de  Administração  do  Secretariado  Internacional  do  Trabalho,  onde 
reuniu, em 17 de Junho de 1948 na sua 31.ª sessão;

Após  ter  decidido  adoptar,  sob  a  forma  de  convenção,  diversas  propostas  relativas  à 
liberdade sindical e à protecção do direito sindical, questão que constitui o 7.º ponto na ordem do 
dia da sessão;

Considerando que o preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho 
enuncia, entre os meios susceptíveis de melhorarem a condição dos trabalhadores, de assegurarem 
a paz, «a afirmação do princípio da liberdade sindical»;

Considerando que a  Declaração  de Filadélfia  proclamou de novo que  «a liberdade  de 
expressão e de associação é uma condição indispensável a um progresso constante»;

Considerando que a Conferência Internacional do Trabalho, na sua 30.ª sessão adoptou, 
por unanimidade, os princípios que devem estar na base da regulamentação internacional;

Considerando que a Assembleia  Geral  das Nações  Unidas,  na sua 1.ª  sessão,  fez seus 
princípios e convidou a Organização Internacional do Trabalho a envidar todos os seus esforços 
para que seja possível adoptar uma ou várias convenções internacionais;

Adopta  neste  9.º  dia  de  Julho  de  1948  a  convenção  seguinte,  que  será  denominada 
Convenção Sobre a Liberdade Sindical e a Protecção do Direito Sindical, 1948.

PARTE I

LEBERDADE SINDICAL

ARTIGO 1.º



Os  membros  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  para  os  quais  a  presente 
convenção esteja em vigor comprometem-se a pôr em prática as disposição seguintes.

ARTIGO 2.º

Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie têm o direito, 
sem autorização prévia, de constituírem organização prévia, de constituírem organizações da sua 
escolha, assim como o de filiarem nessas organizações com única condição de se conformarem 
com os estatutos destas últimas.

ARTIGO 3.º

1. As organizações de trabalhadores e de entidades patronais direito de elaborar os seus 
estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente os seus representantes, organizar a 
sua gestação e a sua actividade e formular o seu programa de acção.

2. As autoridades públicas devem abster-se de qualquer intervenção susceptível de limitar 
esse direito ou de entravar o seu exercício legal.

ARTIGO 4.º

As organizações de trabalhadores e de entidades patronais não estão sujeitas à dissolução 
ou à suspensão por via Administrativa.

ARTIGO 5.º

As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de constituírem 
federações  e  confederações  têm  o  direito  de  se  filiarem  em  organizações  internacionais  de 
trabalhadores e de entidades patronais.

ARTIGO 6.º

 As disposições dos artigos 2.º, 3.º e 4.º da presente convenção aplicam-se às federações 
das organizações de trabalhadores e patronais.

ARTIGO 7.º

A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de trabalhadores e de entidades 
patronais suas federações e confederações não pode estar subordinada a condições susceptível de 
pôr em causa a aplicação das disposições dos artigos 2.º, 3.º  da  presente convenção.

ARTIGO 8.º

1.  No  exercício  dos  Direitos  que  lhe  são  reconhecidos  pela  presente  convenção,  os 
trabalhadores,  entidades patronais e respectivas organizações são obrigados, à semelhança das 
outras pessoas ou colectividades organizadas, a respeitar a legalidade.

2. A legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada de modo a prejudicar as 
garantias previstas  pela presente convenção.

ARTIGO 9.º



1. A legislação nacional determinará o âmbito de aplicação às forças armadas e à polícia 
das garantias previstas na presente convenção.

2. De acordo com os princípios estabelecidos pelo § 8.º do artigo 19.º da Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho, a ratificação desta convenção por um membro não deverá 
ser  considerado como  afectando  qualquer  lei,  decisão,  costumes  ou  acordos  já  existente  que 
concedam  aos  membros  das  forças  armadas  e  da  polícia  garantias  previstas  na  presente 
convenção.

ARTIGO 10.º

Na presente convenção o termo «organização» significa toda e qualquer organização de 
trabalhadores ou de entidades patronal que tenha por fim promover e defender os interesses do 
trabalhadores ou do patronato.

PARTE II

PROTECÇÃO DO DIREITO SINDICAL

ARTIGO 11:º

Os  membros  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  para  os  quais  a  presente 
convenção esteja em vigor comprometem a tomar todas as medidas necessárias e apropriadas a 
assegurar aos trabalhadores e as entidades patronais o livre exercício do direito sindical.

PARTE III

MEDIDAS DIVERSAS

ARTIGO 12.º

1.  No  que  respeita  aos  territórios  mencionados  do  artigo  35.º  da  Constituição  da 
Organização internacional do Trabalho, tal como foi emendada pelo instrumento de emenda à 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho 1946, exceptuando os territórios visados 
pelos  §§  4.º  5.º  do  referido  artigo  assim  emendado,  todos  os  membros  da  organização  que 
ratificarem  a  presente  convenção  devem  comunicar  ao  Director  Geral  do  Secretariado 
Internacional do Trabalho, ao mesmo tempo que a sua ratificação ou dentro de mais breve prazo 
possível após a sua ratificação, uma declaração que dê a conhecer:

a) os territórios em relação aos quais se comprometem a que as disposições da convenção 
sejam aplicadas  sem modificações;

b) os territórios em relação aos quais se comprometem a que as disposições da convenção 
sejam aplicadas com modificações e em que consistem essas modificações;

c) os territórios aos quais a convenção é aplicável e, nesses casos, as razões pelas quais ela  é 
inaplicável;

d) os territórios em relação aos quais reservam a sua decisão.

2.  Os compromissos  mencionados  na alínea  a)  e  b)  do § 1.º  do presente  artigo  serão 
considerados como parte integrante da ratificação e produzirão efeitos idênticos.



3. Todos os membros poderão renunciar por uma nova declaração a todas ou parte das 
reservas contidas na sua declaração anterior, em virtude das alíneas b) c) e d) do § 1.º do presente 
artigo.

4. Todos os membros poderão, durante os períodos em que a presente convenção pode ser 
denunciada  de acordo com disposições  do  artigo  16.º  comunicar  ao director  geral  uma  nova 
declaração que modifique em qualquer aspecto os termos de qualquer declaração anterior e que dê 
a conhecer a situação em determinados territórios

ARTIGO 13.º

1. Quando as questões tratadas pela presente convenção entram no âmbito da competência 
própria das autoridades de um território não metropolitano, o membro responsável pelas relações 
internacionais desse território, de acordo com o Governo do dito território, poderá comunicar ao 
Director Geral do Secretariado Internacional do Trabalho uma declaração de aceitação, em nome 
desse território, das obrigações da presente convenção.

2.  Uma  declaração  de  aceitação  das  obrigações  da   presente  convenção  pode  ser 
comunicada ao Director Geral do Secretariado Internacional do Trabalho:

a) por  dois  ou  vários  membros  da  organização  para  um  território  colocado  sob  a  sua 
autoridade conjunta;

b) por qualquer autoridade internacional responsável pela administração de um território em 
virtude das disposições da Carta das Nações Unidas ou de qualquer outras disposições em 
vigor em relação a esse território

3.  As  declarações  comunicadas  ao  Director  Geral  do  Secretariado  Internacional  do 
Trabalho,  em conformidade  com as  disposições  dos  parágrafos  anteriores  do  presente  artigo, 
devem  indicar  se  as  disposições  da  convenção  serão  aplicadas  no  território  com  ou  se 
modificações; quando a declaração indicar as disposições das convenção se aplicam sob reserva 
de modificações, deve especificar em que consistem essas modificações.

4.   O  membro  ou  os  membros  ou  a  autoridades  internacional  interessada  poderão 
renunciar, total ou parcialmente, por declaração ulterior, ao direito de invocar uma modificação 
em declaração anterior.

5.   O  membro  ou  a  autoridade  internacional  poderão,  durante  os  período  sem que  a 
convenção  poder  ser  denunciada  de  acordo  com as  disposições  do  artigo  16.º  comunicar  ao 
Director Geral do Secretariado Internacional do Trabalho uma nova declaração que modifique em 
qualquer aspecto os termos de qualquer declaração anterior e de que dê a conhecer a situação no 
tocante à aplicação desta convenção.

PARTE IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 14.º

As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Director Geral do 
secretariado Internacional do Trabalho e por ele registadas.

ARTIGO 15.º



1. A presente convenção obrigará apenas os membros da Organização Internacional do 
Trabalho cuja ratificação tiver sido registada pelo director geral.

2. Entrará em vigor 12 meses depois das ratificações de dois terços de membros terem sido 
registadas pelo director geral.

3. Em seguida, esta convenção entrará em vigor para cada membro 12 meses depois da 
data em que tiver sido registada a sua ratificação.

ARTIGO 16.º

1.  Qualquer  membro  que  tenha  ratificado  a  presente  convenção  pode  denunciá-la 
decorrido um período de 10 anos, a contar da data da entrada em vigor inicial da convenção, 
mediante uma comunicação enviada ao Director Geral do Secretariado Internacional do Trabalho 
e por ele registada.

 2. Qualquer membro que tiver ratificado a presente convenção e que, dentro do prazo de 
um ano após o termo do período de 10 anos mencionado no parágrafo anterior,  não fizer da 
faculdade de denúncia prevista pelo presente artigo, ficará obrigado por um novo período de 10 
anos, podendo em seguida denunciar a presente convenção no termo de cada período de anos, nas 
condições previstas no presente artigo.

ARTIGO 17.º

1.  O Director  Geral  do Secretariado Internacional  do Trabalho  comunicará  a  todos  os 
membros da Organização Internacional do Trabalho o registo de todas as ratificações, declarações 
e denúncias que lhe forem comunicadas pelos membros da organização.

2. Ao comunicar aos membros da organização o registo da segunda ratificação que lhe 
tiver sido comunicada, o Director geral chamará a atenção dos membros da organização para a 
data em que a presente convenção entrar em vigor.

ARTIGO 18.º

O Director  Geral  do Secretariado  Internacional  do Trabalho  comunicará  ao  Secretário 
Geral das Nações Unidas, para efeito de registo, de acordo o artigo 102.º da Carta das Nações 
Unidas, informações e actos de denúncia que tiver registado em conformidade com os artigos 
anteriores.

ARTIGO 19.º

No termo de cada período de 10 anos, contados da data de entrada em vigor da presente 
convenção, o Conselho de Administração do Secretariado Internacional do Trabalho apresentará à 
Conferência Geral um relatório sobre a aplicação da presente convenção e decidirá se há motivo 
para inscrever na ordem do dia da conferência a questão da sua revisão total ou parcial.

ARTIGO 20.º

1. No  caso da conferência adoptar uma nova convenção que implique a revisão total ou 
parcial da presente convenção  e a não ser que a nova convenção disponha de outro modo:



a) a ratificação,  por um membro, da nova convenção que efectua a revisão envolverá de 
pleno direito,  não  obstante  o  disposto  no  artigo  16.º  a  denúncia  imediata  da presente 
convenção desde que a nova convenção tenha entrado em vigor;

b) a partir da data da entrada em vigor da nova convenção que efectuar a revisão, a presente 
convenção deixará de ser susceptível de ratificação pelos membros.

2. A presente convenção manter-se-á, todavia em vigor na sua forma e conteúdo para os 
membros que a tiverem rectificado e que tenham rectificado a Convenção que efectuar a revisão.

ARTIGO 21.º

As versões francesas e inglesa do texto da presente convenção são igualmente autênticas.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

ASSEMBLEIA NACIONAL

RECTIFICAÇÃO DE 24 DE MAIO, DE 2001:  À LEI Nº 2/00
( D.R. Nº  24/01, 1ª SÉRIE )

Rectificação de 24 de Maio
À Lei Nº 2/00 de 11 de Fevereiro “ Lei Geral do Trabalho”

Tendo-se constatado a existência de erro no texto da Lei nº 2/00, de 11 de Fevereiro – Lei 
Geral do Trabalho, publicada no Diário da República nº 6, 1.ª série, ao abrigo do artigo 5.º da Lei 
n.º 8/93, de 30 de Julho – Lei Sobre  o Formulário de Diploma Leias, procede-se às seguintes 
rectificações:

A alínea A) do   artigo 59º passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 59.º
(Exercício abusivo do poder disciplinar)

a) ter reclamado legitimamente, no uso do direito que lhe confere a alínea i) do artigo 45º, 
contra as condições de trabalho e a violação dos seus direitos.

O nº 1 do artigo 62º, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 62º
(Responsabilidade material)

4.  A responsabilidade  material  do trabalhador  por  danos  ou destruição  de instalações, 
máquinas,  equipamentos,  ferramentas  ou  outros  meios  de  trabalho  ou  de  produção,  ou  por 
quaisquer  outros  danos materiais  causados  à  empresa,  designadamente  por  violação  do dever 
estabelecido na alínea e) do artigo 45º, obedece às seguintes regras:



O nº 1 do artigo 107º, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 107º
(Funções susceptíveis de isenção)

1.  Estão  isentos  de  horário  de  trabalho,  não  lhes  sendo aplicáveis  os  limites  diário  e 
semanal estabelecidos no artigo 96º, os trabalhadores que exerçam cargos de administração e de 
direcção.

O artigo 288º, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 288º
(Protecção contra o despedimento)

O despedimento de menores fica sujeito ao regime especial de autorização da Inspecção 
Geral do Trabalho, estabelecido nas alíneas a) e b) do nº 3 do artigo 227º, no nº 3 do artigo 233º e 
no nº 2 do artigo 244º  para antigos  combatentes  e  trabalhadores  com capacidade de trabalho 
reduzida.

Luanda, aos 26 de Abril de 2001.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DECRETO EXECUTIVO Nº 42/01, DE 6 DE JULHO
(D. R. Nº 30/01, 1ª SÉRIE)

Decreto executivo n.º 42/01
de 6 de Julho

                                                                
O artigo 48.º da Lei nº 9/95 de 15 de Setembro, Lei das Empresas Públicas, refere-se aos 

Conselhos Fiscais que são órgãos sociais que asseguram o bom funcionamento destas empresas;

Através  do  Decreto  executivo  n.º  20/98,  de  30  de  Abril,  foi  regulamentado  o 
funcionamento dos referidos Conselhos Ficais;
Considerando a necessidade da actualização do referido decreto,

Nos termos do n.º 3 do artigo 114 da Lei Constitucional, determino:



Artigo 1.º - São aprovados o regulamento de funcionamento dos Conselhos fiscais das 
Empresas Públicas e o Paradigma do respectivo relatório, anexos a este decreto executivo e que 
dele fazem parte integrante.

Artigo 2.º - São revogadas todas as disposições contidas no Decreto executivo n.º 20/98, 
de 30 de Abril.

Artigo 3.º  -  As dúvidas e  omissões  que se suscitarem da interpretação e  aplicação do 
presente decreto executivo são resolvidas por despacho do Ministro das Finanças.

Artigo 4.º - Este decreto executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Julho de 2001.

O ministro, Júlio Marcelino Vieira Bessa.
____________

ANEXO I

REGULAMENTO DOS CONSELHOS
FISCAIS DAS EMPRESAS PÚBLICAS

ARTIGO1.º
(Composição)

1. A fiscalização e acompanhamento da actividade normal e do legal funcionamento das 
Empresas Públicas cabe ao Conselho Fiscal, nomeado em despacho conjunto pelos Ministros das 
Finanças e da tutela, nos termos do artigo 47.º da Lei n.º 9/95, de 15 de Setembro.

2. O Conselho Fiscal é constituído por três membros, um dos quais é o presidente, sendo 
os dois restantes vogais.

3. Nas empresas de pequena e médias dimensão as funções do Conselho Fiscal poderão 
ser exercidas por um único fiscal, nomeado pelo Ministro das Finanças, nos termos do n.º 3 do já 
citado artigo 47.º da Lei n.º 9/95, de 15 de Setembro.

ARTIGO 2.º
(Competências)

 1. Compete ao Conselho Fiscal, nomeadamente:

a) fiscalizar o funcionamento da empresa, bem como o cumprimento das normas reguladoras 
da actividade da mesma;

b) certificar os valores patrimoniais pertencentes à empresa ou por ela detidos, a título de 
garantia;

c) verificar se os critérios valométricos utilizados  pela empresa conduzem a uma correcta 
avaliação do património e dos seus resultados;

d) emitir  parecer  sobre  relatório  e  contas  do  exercício  apresentados  pelo  Conselho  de 
Administração;



e) elaborar relatórios semestrais sobre a sua acção fiscalizadora de acordo com o paradigma 
de relatórios previsto no artigo 1.º deste decreto executivo e submetê-lo à apreciação do 
Ministro das Finanças, com conhecimento ao Ministro de tutela; 

f) solicitar  a  convocação  extraordinária  do  Conselho  de  Administração,  sempre  que  o 
entenda necessário;

g) pronunciar sobre quaisquer assunto que lhe sejam submetidos pelos órgão de gestão da 
empresa;

h) emitir parecer acerca do orçamento e das operações financeiras externas da empresa;
i) pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a empresa;
j) informar o Ministério das Finanças sobre quaisquer assuntos importantes, que o órgão de 

gestão se recuse a apreciar e corrigir.

2. Os pareceres do Conselho Fiscal devem ser emitidos no prazo de 30 dias, a partir da 
data da recepção dos documentos.

3. Sempre que necessário e para o correcto desempenho das suas funções, o Conselho 
Fiscal poderá, com o acordo do Conselho de Administração, ser assistido por auditores externos, 
sendo o respectivo custo encargo da empresa.

4. Os membros do Conselho Fiscal devem proceder, conjunta ou separadamente, a todos 
os actos de verificação e inspecção que considerem necessários para o cabal cumprimento das 
suas obrigações de fiscalização.

5.  O  membro  do  Conselho  Fiscal  que   for  técnico  de  contas  ou  tiver  formação 
contabilística deve, sem prejuízo da actuação dos outros membros, proceder a todos os exames e 
verificações  contabilísticas  necessárias,  além  de  exercer  as  demais  acções  específicas  do 
cumprimento das suas funções.

ARTIGO 3.º
(Obrigações da empresa)

A empresa deve pôr à disposição do Conselho Fiscal as instalações, os meios de trabalho e 
de transporte necessários ao desempenho das suas funções.

ARTIGO 4.º
(Poderes)

Os membros do Conselho Fiscal no desempenho das suas funções têm o direito de:

a) obter da direcção da empresa a apresentação, para exame e verificação, dos seus livros, 
registos  ou  documentos,  bem  como  verificar  a  existência  de  quaisquer  valores, 
nomeadamente dinheiro, títulos mercadorias:

b) obter  dos  órgãos  de  gestão  ou  de  qualquer  dos  seus  membros  informações  ou 
esclarecimentos sobre a actividade e funcionamento da empresa ou sobre qualquer dos 
seus negócios;

c) solicitar  a terceiros,  que tenham realizado operações com ou por conta da empresa,  as 
informações de que necessitem para o esclarecimento dessas operações;

d) assistir, sempre que julguem conveniente, as reuniões dos restantes órgãos da empresa.

ARTIGO 5.º
(deveres)



1. Constituem deveres gerais dos membros do Conselho Fiscal:

a) exercer uma fiscalização conscienciosa e imparcial;
b) guardar segredo dos factos de que tenham conhecimento em razão das suas funções ou por 

causa delas, sem prejuízo da obrigação, em que se encontram constituídos, de participar às 
autoridades competentes os factos criminosos de que venham a ter conhecimento;

c) informar ao Conselho de Administração e ou à direcção geral sobre todas verificações; 
fiscalizações e diligências que tenham efectuado e sobre os seus resultados;

d) informar  ao  Ministro  das  Finanças  e  ao  órgão  de  tutela  da  empresa  sobre  as 
irregularidades e inexactidões verificados e sobre os esclarecimentos que tenham obtidos;

e) participar  nas reuniões do Conselho Fiscal  e  assistir  às  reuniões  conjuntas dos órgãos 
sociais em que se apreciem as contas da empresa e ainda naquelas para que tenham sido 
convocados;

2. É proibido aos membros do Conselho Fiscal a divulgação de segredos comerciais ou 
industriais da empresa de que tenham tomado conhecimento no desempenho das suas funções.

3.  Os membros  do Conselho Fiscal  ou o fiscal  Único  devem participar  ao Ministério 
Público os factos delituosos de que tomem conhecimento e que constituem crimes públicos.

4. Perdem o seu mandato os membros do Conselho Fiscal que, sem motivos justificados, 
faltem a três reuniões ordinárias do conselho.

ARTIGO 6.º
(Reuniões e deliberações)

1. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente, 
sempre  que  convocado  pelo  presidente,  por  sua  iniciativa  ou  à  solicitação  fundamentada  de 
qualquer dos vogais.

2. O Conselho Fiscal reúne com os órgãos da empresa, por sua iniciativa ou à solicitação 
do presidente de qualquer dos órgãos sociais ou do seu director geral.

3. Para as reuniões do Conselho Fiscal devem ser obrigatoriamente convocados todos os 
seus membros em exercício.

4. Consideram-se regularmente convocados todos os membros que:

a) tenham recebido ou assinado a convocatória;
b) tenham assistido a qualquer reunião anterior em que, na sua presença, se tenha fixado o 

dia e a hora da reunião;
c) tenham sido avisados por qualquer outra forma acordada de convocação;
d) compareçam à reunião.

5.  Das  reuniões  do Conselho  Fiscal  devem ser  lavradas  actas,  assinadas  por  todos  os 
membros que nelas tenham participado, das quais constem obrigatoriamente:

a) os assuntos que constituem a ordem de trabalho;
b) a súmula das discussões;
c) as deliberações de voto, quando existam.



6.  O  Conselho  Fiscal  só  pode  reunir  validamente  com  a  presença  da  maioria  dos  seus 
membros em exercício.

7.  As  deliberações  são  tomas  por  maioria  dos  votos  dos  membros  presentes,  tendo  o 
presidente ou quem o substituir voto de qualidade, em caso de empate na votação. 

8. Os membros do Conselho Fiscal devem declarar-se impedidos sempre que sejam postos à 
discussão e votação assuntos em que tenha interesses por si ou interposta pessoa.

ARTIGO 7.º
(Incompatibilidade)

1. Não podem ser nomeados membros do Conselho Fiscal da empresa:

a) os que exerçam funções na gestão da empresa ou as tenham exercido nos últimos três 
anos;

b) os que prestam serviços remunerados, com carácter permanente, à empresa;
c) os que exerçam funções em empresas ou sociedades concorrentes ou associadas;
d) os  interditos,  inabilitados,  insolventes,  falidos  ou  inibidos  do  exercício  de  funções 

públicas;
e) os cônjuges, parentes e afins na linha recta de pessoas impedidas nos termos da alíneas a), 

b) e c).
2. A superveniência de alguns dos motivos indicados no n.º  1 implica a caducidade da 

nomeação.

3. A nomeação de qualquer membro do Conselho Fiscal da empresa para o exercício de 
função de dirigente implica a caducidade da sua anterior nomeação como membro do conselho 
Fiscal da empresa.

Artigo 8.º
(Mandatos)

1. O mandato dos membros do Conselho Fiscal tem a duração de três anos, podendo ser 
renovado por uma ou mais vezes.

2. Expirado o prazo do mandato, os membros do Conselho Fiscal mantêm-se em exercício 
até à sua efectiva substituição ou declaração de cessação de funções.

3. O mandato de membro do Conselho Fiscal não pode ser exercido simultaneamente em 
mais de duas empresas.

4. No caso de impossibilidade física ou legal, temporária para o exercício das funções de 
membros do Conselho Fiscal, deve ser nomeado substituto, pelo tempo que durar o impedimento.

ARTIGO 9.º
(Ajuda de custo e despesas de transporte)

Os membros do Conselho Fiscal têm direito, nas suas deslocações em serviço da empresa, 
à atribuição de ajudas de custo e ao pagamento de transporte e alojamento, nos termos em que os 
são os membros dos restantes órgão sociais.

ARTIGO 10.º



(Remunerações)

1. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal e do Fiscal Único, conforme os casos, 
é fixado em  50% do salário-base do Presidente do Conselho de Administração.

2.  As remunerações dos membros  do Conselho Fiscal e do fiscal  Único das empresas 
públicas constituem encargos da empresa.

O Ministro , Júlio Marcolino Vieira Bessa.
__________

ANEXO II
PARADIGMA DE RELATÓRIO

DOS CONSELHOS FISCAIS

1- Objectivo

O relatório do Conselho Fiscal tem como objectivo primordial a definição dum sistema de 
informação padronizado e periódico que permita aos Ministério das Finanças e de tutela efectuar 
o  acompanhamento  e  o  controlo  macro-económico  da  empresa,  bem como  informar  sobre  o 
funcionamento dos Conselhos Fiscais e a forma da sua coordenação.

2- Periodicidade

O relatório é elaborado semestralmente até ao dia 15 do mês imediato ao do termo do 
semestre a que diga respeito e deve ser assinado por todos os membros do Conselho Fiscal.

3- Tramitação

O relatório deve ser encaminhado à Inspecção Nacional de Finanças, com conhecimento 
ao Ministro da tutela e à Direcção Nacional de Contabilidade, que, após parecer prévio, o submete 
à apreciação do Ministro das Finanças.

4- Estrutura

O relatório deve abordar fundamentalmente a fiscalização da gestão e a apreciação das 
contas, o cumprimento das normas legais e estatutárias e as informações selectivas que permitam 
o enquadramento macro-económico da actividade, devendo conter os seguintes capítulos:

I- Introdução;
II- Controlo  contabilístico  e  verificação  da  conformidade  legal  dos 

procedimentos;
III- Acompanhamento da gestão;
IV- Apreciação das relações da empresa com o Estado;
V- Conclusões;
VI- Anexos.

O conteúdo de cada capítulo é o seguinte:

I- Introdução



Considerações  gerais  sobre  a  actividade  do  Conselho  Fiscal,  eventuais  dificuldades 
encontradas na execução das suas funções. Isto é, as condições gerais e o contexto em que se 
desenvolveu a actividade da empresa.

Comentários sobre questões de organização interna e da estrutura da empresa.

II- Controlo contabilístico e verificação da conformidade legal dos procedimentos

1. Natureza, âmbito/extensão e profundidade do trabalho efectuado pelo Conselho Fiscal e 
a apreciação do relatório dos auditores internos e externos, quanto às verificações de natureza 
contabilístico e aos outros procedimentos do controlo interno.

2. Principais critérios valorimétricos adoptados.

3. Análise crítica das situações irregulares detectadas, tendo como referência os princípios 
contabilístico e de controlo interno.

4. Análise e comentários sobre aspectos específicos de interesse para tutela da empresa, 
tais como:

4.1, Conformidade dos processos de alienação de activos de investimentos.

4.2.  Conformidade  dos  processos  de compras  de  maior  significado com as  directrizes 
tutelares.

4.3. Processamento de investimentos, particularmente quanto aos métodos e critérios de 
adjudicação.

4.4.  Adopção pela  empresa  das  recomendações  constantes  dos  relatórios  da Inspecção 
Nacional de Finanças e das sugestões apresentadas pelo Conselho Fiscal e pelos auditores.

4.5. Conformidade do processamento das despesas de representação, dos donativos e de 
patrocínios com os procedimentos regularmente estabelecidos na empresa.

4.6. Conformidade dos preços e tarifas com os legalmente aprovados.

III- Acompanhamento da gestão

1.  Natureza  do  trabalho  realizado  no  domínio  do  acompanhamento  da  gestão, 
designadamente  as  questões  analisadas  e  a  participação  em reuniões  do  órgão  de  gestão  da 
empresa. 

2.  Avaliação  do  nível  de  realização  dos  objectivos  fixados  e  das  principais  medidas 
estruturais  e  orçamentais  previstas  nos  Contratos-Programa,  procedendo  a  análise  e 
acompanhamento da evolução dos indicadores de gestão, de acordo com as linhas de cooperação 
estabelecidas entre o Governo e a empresa.

3. Emissão de opinião sobre outros instrumentos de gestão, verificando a conformidade 
dos planos e orçamentos anuais e plurianuais, com os pressupostos macro-económicos e demais 
directrizes globais e sectoriais formulados pelo Governo.

4. Validação da informação enviada pela empresa à tutela, âmbito do sistema existente.



5. Análise crítica  sobre o nível de execução do orçamento,  nomeadamente na vertente 
exploração e de investimento.

6. Análise critica das decisões estratégicas da empresa, tendo em conta a situação interna e 
o contexto em que a mesma se insere.

7. Análise e comentários sobre aspectos específicos, tais como:

7.1 Cumprimento das disposições estatutárias e das orientações oficiais de gestão.
7.2. Alteração de remunerações e outras regalias do pessoal.
7.3. A evolução da massa salarial.
7.4. Adopção das recomendações sobre aspectos de gestão superiormente aprovados.

8. Política de funcionamento ao investimento.
9. Estrutura financeira.

IV- Relações com o Estado

1. Verificação da conformidade com as disposições legais reguladoras de:

1.1. Subsídios operacionais.
1.2. Dotações orçamentais.
1.3. Subvenções a preços.

2. Análise do cumprimento das obrigações fiscais.
3. Entrega de lucros ao Estado.

V- Conclusões

1. Síntese dos factos que o Conselho Fiscal considere digno de levar ao conhecimento da 
tutela ou do Ministério das Finanças.

2. Proposta de medidas concretas que o Conselho Fiscal considere necessário tomar, no 
âmbito da empresa ou pelo Governo, face às situações por si detectadas.

VI_ Anexos
1. Relatórios dos auditores externos.
2. Relatórios dos auditores internos
3. Outros elementos considerados úteis para complementar as considerações contidas no 

relatório.

O Ministro, Júlio Marcelino Vieira Bessa. 

                                              

                                                  MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DESPACHO N.º 32/01, DE 9 DE NOVEMBRO
( D.R. Nº 51/01, 1ª SÉRIE)



Despacho nº 32/01
de 9 de Novembro

Considerando que o imposto sobre Rendimento do Trabalho é cobrado segundo o sistema 
de  taxas  progressivas,  cuja  aplicação  incorrecta  pode  ocasionar  situações  de  injustiça  para  o 
trabalhador quando este tenha a receber salários atrasados;

Convindo  prevenir  tal  constrangimento  e  respeitando  a  periodicidade  mensal  do  seu 
pagamento,  torna-se  necessária  a  definição  de  procedimentos  relativos  ao  processamento  das 
folhas de salários do trabalhadores da função pública.

Nos termos do n.º 3 do artigo 114.º da Lei Constitucional, determino:

1.  Quando  do  processamento  das  folhas  para  pagamento  mensal  de  salários  dos 
trabalhadores da função pública fica vedado qualquer tipo de acumulação de rendimentos que não 
diga respeito ao mês em causa e possa ocasionar cobrança irregular do respectivo Imposto sobre 
os rendimentos do Trabalho devido ao estado.

2. Nos casos em que por razões burocrática se verificarem acumulações salariais, deve ser 
processada uma folha por cada mês em atraso.
 

3. Este despacho entra em vigor a partir de 1 de Outubro de 2001.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Outubro de 2001.

O Ministro, Júlio Marcelino Vieira Bessa.

2002
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RESOLUÇÃO Nº 2/02, DE 24 DE JANEIRO
( D.R. Nº 7/02, 1ª SÉRIE )

Resolução n.º 2/02
de 24 de Janeiro

Considerando a  importância  que a  comunidade  internacional  atribui  à  compilação  das 
normas e princípios das Nações Unidas em matéria de prevenção do crime e justiça penal.

Considerando que o reforço da cooperação  internacional em matéria  de prevenção do 
crime e justiça penal confere às instituições nacionais maior capacidade e eficiência no combate 
contra a criminalidade.

Nos termos da alínea c) do artigo 110.º e do artigo 113.º, ambos da Lei Constitucional, a 
Comissão Permanente do Conselho de Ministros emite a seguinte resolução:

1. É aprovada a adesão da República de Angola à Convenção sobre Prevenção e Repressão 
de  Infracções  contra  Pessoas  Gozando  de  Protecção  Internacional,  incluindo  os  Agentes 
Diplomáticos.

2. A presente resolução entra em vigor na data da sua publicação.

3. Vista e aprovada pela Comissão Permanente do Conselho de Ministros, em Luanda, aos 7 
de Novembro de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
_________

CONVENÇÃO SOBRE A PREVENÇÂO E REPRESSÂO DE INFRACÇÕES CONTRA 
PESSOAS GOZANDO DE PROTECÇÂO INTERNACIONAL; INCLUINDO OS 

AGENTES DIPLOMÀTICOS, 1973

Os Estados parte na presente Convenção:

Tendo em consideração os fins e os princípios da Carta das Nações Unidas relativos à 
manutenção da Paz Internacional e a promoção das relações amistosas e de cooperação entre os 
Estados;

Considerando que as infracções cometidas contra os agentes diplomáticos e outras pessoas 
gozando de protecção constituem uma ameaça seria à manutenção das relações internacionais 
normais necessárias à cooperação entre os Estados;

Reconhecendo  que  a  perpetração  destas  infracções  constitui  um  motivo  grave  de 
inquietação para a comunidade internacional;



Convenções da necessidade de adoptar urgentemente medidas apropriadas e eficazes para 
a prevenção e repressão destas infracções;

Acordam no seguinte:

ARTIGO 1.º

Para os fins da presente Convenção:

1. A expressão «pessoa gozando de protecção internacional» entende-se por:

a) qualquer Chefe de Estado, incluindo os membros de um órgão colegial  exercendo, em 
virtude da Constituição do Estado considerado, as funções de Chefe de Estado, qualquer 
Chefe de Governo ou qualquer Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando se encontre 
num Estado estrangeiro, bem como os membros da sua família que o acompanhem;

b) qualquer  representante,  funcionário  ou  personalidade  oficial  de um Estado e  qualquer 
funcionário,  personalidade   oficial  ou  outro  agente  de  uma  organização 
intergovernamental que , à data e no local onde se cometeu uma infracção contra a sua 
pessoa, o seu local de trabalho, o seu domicílio privado ou os seus meios de transporte, 
tem direito, em conformidade com o direito internacional, a uma protecção especial contra 
qualquer  atentado  à  sua  pessoa,  à  sua  liberdade  ou  à  sua  dignidade,  bem como  aos 
membros da sua família que ele vivem.

2. A expressão «autor presumido da infracção» entende-se por qualquer pessoa contra a 
qual há elementos de prova suficientes para estabelecer, uma primeira análise, que ela cometeu ou 
participou numa ou em várias das infracções previstas no artigo 2.º

ARTIGO 2.º

O facto intencional:

a) de cometer um homicídio, um rapto ou atentado contra uma pessoa gozando de protecção 
internacional, ou contra a sua liberdade;

b) de cometer um atentado, recorrendo à violência, contra o local de trabalho, o domicílio 
privado ou os meios de transporte de uma pessoa gozando de protecção internacional, de 
forma a colocar em perigo a sua liberdade;

c) de ameaçar cometer tal atentado;
d) de tentar cometer tal atentado, ou
e) de participar como cúmplice em tal atentado é considerado por todos os Estados partes 

como constituindo uma infracção em conformidade com a sua legislação interna.

3. Cada Estado parte tornará estas infracções passíveis de penas apropriadas que tomem 
em consideração a sua gravidade.

4. Os n.ºs 1 e 2 do presente artigo não prejudicam em nada as obrigações que, em virtude 
do direito internacional, incumbem aos Estados partes de tomar todas as medidas apropriadas para 
prevenir   outros  ataques  à  integridade  física,  à  liberdade  ou  à  dignidade  de  uma  pessoa 
beneficiado de protecção internacional.

ARTIGO 3.º



1. Cada Estado parte tomará as medidas necessárias para estabelecer a sua competência, 
com vista ao reconhecimento das infracções previstas no artigo 2.º, nos seguintes casos:

a) sempre que a infracção seja no território desse Estado ou a bordo de um navio ou de uma 
aeronave matriculada nesse Estado;

b) sempre que o autor presumido da infracção seja nacional desse Estado;
c) sempre  que  a  infracção  seja  cometida  contra  uma  pessoa  beneficiando  de  protecção 

internacional nos termos do artigo 1.º, em virtude das funções que exerce em nome desse 
Estado.

2. Qualquer Estado parte tomará igualmente as medidas necessárias para estabelecer a sua 
competência, afim de conhecer estas infracções, no caso em que o autor presumido da infracção 
se  encontre  no seu território  e  não seja extraditado,  em conformidade  com o artigo  8.º,  para 
qualquer um dos Estados visados no nº 1 do presente artigo.

3.  A  presente  Convenção  não  exclui  a  competência  penal  exercida  de  acordo  com a 
legislação interna.

ARTIGO 4.º

Os  Estados  partes  colaboram  na  prevenção  das  infracções  previstas  no  artigo  2.º, 
nomeadamente:

a) tomando todas as medidas possíveis a fim de prevenir a preparação, nos seus territórios, 
de infracções destinadas a ser cometidas no interior ou exterior do seu território;

b) trocando informações e coordenando as medidas administrativas e outras a tomar, caso 
seja necessário, a fim de prevenir a perpetração dessas infracções.

ARTIGO 5.º

1.  Se  o  Estado  no  território  do  qual  foram  cometidas  uma  ou  várias  das  infracções 
previstas no artigo 2.º tiver razões para crer que um autor presumido da infracção fugiu do seu 
território, comunica a todos os Estados interessados, directamente ou por intermédio do Secretário 
Geral  da  Organização  das  Nações  Unidas,  todos  os  factos  pertinentes  relativos  à  infracção 
cometida,  bem  como  todas  as  informações  de  que  dispõe  referentes  à  identidade  do  autor 
presumido da infracção.

2. Sempre que uma ou várias das infracções previstas no artigo 2.º forem cometidas contra 
uma  pessoa  beneficiando  de  protecção  internacional,  qualquer  Estado  parte  que  disponha  de 
informações  referentes  à  vítima  ou  circunstâncias  da  infracção  diligenciará  no  sentido  de  as 
comunicar, nas condições previstas pela sua legislação interna, em tempo útil e o mais completas 
possíveis, ao Estado parte em nome do qual essa pessoa exercia as suas funções.

ARTIGO 6.º

1. Caso considere que as circunstâncias o justifiquem, o Estado parte no território do qual 
se encontra o autor presumido da infracção toma medidas apropriadas, em conformidade com as 
sua  legislação  interna,  para  assegurar  a  presença  do  autor  presumido  da  infracção,  a  fim de 
proceder judicialmente contra ele ou de o extraditar. Estas medidas são notificadas de imediato, 
directamente ou por intermédio do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas:

a) ao Estado no qual a infracção foi cometida;



b) ao Estado ou aos Estados de que o autor presumido da infracção é nacional ou se, se este é 
apátrida. Ao Estado no território do qual reside permanentemente;

c) ao Estado ou aos Estados de que a pessoa gozando de protecção internacional é nacional 
ou em nome do qual ou dos quais exercia as suas funções;

d) a todos os outros Estados interessados; e
e) à organização intergovernamental de que a pessoa gozando de protecção internacional é 

funcionária, personalidade oficial ou agente.

2. Qualquer pessoa contra a qual são tomadas as medidas referidas no n.º 1 do presente 
artigo tem direito a:

a) comunicar de imediato com a entidade compete mais próxima do Estado de que é nacional 
ou que está  de outro modo habilitada  a proteger  os  seus  direitos  ou,  se  trata  de um 
apátrida, que está disposta, a seus pedido ou se, se trata de um apátrida, que está disposta, 
a seu pedido, a proteger os seus direitos; e

b) receber a visita de um representante desse Estado.

ARTIGO 7.º

O Estado parte no território do qual se encontra o autor presumido da infracção, caso o 
não  extradite,  submeter  o  assunto,  sem  qualquer  excepção  e  sem  atraso  injustificado,  às 
autoridades  competentes  para  o  exercício  da  acção  penal,  segundo  um processo  conforme  à 
legislação desse Estado.

ARTIGO 8.º

1. Mesmo que as infracções previstas no artigo 2.º não figurem na lista dos casos passíveis 
de extradição num tratado de extradição em vigor entre os Estados partes, elas são consideradas 
como aí estando incluídas. Os Estados partes comprometem-se a incluir estas infracções como 
casos passíveis de extradição em todos os tratados de extradição a concluir entre si.

2. Caso um Estado parte que subordina a extradição à existência de um tratado receba um 
pedido de extradição de um outro Estado parte com o qual não tem um tratado de extradição pode 
se, se decidir a extraditar, considerar a presente Convenção como constituindo a base jurídica da 
extradição relativamente a essas infracções. A extradição é submetida às regras de processo e 
outras condições previstas pela legislação do Estado requerido.

3.  Os  Estados  partes  que  não  subordinam  a  extradição  à  existência  de  um  tratado 
reconhecem estas  infracções  como constituindo  casos  de  extradição  submetidos  às  regras  do 
processo e a outras condições previstas pela legislação do Estado requerido.

4.  Para fins de extradição entre os Estados partes,  estas infracções consideradas  como 
tendo  sido  cometidas  tanto  no  lugar  da  sua  perpetração  como  no  território  dos  Estados 
encarregados de estabelecer a sua competência em virtude do n.º 1 do artigo 3.º.

ARTIGO 9.º

Qualquer  pessoa  contra  a  qual  é  levantado  um  processo  por  ter  cometido  uma  das 
infracções previstas no artigo 2.º beneficia da garantia de um tratamento equitativo em todas as 
fases do processo.

ARTIGO 10.º



1. Os Estados partes acordam na entreajuda judiciária mais concreta possível durante todo 
o processo penal motivado pelas infracções previstas no artigo 2.º, incluindo a comunicação de 
todos os elementos de prova de que disponha e que são necessários para a conclusão do processo.

2. As disposições do n.º 1 do presente artigo não prejudicam as obrigações relativas à 
entreajuda judiciária estipuladas em qualquer outro tratado.           

ARTIGO 11.º

O Estado parte no qual uma acção foi intentada contra o autor presumido da infracção o 
resultado definitivo ao Secretariado Geral da Organização das Nações Unidas, o qual informa os 
outros Estados partes.

ARTIGO 12.º

As disposições da presente Convenção não prejudicarão a aplicação de tratados relativos 
ao asilo em vigor à data da adopção desta convenção, no que respeita aos Estados partes nesses 
tratados, mas um Estado parte na presente Convenção não poderá invocar esses relativamente a 
um outro Estado parte na Convenção que seja parte nesses tratados.

ARTIGO 13.º

1. Qualquer diferendo entre dois ou vários Estados partes relativamente à interpretação ou 
aplicação da presente Convenção que não seja regulado por via de negociação é submetido à 
arbitragem a pedido de um desses Estados. Se, seis meses que se seguem à data do pedido de 
arbitragem,  as  partes  não  conseguirem  chegar  a  acordo  sobre  a  organização  da  arbitragem, 
qualquer uma pode submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de Justiça, depositando uma 
petição em conformidade como Estatuto do Tribunal.

2.  Qualquer  Estado  parte  poderá,  no  momento  em  que  assinar,  ratificar  ou  aderir  à 
presente  Convenção,  declarar  que  não  se  considera  vinculado  pelas  disposições  do  n.º  1  do 
presente artigo. Os outros Estados partes não ficarão vinculados pelas referidas disposições em 
relação a um Estado parte que tenha formulado tal reserva.

3.  Qualquer  Estado parte  que tenha  formulado uma reserva em conformidade  com as 
disposições do n.º 2 do presente artigo poderá em qualquer momento retirar essa reserva mediante 
uma notificação dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 14.º

A presente Convenção ficará aberta à assinatura de todos os Estados, até 31 de Dezembro 
de 1974, na rede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

ARTIGO 15.º

A presente Convenção será ratificada. Os instrumentos de ratificação serão depositados 
junto do Secretário Geral nas Nações Unidas.

ARTIGO 16.º



A presente  Convenção ficará  aberta  à adesão de qualquer  Estado.  Os instrumentos  de 
adesão serão depositados junto da Organização das Nações Unidas.

ARTIGO 17.º

1. A presente Convenção entrará em vigor no 30.º dia após a data de depósito de 22.º 
instrumento de ratificado ou de adesão junto do Secretário Geral das Nações Unidas.

2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ela aderir após  o depósito de 22.º 
instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no 30.º dia após o depósito 
por esse Estado do seu instrumento de ratificação ou adesão.

ARTIGO 18.º

1.  Qualquer  Estado  parte  pode  denunciar  a  presente  Convenção  mediante  notificação 
escrita dirigida ao Secretário Geral das Nações Unidas.

2. A denúncia produzirá efeitos seis meses após a data da recepção da notificação pelo 
Geral da Organização das Nações Unidas.

ARTIGO 19.º

O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas notifica a todos os Estados, entre 
outras:

a) as assinaturas da presente Convenção e o depósito dos instrumentos de ratificação ou de 
adesão, em conformidade com os artigos 14.º, 15.º e 16.º, bem como as notificações feitas 
nos termos do artigo 18.º;

b) a data de entrada em vigor da presente Convenção, nos termos do artigo 17.º 

ARTIGO 20.º

O original da presente Convenção, cuja textos em inglês, chinês, espanhol e russo fazem 
igualmente fé, será depositado junto do Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, o 
qual enviará cópias certificadas a todos os Estados.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

2003
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DECRETO Nº 11/03, DE 11 DE MARÇO
( D.R. Nº 19/03, Iª SÉRIE )

Decreto nº 11/03
 de 11 de Março

Considerando que o artigo 318º  da Lei  Geral do Trabalho,  adiante  designada (  LGT) 
refere que as contravenções ao disposto na referida lei e demais legislação complementar são 
punidas com multa nos termos de diploma próprio que fixa os limites máximos e mínimos de 
punição  para  cada  conduta  contravencional,  a  competência  para  a  aplicação  das  multas,  os 
critérios e graduação destas e o prazo de caducidade da acção contravencional;

Nos termos das disposições combinadas dos artigos 318º e 321º da Lei nº 2/00, de 11 de 
Fevereiro, da alínea h) do artigo 110º e do artigo 113º ambos da Lei Constitucional, o Governo 
decreta o seguinte:

CAPITULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
( Objecto )

O presente diploma estabelece o regime das multas, por contravenção ao disposto na Lei 
nº 2/00, de 11 de Fevereiro, Lei Geral do Trabalho e legislação complementar.

ARTIGO 2º
( Âmbito )

O  presente  diploma  aplica-se  a  todas  as  empresas  pública,  privadas,  mistas  ou 
cooperativas sujeitas à acção da Inspecção Geral do Trabalho.

ARTIGO 3º
( Contravenção )

Para  efeitos  do presente  diploma,  as  contravenções  são factos  que  contém elementos 
constitutivos  de  violação  ou  falta  de  observância  das  disposições  preventivas  das  leis  e 
regulamentos referentes à relação laboral.

ARTIGO 4º
( Competência )

A aplicação das multas estabelecidas no presente diploma é da competência exclusiva da 
Inspecção Geral do Trabalho, nos termos da Lei Geral do Trabalho e demais legislação aplicável.

ARTIGO 5º
( Prescrição )

1. As contravenções previstas no presente diploma prescrevem decorridos dois anos a 
contar da data em que tenham sido praticadas.



2. O levantamento de auto de notícia que faça fé em juízo, interrompe a contagem do período de 
prescrição previsto no número anterior.

ARTIGO 6º
( Responsabilidade pelo pagamento das multas )

As entidades referidas no artigo 2º do presente diploma são responsáveis pelo pagamento 
das multas, quando cometidas pelos seus órgãos ou representantes em seu nome, ou no interesse 
colectivo, sem prejuízo da responsabilidade individual que lhes couber.

CAPITULO II
Contravenções e Respectivas Sanções

SECÇÃO I
Direitos Fundamentais dos Trabalhadores

ARTIGO 7º
( Direito ao trabalho )

A violação do direito à igualdade de oportunidade e tratamento no trabalho, a utilização 
de critérios discriminatórios de selecção e avaliação dos trabalhadores, previstos no artigo 3º da 
Lei Geral do Trabalho, será punida com multa de 5 à 10 vezes o salário médio mensal praticado 
na empresa.

ARTIGO 8º
( Trabalho obrigatório ou compulsivo)

A prática  do  trabalho  obrigatório  ou  compulsivo  constitui  contravenção  punível  com 
multa de 5 à 10 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 9º
( Directos conexos )

Sem  prejuízo  das  multas  estabelecidas  por  diplomas  próprios,  o  incumprimento  do 
disposto no artigo 6º da Lei Geral do Trabalho constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

SECÇÃO II
Constituição da Relação Jurídico-Laboral

ARTIGO 10º
( Contratos inválidos e nulos )

A celebração  de  contratos  de  trabalho  que  pela  sua  forma  e  conteúdo  contrariam  o 
disposto nos artigos 11º e 20º da Lei Geral do Trabalho é punida com multa de 2 à 5 vezes o 
salário médio mensal praticado na empresa por cada contrato.

ARTIGO 11º
 ( Contratos com trabalhadores estrangeiros não residentes )

A falta  de  cumprimentos  dos  requisitos  e  formalidades  na  celebração  do contrato  de 
trabalho com trabalhadores estrangeiros não residentes definidos no nº 5 do artigo 13º da Lei 



Geral do Trabalho e legislação específica constitui contravenção punível com multa de 5 à 10 
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 12º
( Formalidades de contrato )

1. A falta de cumprimento das formalidades previstas nas disposições do nº 3 do artigo 
13º, nº 2 do artigo 14º, nº 1 do artigo 25º, nº 1 do artigo 26º, nº 1 do artigo 28º e nº 4 do artigo 
282º todos da Lei Geral do Trabalho é punida com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal 
praticado na empresa.

2.  A  multa  estabelecida  no  número  anterior  será  igualmente  aplicada  à  entidade 
empregadora que celebrar contratos cuja duração contrarie o previsto nos artigos 14º à 16º da Lei 
Geral do Trabalho.

ARTIGO 13º
( Proibição dos contratos por toda a vida )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  3  à  6  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa a celebração de contratos de trabalho por toda a vida.

ARTIGO 14º
( Aviso prévio )

A falta de cumprimento do aviso prévio na extinção do contrato de trabalho previsto nas 
disposições do nº 3 do artigo 18º, nº 3 do artigo 218º, artigo 232º e artigo 244º da Lei Geral do 
Trabalho  constitui  contravenção  punível  com multa  de  2 à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa.

ARTIGO 15º
( Modalidades especiais de contrato de trabalho )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  2  à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa o não cumprimento das formalidades previstas nos artigos 22º à 37º da Lei 
Geral do Trabalho, na celebração dos contratos de trabalho de modalidades especiais.

ARTIGO 16º
( Agência de colocação )

As agências privadas de colocação que não estejam autorizadas a exercer a respectiva 
actividade pelo Ministro que tutela a administração do trabalho nos termos previstos no nº 2 do 
artigo 32º da Lei Geral do Trabalho incorrem na contravenção punível com multa de 3 à 6 vezes 
o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 17º
( Restrições )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  2  à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa a falta de cumprimento das normas estabelecidas nos nºs. 1 e 2 do artigo 
34º da Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 18º



( Condições de trabalho exigíveis ao aprendiz e ao estagiário )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  2  à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa a falta de cumprimento ao disposto nos nºs. 1 à 4 do artigo 35º da Lei Geral 
do Trabalho.

ARTIGO 19º
( Limites mínimos de remuneração do aprendiz e do estagiário )

A falta de cumprimento do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 36º da Lei Geral do Trabalho 
constitui contravenção punível com multa de 3 à 6 vezes o salário médio mensal praticado na 
empresa.

SECÇÃO III
Conteúdo da Relação Jurídico-Laboral

ARTIGO 20º
( Restrições abusivas à liberdade de trabalho )

A prática abusiva de restringir a liberdade de trabalho, por parte do empregador prevista 
no artigo 47º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes 
o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 21º
( Poder disciplinar )

A violação  do  disposto  nos  artigos  48º  e  59º  da  Lei  Geral  do  Trabalho,  quando  ao 
exercício  do poder  disciplinar  da entidade  empregadora,  constitui  contravenção  punível  com 
multa de 4 à 8 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 22º
( Registo das medidas disciplinares )

O não cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 57º da Lei Geral do Trabalho constitui 
contravenção punível com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 23º
( Regulamentos obrigatórios )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  2  à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa, a falta de elaboração de regulamentos internos previstos no artigo 70º da 
Lei Geral do Trabalho.

SECÇÃO IV
Modificação da Relação Jurídico-Laboral

ARTIGO 24º
( Comunicação e autorização da Inspecção Geral do Trabalho )

A falta de cumprimento das disposições previstas no nº 2 do artigo 77º e dos nº 6 e 7 do 
artigo 81º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 2 à 5 vezes o 
salário médio mensal praticado na empresa.



ARTIGO 25º
( Modificação temporária das funções ou posto de trabalho )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  4  à  8  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa, o não cumprimento do disposto no artigo 76º da Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 26º
( Modificação de funções com carácter definitivo )

O  não  cumprimento  do  disposto  no  artigo  78º  da  Lei  Geral  do  Trabalho,  constitui 
contravenção punível com multa de 3 à 6 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 27º
( Direitos do trabalhador transferido definitivamente )

A entidade empregadora que não cumpra com o previsto no artigo 84º da Lei Geral do 
Trabalho incorre na contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o salário médio mensal 
praticado na empresa.

SECÇÃO V
Condições de Prestação do Trabalho

ARTIGO 28º
( Segurança e higiene )

O não cumprimento por parte do empregador das obrigações, no que respeita à segurança 
e higiene no trabalho, prevista nos artigos 85º, 89º e 90º da Lei Geral do Trabalho, constitui 
contravenção punível com multa de 5 à 10 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 29º
( Vistoria prévia das instalações novas e equipamentos )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  4  à  8  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa, o não cumprimento do disposto no artigo 92º da Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 30º
( Criação de serviços e comissões de prevenção )

A não constituição dos Serviços de Segurança e Higiene e comissões de prevenção de 
acidentes  de  trabalho,  previstos  no  artigo  93º  da  Lei  Geral  do  Trabalho  e  legislação 
complementar  é  punível  com  multa  de  5  à  10  vezes  o  salário  médio  mensal  praticado  na 
empresa.

ARTIGO 31º
( Exames médicos )

A entidade empregadora que não cumpra com o disposto no nº 7 do artigo 13º, artigo 95º, 
nº 1 e 2 do artigo 100º, nº 1,2 e 5 do artigo 285º e legislação complementar, quanto à submissão 
dos trabalhadores a exames médicos, incorre na contravenção punível com multa de 5 à 10 vezes 
o salário médio mensal praticado na empresa.

SECÇÃO VI
Duração e Organização Temporal do Trabalho



ARTIGO 32º
( Duração do trabalho )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  4  à  8  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa o não cumprimento do dispostos nos artigos 96º, 98º, 103º, e na alínea d) 
do artigo 121º todos da Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 33º
( Intervalo do descanso diário )

O  incumprimento  do  disposto  no  artigo  97º  da  Lei  Geral  do  Trabalho  constitui 
contravenção punível com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 34º
( Registo do trabalho extraordinário )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  2  à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa o não cumprimento das obrigações administrativas previstas no artigo 106º 
da Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 35º
( Isenção de horário )

A falta de cumprimento do disposto nos artigos 107º à 110º da Lei Geral do Trabalho, no 
que se refere à isenção do horário de trabalho constitui contravenção punível com multa de 2 à 5 
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 36º
( Condições de recuperação de interrupção do trabalho )

A violação do disposto nos artigos 116º à 118º da Lei Geral do Trabalho,  relativo às 
condições de recuperação de interrupção do trabalho, das regras e condições a que ficam sujeito 
os horários modulado e variável, será punida com multa de 4 à 8 vezes o salário médio mensal 
praticado na empresa.

ARTIGO 37º
( Regime de disponibilidade )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  2  à  5  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa a violação do disposto no artigo 120º da Lei geral do Trabalho.

ARTIGO 38º
( Horário de trabalho em alternância )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  3  à  6  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa a não observância das regras estabelecidas no artigo 121º da Lei Geral do 
Trabalho.

ARTIGO 39º



( Mapa do horário de trabalho )

A violação  das  formalidades  estabelecidas  no  artigo  123º  da  Lei  Geral  do  Trabalho, 
quanto ao mapa do horário de trabalho, constitui contravenção punível com multa de 2 à 5 vezes 
o salário médio mensal praticado na empresa.

SECÇÃO VII
Suspensão da Prestação do Trabalho

ARTIGO 40º
( Encerramento dos centros de trabalho )

A inobservância  do  estabelecido  nos  artigos  125º  e  132º  da  Lei  Geral  do  Trabalho, 
constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o salário médio mensal praticado na 
empresa.

ARTIGO 41º
( Descanso semanal )

O não cumprimento do disposto nos artigos 126º à 128º e 131º da Lei Geral do Trabalho, 
constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o salário médio mensal praticado na 
empresa.

ARTIGO 42º
( Direitos a férias )

A violação das normas que regulam o direito a férias estabelecidas nos artigos 135º à 
147º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o salário 
médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 43º
( Licença sem remuneração ou para formação )

O não cumprimento do disposto nos artigos 148º e 149º constitui contravenção punível 
com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 44º
( Faltas ao trabalho )

A entidade empregadora que violar as disposições previstas nos artigos 150º à 161º da 
Lei Geral do Trabalho quanto às faltas ao trabalho, bem como os motivos justificativos e limites 
estabelecidos para ausências ao trabalho, incorre na contravenção punível com multa de 3 à 6 
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

SECÇÃO VIII
Remuneração do Trabalho

ARTIGO 45º
( Não discriminação e garantia do trabalhador )

A não observância do disposto nos nºs 1 à 10 do artigo 164º da Lei Geral do Trabalho e 
legislação  complementar,  relativamente  a  não  discriminação  e  as  garantias  do  trabalhador, 



constitui contravenção punível com multa de 5 à 10 vezes o salário médio mensal praticado na 
empresa.

ARTIGO 46º
( Remuneração e gratificações )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  4  à  8  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa o não pagamento das remunerações e gratificações definidas na Lei Geral 
do Trabalho, nomeadamente nos artigos 99º, 105º, 110º, 114º, 130º, 134º, 146º, 165º, 218º, 286º 
e 293º.

ARTIGO 47º
( Liquidação e pagamento de salários )

A inobservância do disposto nos artigos 173º à 178º da Lei Geral do Trabalho, constitui 
contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 48º
( Compensação e descontos sobre o salário )

A inobservância do disposto nos artigos 179º e 180º da Lei Geral do Trabalho, no que se 
refere à compensação e descontos sobre o salário, constitui contravenção punível com multa de 5 
à 10 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 49º
( Protecção do salário )

O não  cumprimento  do  disposto  nos  artigos  184º  à  186º  da  Lei  Geral  do  Trabalho 
constitui contravenção punível com multa de 3 à 6 vezes o salário médio mensal praticado na 
empresa.

ARTIGO 50º
( Economatos )

O não cumprimento do disposto nos artigos 188º,  189º, 192º e 193º da Lei  Geral do 
Trabalho,  quanto  às  regras  de  instalação  e  funcionamentos  dos  dos  economatos  constitui 
contravenção punível com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 51º
( Direitos do trabalhador deslocado )

A violação dos direitos do trabalhador deslocado estabelecidos nos artigos 191º, 194º, 
195º e 196º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o 
salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 52º
( Suspensão de relação jurídico-laboral )

A violação das regras e procedimentos relativas à suspensão da relação jurídico-laboral, 
prevista nos artigos 199º à 207º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com 
multa de 3 à 6 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.



SECÇÃO IX
Extinção da Relação Jurídico-Laboral

ARTIGO 53º
( Estabilidade de emprego )

A  extinção  da  relação  jurídico-laboral,  com  cessação  do  contrato  de  trabalho  por 
fundamentos não previstos na Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punida com multa 
de 4 à 8 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 54º
( Certificado do trabalho )

O não  cumprimento  do  disposto  no  artigo  217º  da  Lei  Geral  do  Trabalho,  constitui 
contravenção punível com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 55º
( Caducidade por facto respeitante ao empregador )

A falta de atribuição ao trabalhador das indemnizações previstas nos nºs 1 e 2 do artigo 
219º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 3 à 6 vezes o salário 
médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 56º
( Caducidade por falência ou insolvência )

A falta  da manutenção do salário para com os trabalhadores que continuam a prestar 
trabalho, nos termos previstos no artigo 220º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção 
punível com multa de 3 à 6 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 57º
( Procedimento para despedimento )

A inobservância  pela  entidade  empregadora  dos  procedimentos  para  o  despedimento 
previstos nos artigos 231º à 233º e 239º à 244º, constitui contravenção punível com multa de 4 à 
8 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 58º
( Direitos do trabalhador despedido )

A não observância  do disposto  nos  artigos  235º,  236º,  245º  e  246º  da  Lei  Geral  do 
Trabalho,  constitui  contravenção punível  com multa  de 4 à  8  vezes o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa.

ARTIGO 59º
( Direitos do trabalhador exonerado )

Constitui  contravenção  punível  com  multa  de  4  à  8  vezes  o  salário  médio  mensal 
praticado na empresa o não cumprimento do disposto nos artigos 258º e 259º da Lei Geral do 
Trabalho, quanto aos direitos do trabalhador exonerado.

ARTIGO 60º



( Indemnizações e compensações )

O não pagamento das indemnizações e compensações previstas nos artigos 261º à 266º da 
Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes o salário médio 
mensal praticado na empresa.

SECÇÃO X
Condições Aplicáveis a Grupos Específicos de Trabalhadores

ARTIGO 61º
( Trabalhadores proibidos e condicionados )

A ocupação de mulheres e menores em trabalhos proibidos ou condicionados previstos 
nos nºs. 1 e 2 dos artigos 269º e 284º da Lei Geral do Trabalho, constitui contravenção punível 
com multa de 5 à 10 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 62º
( Duração e organização do trabalho )

A duração e organização do tempo do trabalho que não respeitam o previsto nos artigos 
271º, 287º e 292º da Lei Geral do Trabalho, no que respeita ao trabalho da mulher, de menores, e 
de trabalhadores com capacidade reduzida, constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 63º
( Protecção na maternidade )

A violação dos direitos especiais da mulher trabalhadora definidos nos artigos 272º à 276º 
da Lei Geral do Trabalho, quanto à protecção na maternidade, constitui contravenção punível 
com multa de 5 à 10 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 64º
( Protecção contra despedimento )

A entidade empregadora  que não observa os regimes especiais  de protecção contra  o 
despedimento da mulher e do menor, previstos nos artigos 278º e 288º da Lei Geral do Trabalho 
será punida com multa de 2 à 5 vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 65º
( Celebração do contrato de trabalho )

O estabelecimento da relação jurídico-laboral com menores que não obedeçam o disposto 
no artigo 282º da Lei Geral do Trabalho constitui contravenção punível com multa de 4 à 8 vezes 
o salário médio mensal praticado na empresa.

ARTIGO 66º
( Condições especiais de trabalho de menores )

O não cumprimento pela entidade empregadora do previsto no artigo 289º da Lei Geral 
do Trabalho, constitui contravenção punível com multa de 3 à 6 vezes o salário médio mensal 
praticado na empresa.



CAPITULO III
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 67º
( Graduação das multas )

1. O montante das multas previstas no presente diploma será graduado pela entidade com 
competência para confirmação do auto de notícia, em função da gravidade da infracção e do grau 
de culpa do contraventor.

2. Em regra, à primeira infracção corresponderá o montante mínimo da multa prevista em 
cada caso, podendo ser elevado, em caso de reincidência, grau de culpa e gravidade da matéria 
infringida.

3.  Nos  casos  de  dolo  ou  coação,  ou  outros  meios  fraudulentos,  a  multa  poderá  ser 
graduada  até  ao  décuplo,  independentemente  do  procedimento  disciplinar  ou  criminal  que 
couber.

ARTIGO 68º
( Actualização das multas )

A actualização das multas constantes do presente diploma será feita através de decreto 
executivo  conjunto  dos  Ministros  das  Finanças  e  da  Administração  Pública,  Emprego  e 
Segurança Social.

ARTIGO 69º
( Destino das multas )

O  produto  das  multas  aplicadas  ao  abrigo  do  presente  diploma  reverterá  para  o 
Orçamento Geral do Estado, Fundo de Financiamento da Segurança Social e Inspecção Geral do 
Trabalho nas proporções de 50, 30 e 20%, respectivamente.

ARTIGO 70º
( Salário médio mensal )

1. Para efeitos do presente diploma, considera-se salário médio mensal o montante que 
resulta da soma dos salários ilíquidos praticados na empresa divido pelo número de trabalhadores 
da respectiva empresa.

2. O salário médio mensal a que refere o número anterior reporta-se do mês anterior à 
verificação da infracção.

ARTIGO 71º
( Resolução de dúvidas )

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma serão 
resolvidas por despacho do Ministro que tem a seu cargo a administração do trabalho.

ARTIGO 72º
( Entrada em vigor )

O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação.



Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 29 de Outubro de 2002.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DESPACHO Nº 34/03, DE 22 DE ABRIL
( D.R. Nº 31/03, Iª, SÉRIE )

Despacho nº 34/03
de 22 de Abril

Com a publicação da Lei nº 8/02, de 19 de Julho, que estabeleceu 
os períodos normais de funcionamento da administração central e local 
do  Estado  e  o  horário  de  trabalho  dos  funcionários  e  agentes  dos 
respectivos serviços, revogando a legislação anterior sobre a matéria ( a 
Lei nº 12/94, de 2 de Setembro), os serviços que integram a Direcção 
Nacional das Alfândegas deixaram de ver disciplinados os seus períodos 
de funcionamento e horário de trabalho, já que foram excluídos do seu 
âmbito de aplicação;

Prevendo esta situação, a mesma lei confere competência aos Ministros de tutela para 
disciplinarem o período de funcionamento, o horário de trabalho dos funcionários e agentes dos 
serviços excluídos do seu âmbito de aplicação, bem como a sua organização em turnos, com 
vista à satisfação do interesse público;

Pelo  que  antecede  e  em  conformidade  com  as  disposições  do  artigo  114º  da  Lei 
Constitucional, determino:

1.  São  aprovadas  as  normas  que  estabelecem  o  horário  de  trabalho  e  o  período  de 
funcionamento dos diversos serviços que integram a Direcção Nacional  das Alfândegas,  que 
constam do anexo ao presente despacho, dele fazendo parte integrante.

2. Compete ao Director Nacional das Alfândegas, emitir instruções de natureza prática e 
pontual  para  regular  as  questões  de  pormenor  necessárias  à  plena  execução  do  presente 
despacho.



3. As dúvidas e  omissões  que se suscitarem da interpretação e aplicação do presente 
despacho serão resolvidas pelo Ministro das Finanças.

4. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Abril de 2003.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

__________________________

ANEXO
( A que alude o ponto 1 do despacho que antecede )

1.1. Os Serviços da Direcção Nacional das Alfândegas devem observar um novo horário 
de funcionamento e atendimento aos utentes, que passa a ser contínuo, das 8h00 as 15h30.

1.2. Para efeitos do presente despacho, o horário de trabalho dos funcionários e agentes 
dos serviços coincide com o período de funcionamento e atendimento.

1.  3.  Sem  prejuízo  do  atendimento  permanente  aos  utentes,  os  serviços  devem 
proporcionar  aos seus funcionários  e  agentes  um período de descanso diário  de 3o minutos, 
considerados para todos efeitos, tempo de trabalho.

2. Atendendo ao interesse público da sua actividade,  os serviços a seguir enumerados 
devem organizar piquetes para atendimento ao público, entre as 15h30 às 17h30:

a) nos  serviços  centrais  da  Direcção  Nacional  das  Alfândegas,  as  Secções  de 
Expediente,  Relações  Públicas,  Departamento  Técnico  Aduaneiro  e  Gabinete  do 
Director Nacional, com dois funcionários em cada área;

b) na  Direcção  da  Alfândega  de  Luanda,  o  Departamento  Técnico,  para  casos  de 
emergência  ligados  ao  atendimento  ao  público  e  para  o  despacho  de  produtos 
perecíveis e frescos, por razões de saúde pública, com quatro funcionários;

c) a  Delegação Aduaneira  do Aeroporto,  para  garantir  o  atendimento  ao público em 
casos de desalfandegamento urgente e inadiável de produtos frescos e perecíveis, bem 
como de produtos inflamáveis,  tóxicos,  explosivos e ouros com natureza perigoso 
para a saúde pública, com quatro funcionários da carreira técnica e auxiliar;

d) os Postos Aduaneiros dos terminais do Porto de Luanda, SONILS e Porto Pesqueiro, 
em casos de urgência e de inadiável solução, com a duração que for necessária, que 
deverá integrar dois funcionários;

e) as Direcções Regionais e as Delegações  Aduaneiras  delas dependentes,  de acordo 
com as suas especificidades, seguindo tanto quanto possível os critérios estabelecidos 
para  os  serviços  centrais  da  Direcção  Nacional  das  Alfândegas,  Direcção  da 
Alfândega  de  Luanda  e  Delegações  Aduaneiras  Urbanas  e  Extra-Urbanas  dela 
dependentes.

3. Pela mesma ordem de motivo, funcionarão em regime de turnos os serviços a seguir 
enumerados:



a) na Direcção da Alfândega de Luanda, a Secção de Navegação do Departamento de 
Navegação  e  Fiscalização,  devendo,  para  o  efeito,  ser  reforçado  em  efectivo  de 
pessoal;

b) a  Delegação  Aduaneira  do  Piquete  do  Aeroporto,  necessitando  de  um reforço  de 
pessoal  de  mais  oito  funcionários  da  carreira  técnica  e  auxiliar  e  melhoria  de 
condições de trabalho;

c) a Delegação Aduaneira do Piquete Marítimo, nos termos estabelecidos no Estatuto 
Orgânico das Alfândegas, devendo ser apetrechada de um serviço de tesouraria e de 
meios  materiais  e  humanos  e  gozar  de  autonomia  e  competência  para  efectuar 
despacho de pequeno volume, bem como para tomar decisões sobre expediente de 
carácter  urgente  e  inadiável,  reduzindo  assim  a  sua  dupla  dependência  dos 
Departamentos Técnicos e de Navegação e Fiscalização.

O Ministro, José Pedro de Morais Júnior.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 13/03, DE 10 DE JUNHO
(D.R. Nº 45/03, 1ª SÉRIE )

Lei nº 13/03
de 10 de Junho

As normas, princípios e regras do Direito Penal Económico 
aconselham,  hoje,  a  intervenção  penal  como  meio  de  último 
recurso em sede da intervenção do Estado na economia.

A  Lei  n.º  6/99,  de  3  de  Setembro,  não  cumpre  àquela 
desiderato que deve dar ênfase às contravenções e privilegiar no 
sistema punitivo da infracção anti-econímica as penas de multa.

A  tutela  dos  valores  relativos  ao  funcionamento  da 
economia está suficientemente e mais adequadamente assegurada 
pelos tipos de contravenção consagradas em geral do Capítulo 
VII  da  Lei  n.º  6/99,  em conjugação noutras  leis  ou  diplomas 
legais especiais.



A  existência  de  inúmeras  leis  e  diplomas  legais 
extravagantes enquanto não for aprovado um novo Código Penal, 
suscita complexos problemas de cúmulo material de infracções.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88.º da Lei 
Constitucional, à Assembleia Nacional aprova a seguinte:

Lei Derrogatória da Lei n.º 67/99, de 3 de Setembro – Lei 
da Infracções  contra a Economia.

ARTIGO 1.º
(Revogação parcial)

São revogados os artigos 17.º a 50.º da Lei n.º 6/99, de 3 de 
Setembro,  relativos  aos  tipos  de  crimes  económicos  neles 
previstos, passando a ser aplicáveis, com as devidas adaptações, 
em termos de medidas das penas, as seguintes disposições, do 
Código Penal, vigente:

a) quanto à falsificação da moeda, os tipos dos artigos 206.º e 
seguinte:

b) quanto  ao  açambarcamento  e  especulação,  descaminho  e 
contrabando, os tipos dos artigos 275.º, 276.º 279 e 280;

c) quanto ao suborno e corrupção, os tipos dos artigos 318.º a 
323.º,  devendo  entender-se  por  «empregado  público» 
aquele  que  exerce  funções  não  só  em  serviços  públicos 
como  em  empresas  públicas  e  sociedades  de  capitais 
inteiramente públicos;

d) quanto à revelação de segredo comercial ou industrial o tipo 
do artigo 462.º do Código penal;

e) quanto ao crimes contra a propriedade pública,  privada e 
cooperativa, de bens de produção previstas no artigo 10.º da 
Lei  Constitucional,  os  tipos  designadamente  do  furto, 
usurpação  de  coisa  imóvel  e  das  burlas  e  outras 
defraudações  constantes  do  mesmo  Código  Penal,  sem 



prejuízo  da  aplicação cumulativa  das  sanções  a  título  de 
contravenções, previstas e punidas nos termos das alíneas d) 
ou e) dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da presente lei.

ARTIGO 2º

O artigo 51.º da Lei n.º 6/99, de 3 de Setembro, passa a ter a 
seguinte redacção:

ARTIGO 51.º
(Exercício irregular das actividades económicas)

Constitui contravenção punível com multa de 10 a 100 dias:

a) o exercício da actividade em local diferente do constante da 
autorização ou licença;

b) a venda, a retalho pelo produtor, importador ou grossista, 
desde que não licenciado para o efeito.

ARTIGO 3.º
(Ressalva das contravenções económicas)

1. A revogação prevista no artigo 1.º da presente lei não 
prejudica  a  manutenção  da  vigência  das  disposições  do 
Capítulo VII sobre as contravenções previstas nos artigos 
52.º a 59.º e demais disposições gerais e finais aplicáveis 
constantes dos Capítulos I e VIII, respectivamente, da Lei 
n.º  6/99,  de  3  de  Setembro,  bem como  todas  as  demais 
contravenções económicas especiais e gerais constantes de 
diversas leis e diplomas legais relativa à tutela de regras de 
funcionamento do sistema económico expresso nos regimes 
da intervenção do Estado na economia, designadamente:



a) o  Decreto  n.º  38/00,  de  6  de  Outubro,  para  as 
transgressões  contra  o  regime  contabilístico  das 
sociedades comerciais;

b) a  Lei  n.º  1/99,  de  23  de  Abril  –  Lei  das  instituições 
Financeiras – seus artigos 107.º a 135.º sobre infracções 
financeiras ou bancárias:

c) a Lei n.º 5/97, de 27 de Junho, os seu artigos 19.º a 27.º 
sobre infracções cambiais;

d) a Lei n.º 3/92, de 28 de Fevereiro, os seus artigos 68.º a 
73.º  sobre  infracções  aos  direitos  de  propriedade 
industrial;

e) a Lei n.º  3/76, de 3 de Março, o seu artigo 3.º  sobre o 
confisco por actos de sabotagem económica;

f) o Decreto-Lei n.º 128/75, de 7 de Outubro, os seus artigos, 
respectivamente, 2.º sobre as situações de intervenção do 
Estado  nas  empresas  privadas,  6.º  sobre  a  abertura  de 
inquérito e 27.º e seguintes Capítulo III sobre providências 
complementares  e  sanções  em geral  e  em particular  as 
providências para salvaguarda dos interesses da empresa e 
as providências para salvaguarda dos direitos do Estado, 
entre outras;

g) o  Código  Geral  Tributário,  seus  artigos  66.º  a  90.º  do 
Capítulo VI sobre o regime geral da infracção fiscal, bem 
como as demais leis ou códigos de impostos vigentes e 
respectivas  disposições  sobre  demais  infracções  fiscais 
especiais.

2.  Em  relação  a  um  mesmo  acto  que  constitua 
contravenção  ou  uma  situação  que  fundamente  a 
intervenção  em  empresas  privadas,  não  cumuláveis  as 
sanções aplicáveis a título do Decreto-Lei n.º 128/75, de 7 
de  Outubro  e  da  Lei  n.º  3/76,  de  28  de  Fevereiro, 
competindo  ao  Estado  interventor  optar  apenas  pelas 
medidas administrativas e respectiva sanção aplicável que, 
ou a um ou a outro título, se afigurarem mais oportunas e 



convenientes  à  salvaguarda  do  sistema  económico,  do 
interesse público e dos interesses da empresa, no momento 
da aplicação da medida.

ARTIGO 4.º
(Regulamentação)

A presente lei deve ser regulamentada no prazo de 60 dias.

ARTIGO 5.º
(Dúvidas e omissões)

As  Dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e 
aplicação  da  presente  lei  são  resolvidas  pela  Assembleia 
Nacional.

ARTIGO 6.º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 
aos 2 de Abril de 2003.

O  Presidente  da  Assembleia  nacional,  Roberto  António 
Victor Francisco de almeida.

Promulgada em 19 de Maio de 2003.

Publique-se

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.



2004
ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 11/04, DE 12 DE NOVEMBRO
( D.R. Nº 91/04, 1ª SÉRIE )

Lei nº 11/04
de 12 de Novembro

As  operações  petrolíferas  pelo  alto  risco  que  encerram  e  pelo  grande  volume  de 
investimentos que requerem, justificam que gozem de um regime aduaneiro diferenciado daquele 
que vigora para as restantes actividades económicas.

A necessidade de se proceder à uniformização do regime aduaneiro aplicável às diferentes 
concessões petrolíferas e constantes dos respectivos diplomas  de concessão, por forma não só a 
estabelecer um sistema de equidade de tratamento das entidades investidoras no sector petrolífero, 
mas também a facilitar as autoridades estatais a aplicação do referido regime.

Nestes termos, ao abrigo do disposto na alínea f) do artigo 90.º da Lei Constitucional, a 
Assembleia Nacional aprova a seguinte:

ARTIGO 1.º
(Objecto)

A presente lei estabelece o regime aduaneiro pelo qual se regem as operações petrolíferas 
nas áreas sob jurisdição da República de Angola.

ARTIGO 2.º
(Âmbito de aplicação)

Ficam  sujeitas  ao  regime  fixado  na  presente  lei  a  Concessionária  Nacional,  as  suas 
associadas e as entidades que, por conta delas, procedam à execução de operações petrolíferas.

ARTIGO 3.º
(Definições)



Para  efeitos  da  presente  e  salvo  se  de  outro  modo  for  indicado  no  próprio  texto,  as 
palavras e expressões nele usadas têm o seguinte significado, sendo certo que as definições no 
singular se aplicam igualmente no plural e vice-versa:

a) Concessionária nacional, a entidade que é detentora de direitos mineiros nos termos da Lei 
das Actividades petrolíferas;

b) Associadas  da  Concessionária  Nacional,  as  entidades  que  nos  termos  da  Lei  das 
Actividade Petrolíferas se associem à Concessionária Nacional;

c) Direitos Mineiros, o conjunto de poderes atribuídos à Concessionária Nacional com vista 
a realizar operações petrolíferas em qualquer concessão petrolífera;

d) Gás  Natural  ou  Gás,  a  mistura  constituída  essencialmente  por  metano  e  outros 
hidrocarbonetos que se encontra num jazigo petrolífero em estado gasoso ou passa a este 
estado quando produzida nas condições normais de pressão e temperatura;

e) Operações  Petrolíferas,  as  actividades  de  prospecção,  pesquisa,  avaliação, 
desenvolvimento  e  produção  de  petróleo,  bem  como  o  tratamento,  o  transporte  e  o 
armazenamento  dos  vários  tipos  de  gás  realizadas  ao  abrigo  da  Lei  das  Actividades 
Petrolíferas;

f) Operador, a entidade que executa, numa determinada concessão petrolífera, as operações 
petrolíferas;

g) Petróleo, petróleo bruto, gás natural e todas as outras substâncias hidrocarbonetadas que 
possam ser encontradas e extraídas ou de outro modo obtidas e arrecadadas a partir da 
área de uma concessão petrolífera;

h) Petróleo Bruto, uma mistura de hidrocarbonetos provenientes da área de uma concessão 
petrolífera que estejam em estado líquido à cabeça do poço ou no separador nas condições 
normas  de  pressão  e  temperatura  incluindo  destilados  e  condensados,  bem  como  os 
líquidos extraídos do gás natural;

i) Mercadorias, o termo genérico utilizado para efeitos de designação e codificação pautal 
das  mercadorias  sob  qualquer  regime  aduaneiro,  isto  é,  equipamentos,  máquinas 
aparelhos,  instrumentos,  utensílios,  outros  artefactos,  matérias-primas  e  produtos 
utilizados nas operações petrolíferas, descriminados na lista anexa a esta lei.

ARTIGO 4.º
(Isenções na importação)

1. É isenta de direitos e da taxa de serviço relativa aos emolumentos gerais aduaneiros à 
excepção do imposto de selo, da taxa estatística de 1/1000 e «ad valorem» e das restantes taxas de 
prestação de serviço, associados à importação e exportação de mercadoria, destinadas exclusiva e 
directamente à execução das operações petrolíferas e que constam da lista anexa da presente lei.

2. Por proposta do Ministério dos Petróleos e após parecer do Ministério das finanças, 
podem ser acrescentados à lista anexa a que se refere o número anterior, através do decreto do 
Governo,  outras  mercadorias  destinadas  exclusiva  e  directamente  à  execução  das  operações 
petrolíferas.

ARTIGO 5.º
(Exclusividade)

1. No acto de importação das mercadorias referidas no artigo 4.º da presente lei, deve ser 
presente  à  autoridade  aduaneira  uma  declaração  de  compromisso  da  exclusividade  da  sua 
aplicação nas operações petrolíferas, visada pelo Ministério dos Petróleos.



2. O visto a que se refere o número anterior só pode ser aposto por uma entidade do 
Ministério  dos  Petróleos  cuja  assinatura  esteja  reconhecida  junto  da  Direcção  Nacional  das 
Alfândegas e à qual cabe também a fiscalização do compromisso.

3.  Sem  prejuízo  do  disposto  no  número  seguinte,  constitui  descaminho  de  direitos, 
previsto  e  punível  pelo  Contencioso  Aduaneiro  em  vigor  e  demais  legislação  aplicável,  a 
utilização daquelas mercadorias, para fins diferentes dos previstos e declarados.

4. Qualquer desvio da regra de exclusividade de utilização nas Operações Petrolíferas das 
mercadorias importadas com isenção de encargos aduaneiros, bem como a sua alienação, devem 
ser previamente requeridos ao Ministério das Finanças, ficando essas mercadorias, no caso de o 
requerimento ser deferido, sujeitas ao pagamento de todos os encargos devidos, nos termos da 
legislação do regime geral em vigor.

ARTIGO 6.º
(Protecção do mercado nacional)

A isenção constante do artigo 4.º desta lei não é aplicável no caso de existirem em Angola 
as  mercadorias  referidas  na  presente  lei,  da  mesma  ou  de  similar  qualidade  e  que  estejam 
disponíveis para venda e entrega em devido tempo, a preço não superior em mais de 10% ao custo 
do artigo importado antes da aplicação dos encargos aduaneiros, mais após inclusão dos custos de 
transporte e seguro, de acordo com o método de avaliação do valor aduaneiro do GATT «OMC».

ARTIGO 7.º
(Importação para venda, uso ou consumo dos trabalhadores)

A isenção a que se refere o artigo 4.º da presente lei não se aplica a mercadoria importadas 
pela  Concessionária  Nacional,  suas  associadas  e  entidades  que  por  conta  delas  procedam  à 
execução das Operações Petrolíferas quando se destinem a venda aos seus trabalhadores, ao uso 
ou consumo individual e/ou colectivo destes.

ARTIGO 8.º
(Exportação de petróleo)

A Exportação  de  petróleo  produzido  em cada  concessão  petrolífera,  quer  seja  no  seu 
estado natural quer depois de ter sido processado, sempre que tal exportação for efectuada nos 
termos de contrato de compra e venda e desde que esta Seia devidamente registada nos termos da 
legislação  em vigor,  é  isenta  de  direitos  e  da  taxa  de  serviço  relativa  aos  emolumentos  de 
despacho aduaneiro, da taxa estatística de 1/1000 «ad valorem» e das restantes taxas de prestação 
de serviços associadas à importação e exportação de mercadorias.

ARTIGO 9.º
Fiscalização aduaneira)

As áreas das concessões petrolíferas  são consideradas sob fiscalização permanente das 
Alfândegas, pelo que à fiscalização aduaneira deve ser permitido a livre acesso a todos os locais 
das mesmas, sem qualquer espécie de restrições, de maneira a permitir-lhe cumprir cabalmente os 
seus  deveres,  nomeadamente  a  selagem e desselagem dos  reservatórios  de armazenamento,  a 
determinação  das  quantidades  de  petróleo  armazenadas  e  exportadas  apuradas  no  ponto  de 
fiscalização estabelecido por um método aprovado pelas autoridades competentes, bem como a 
leitura de temperatura, densidades e doa medidores automáticos.



ARTIGO 10.º
(Inspecção aduaneiro)

As  mercadorias  constantes  da  lista  anexa,  quando  importadas  pela  Concessionária 
Nacional, suas associadas e entidades que, por conta delas, procedam à execução das Operações 
Petrolíferas, devem ser submetidas a verificação da quantidade, qualidade, preço, o respectivo 
artigo pautal  e o cálculo dos direitos aduaneiros a que estariam sujeitas no regime geral,  em 
moldes  a  definir  por  decreto  executivo  do  Ministro  das  Finanças,  ouvido  o  Ministério  dos 
Petróleos.

ARTIGO 11.º
(Importação temporária)

É  permitida  a  importação  temporária,  com  despensa  de  caução,  das  mercadorias 
constantes da lista anexa, ficando essa importação temporária e consequente reexportação livre de 
encargos aduaneiros incluindo a taxa de prestação de serviço relativa aos emolumentos gerais 
aduaneiros, à excepção do imposto do selo em documentos de despacho aduaneiro a das restantes 
taxas devidas pela prestação de serviço associados à importação e exportação de mercadorias.

ARTIGO 12.º
(Exportação temporária)

É permitida a exportação temporária, com despensa de caução dos bens constantes da lista 
anexa, que vão para o exterior para reparação, beneficiação ou conserto, ficando essa exportação 
temporário e consequente reimportação livre de encargos aduaneiros incluindo a taxa de prestação 
de serviço relativa aos emolumentos  gerais  aduaneiros com excepção do imposto de selo em 
documentos de despacho aduaneiro e das restantes taxas de prestação de serviços.

ARTIGO 13.º
(Prazos de importação temporária e reimportação de mercadorias)

1. As mercadorias importadas temporariamente devem ser reexportada no prazo máximo 
de dois anos, contados a partir da data de apresentação do pedido de despacho, podendo esse 
prazo,  em  casos  excepcionais  e  devidamente  comprovados  pelo  Ministro  dos  Petróleos,  ser 
prorrogado por despacho do Ministro das Finanças.

2. A reimportação de mercadorias exportadas temporariamente deve realizar-se no prazo 
de um ano, podendo este prazo ser prorrogado nos termos do número anterior.

ARTIGO 14.º
(Desalfandegamento urgente)

1. No caso de mercadorias que, pela sua natureza, exijam um desalfandegamento urgente, 
as  autoridades  aduaneiras  angolanas  devem autorizar  a  sua saída imediata,  mediante  medidas 
cautelares adequadas, devendo o importador ultimar o respectivo bilhete de despacho no prazo de 
90 dias úteis.

2. Para poderem beneficiar do sistema de desalfandegamento urgente referido no número 
anterior,  a  Concessionária  Nacional  ,  as  suas  associadas  e  as  entidade  que  por  conta  delas 
procedam à execução de operações Petrolíferas podem prestar uma caução, caso assim o decida a 
Direcção Nacional das Alfândegas, que cubra as demais imposições aduaneiras susceptíveis de 
pagamento, no âmbito deste regime aduaneiro especial, bem como eventuais multas e custa de 



processo  resultante  do  incumprimento  do  prazo  referido  no  número  anterior  e  outros  e 
procedimentos aduaneiros.

ARTIGO 15.º
(Norma revogatória)

1.  É  revogada,  na  parte  respeitante  às  normas  relacionadas  com  o  presente  regime 
aduaneiro, toda a matéria constante dos decretos-lei e decreto de concessão vigentes.

2. Ficam ressalvados da revogação referida no número anterior os direitos adquiridos pelas 
concessionária  e  suas  associadas  decorrentes  da  aplicação  dos  contratos  celebrados  entre  a 
concessionária  e  as  suas  associadas,  ainda  em  vigor,  exceptuando  as  isenções  referentes  às 
mercadorias mencionadas no artigo 7.º da presente lei.

ARTIGO 16.º
(Norma interpretativa)

As  dúvidas  e  omissões  suscitadas  pela  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

Publique-se.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 10 de Agosto de 2004.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Promulgada aos 4 de Outubro de 2004.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
_______

Lista anexa a que se refere o artigo 4.º
(Isenções na importação)

Lisa dos equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, utensílios, outros artefactos, 
matérias-primas e produtos utilizados nas operações petrolíferas que gozam de isenção de direitos 
aduaneiros na sua importação para a República de Angola, nos termos da presente lei:

1. Sondas e outros aparelhos de perfuração completos e todo o equipamento associado, 
peças sobressalentes necessárias para tornar o aparelho de perfuração operacional e que permita 
realizar  as  operações  de  perfuração  e  similares,  materiais  para  avaliação,  equipamentos  para 
pesquisa, perfuração, remoção e repescagem, separadores, instalações de tratamento, conjuntos de 
várias  válvulas,  tubagem  de  revestimento,  tubagens  de  produção,  tubagens  condutoras, 
reservatórios fixos e portáteis, produtos químicos, cimentos especiais, produtos de lama, terras 
infusórias, produtos petrolíferos, refinados, equipamentos de refinação, equipamentos de queima, 
caroteiros,  obturadores  de  segurança,  de  «were  line»  equipamentos  para  cabeça-de-poço, 
materiais radioactivos e equipamento com eles relacionados.

2.  Máquinas,  veículos  específicos,  equipamentos  e  aparelhos  de  todos  os  tipos 
exclusivamente destinados às operações petrolíferas, tratamento de petróleo bruto, gás e outros 
fluidos, bem como o seu transporte, armazenagem e carregamento incluindo peças de reserva e 
sobressalentes.



Máquina e aparelhos para movimentação de cargas, tais como guindastes, gruas, guinchos, 
monta-carga, tais como correias transportadoras, tapetes rolantes, cabos, pontes incluindo peças 
de reserva e sobressalentes.

4.  Instrumentos,  materiais  e  outros  artigos  destinados  à  análise  laboratorial,  peças  de 
reserva e sobressalentes e colecções de minerais, de solo e de rocha para identificação.

5.  Instrumentos,  materiais  e  outros  artigos  destinados  à  protecção  e  segurança  dos 
trabalhadores, como aparelhos de alarme, roupas, capacetes e botas de segurança

6.  Material  de  equipamento  de  lavagem  e  secagem,  desinfectantes,  insecticidas, 
fungicidas, pesticidas, parasiticidas, raticidas similares.

7. Explosivos, detonadores, rastilhos e similares, bem como máquinas e aparelhos para 
rebentamento de explosivos.

8. Instrumentos e aparelhos para análise, medição, verificação, regulação de fluidos, peças 
de reserva e sobressalentes.

9. Geradores de energia eléctrica, separadores, turbinas, motores, transformadores e outro 
material  destinado à produção, transporte e utilização de energia eléctrica ou outras, peças de 
reserva e sobressalentes.

10.  Veículos pesados, automóveis  ligeiros de carga,  veículos  utilitários  a todo terreno, 
escavadoras, carregadoras, britadeiras cilindros para construção de estradas, tractores incluindo os 
respectivos reboques e similares, peças de reserva e sobressalentes.

11. Instalações oficinais, máquinas e ferramentas destinadas à assistência e manutenção de 
equipamento, máquinas ferramentas e utensílios utilizados nas Operações Petrolíferas, suas peças 
de reserva e sobressalentes.

12.  Equipamentos  e  aparelhos  para  reconhecimento  e  levantamentos  topográficos, 
geodésicos e geológicos em terra e no mar, peças de reserva e sobressalentes.

13.  Equipamentos  e  instrumentos  para  desenho técnico  e  para  reprodução  fotográfica, 
heliográfica ou outras, peças de reserva e sobressalentes.

14. Equipamentos e material didáctico destinado à formação técnico-profissional.

15. Aparelhos e sistemas para telecomunicações, equipamentos e sobressalentes, cabos e 
peças de reserva, equipamentos utilizados para a sua instalação assistência e manutenção.

16. Produtos, instrumentos, aparelhos e outro material destinado à luta contra incêndios, 
prevenção e controlo de poluição e segurança no trabalho.

17. Bombas, moto-bombas e turbo-mombas, para líquidos e gases, tubagem e respectivos 
acessórios para ligação, torneiras, válvulas e material para a sua instalação e manutenção.



18.  Aeronaves  e  embarcações  exclusivamente  utilizadas  nas  Operações  Petrolíferas  e 
material  de  segurança,  iluminação  e  sinalização  para  navegação  aérea  e  marítima,  peças  de 
reserva e sobressalentes.

19.  Equipamentos  e  material  diverso  para  funcionamento  dos  armazéns,  carros 
motorizados para movimentação de mercadorias, paletes, prateleiras e monta cargas.

20. Material de acampamento, tais como caravanas, tendas, mesas, cadeiras de campanha, 
exclusivamente adaptáveis e utilizadas nas Operações Petrolíferas terrestres.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO-EXECUTIVO Nº 128/04, DE 23 DE NOVEMBRO
( In: D.R. Nº 94/04, Iª Série )

Decreto-executivo nº 128/04
de 23 de Novembro

Considerando  a  necessidade  de  se  estabelecer  um  regulamento  que  uniformize  a 
sinalização de segurança e saúde nos locais de trabalho, de acordo com o preceituado no nº 2 do 
artigo 20º do Decreto nº 31/94, de 5 de Agosto;

Atendendo que a sinalização de segurança e saúde no trabalho recomenda a adopção de 
disposições unificadas e de textos simples e elucidativos sobre a matéria;

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

Artigo  1º  -  É  aprovado o regulamento  geral  da  sinalização  de  segurança  e  saúde  no 
trabalho, anexo ao presente decreto-executivo e que dele faz parte integrante.

Artigo 2º - As dúvidas e omissões que surgirem da interpretação e aplicação do presente 
diploma,  serão  resolvidas  por  despacho  do  Ministro  da  Administração  Pública,  Emprego  e 
Segurança Social.

Artigo 3º - Este decreto-executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Agosto de 2003.

O Ministro, António Domingos Pitra da Costa Neto.

REGULAMENTO GERAL DA SINALIZAÇÃO 
DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO



CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Objecto )

O presente regulamento estabelece as prescrições mínimas de colocação e utilização da 
sinalização de segurança e saúde no trabalho.

ARTIGO 2º
(Âmbito)

O presente regulamento aplica-se às empresas públicas, mistas, privadas e cooperativas.

ARTIGO 3º
(Intermutabilidade e complementaridade da sinalização)

1. Na sinalização de segurança e saúde no trabalho, desde que seja garantida o mesmo 
grau de eficiência, pode-se optar entre:

a) sinais luminosos, acústicos e comunicação verbal;
b) sinais gestuais e comunicação verbal;
c) cor de segurança  e placa, quando se trata de assinalar riscos de tropeçamento ou 

queda de altura.

2. Sempre que se mostrar necessário, podem ser utilizados simultaneamente:

a) sinais luminosos e acústicos;
b) sinais luminosos e comunicação verbal;
c) sinais gestuais e comunicação verbal.

ARTIGO 4º
(Significado das cores de segurança)

O significado das cores de segurança consta do quadro 1 do anexo que é parte integrante 
do presente regulamento.

CAPÍTULO II
Sinalização

ARTIGO 5º
(Regras de utilização dos meios e dispositivos de sinalização)

1. Os meios e dispositivos de sinalização devem ser regularmente limpos, conservados, 
verificados e se necessário, reparados ou substituídos.

2.  O  bom funcionamento  e  a  eficiência  dos  sinais  luminosos  e  acústicos  devem ser 
verificados antes da sua entrada em serviço e posteriormente de forma repetida.

3.  O número  e  a  localização  dos  meios  ou  dispositivos  de  sinalização  dependem da 
importância dos riscos, dos perigos e da extensão da zona a cobrir.



4. No caso de dispositivos de sinalização que funcionam mediante uma fonte de energia 
deve ser assegurada uma alimentação alternativa de emergência, excepto se o risco sinalizado 
desaparecer com o corte daquela energia.

5. O sinal luminoso ou acústico, que indique o início de uma determinada acção deve 
prolongar-se durante o tempo que a situação o exigir.

6. O sinal luminoso ou acústico deve ser rearmado imediatamente após cada utilização.

7. As zonas, as salas ou recintos utilizados para armazenagem de substâncias perigosas 
em grandes quantidades devem ser  assinalados com um dos sinais de aviso indicados no Quadro 
II  do anexo ou marcados  de acordo com o n.º  7  do artigo 8º,  excepto  nos  casos em que a 
rotulagem das embalagens ou dos recipientes for suficiente para o efeito.

ARTIGO 6º
(Características de sinalização)

1.  Os sinais  de proibição,  aviso,  obrigação,  salvamento  ou de socorro,  bem como os 
relativos ao material de combate a incêndios, devem obedecer às características de forma e aos 
pictogramas indicados no Quadro II do anexo.

2.  Os pictogramas  utilizados  na sinalização  podem variar  ligeiramente  em relação  às 
figuras previstas no Quadro II do anexo, desde que o seu significado seja equivalente e nenhuma 
diferença ou adaptação os torne incompreensível.

3.  As placas de sinalização  devem ser de materiais  que ofereçam a maior  resistência 
possível a choques intempéries e agressões do meio ambiente.

4. As dimensões e as características colorimétricas e fotométricas da sinalização devem 
garantir boa visibilidade e a compreensão do seu significado.

5. Os sinais de proibição devem ter forma circular,  um pictograma negro sobre fundo 
branco, uma margem e uma faixa em diagonal vermelho, devendo a cor vermelha ocupar, pelo 
menos,  35% da superfície do sinal e a faixa em diagonal estar inclinada a 45º ( 45 grau) no 
sentido descendente, em diagonal para a direita.

6.  Os  sinais  de  aviso  devem ter  forma  triangular,  um pictograma negro  sobre  fundo 
amarelo, que deve cobrir, pelo menos, 50% da superfície do sinal e uma margem negra.

7. Os sinais de obrigação devem ter forma circular e um pictograma branco sobre fundo 
azul, que deve cobrir, pelo menos 50% da superfície do sinal.

8. Os sinais de salvamento ou de socorro devem ter forma rectangular ou quadrada e um 
pictograma branco sobre fundo verde, que deve cobrir, pelo menos, 50% da superfície.

9. Os sinais que dão indicações sobre o material de combate a incêndios devem ter forma 
rectangular ou quadrada e um pictograma branco sobre fundo vermelho, que deve cobrir, pelo 
menos, 50% da superfície do sinal.

ARTIGO 7º
(Condições de utilização dos sinais)



1.  Os  sinais  devem  ser  instalados  em  local  bem  iluminado,  em  posição  e  altura 
apropriada,  tendo em conta os  impedimentos  à  sua visibilidade  a  partir  da distância  julgada 
conveniente.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 22º do Decreto nº 31/94, de 5 de Agosto, em caso 
de iluminação deficiente devem usar-se cores fosforescentes, materiais reflectores ou iluminação 
artificial na sinalização de segurança.

3. Os sinais devem ser retirados sempre que a situação que os justificava deixar de se 
verificar.

ARTIGO 8º
(Sinalização de recipientes e tubagens)

1. Os recipientes que contém substância ou preparados perigosos, ou aqueles que são 
utilizados  para  a  sua  armazenagem,  bem  como  tubagens  aparentes  que  as  contenham  ou 
transportem, devem exibir a rotulagem, sob a forma de pictograma sobre fundo colorido.

2. O disposto no nº 1, não se aplica aos recipientes utilizados durante um período máximo 
de dois dias, nem aqueles cujo conteúdo varie com frequência, desde que sejam tomadas medidas 
necessárias de formação ou informação aos trabalhadores, que permitam garantir o mesmo nível 
de protecção.

3. A rotulagem referida no nº 1 do presente artigo pode ser:

a) substituída por placas com um sinal de aviso adequado;
b) completada  com  informações  adicionais,  nomeadamente  o  nome  e  a  formula  da 

substância ou do preparado perigoso e pormenores sobre os riscos:
c) completada ou substituída por placa aprovadas para este tipo de transportes, desde que se 

trate de transporte de recipiente no local de trabalho.

4. A sinalização em recipientes e tubagens pode ser rígida, autocolante ou pintada e deve 
ser aplicada em sítios visíveis.

5.  Se  for  caso  disso,  a  rotulagem  referida  no  nº  1  deve  obedecer  às  características 
aplicáveis e às condições de utilização previstas no nº 2 do artigo 6º, assim como às condições de 
utilização previstas no artigo 7º.

6. Sem prejuízo do disposto no presente artigo, a rotulagem aposta em tubagens deve 
incidir sobre os pontos de maior perigo, tais como válvulas e pontos de união e ser repetida as 
vezes que for necessário.

7. As zonas, salas ou recintos utilizados para armazenagem de substâncias ou preparados 
perigosos devem ser assinalados por uma placa com sinal de aviso apropriado ou marcados de 
acordo com o nº 1, do presente artigo excepto se a rotulagem das embalagens ou dos recipientes 
tiver as dimensões e as características exigidas no nº 4 do artigo 6º

8. Quando o risco de um local de armazenagem de substâncias ou preparados perigosos 
não poder ser identificado por nenhum dos sinais de aviso específicos indicados no Quadro II do 
anexo, deve o mesmo ser assinalado por meio de uma placa de aviso de perigos vários.



9. Nos locais de armazenagem de substâncias ou preparados perigosos, as placas devem 
ser  colocadas  junto da parte  de acesso ou se  for  caso disso,  no interior  do local,  junto dos 
produtos que se pretende sinalizar.

ARTIGO 9º
(Equipamentos de combate a incêndio)

1. Os extintores de combate a incêndios devem ser de cor vermelha, devendo o restante 
equipamento ser identificado pela cor vermelha dos locais onde se encontra ou dos acessos a 
estes mesmos locais.

2. A superfície vermelha associada ao equipamento de combate a incêndios deve ter uma 
área suficiente para permitir a sua identificação.

ARTIGO 10º
(Sinalização de obstáculos e locais perigosos)

1. A sinalização dos riscos de choque contra obstáculos, bem como de queda de objectos 
ou pessoas no interior das zonas da empresa ou do estabelecimento a que o trabalhador tenha 
acesso no âmbito do seu trabalho, é feita com as cores amarela e negra alternadas ou com as 
cores vermelhas e brancas alternadas.

2. A sinalização referida no número anterior deve ter em conta as dimensões do obstáculo 
ou  do  local  perigoso  a  assinalar  e  ser  constituída  por  bandas  de duas  cores  alternadas  com 
superfícies sensivelmente iguais, sob forma de faixas com uma inclinação de cerca de 45º(graus), 
tal como indicado no Quadro II do anexo.

ARTIGO 11º
(Marcação das vias de circulação)

1. Quando a protecção dos trabalhadores assim o exija, devem as vias de circulação de 
veículos  ser  identificadas  com faixas  contínuas,  indissociáveis  do  pavimento,  as  quais,  para 
assegurar o contraste bem visível com a cor do pavimento, podem ser brancas ou amarelas.

2. A localização das faixas referidas no número anterior deve ter em conta as distâncias 
de segurança necessárias, quer entre veículos e trabalhadores, quer entre ambos e os objectos ou 
instalações que possam encontrar-se na sua vizinhança.

3. Havendo necessidade de fazer marcação de vias exteriores, as faixas referidas no nº 1 
do presente artigo, podem ser substituídas por barreiras ou por um pavimento adequado.

ARTIGO 12º
(Sinais luminosos)

1. A luz emitida por um sinal luminoso de segurança deve garantir  um contraste não 
excessivo nem insuficiente, tendo em vista as suas condições de utilização.

2. A superfície luminosa de um sinal de segurança pode ser de uma cor uniforme, que 
respeite os significados das cores previstas no Quadro I do anexo ou incluir um pictograma que 
respeite as características definidas no artigo 6º. 



3.  Deve  utilizar-se  um  sinal  luminoso  intermitente,  em  vez  de  um  sinal  luminoso 
contínuo, para indicar um grau de perigo mais elevado ou de urgência.

4.  A duração  e  a  frequência  das  emissões  de  luz  em sinais  luminosos  de  segurança 
intermitentes devem ser estabelecidas de forma a garantir uma boa percepção da mensagem, cujo 
sinal não deverá ser confundido com outros, intermitentes ou contínuos.

5. Um sinal luminoso pode substituir ou complementar um sinal acústico de segurança, 
desde que se utilize o mesmo código.

6.  Os  dispositivos  de  emissão  de  sinais  luminosos  de  segurança,  cuja  utilização 
correspondem a situação de grande perigo, devem ser objecto de manutenção cuidada e estar 
munidos  de uma lâmpada alternativa,  que permita  arrancar,  em caso de falha do sistema de 
alimentação principal.

ARTIGO 13º
(Sinais acústicos)

1. Os sinais acústicos de segurança devem ter um sinal sonoro nitidamente superior ao do 
ruído ambiente, sem ser necessariamente excessivo ou doloroso.

2. Os sinais acústicos de segurança devem ser facilmente reconhecidos, nomeadamente 
através da duração,  da separação de impulsos e grupos de impulsos,  diferenciáveis  de outros 
sinais acústicos e ruídos ambientais.

3. Um sinal acústico com frequência variável deve indicar um perigo mais elevado ou 
uma maior urgência, em relação a um sinal emitido com frequência estável.

4. O som de um sinal de evacuação deve ser sempre contínuo e estável em frequência.

ARTIGO 14º
(Comunicação verbal)

1. A comunicação verbal é feita por um locutor ou por um equipamento emissor que 
transmite textos curtos, grupo de palavras ou palavras isoladas, eventualmente codificadas, a um 
ou mais auditores.

2. A comunicação verbal pressupõe aptidão para o efeito, no caso de efectuada por um 
locutor  e  suficiente  capacidade  auditiva  dos  auditores,  que  devem  estar  em  condições  de 
empreender  e interpretar  correctamente a mensagem transmitida e fazer corresponder-lhe um 
comportamento adequado no domínio da segurança e da saúde.

3. A comunicação verbal que substituir ou complementar sinais gestuais, desde que não 
recorra a código, deve empregar palavras como:

a) « iniciar ou começar », para indicar que o comando foi assumido;
b) « stop », para interromper ou terminar um movimento;
c) « fim », para terminar as operações;
d) « subir », para fazer subir uma carga;
e) « descer », para fazer descer uma carga;
f) « avançar », « recuar », « a direita » e « à esquerda », coordenado estas indicações com 

códigos gestuais correspondentes, se for caso disso;



g) « perigo », para exigir um stop ou uma paragem de emergência;
h) « depressa », para acelerar um movimento por razões de segurança.

ARTIGO 15º
(Sinais gestuais)

1.  Os  sinais  gestuais  devem  ser  precisos,  simples,  largos,  fáceis  de  execução  e  de 
compreensão e com diferenças significativas uns dos outros.

2. Os sinais gestuais, feitos simultaneamente com os dois braços, devem ser executados 
mantendo os mesmos em posição simétrica.

3. Os sinais gestuais  devem obedecer aos códigos indicados no Quadro III do anexo, 
podendo ter variações ligeiras que garantem uma idêntica compreensão do seu significado.

4.  O  responsável  pela  emissão  dos  sinais  gestuais  não  pode  ser  encarregado, 
simultaneamente,  de  quaisquer  outras  funções  e  deve  ser  coadjuvado  por  outros  sinaleiros 
suplementares  quando  não  poder  velar  sozinho  pela  segurança  e  dos  trabalhadores  que  se 
encontram nas imediações.

5.O responsável pela emissão dos sinais gestuais, chamado sinaleiro, deve estar situado 
de  forma  a  poder  seguir  visualmente  as  manobras,  sem  ser  por  elas  ameaçado  e  velar 
simultaneamente pela segurança dos trabalhadores  que se encontram nas imediações.

6. O receptor dos sinais gestuais chamado operador deve suspender a manobra em curso e 
pedir novas instruções quando não poder executa-la com a necessária segurança.

7. O receptor dos sinais gestuais deve poder reconhecer facilmente o responsável pela 
emissão desses sinais através do casaco, do boné, de mangas, braçadeiras ou função.

8. Os códigos gestuais indicados no Quadro III do anexo não impedem a utilização de 
outras, aplicáveis nas mesmas manobras.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

ARTIGO 16º
(Fiscalização)

A fiscalização do cumprimento das disposições deste diploma compete à Inspecção Geral 
do Trabalho em conformidade com o nº 3 do artigo 28º do Decreto nº 31/94, de 5 de Agosto.

O Ministro, António Domingos Pitra da Costa Neto.

ENTRA QUADRO         ( Anexo )



ENTRA QUADRO  II  Sinais de proibição
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CONSELHO DE MINISTROS

RESOLUÇÃO Nº 31/05, DE 29 DE JULHO
( D.R. Nº 90/05, 1ª SÉRIE )



Resolução n.º 31/05
de 29 de Julho

Considerando a necessidade do fortalecimento das instituições  comunitárias  da SADC, 
como condições fundamental para acelerar a sua integração regional;

Reconhecendo a importância da celebração de Protocolos, no domínio jurídico, de modo a 
que se adopte e se garantam mecanismos que facilitem a implementação dos Protocolos e garante 
o  apoio  jurídico  às  instituições  da  SADC,  promovendo  assim  uma  estruturação  e  aplicação 
adequadas dos respectivos instrumentos

Nos termos das disposições combinadas da alínea c), do artigo 110.º, do artigo 113.º e da 
alínea  g)  do n.º  2,  do artigo 114.º,  todos da Lei  Constitucional,  o Governo emite  a  seguinte 
resolução:

Único: - É aprovado o Protocolo da SADC Sobre Assuntos Jurídicos, anexo à presente 
resolução e que dela faz parte integrante:

Vista e aprovada em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 13 de Maio de 2005.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

_________

COMUNIDADE PARA O DESENVOLVIMENTP DA ÁFRICA AUTRAL

PREÂMBULO

Nós. Os Chefes de Estado ou de Governo de:



República de África do Sul;
República de Angola;
República do Botswana:
República Democrática do Congo;
Reino do lesotho;
República do Malawi;
República da Maurícias;
República de Moçambique;
República da Namíbia;
República das Seichlles;
Reino da Suazilândia;
República Unida da Tanzânia;
República da Zâmbia;
República do Zimbabwe.

Cientes do artigo 21.º do Tratado que exorta os Estados membro a cooperarem em todas as áreas 
necessárias à promoção do desenvolvimento e integração regionais;

Em conformidade com o artigo 22.º do Tratado que mandata os Estados Membros para 
concluírem os Protocolos que forem necessários em  cada área de cooperação;

Ainda  em  conformidade  com  decisão  do  Conselho  tomada  em  Lusaka,  Zâmbia,  em 
Fevereiro de 1999, que estabeleceu o sector jurídico;

Reconhecimento  que  a  aplicação  e  interpretação  dos  instrumentos  jurídicos  da  SADC 
requerem contribuições e o envolvimento dos Ministros da Justiças/Procuradores Gerais e juristas 
do Estados Membros;

Cientes do facto de que, para as instituições da SADC desempenharem as suas funções, 
requerem constantes apoio jurídico e assessoria por um sector jurídico;

Convictos da utilidade de todos os instrumentos jurídicos da SADC serem aprovados por 
um sector jurídico, antes de serem submetidos ao Conselho e à Cimeira, acordamos no seguinte:

1. No presente Protocolo, os termos e expressões definidos no artigo 1.º do Tratamento 
terão o mesmo significado, salvo se o contexto exigir o contrário.

2. No presente Protocolo, salvo se o contexto exigir o contrário:

«Coordenador», significa o funcionário nomeado ao abrigo da alínea c) do n.º 4 do artigo 
3.º do presente Protocolo;

«Estado  Parte»,  significa  um membro  da  SADC que ratificou   ou  aderiu  ao  presente 
Protocolo;

«País  Coordenador»,  significa  o  Estado Parte  responsável  pela  coordenação  do Sector 
Jurídico;

«Ponto de Contacto», significa o funcionário referido na alínea b) do nº 3 do artigo 3º do 
presente Protocolo:

«Protocolo», significa o presente Protocolo e quaisquer emendas posteriores;



«Regimento Interno», significa o regimento para as reuniões dos comités Sectoriais de 
Ministros e do Comité Permanecente dos altos Funcionários, conforme o caso, em conformidade 
com o artigo 20.º do Tratado.

ARTIGO 2.º
(Objectivos)

Os objectivos do Sector Jurídico são:

a) providenciar assistência jurídica à SADC e a todas as sua instituições e Estados Membros 
em matérias relacionadas com a interpretação e implementação do Tratado, Protocolos e 
instrumentos jurídicos subsidiários resultantes;

b) prestar assessoria jurídica e serviços jurídicos conexos a outros sectores da SADC;
c) apoiar os Estados Partes no desenvolvimento de capacidades e de especialidades em áreas 

jurídicas específicas de interesse;
d) facilitar a adopção de sistemas apropriados de cooperação em matéria penal e civil;
e) promover a adopção de acordos de assistência mútua e mecanismos em matéria penal e 

civil;
f) facilitar a implementação harmoniosa das decisões tomadas por organizações multilaterais 

das quais os Estados da SADC são membros;
g) desenvolver,  o  mais  possível,  estratégias  e  normas  comuns  relacionadas  com  a 

administração da justiça e a aplicação da lei;
h) promover assistência jurídica às instituições da SADC, sempre que necessário;
i) promover a harmonização de medidas administrativas e legislativas  em matérias penal e 

civil; e
j) facilitar o desenvolvimento de infra-estrutura, nos Estados Partes, para se intensificar a 

troca de informações e levar a cabo e promover a investigação sobre questões jurídicas de 
interesse comum, no âmbito do mandato da SADC.

ARTIGO 3.º
(Instituições funcionais)

1.  Os  Estados  Partes  estabelecem,  pelo  presente,  o  quadro  institucional  para  a 
implementação do presente Protocolo:

a) o Comité de Ministros de Justiça/Procuradores Gerais
b) o Comité de Juristas; e
c) c)a Unidade Coordenadora do Sector Jurídico.

2. O comité dos Ministros de Justiça/Procuradores Gerais:

a) o Comité dos Ministros de Justiça/Procuradores Gerais (Daqui em diante designado «O 
Comité de Ministros» será constituído por Ministros de Justiça/Procuradores Gerais;

b) o Comité de Ministros

i)  será  responsável  por  dar  orientações  e  por  coordenar  as  políticas,  os  programas  e  os 
projectos para o Sector Jurídico;
ii) prestará assessoria ao Conselho sobre questões jurídicas que surjam como resultados das 
actividades da SADC;



iii)prestará ligação estreita com o Secretariado da SADC sobre meterias relativas ao Sector 
Jurídico.

3. O Comité de Juristas:

a) o Comité  de Juristas  (daqui por diante  designado por «juristas»).  Será constituído por 
Juristas, cada um deles designados por cada um dos Estados Partes;

b) cada membro do Comité de Juristas será o ponto de contacto para o Sector Jurídico, em 
cada um dos Estados Partes;

c) o  ponto  de  contacto  estabelecerá  e  manterá  consultas  efectivas  com  a  Unidade 
Coordenadora sobre matérias respeitantes ao sector Jurídico no Estado Partes;

d) o Comité de Juristas será entre outras as seguintes funções:

i) examinará aspectos legais de todos os relatórios e documentos que lhe sejam apresentados pelo 
Coordenador, Secretariado da SADC, Comissões e outras instituições da SADC;
ii)  prestará  assessoria  ao  Comité  de  Ministros  sobre  questões,  propostas  e  projectos  a  serem 
apresentados ao Conselho para aprovação;
iii)  fará  a  revisão  de  qualquer  programa  de  acção  sectorial,  de  modo  a  garantir  que  seja 
consistente com os objectivos do Sector Jurídico e da SADC; e
iv)  receberá  todas  as  comunicações  relevantes  à  matéria  jurídica  feitas  pelos  outros 
Coordenadores Sectoriais e outras instituições da SADC e garantirá que as instituições nacionais 
relevantes e outras partes interessadas, incluindo o ser privado, se mantenham informadas sobre o 
trabalho do Sector Jurídico da SADC.

4. A Unidade Coordenadora do Sector Jurídico:

a) Unidade Coordenadora do Sector Jurídico  (designado por «Unidade Coordenadora») será 
o órgão executivo do Sector Jurídico;

b) a Unidade coordenadora  será  estabelecida  no Ministério  ou Departamento  responsável 
pela justiça ou assuntos jurídicos do país  coordenador;

c) a  Unidade  Coordenadora  será  chefiada  por  um coordenador  que  será  designado  pelo 
Estado Parte responsável pela coordenação do Sector Jurídico e será apoiado por pessoal 
profissional, administrativo e de secretaria, que o coordenador julgar necessário.

d) a Unidade Coordenadora deverá:

i) providenciar a liderança na articulação dos objectivos e políticas do Sector Jurídico;
ii) facilitar o desenvolvimento, dentro do possível, das políticas e estratégias da SADC, assim 
como as dos Estados Partes, quando for necessário
iii)  facilitar  a  troca  de  informações  de  natureza  jurídica  sobre  questões  inerentes  aos 
objectivos do Sector Jurídico;
iv) prestar assessoria aos Estados Partes sobre materias relativa às actividades do sector;
v) organizar e administrar ou apoiar a organização e gestão de todas as reuniões do Sector 
Jurídico;
vi) preparar os relatórios anuais do Sector Jurídico;
vii) comunicar as decisões dos Ministros Sectoriais e do Conselho às Partes relevantes e fazer 
com as mesmas o seguimento das decisões acima referidas que se relacionam com o Sector 
Jurídico;
viii)  mobilizar  os  recursos  financeiros  e  técnicos  para  implementação  dos  programas  e 
projectos do Sector Jurídico;
ix) levar a cabo quaisquer obrigações que visem a promoção do trabalho do Sector Jurídico e, 
em geral, dos programas da SADC.



5. Sub.Comités:

a) o Comité de Ministros e o Comité de Juristas poderão estabelecer, separadamente, sub-
comités para executarem tarefas específicas, em seu nome.

b) a  composição  e  as  funções  de  um  sub-comité  criado  ao  abrigo  da  alínea  a)  serão 
determinadas pelo Comité relevante.

ARTIGO 4.º
(Regras de procedimento das reuniões)

1. As regras de procedimento a serem aplicadas à reuniões do Comité de Ministros e a 
qualquer  sub-comité  resultante  serão  as  regras  de  procedimento  dos  Comités  Ministeriais 
estabelecidos nos termos do artigo 20.º do Tratado e aprovados pela Cimeira.

2. As regras de procedimento das reuniões do Comité Permanente de Altos Funcionários 
estabelecidos  nos  termos  do  artigo  20.º  do  Tratado  e  aprovados  pela  Cimeira,  aplicar-se-ão 
mutatis mutandis às reuniões do comité de Peritos legais e de qualquer sub-comité.

ARTIGO 5.º
(Realização dos objectivos)

1. O Sector Jurídico esforçar-se-á por alcançar os objectivos de sector, com a liderança e 
direcção da Unidade Coordenadora.   

2. Cada Estado Parte estabelecerá as medidas legislativas e administravas adequadas que 
sejam necessárias com vista a alcançar os objectivos do Sector Jurídico.

3.  Os  Estados  Partes  cooperarão  e  trocarão  informação  entre  si  e  com  a  Unidade 
Coordenadora, tendo em vista contribuir para o alcance dos objectivos do Sector Jurídico.

ARTIGO 6.º
(Disposições financeiras)

1.  Os  Estados  Partes  esforçar-se-ão  por  garantir  os  fundos  necessários  para  a 
implementação  efectiva  do presente  Protocolo,  particularmente  dos  programas  e  projectos  do 
Sector Jurídico a nível nacional.

2.  As  despesas  administrativas  e  de  gestão  dos  assuntos  pertinentes  à  Unidade 
Coordenadora serão cobertas pelo País Coordenador.

3.  Os  programas  e  projectos  do Sector  Jurídico  poderão  ser  financiados  pelos  fundos 
solicitados  legitimamente de fontes variadas,  incluindo a  comunidade doadora internacional  e 
outros parceiros de cooperação.

4. O Sector Jurídico poderá aceitar ofertas, subvenções, legados e doações de qualquer 
outra fonte desde que tal aceitação esteja em conformidade com quaisquer directrizes que possam 
ser estabelecidas pelo Conselho.

ARTIGO 7.º
(Resolução de litígios)



Qualquer litígio resultante da interpretação ou aplicação do presente Protocolo, que não 
possa ser resolvido de forma amigável, será remetido ao tribunal para deliberação.

ARTIGO 8.º
(Anexo)

1. Os Estados Partes poderão preparar e adoptar anexos para a implementação do presente 
Protocolo.

2. Qualquer anexo será parte integrante do presente Protocolo.

ARTIGO 9.º
(Emendas)

1. Qualquer emenda ao presente Protocolo será adoptada por decisão dos Membros da 
Cimeira.

2.  Qualquer  proposta  de  emenda  ao  presente  Protocolo  poderá  ser  apresentada  ao 
Secretariado  Executivo  por  qualquer  Estado  Parte  ao  presente  Protocolo.  O  Secretariado 
Executivo notificará os Estados Partes ao presente Protocolo sobre qualquer proposta de emendas, 
dentro de 30 dias da data de recepção. O Secretariado Executivo submeterá a proposta de emenda 
ao Conselho  para consideração preliminar, três meses depois da notificação.

ARTIGO 10.º
(Assinatura)

O presente Protocolo será assinado por representantes dos Estados Membros, devidamente 
autorizados.

ARTIGO 11.º
(Ratificação)

O presente Protocolo será ratificado pelos Estados Membros Signatários, de acordo com 
os respectivos procedimentos constitucionais. 

ARTIGO 12.º
(Entrada em vigor)

O  presente  Protocolo  entrará  em vigor  30  dias  após  o  depósito  dos  instrumentos  de 
ratificação por 2/3 dos Estados Membros.

ARTIGO 13.º
(Adesão)

O presente Protocolo permanecerá aberto à adesão por qualquer Estado Membro.

ARTIGO 14.º
(Reservas)

Não serão feitas quaisquer reservas ao presente Protocolo.



ARTIGO 15.º
(Denúncia)

1. Qualquer Estado Parte que queira denunciar o presente Protocolo notificará, por escrito, 
o  Secretariado Executivo  sobre a  intenção,  sendo o período de notificação  de  seis  meses.  A 
denúncia será efectiva a partir da data em que expirar o período de notificação.

2. Qualquer Estado Parte que queira denunciar este Protocolo:

a) deixará de usufruir de todos os direitos e benefícios, ao abrigo do presente Protocolo, a 
partir da data da efectivação da sua denúncia;

b) permanecerá vinculado as obrigações assumidas ao abrigo do presente Protocolo, até a 
denúncia entrar em vigor.

ARTIGO 16.º
(Depositário)

1. O texto original do presente Protocolo e todos os instrumentos de ratificação e adesão 
depositados junto do Secretário Executivo da SADC e serão enviadas cópias autenticadas a todos 
os Estados Membros.

2. O Secretário Executivo da SADC registará o presente Protocolo com o Secretariado das 
Nações Unidas e com a Organização da Unidade Africana.

Em testemunho de que nós, os Chefes de Estado, os de Governo ou Representantes dos 
Estados  Membros  da  SADC,  devidamente  autorizados  para  o  efeito,  assinamos  o  presente 
Protocolo.

Feito  em  windhoek,  aos  7  de  Agosto  de  2000  em  três  texto  originais,  nas  línguas 
francesas, inglesa e portuguesa, fazendo todos os textos igual fé.

República da África do Sul, (assinado).
República de Angola, (assinado).
República do Botswana, (assinado).
República Democrática do Congo, (assinado).
Reino do Lesotho, (assinado).
República do Malawi, (assinado).
República das Maurícias, (assinado).
República de Moçambique, (assinado).
República da Namíbia, (assinado).
República das Seichelles, (assinado).
Reino da Suazilândia, (assinado).
República Unida da Tanzânia, (assinado).
República da Zâmbia, (assinado).
República do Zimbabwe, (assinado).

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.



CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 53/05, DE 15 DE AGOSTO
( D. R.  Nº 97/05, Iª SÉRIE )



Decreto nº 53/05
de 15 de Agosto

Tornando-se necessário a criação de condições que permitam preservar a saúde, a 
integridade física, reduzir ou eliminar os potenciais riscos de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais e assumir a reparação de danos que comportam o desenvolvimento da actividade 
laboral;

           Havendo a necessidade de se regular as condições objectivas que permitam estabelecer 
um quadro de protecção social dos trabalhadores e suas famílias contra os riscos profissionais, 
em  observância  aos  princípios  consignados  na  Convenção  nº  102  da  OIT,  Organização 
Internacional do Trabalho:

           Nos termos das disposições combinadas do artigo 59º da Lei nº 7/04, de 15 de Outubro, da 
alínea h) do artigo 110º e do artigo 113º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o 
seguinte:

REGIME JURÍDICO DOS ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

CAPITUTO I

Disposições Gerais

ARTIGO 1º
( Âmbito de aplicação pessoal )

               1. É garantido o direito à reparação de danos resultantes de acidentes de trabalho e de 
doenças profissionais aos trabalhadores por conta de outrem e seus familiares, protegidos pelo 
sistema de protecção social obrigatório.



               2. Para efeitos do presente diploma, consideram-se trabalhadores por conta de outrem 
os trabalhadores vinculados por contrato de trabalho ou equiparado.

                3. Têm ainda direito àquela reparação:

a) os  trabalhadores  angolanos  que  se  encontram  temporariamente  no  estrangeiro  ao 
serviço do Estado, de empresas angolanas ou instituições, salvo se a legislação do 
país em que se encontram lhes garantir o mesmo ou melhor direito, nos termos de 
convenções estabelecidas;

b) os trabalhadores estrangeiros que exerçam actividades na República de Angola, sem 
prejuízo  de  regimes  especiais  previstos  na  lei  e  em  convenções  internacionais 
aplicáveis.

               4. Os trabalhadores por conta própria são protegidos nos termos a definir  em 
regulamento próprio.

               5. Sem prejuízo no número anterior, os trabalhadores por conta própria podem 
voluntariamente efectuar um seguro que garanta as prestações pecuniárias previstas no presente 
decreto.

ARTIGO 2º
(Excepções)

                 Exceptuam-se do disposto no artigo anterior:

a) os funcionários e agentes da administração pública;
b) os trabalhadores estrangeiros não residentes que, por força desse vínculo, tenham 

direito  à reparação de danos resultantes de acidentes de trabalho e de doenças 
profissionais reconhecido pelo país de origem, ou organização para qual prestam 
serviço, pelo que devem fazer prova, entregando cópia das apólices aos serviços 
competentes do Ministério que tutela a protecção social obrigatória.

CAPITULO II

Acidentes de Trabalho

ARTIGO 3º
(Conceito)

                   1. Entende-se por acidente de trabalho o acontecimento súbito que ocorre no 
exercício da actividade laboral ao serviço da empresa ou instituição que provoque ao trabalhador 
lesão ou danos corporais de que resulte incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente 
para o trabalho, ou ainda a morte.

                    2. São ainda considerados acidentes de trabalho os que ocorrem nas circunstâncias  
seguintes:

a) durante os trajecto normal ou habitual de ida ou regresso do local de trabalho, 
qualquer que seja o meio de transporte utilizado no percurso;

b) durante os intervalos para descanso, ocorridos no local de trabalho;
c) em actos de defesa da vida humana e da propriedade social nas instalações da 

empresa ou instituição;



d) durante  a realização  de actividades  sociais,  culturais  e desportivas  organizadas 
pela empresa.

                 3. Considera-se trajecto normal o percurso que o trabalhador tenha de utilizar 
necessariamente entre a sua residência e o local de trabalho e vice-versa, dentro dos horários 
declarados.

ARTIGO 4º
(Descaracterização da eventualidade)

                 Para efeitos do presente diploma não são consideradas as incapacidade resultantes de:

a) acidentes provocados intencionalmente e os acidentes resultantes da prática de crime 
doloso;

b) acidentes  resultantes  de  actos  de  guerra,  declarada  ou  não,  assaltos  ou  comoções 
políticas ou sociais, graves, insurreição, guerra civil e actos de terrorismo;

c) acidentes  causados  por  privação  permanente  ou   acidental   do  uso  da  razão  do 
trabalhador,  como tal considerados nos termos da lei civil,  salvo se a privação for 
directamente resultante do trabalho ou da actividade profissional;

d) fora do período definido no nº 3 do artigo anterior;
e) acidentes  que  provierem  da  violação  sem  causa  justificativa  das  regras  e  das 

condições de segurança no trabalho estabelecidas pelo empregador previstas na lei.

ARTIGO 5º
(Exclusões)

1. São excluídos do âmbito de aplicação do presente diploma:

a) os acidentes ocorridos na prestação de serviços eventuais ou ocasionais, de curta 
duração,  salvo  se  forem prestados,  em actividades  que  tenham por  objecto  a 
exploração lucrativa;

b) os acidentes que ocorram na execução de trabalhos de curta duração, se a entidade 
a quem for prestado o serviço trabalhar habitualmente só ou com membros da sua 
família e chamar para a auxiliar, acidentalmente, um ou mais trabalhadores.

              2. A exclusão prevista na alínea b) do número anterior não abrange os acidentes que 
resultem da utilização de máquinas e de outros equipamentos de especial precigosidade.

CAPÍTULO III
Doenças Profissionais

ARTIGO 6º
(Caracterização da eventualidade)

             1. Nos termos do presente diploma, são consideradas doenças profissionais as constantes 
no índice codificado das doenças profissionais, anexa ao presente decreto, fazendo dele parte 
integrante.

            2. São consideradas doenças profissionais para efeitos do presente diploma a alteração da 
saúde patologicamente definida, gerada por razões da actividade laboral nos trabalhadores que de 
forma  habitual  se  expõem a  factores  que  produzem doenças  e  que  estão  presentes  no  meio 
ambiente de trabalho ou em determinadas profissões ou ocupações.



                    3. O índice codificado anexo ao presente decreto, conforme o nº 1 deste artigo, 
fundamenta-se em conhecimentos cientifico actualizados nos domínios  da patologia  e clinica 
ocupacional e no estudo comparativo de listas de doenças profissionais de vários países, assim 
como  na  documentação  emanada  de  organismos  internacionais,  como  a  Organização 
Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde.

                  4. O índice a que se refere o nº 1 do presente artigo será objecto de actualização 
periódica por decreto executivo conjunto dos Ministros da tutela da Saúde e da Protecção Social 
Obrigatória.

CAPÍTULO IV
Obrigatoriedade do Seguro e dos Encargos

ARTIGO 7º
(Seguro)

                   1. São obrigatoriamente segurados contra os riscos resultantes de acidentes de 
trabalho e de doenças profissionais, caracterizados no presente diploma, todos os trabalhadores, 
aprendizes e estagiários, após a efectivação do respectivo contrato de trabalho a celebrar entre a 
entidade empregadora e uma  empresa seguradora angolana.

                   2. A partir da entrada em vigor deste decreto, as entidades empregadoras são  
obrigadas  a  transferir  para  a  empresa  seguradora  angolana  a  responsabilidade  resultante  de 
acidentes de trabalho e de doenças profissionais.

                  3. As entidades empregadoras são obrigadas a comunicar à seguradora, por carta 
registada com aviso de recepção, ou qualquer outro meio idóneo, a data de início da actividade 
dos  trabalhadores  e  da  cessação  do  contrato  de  trabalho,  no  prazo  de  até  30  dias,  após  a 
ocorrência do facto.

                   4. Cabe à seguradora acusar a recepção da carta, referida no número anterior deste 
artigo,  nos sete dias imediatos  à sua recepção,  utilizando para o efeito  os mesmos meios  de 
prova.

                 5. As entidades empregadoras devem fazer prova da validação do contrato de seguro:

a) para os actuais casos existentes, no prazo de 90 dias, remetendo as respectivas 
cópias das apólices de seguro e do recibo de pagamento de prémios de seguro aos 
órgãos competentes do Ministério que tutela a protecção social obrigatória;

b) para os casos futuros, na altura da inscrição na segurança social.

ARTIGO 8º
(Encargos)

                     1. O sistema de tarifas para cálculo dos prémios de seguro, bem como as demais 
condições uniformes e obrigatórias para a exploração do seguro de acidentes de trabalho e de 
doenças profissionais, serão fixados por decreto executivo conjunto dos Ministros das Finanças e 
da tutela da protecção social obrigatória.



                     2. As entidades empregadoras fornecerão semestralmente à seguradora uma cópia 
da folha de remunerações, devidamente autenticada pela Inspecção Geral do Trabalho ou seus 
serviços as remunerações adicionais tributáveis pagas em cada mês aos trabalhadores.

                  3. Os prémios devidos à empresa seguradora, constituem encargos exclusivos da 
entidade empregadora, ficando expressamente proibido qualquer desconto nas remunerações ou 
constituir um encargo acrescido para o trabalhador.

                4. A empresa seguradora não pode pagar comissões de intermediação no âmbito do 
presente seguro obrigatório, nos termos do artigo 31º do Decreto executivo nº 7/03, de 24 de 
Janeiro, Sobre a Mediação e Corretagem do Seguro Directo.

                  5. As empresas de seguros devem criar condições de prestação de serviços, em todo o 
território nacional, por forma a possibilitar o cabal cumprimento do presente decreto.

                   6. Enquanto não houver abertura de uma delegação, filiar ou sucursal na sede de uma 
província, a empresa seguradora deve indicar 0 (s) seu (s) correspondente (s) local (is) à direcção 
provincial da tutela da protecção social obrigatória.

                    7. Quando todas as empresas seguradoras no Pais se recusarem a aceitar a proposta  
de seguro de qualquer empresa ou instituição, deverão os órgãos competentes do Ministério de 
tutela da protecção social obrigatória, a nível central, provincial ou local, mediante as respectivas 
declarações  justificativas  da  recusa,  fazer  colocar  as  solicitações  de  seguro  numa  empresa 
seguradora, de forma rateada por ordem e data de solicitação.

                   8. A empresa seguradora fica obrigada a remeter, semestralmente, cópia de toda 
documentação  necessária,  à  Direcção  Nacional  de  Segurança  Social,  e  esta,  sob  tutela  e 
superintendência do Ministro, deve criar, todas as condições para exercer o controlo da execução 
dos procedimentos prescritos.

                    9. A documentação a que se refere o número anterior deste artigo será definida por 
despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela da protecção social obrigatória.

CAPÍTULO V
Socorro e Participação dos Acidentes,

Doenças ou Morte

ARTIGO 9º
(Socorro à vítima)

                    1. A entidade empregadora, ou quem a represente na direcção ou fiscalização do 
trabalho, logo que tenha conhecimento de um acidente de trabalho ou de uma doença 
profissional, caracterizados nos termos dos artigos 3º e 4º, do presente diploma, prestará os 
primeiros socorros à vítima e, sendo caso disso, deve garantir de imediato o transporte mais 
conveniente para o sinistrado ao centro hospitalar mais próximo.

                      2. A prestação dos primeiros socorros não significa aceitação de imediato, pela 
empresa seguradora ou pela entidade empregadora do reconhecimento do acidente como sendo 
de trabalho ou de doenças como sendo profissionais.

                     3. A entidade empregadora é responsável pelos danos consequentes da não 
prestação de socorro à vítima.



ARTIGO 10ª
(Exames médicos)

                   1. As empresas cujas actividades envolvam riscos especiais e trabalhos insalubres ou 
onde se desenvolvem trabalhos perigosos previstos no artigo 27º do Decreto nº 31/94, de 5 de 
Agosto, não podem admitir ao seu serviço trabalhadores sem previamente os submeter a um 
exame médico, destinado a verificar se estão ou não afectados por aquelas enfermidades.

                  2. Os trabalhadores serão submetidos a exames médicos em função do local onde é 
exercida a sua actividade, cujo resultado deve ser comunicado à seguradora, no prazo de 15 dias, 
sob  pena  de  ser  considerado  causa  de  exclusão  para  efeitos  de  regularização  de  eventuais 
sinistros, sem que tal facto imponha prejuízo à protecção do trabalhador no tocante ao que trata o 
presente diploma.

                    3. As entidades empregadoras devem garantir a organização e o funcionamento dos  
serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho, nos termos definitivos em legislação própria.

ARTIGO 11º
(Participação de acidente)

                  1. Ocorrido um acidente, a vítima ou os familiares beneficiários legais de prestações, 
devem participá-lo, verbalmente ou por escrito, nas 72 horas seguintes, à entidade empregadora 
ou  à  pessoa  que  a  represente  na  direcção  dos  serviços,  se  for  o  caso,  salvo  se  estas  o 
presenciarem ou dele vierem a ter conhecimento no período acima compreendido.

                   2. Se o estado da vítima ou outra circunstância, devidamente comprovada, não 
permitir o cumprimento do disposto no número anterior, o prazo fixado contar-se-á partir da 
cessação do impedimento.

                   3. Os companheiros de trabalho que tenham presenciado o acidente, devem 
comunicá-lo de imediato à direcção dos serviços,  ou ao seu representante  legal e à empresa 
seguradora.

                   4. A entidade empregadora deve participar à empresa seguradora no prazo 
estabelecido na apólice de seguro e à direcção provincial da tutela da protecção social obrigatória 
todos  os  acidentes  verificados,  no  prazo  de  sete  dias,  utilizando  para  o  efeito  o  modelo  de 
impresso apropriado, anexo a este diploma.

                   5. A entidade empregadora é responsável pelas consequências da participação tardia 
do  acidente,  tendo  a  seguradora  o  direito  de  regresso  dos  montantes  que  tenham  pago 
indevidamente.

                  6. O prazo a que se refere o nº 1 deste artigo é de 24 horas, caso o acidente seja fatal e  
de sete dias nos restantes casos.

                 7. Os trabalhadores vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional que não 
estejam cobertos por seguro de que trata este diploma ou seus familiares, devem participar o 
acidente ou doença profissional à Inspecção Geral do Trabalho, no prazo de oito dias, a partir da 
data do acontecimento ou do seu conhecimento.



ARTIGO 12º
(Participação do acidente para o trabalhador marítimo)

                 1. Sendo o sinistrado trabalhador marítimo, a participação deve ser feita ao capitão do 
porto nacional onde o acidente ocorreu.

                   2. Tendo o acidente sucedido a bordo do navio angolano, no alto mar, ou no  
estrangeiro,  a participação é feita  no capitação do porto nacional onde aquele  primeiramente 
chegar.

                      3. Sendo o acidente fatal, dever-se-á comunicar imediatamente ás entidades 
referidas nos números anteriores, utilizando o meio de comunicação mais rápido.

ARTIGO 13º
(Participações a efectuar pelas seguradoras)

                   1. As empresas seguradoras devem participar ao tribunal competente, por escrito, no  
prazo de oito  dias a contar  da data  do título de alta,  os acidentes  de que tenham resultados 
incapacidade permanente.

                  2.  Os acidentes cujo resultado tenha sido a morte,  devem ser participados 
imediatamente através do meio de comunicação mais rápido, que tenha efeito de registo.

                 3. O procedimento previsto no artigo anterior não dispensa a participação por escrito, 
no prazo de oito dias, contados da data do falecimento.

                   4. As empresas seguradoras devem participar ainda ao tribunal competente, por 
escrito no prazo de oito dias, todos os casos de incapacidade temporário que ultrapassem 12 
meses.

ARTIGO 14º
(Mapa de participação de acidentes de trabalho)

                     1. Os empregadores e as empresas seguradoras devem remeter ao tribunal  
competente, semestralmente, quatro exemplares de um mapa, cujo modelo é anexo ao presente 
diploma, do qual constam os acidentes da sua responsabilidade, participado no semestre anterior, 
sendo-lhes restituído um exemplar com recibo do recepcionista.

                   2. Um exemplar do mesmo mapa é enviado pelo tribunal , até 30 de Janeiro do ano 
seguinte àquele  a que respeitar à direcção provincial da tutela da protecção social obrigatória.

ARTIGO 15º
(Participação de doenças profissionais)

                1. O pessoal médico e paramédico dos serviços de saúde, deve participar, á respectiva 
administração, todos os casos clínicos que seja de presumir a existência de doenças profissionais.



                 2. A remessa das participações é efectuada à empresa seguradora e à competente 
direcção provincial da  tutela da protecção social obrigatória.

                3. A empresa seguradora, em face das participações que lhe sejam remetidas, deve 
comunicar os casos de doenças profissionais detectados, às seguintes entidades:

a. Direcções Provinciais de Saúde;
b. Direcções Provinciais da tutela da protecção social obrigatória 
c. À  própria  empresa  ou  instituição,  sua  segurada,  relativamente  a  seus 

trabalhadores.

                 5. As participações às entidades referidas nas alíneas do número anterior, são feitas em 
função do local de trabalho onde presumivelmente se tenha originado ou agravado a doença, 
assim como o relatório descritivo a respeito da presença de agentes nocivos, sua concentração e o 
contacto do trabalhador com os referidos agentes, acompanhado dos exames médicos a que foi 
submetido o trabalhador ao longo da sua actividade laboral.

ARTIGO 16º

(Participação de morte)

                   1. As administrações dos serviços de saúde ou que as represente devem participar o 
falecimento do sinistrado, ou doente, que ali tenha estado internado, ou recebido socorro na 
sequência de acidente de trabalho ou de doença profissional, à seguradora e aos serviços 
competentes do Ministério que tutela a protecção social obrigatória, no prazo máximo de 48 
horas, utilizando para o efeito o modelo de impresso, apropriado, anexo a este diploma. 

                    2. Tem igual obrigação qualquer outra pessoa ou entidade que tenha cuidado o 
sinistrado ou doente.

                   3. É igualmente obrigatória a participação da morte do sinistrado ou doente ao 
tribunal competente por parte da empresa seguradora.

                  4. O tribunal competente a que se refere o número anterior é o da área de jurisdição 
em que a morte ocorreu.

CAPÍTULO VI

Classificação e Definição das Incapacidades

ARTIGO 17º

(Classificação das Incapacidades)



                As Incapacidades para o trabalho, segundo o resultado do acidente de trabalho ou 
doença profissional, classificam-se em:

a) incapacidade permanente total para toda e qualquer actividade;
b) incapacidade permanente total para o trabalho habitual;
c) incapacidade permanente parcial;
d) incapacidade temporária.

ARTIGO 18º

(Definição do grau de incapacidade)

                 1. Incapacidade permanente total para toda e qualquer actividade é aquela em que o 
trabalhador perde completa e definitivamente a capacidade para exercer qualquer actividade 
laboral.

                    2. Incapacidade permanente total para o trabalho habitual é aquela em que o 
trabalhador perde completa e definitivamente a capacidade para o exercício da sua profissão, 
podendo vir a desenvolver outra actividade após um processo de recuperação, reabilitação e 
readaptação profissional.

                  3. Incapacidade permanente parcial é aquela em que o trabalhador sofre uma redução 
permanente na capacidade para o exercício da sua profissão, embora continue a poder exercê-la, 
noutro posto de trabalho.

                  4. Incapacidade temporária é aquela em que o trabalhador fica impossibilitado de 
exercer a sua actividade profissional, ou qualquer outra por um período de tempo determinado.

ARTIGO 19º

(Conversão da incapacidade temporário em incapacidade permanente)

                 Verificando-se a incapacidade temporária, por um período superior a dois anos 
equivalente a 730 dias, considera-se incapacidade permanente, devendo a Comissão Nacional 
para Avaliação de Incapacidade fixar o respectivo grau.

CAPÍTULO VII

Avaliação e Reparação das Incapacidades

ARTIGO 20º

(Avaliação das Incapacidades para o trabalho)



               1. A avaliação das Incapacidades resultantes de acidentes de trabalho ou de doenças 
profissionais, é expressa em coeficientes, determinados em função da natureza e da gravidade da 
lesão, do estado geral da vítima, idade, profissão, da maior ou menor readaptação efectiva para a 
mesma profissão, bem como das demais circunstâncias que possam concorrer para a capacidade 
de trabalho e de ganho.

2. Os coeficientes de incapacidade são fixados com conformidade com Tabela Nacional de 
Incapacidade(TNI) em vigor à data do impedimento.

                  3. A Comissão Nacional de Avaliação das Incapacidades Laborais é obrigada ao 
preenchimento detalhado de um boletim, onde conste a natureza e o grau de incapacidade, em 4 
vias, sendo o original para seguradora, uma via para o sinistrado, uma terceira via para os órgãos 
competentes do Ministério da tutela da protecção social obrigatória e uma outra para a entidade 
empregadora.

                4. Sempre que de um acidente de trabalho ou de uma doença profissional resultem 
lesões em mais de um membro ou órgão, o grau de incapacidade a atribuir obtém-se somando as 
taxas de desvalorização relativas à cada  uma das lesões, sem, contudo, ultrapassar o limite de 
100%.

                 5. Em relação a um membro ou órgão, as desvalorizações acumuladas não  podem 
exceder aquela que corresponderia à perda total desse membro ou órgão.

                 6. Na fixação definitiva do grau de incapacidade dever-se-ão atender às especiais 
condições de cada caso, que possam influenciar na desvalorização global, nomeadamente quando 
se tratar de lesões que incidem no mesmo membro ou órgão, ou ainda no caso de acidentes 
sucessivos, quando deve ter-se em conta a desvalorização.

                  7. O boletim a que se refere o nº 3 do presente artigo obedece o modelo a aprovar por 
despacho conjunto dos ministros de tutela da protecção social obrigatória e da Saúde.

ARTIGO 21º

(Comissão Nacional de Avaliação das Incapacidades Laborais)

               1. A determinação das incapacidade é efectuada por uma comissão, cujo composição, 
competência e o modo de funcionamento são fixados em diploma própria, denominada Comissão 
Nacional de Avaliação das Incapacidades Laborais.

             2. A comissão referida no número anterior, salvo disposição contrária, tem a seguinte 
constituição:

a) um representante do Ministério da Saúde, que presidirá;
b) um representante do Ministério de tutela da protecção social obrigatória;



c) um representante da empresa seguradora, nos casos de avaliação dos respectivos 
sinistrados;

d) um representante das associações sindicais;
e) um representante das associações patronais;
f) um representante da Ordem dos Médicos, quando convidado.

ARTIGO 22º

(Modalidades das prestações)

              O direito à reparação dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais compreende 
as modalidades de prestações pecuniárias e em espécie.

ARTIGO 23º

(Prestações pecuniárias)

                 1. Consideram-se prestações pecuniária, conforme se trate de acidentes de trabalho ou 
doenças profissionais, as seguintes:

a) a indemnização ou o subsídio por incapacidade temporária para o trabalho;
b) a pensão provisória
c) a indemnização e as pensões por incapacidade permanente;
d) os subsídios por morte e por despesas de funeral;
e) as pensões de sobrevivência aos familiares do sinistrado;
f) o subsídio para frequência de cursos de formação profissional;
g) as pensões remidas,  decididas pelo tribunal compete quando a percentagem de 

incapacidade é mínima, nos termos do artigo 44º do presente decreto.

                  2. As pensões remidas e os  subsídios por morte e despesas de funeral, são prestações 
de atribuição única, sendo as restantes de atribuições continuada ou periódicas.

ARTIGO 24º

(Prestações em espécie) 

               1. Consideram-se prestações em espécie:    

a) a  assistência  médica,  e  cirúrgica,  geral  ou  especializada,  incluindo  todos  os 
elementos de diagnóstico e de tratamento que foram necessários, bem como as 
visitas ao domicílio;

b) a assistência medicamentosa e farmacêutica; 
c) os cuidados de enfermagem, quer no hospital  ou noutra instituição médica;
d) a hospitalização e os tratamentos termais;
e) o fornecimento de próteses e ortóteses, bem como a sua renovação e reparação;
f) os serviços de recuperação e de reabilitação profissional e funcional.



               2. O internamento e os tratamentos previstos na alíneas c) e d) do número anterior 
desde artigo devem ser feitos em estabelecimentos adequados ao restabelecimento e a 
reabilitação do sinistrado ou do doente, assim como o transporte e a estada devem obedecer às 
condições de comodidade impostas pela natureza da doença ou da lesão.

              3. São ainda prestações em espécie o reembolso das despesas de deslocação, de 
alimentação e de alojamento indispensável à concretização das prestações do nº 1 deste artigo.

ARTIGO 25º

(Titulares do direito às prestações)

                1. O direito às prestações por doença profissional é reconhecido aos beneficiários que 
sejam portadores de doença profissional e por acidente de trabalho aos trabalhadores cujos danos 
emergem das situações previstas no artigo 3º e 4º do presente decreto.

                   2. O direito é ainda reconhecido para prestações por morte do beneficiário que seja 
portador de doença profissional, ou do sinistrado de acidente de trabalho, aos familiares ou 
pessoas equiparadas referidas nas alíneas seguintes:

a) cônjuges ou pessoas em união de facto;
b) ex-cônjuges ou cônjuges separados judicialmente à data da morte e com direito a 

alimentos,  entendendo-se por alimento tudo o que é indispensável  ao sustento, 
habitação e vestuário;

c) filhos, ainda que nascituros e os adoptados restritamente;
d) ascendentes ou outros parentes sucessíveis à data da morte do beneficiário.

                 3. O direito ao subsídio por morte é reconhecido aos familiares e equiparados 
abrangidos pelas alíneas a), b), c) e d) do nº 2 do presente artigo.

                   4. O direito ao subsídio por despesas de funeral pode ser reconhecido à pessoa 
distintas dos familiares e equiparados dos beneficiários, ou sinistrado, apresentando certidão de 
óbito e comprovativos das despesas efectuadas em nome do falecido.

CAPÍTULO VIII

Condições de Atribuição das Prestações e Montantes

ARTIGO 26º
(Prestação por incapacidade temporária)

                     1. As prestações por incapacidade temporária para o trabalho destinam-se a 
compensar os beneficiários ou sinistrados, durante um período de tempo limitado, pela perda da 
capacidade de trabalho ou de ganho, resultante de doença profissional ou de acidente de trabalho.



               2. O montante diário da prestação por incapacidade temporário absoluta é igual a 65% 
da remuneração de referência ou retribuição.

               3. O montante diário da prestação por incapacidade temporário parcial é de 70% do 
valor correspondente à redução sofrida na capacidade geral de ganho.

               4. Em caso de internamento hospitalar, o montante da prestação é igual a 100% da 
remuneração de referência ou retribuição nos primeiros 30 dias e 75% enquanto se mantiver 
nesta situação.

ARTIGO 27º
(Início das prestações por incapacidade temporário)

                A prestação por incapacidade temporário absoluta é devida a partir do dia de 
incapacidade sem prestação de trabalho ao passo que a prestação por incapacidade temporário 
parcial é devida a partir da data redução da capacidade para o trabalho e da correspondente 
certificação.

ARTIGO 28º
(Duração das prestações por incapacidade temporária)

                   1. A prestação por incapacidade temporário absoluta é devida a partir do dia de 
incapacidade sem prestação de trabalho.

                   2. A prestação por incapacidade temporário parcial é devida a partir da data de 
redução da capacidade para o trabalho e da correspondente certificação.

                    3. O direito à prestação por incapacidade temporário absoluta cessa com a cura 
clínica do beneficiário ou sinistrado, ou com a certificação de incapacidade permanente.

                    4 . A remuneração ou salário correspondente ao dia em que ocorreu a eventualidade 
é pago pela entidade empregadora.

ARTIGO 29º
(Prestações por incapacidade permanente)

                      1. A pensão provisória destina-se a garantir uma protecção antecipada e adequada  
nos casos de incapacidade permanente ou morte,  sempre que haja razões clínicas ou técnicas 
determinantes do retardamento da atribuição das pensões.

                       2. O capital da remissão e a pensão por incapacidade permanente são prestações 
destinadas  a  compensar  o  doente  ou  o sinistrado pela  perda  ou redução  permanente  da sua 
capacidade de trabalho ou de ganho, resultante de acidente de trabalho ou de doença profissional.

                        3 O subsídio por morte destina-se a compensar os encargos decorrentes do  
falecimento do doente ou sinistrado.



                 4. O subsídio por despesas de funeral destina-se a compensar as despesas efectuadas 
com o funeral do beneficiário doente ou sinistrado.

                 5. As pensões por morte são prestações destinadas a compensar os familiares do 
doente ou sinistrado da perda de rendimento resultante  do falecimento deste, ocasionado por 
doença profissional por acidente de trabalho.

                 6. O subsídio para frequência de cursos de formação profissional tem por objectivo 
proporcionar a reconversão profissional dos beneficiários, sempre que a gravidade das lesões e 
outras circunstâncias especiais o justifiquem.

ARTIGO 30º
(Montante da pensão provisória por incapacidade permanente)

                A pensão provisória mensal por incapacidade permanente é de montante igual ao valor 
mensal da prestação por incapacidade temporário absoluta que estava a ser atribuída ou seria 
atribuível, calculada nos termos dos artigos 32º, 33º e 34º do presente decreto, conforme os 
casos.

ARTIGO 31º
(Início da pensão provisória)

                  1. A pensão provisória é devida a partir do dia seguinte àquela  em que deixou de 
haver lugar à prestação por incapacidade temporária .

                   2. O montante da pensão provisória é devido a partir da data do requerimento, 
participação obrigatória ou da morte do beneficiário, conforme o caso.

ARTIGO 32º
(Montante da pensão por incapacidade permanente absoluta para todo e qualquer 

trabalho)

                  Na incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, o montante da pensão 
é fixado entre 50 e 70% da remuneração de referência ou retribuição acrescida de um subsídio de 
montante igual ao do abono de família, por cada familiar a cargo, com o limite de 100% da 
referida remuneração.

ARTIGO 33º
(Montante da pensão por incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual)

                Na incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, o montante da pensão é 
fixado entre 50 e 70% da remuneração de referência ou retribuição, conforme a maior ou menor 
capacidade funcional residual para o exercício de outra profissão compatível.



ARTIGO 34º
(Montante da pensão por incapacidade permanente parcial)

                Na incapacidade permanente parcial, o montante da pensão mensal é igual  a 70% da 
redução sofrida na capacidade geral de ganho.

ARTIGO 35º
(Montante das prestações por morte)

                1. Se da doença profissional ou acidente de trabalho resultar a morte, o montante 
mensal da pensões do cônjuge, ex-cônjuge ou pessoa em união de facto é calculado nos termos 
seguintes:

a) no  caso  de  atribuição  ao  cônjuge  ou  pessoa  em  união  de  facto,  30%  da 
remuneração de referência ou retribuição do doente ou sinistrado até perfazer a 
idade de reforma por velhice e 40% a partir daquela idade ou da verificação de 
doença física ou mental que afecte sensivelmente a sua capacidade de trabalho.

b) No caso de atribuição ao ex-cônjuge ou cônjuge judicialmente separado à data da 
morte e com direito a alimentos,  procede-se no termos estabelecidos da alínea 
anterior, até ao limite do montante dos alimentos fixados judicialmente.

                 2. O montante das pensões por morte a atribuir aos filhos menores e equiparado  
incluindo os nascituros e adoptados restritamente à data da morte do beneficiário é de 20% da 
remuneração de referência ou atribuição se for apenas um, 40% se forem dois e 60% se forem 
três ou mais.

                   3. O montante das pensões a atribuir aos ascendentes e quaisquer outros parentes  
sucessíveis é, para cada um, 10% da remuneração de referência ou atribuição, não podendo o 
total das pensões exceder 30% desta.

                   4. O montante da pensão provisória por morte é igual ao montante que resulta dos  
cálculos previstos nos nºs 1,  2, 3, e 4 do presente artigo conforme os casos.

                  5. O subsídio por morte é igual a seis vezes a remuneração de referência ou 
retribuição  mensal  do beneficiário  ou sinistrado,  não podendo ser inferior  a  remuneração  de 
referência mínima nacional se existir, sendo atribuída do seguinte modo:

a) metade ao cônjuge ou à pessoa em união de facto e metade dos filhos que tiverem 
direito a pensão;

b) por inteiro ao cônjuge ou pessoa em união de facto, ou filhos, quando concorrem 
isoladamente.

                 6. Se o beneficiário ou sinistrado não deixar pessoas referidas no número anterior com 
direito às prestações, o montante do subsídio por morte reverte para o Fundo de actualizações de 
Pensão – FUNDAP, que será considerado para todos os efeitos, como reserva técnica.



                7. O subsídio por despesas de funeral é igual ao montante das referidas despesas, não 
podendo exceder o correspondente a dois salários que o trabalhador teria direito, podendo, no 
entanto, ser elevado para o dobro, no caso de haver transladação do defundo.

ARIGO 36º

(Montante do subsídio para frequência de cursos de formação profissional)

               O montante do subsídio para frequência de cursos de formação profissional é igual aos 
gastos necessários à sua requalificação profissional, , não podendo exceder 40% do montante da 
pensão. 

ARTIGO 37º

(Duração das prestações por incapacidade permanente)

               1. A pensão por incapacidade permanente é devida a partir da data a que reporta a 
certificação da respectiva situação, não podendo ser anterior à data do requerimento salvo se, 
comprovadamente, se conformar que o acontecimento  reporta à data anterior.

               2. O direito a prestações cessa nos termos gerais de cessação das correspondentes 
pensões do regime geral, assim como do direito às pensões por morte.

               3. A pensão por morte é devida a partir  do mês seguinte a do falecimento do 
beneficiário.

              4. O subsídio para frequência de cursos de formação profissional é devido a partir da 
data do início efectivo da  frequência.

ARTIGO 38º
(Montante dos reembolsos das prestações em espécie)

                  1. Os reembolsos relativos às despesas de cuidados de saúde a que haja lugar nos 
termos do artigo 24º, correspondente à totalidade das mesmas, devidamente comprovados. 

                   2. Os reembolsos relativos às despesas de deslocação, alojamento e alimentação são 
efectuados nos seguintes termos:

a) sempre  que  o  sinistrado  ou  doente  precisar  de  se  deslocar  por  motivos 
condicionados ao seu estado, deve fazê-lo sem constrangimentos, utilizado meios 
de transporte compatíveis ao seu estado e tem direito aos respectivos reembolsos 
por despesas de deslocação;

b) havendo necessidade de alojamento e de alimentação, por razões ligadas ao seu 
estado, o doente ou sinistrado tem direito ao reembolso na totalidade, das despesas 
efectuadas, a cobrir ou pela entidade empregadora (segurado) ou pala seguradora 
nos termos da alínea seguinte;



c) os patrões de hospedagem e transporte devem corresponder aos níveis declarados 
no contrato de seguro respectivo, podendo a entidade empregadora determinar no 
máximo três níveis de acordo com a sua tabela de salários e/ou funções.

ARTIGO 39º
(Reembolso dos gastos)

                 Os reembolsos a que se refere o artigo anterior são pagos por quem de direito nos 
termos da alínea b) do mesmo artigo, mediante a apresentação dos comprovativos legalmente 
anexos, devidamente assinados pelo doente ou sinistrado, ou na ausência pelos seus familiares 
sucessíveis.

ARTIGO 40º
(Remuneração de referência ou retribuição)

                1. Na reparação emergente das doenças profissionais, a remuneração de referência a 
considerar no cálculo das indemnizações e pensões consubstancia-se na retribuição auferida pelo 
beneficiário no ano anterior à cessação das exposições ao risco, ou à data da contribuição da 
doença que determina a incapacidade se esta a preceder, entendendo por retribuição aquela que é 
auferida no ano anterior a que se obtém no cômputo dos 12 meses que antecedem imediatamente 
o mês de referência.

                2. Na reparação do emergente de acidente de trabalho, em caso de indemnização por 
incapacidade temporário absoluta ou parcial são calculadas com base na retribuição diária 
auferida à data do acidente, quando esta represente a retribuição normalmente recebida pelo 
sinistrado.  

                3. As pensões por morte e por incapacidade permanente absoluta ou parcial, em caso 
de acidente, são calculadas com base na retribuição mensal ilíquida normalmente auferida pelo 
sinistrado.

                 4. Se o trabalhador ou o sinistrado for praticante, aprendiz, ou estagiário, a 
remuneração de referência corresponde à retribuição anual média ilíquida de um trabalhador da 
mesma empresa ou instituição similar à categoria profissional correspondente à formação, 
aprendizagem ou estágio.

              5. Para a determinação da remuneração de referência consideram-se como:

a) retribuição  anual,  o  produto  de  12  vezes  da  retribuição  mensal,  acrescida  do 
subsídio de férias e outras atribuições anuais a que o trabalhador tenha direito com 
carácter de regularidade;

b) retribuição diária, a que se obtém para divisão da retribuição anual pelo número 
de dias com registo de remunerações.



                6. Entende-se por retribuição, todas as atribuições pecuniárias recebidas mensalmente, 
conforme prescrito em legislação própria, que sejam base de incidência contributiva para a 
segurança social.

ARTIGO 41º

(Revisão das pensões)

                1. A modificação da situação respeitante a capacidade de ganho do sinistrado ou 
doente que tenha como causa o agravamento, recidiva, recaída ou melhoria da lesão ou doença 
que deu origem à reparação ou de intervenção clínica ou aplicação de prótese, ou ortótese, ou 
ainda deformação ou reconversão profissional, pode ser revista de harmonia com a alteração 
verificada.

               2. As pensões podem ser revistas oficiosamente ou a requerimento do beneficiário, 
podendo a revisão ser requerida a qualquer tempo, salvo no primeiro ano, em que só poderá ser 
requerida uma vez no fim dos primeiros seis meses.

              3. Entre duas revisões da mesma pensão tem de decorrer um período mínimo de seis 
meses.

ARTIGO 42º

(Actualização das pensões)

              Os valores das pensões reguladas neste diploma são actualizados através do Fundo de 
Actualização das Pensões de Acidente de Trabalho e Doenças Profissionais (FUNDAP) a criar 
por decreto executivo conjunto dos Ministérios das Finanças e da tutela da Protecção Social 
Obrigatória.

ARTIGO 43º

(Lugar do pagamento das pensões)

              1. O pagamento das prestações previstas no presente decreto é efectuado no lugar que as 
partes acordarem.

              2. Para efeitos de número anterior, o lugar refere-se a qualquer parte do território 
nacional.

CAPÌTULO IX

Remição das Pensões

ARTIGO 44º



(Condições de remição)

                 1. São obrigatoriamente remidas as pensões devidas a sinistrados que correspondam a 
desvalorização não superior a  10% e não excedam o valor da pensão calculada com base numa 
desvalorização de 10% sobre o salário mínimo da categoria ocupacional do trabalhador, nos 
termos do artigo 34º.

                 2. Podem se parcialmente remidas, a requerimentos dos interessados, as pensões 
anuais vitalícias, devidas aos sinistrado e seus familiares que correspondam à desvalorizações 
superiores a 10% e inferiores a 20% não excedendo 20% da pensão calculada nessa base, o 
salário mínimo da categoria ocupacional do trabalhador e desde que havia uma comprovada 
aplicação útil do valor da remição.

                3. Não são remíveis as pensões devidas a incapazes ou afectados por doenças 
profissionais.

                4. O valor do capital remido referidos nos nºs 1 e 2 é igual a 80% da respectiva 
provisão matemática

CAPÍTULO X

Competências

ARTIGO 45º

(Fixação do coeficiente de desvalorização)

                  1. É da competência da Comissão Nacional de Avaliação das Incapacidades Laborais 
(CNAIL), a avaliação das Incapacidades a que se refere o presente diploma e a fixação dos 
coeficientes de desvalorização com base na Tabela Nacional de Incapacidade (TNI).

                 2. Para efeitos do número anterior, nas sessões da Comissão Nacional de Avaliação de 
Incapacidades Laborais, deve-se efectuar, sempre que possível, exame directo ao sinistrado e 
solicitar parecer de especialistas quando julgar-se necessário. 

                 3. A Comissão Nacional de Avaliação de Incapacidades Laborais passa no acto do 
exame boletim a que se refere o nº 3 do artigo 20º do presente decreto.

                 4. Definido o coeficiente de desvalorização, a Comissão Nacional de Avaliação de 
Incapacidades Laborais deve indicar, no boletim referido no número anterior do presente artigo, 
o grau de incapacidade residual do sinistrado e recomendar em consequência, o desempenho de 
uma nova actividade.

ARTIGO 46º



(Cálculo das prestações e sua homologação)

                  1. É da competência da empresa seguradora efectuar o cálculo do quantitativo das 
prestações a que tem direito o trabalhador sinistrado ou os seus familiares.

                2. É da competência da Sala de Trabalho junto do Tribunal Provincial homologar as 
pensões, em qualquer oportunidade.

ARTIGO 47º

(Fiscalização)

                É da competência da Inspecção Geral do Trabalho fiscalizar o cumprimento do 
disposto no presente diploma e instruir os processos de transgressão.

CAPÍTULO XI

Modificação, Suspensão e Extinção das Prestações

ARTIGO 48º

( Modificação das prestações)

               As prestações pecuniárias serão modificadas:

a) em caso de alteração do grau de incapacidade;
b) em caso de alteração do número de familiares com direito à pensão, respeitando 

neste caso a alteração, apenas aos quantitativos;
c) por erro ou omissão no cálculo da prestação;
d) por actualização das pensões.

ARTIGO 49º

(Suspensão das prestações)

                As prestações pecuniárias são suspensas:

a) quando o  sinistrado ou doente  não  siga  as  prescrições  médicas  sem causa 
justificada,  ou  não  se  submete  aos  exames  médicos  necessários  para 
comprovar o seu estado de saúde, ou voluntariamente retarde a sua cura;

b) quando submetido ao tratamento de adaptação ou readaptação laboral se negue 
a  seguir  as  instruções  que  lhe  forem  dadas  pela  autoridade  sanitária 
competente;



c) quando  negar  desempenhar,  sem  motivo  justificado,  um  novo  posto  de 
trabalho  adequado às  suas  condições  físicas,  psíquicas  e  profissionais,  não 
obstante haver recomendação clínica em tal sentido.

ARTIGO 50º

(Extinção das prestações)

                 1. As prestações pecuniárias são extintas:

a) por força da cura do sinistrado ou doente;
b) quando se comprove que a  concessão  tenha  sido resultado de  fraude,  sem 

prejuízo de responsabilidade civil ou criminal em que o infractor incorra;
c) se o cônjuge sobrevivo contrair novo casamento ou viver em união de facto, 

devidamente  comprovada,  independentemente,  neste  caso  de  estar  ou  não 
legalizada;

d) se o pensionista falecer;
e) logo  que  os  beneficiários  descendentes  atinjam  a  maioridade  ou  sejam 

emancipados, salvo se sofrerem de deficiência física ou mental, ou na situação 
de  estudante  devidamente  comprovada,  que  lhe  provoque  uma  redução 
apreciável na sua capacidade de ganho.

                 2. A cura clínica referida na alínea a) do nº 1 desde artigo é, para efeitos deste diploma 
legal, correspondente à situação em que as lesões desaparecem totalmente ou o trabalhador 
considerado recuperado para uma outra profissão, pela comissão competente.

ARTIGO 51º

(Efectivação das prestações)

                  No exercício das funções que lhe compete por força da Lei de Base da Protecção 
Social, os serviços competentes do órgão de tutela da protecção social obrigatória pode, por 
indicação da tutela, a pedido da empresa seguradora ou de qualquer interessado, ordenar as 
diligências necessárias ao apuramento das circunstâncias que possam levar à modificação, 
suspensão ou extinção das prestações pecuniárias.

CAPÍTULO XII

Caducidade e Prescrição das Prestações

ARTIGO 52º

(Caducidade)

                   1. Sem prejuízo do disposto na Lei de Bases da Protecção Social, o direito de acção 
respeitante às prestações fixadas neste diploma caduca no prazo de um ano, a contar da data da 
cura clínica ou, se do acidente resultar a morte, a contar da data em que esta ocorrer.



                   2. No caso de doença profissional, o prazo estabelecido no número anterior conta-se 
a partir da comunicação formal ao trabalho do diagnóstico inequívoco da doença.

                  3. Se não tiver havido comunicação, ou esta tiver sido feita no ano anterior à morte da 
vítima, o prazo conta-se a partir da data em que tal facto se verificar.

ARTIGO 53º

(Prescrição)

                 As prestações fixadas prescrevem no prazo de um ano contando a partir da data do seu 
vencimento, ou no último dia do prazo de pagamento se o houver.

CAPÍTULO XIII

Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 54º

(Acidente de trabalho e de viação)

                 1. Se durante o horário de trabalho declarado oficialmente ocorrer um acidente que 
seja simultaneamente qualificável como de viação e de trabalho, é para efeitos do presente 
diploma considerado como acidente de trabalho.

                  2. As quantias pagas indevidamente em sede de processo de sinistro de acidente de 
viação, devem ser consideradas como  enriquecimento em causa e por isso restituídas à 
seguradora independentemente desta as solicitar ou não, sob pena de ser considerado crime de 
burla e sem prejuízo de serem accionados os mecanismos legais inerentes ao direito de regresso.

ARTIGO 55º

(Proibição de despedimento)

                  Durante o período em que o trabalhador, vítima de acidente de trabalho ou de  doença 
profissional, se mantiver em regime de incapacidade, é vedado à empresa o seu despedimento, 
com justa causa resultante da infracção à legislação ocorrida anteriormente à data do acidente ou 
á data da detenção da doença.

ARTIGO 56º

(Aplicação de multas)



                 As empresas que infringirem o disposto nos Capítulos IV e V do presente decreto, 
serão punidas nos termos do artigo 28º do Decreto nº 11/03, de 11 de Março, que estabelece o 
regime de multas por contravenções à Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 57º

(Regime transitório)

                Enquanto não for regulado o regime próprio, os funcionários e agentes da 
administração pública, a protecção dos mesmos está sujeita ao regime do presente diploma, com 
as devidas adaptações.

ARTIGO 58º

(Legislação aplicável)

                1. Em tudo o que não estiver regulamentado no presente diploma aplicar-se-á o 
disposto na Lei de Bases de Protecção Social e na legislação aplicável, naquilo em que não lhe 
for contrária.

                 2. O Ministério das Finanças e o Ministério que tutela a protecção social obrigatória 
devem regulamentar por decreto executivo conjunto as matéria, prevista no nº 1 do artigo 8º e no 
artigo 42º, bem como sobre as demais matérias relativas ao seguro obrigatório de acidentes de 
trabalho e de doenças profissionais.

                3. Compete ao Instituto de Supervisão de Seguros, no âmbito da fiscalização da 
actividade seguradora, elaborar e aprovar os modelos necessários, bem como emitir normas de 
procedimento para a aplicação correcta das disposições previstas no presente diploma.

ARTIGO 59º

(Revogação)

                        É revogada toda a legislação que contrarie  o disposto no presente decreto, 
nomeadamente, o Título III do Diploma legislativo nº 2827, de 5 de Maio de 1957 e o Capítulo 
V, título VIII do Decreto nº 44309, de 27 de Abril de 1962.

ARTIGO 60º

(Dúvidas e omissões)

                      As dúvidas e omissões surgidas da interpretação e aplicação do presente decreto 
serão resolvidas pelo Ministro que tutela a protecção social obrigatória, das Finanças ou da 
Saúde, consoante a matéria em causa.



ARTIGO 61º

(Entrada em vigor)

Este decreto entra em vigor 180 dias após a data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 13 de Maio de 2005.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 21 de Julho de 2005.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ANEXO I

(A que se refere o n.º 1 do artigo 6º)

ÍNDICE CODIFICADO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS

1. Doenças Provocadas por Agentes Químicos:

1.1. Causadas por tóxicos inorgânicos:

1.1.1. Chumbo e seus compostos e ligas;
1.1.2. Mercúrio e seus compostos e amálgamas;
1.1.3. Arsénio e seus compostos tóxicos;
1.1.4. Manganês e seus compostos;
1.1.5. Cádmio, seus compostos e ligas;
1.1.6. Flúor e seus compostos;
1.1.7. Fósforo e seus compostos;
1.1.8. Hidrogénio arseniado;
1.1.9. Sulfureto de carbono;
1.1.10. Óxido de carbono;
1.1.11. Ácido sulfídrico;
1.1.12. Ácido cianídrico e seus derivados tóxicos

1.2. Causadas por tóxicos orgânicos:



1.2.1. Benzeno, tolueno, xileno e outros homólogos do benzeno;

1.2.2. Derivados nitrados e cloronistrados dos hidrocarbonetos benzénicos:

1.2.3. Derivados nistrados do tuluol e do fenor:

1.2.4. Pentaclorofenol e pentaclofenolato de sódio;

1.2.5. Aminas aromáticas (anilinas e seus homólogos, fenlenadiaminas 

          e homólogos, assim como os derivados, dos hidroxilados, halogenados, 

          clorados, nitrosos, nítricos e sulfonados daqueles produtos);

1.2.6. Fenilidrazina;

1.2.7. Derivados halogenados tóxicos dos hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos 

          (croreto de metileno, tricroro-1-1-1-etano ou metilclotileno, dicloro-2-pro-

          pano, croronaftalenos, clorobenzenos, clorobifenis e seus derivados, di-

          benzo-p- dioxinas cloradas);

1.2.8. Brometo de metilo;

1.2.9. Cloreto de metilo;

1.2.10. Hexano;

1.2.11. Tetracloreto de carbono;

1.2.12. Tetracloreto de etano;

1.2.13. Isocianatos  orgânicos;

1.2.14. Cloreto de metilo;

1.2.15. Fosfatos, pirofosfatos e tiofosfatos alquícos, arílicos, alquilarílicos e fosfoamidas;

1.2.16. Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítricos; 

1.2.17. Álcoois;

1.2.18. Glicóis;

1.2.19. Acetonas.

2. Doença do Aparelho Respiratório:

2.1.       Pneumoconioses por poeiras minerais;

1.1.1. Silicose (simples ou compinada, como a silico- siderose, asílico- antracose);
1.1.2. Amiantose ou asbestose;
1.1.3. Antracose,  baritose,  estanose,  siderose,  silicatoses  e  outras  pneumoconioses  de 

depósito;

2.2. Granulomatoses pulmonares extrínsecas provadas por poeiras ou aerossóis com 

        acção imunoalérgica;

2.2.1. Suberose, beriliose bessinose, pulmão dos sulfatadores de vinha, pulmão dos 

          criadores de aves, pulmão do cemento, etc.



2.3. Broncopneumopatias provocadas por poeiras ou aerossóis com acção inunoalérgica e 

       ou irritante;

2.3.1 Asma profissional.

3. Doenças Cutâneas:

3.1. Causadas por produto industriais:

3.1.1. Cimentos;  

3.1.2. Cloronaftalenos;

3.1.3. Crómio e seus compostos tóxicos;

3.1.4. Alcatrão de hulha, breu de hulha e óleos antracénicos;

3.1.5. Sesquissulfureto de fósforos;

3.1.6. Lubrificantes e fluidos de arrefecimento;

3.1.7. Óxidos e sais de níquel;

3.1.8. Aldeído fórmico e seus polímeros;

3.1.9. Aminas alifáticas e alicilicas;

3.1.10. Fluoreto duplo de berílio e sódio;

3.1.11. Enzimas proteolíticas;

3.1.12. Resinas epoxi e seus constituintes;

3.1.13. Madeiras exóticas.

3.2. Causadas por medicamentos:

3.2.1. Cloropromazina;

3.2.2. Estreptomicina  e seus sais;

3.2.3. Penincilina e seus sais.

3.3. Causadas por produtos químicos e biológicos não referidos nos números anteriores.

3.3.1. Alérgenos cutâneos e irritantes não incluídos nos outros quadros. Veja outras der-

          matoses ancluídas nas formas clínicas das intoxicações a que se referem os nºs 

          11.03, 11.12, 12.02.12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.12. e 12.19;



3.4. Causadas por fungos:

3.4.1. Dermatofitias cutâneas da barba, do couro cabelodo e das unhas;

3.4.2. Candidíase cutânea, perioníquia crónica e intertrigo interdigital;

3.4.3. Esporotricose;

3.4.4. Micetomas.

4. Doenças Provocadas por Agentes Físicos:

4.1. Causadas por radiações: 

4.1.1. Radiações ionizantes (radiolesões dos órgãos hematopoéticos, dos olhos da 

          pele, dos ossos e bronco-pulmonares;

4.1.2. Radiações infravermelhas (cataratas);

4.1.3. Radiações ultravioletas (conjuntivite e lesões da córnea e dermite);

4.1.4 Iluminação insuficiente e outros factores (nistagmo).

4.2. Causadas por ruído:

4.2.1. Hipoacusia por lesão coclear.

4.3. Causadas por pressão superior à atmosféricas:

4.3.1. Osteonecroses, síndroma vertiginosa, otite e hipoacusia por lesão coclear.

4.4. Causadas por vibrações:

4.4.1. Transmitidas por máquinas-ferramentas ou por ferramentas, peças e objectos 

          com elas associados (afecções osteoarticulares e perturbações angioneuróticas),

4.5. Causadas por agentes mecânicos:

4.5.1. Pressão sobre bolsas sinoviais devida à posição ou atitude de trabalho (bursite 

          aguda, pré ou infrapatelar, bursite crónica pré ou infrapatelar, olecraniana, acro-

          mial);

4.5.2. Sobrecarga sobre bainha tendinosa, tecidos peritendinosos, inserções tendinosas ou



          musculares, devida ao ritmo dos movimentos à posição ou atitude de trabalho (ten-

          dinites, tendossinovites e miotendossinovites crónicas, periartrite escápulo-hume-

          ral, condilite epicondilite, estiloidite);

4.5.3. Pressão sobre nervos ou plexos nervosos devida à posição ou atitude de trabalho

          (paralisias);

4.5.4. Pressão sobre cartilagem intra-articular do joelho devida à posição de trabalho 

          (lesão do menisco).

5. Doenças infecciosas e parasitárias:

5.1. Causadas por báctérias e fins:

5.1.1. Tétano;

5.1.2. Brucelose;

5.1.3. Tubercolese;

5.1.4. Estreptococia por estreptococo suis;

5.1.5. Carbúnculo;

5.1.6. Ricketioses;

5.1.7. Meningococias;

5.1.8. Estreptococias (outras);

5.1.9. Difteria;

5.1.10. Estafilococias;

5.1.11. Shigeloses;

5.1.12. Infecções por pseudomonas;

5.1.13. Sífilis cutânea;

5.1.14. Infecções por Enterobacteriaceas;

5.1.15. Salmoneloses;

5.1.16. Listeriose;

5.1.17. Erisipelóide:

5.1.18. Tularémia;

5.1.18. Tracoma ocular;

5.1.20. Ornitose-Psitacose;

5.1.21. Doença da Lyme;

5.1.22. Pasteurolose;

5.1.23. Leptospirose.



5.2. Causadas por vírus:

5.2.1. Raiva;

5.2.2. Hepatites víricas;

5.2.3. Poliomielite;

5.2.4. Varicela;

5.2.5. Rubéola;

5.2.6. Sarampo;

5.2.7. Parotidite.

5.3. Causadas por parasitas:

5.3.1. Amebíase;

5.3.2. Ancilostomíase;

5.3.3. Hidatidose;

5.3.4. Triquinose:

5.4. Causadas por fungos:

5.4.1. Criptococose;

5.5. Agentes biológicos causadores de doenças tropicais;

5.5.1. Malária; 

5.5.2. Shistosomíase;

5.5.3. Filariases;

5.5.4. Doença do sono;

5.5.5. Cólera;

5.5.6. Febre hemorrágicas;

5.5.7. Outras doenças tropicais.

6. Tumores.

Vide nºs 1.1.3, 1.2.5, 1.2.14, 2.1.2, 2.2.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.1.7 4.1.1.

7. Manifestações Alérgicas das Mucosas:

7.1. Conjuntivite, blefaroconjuntivites, reinites e rinofaringites. Veja nºs 1.2.5. 1.2.6, 1.2.

        13, 1.2.14, 2.3.1, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.13 e 3.2.3;



Anexo II, a que se refere o nº do artigo 14º
Mapa de Participação de Acidente de Trabalho

O abaixo assinalado:

(1) ....................................................................................................................... ............na 
qualidade de

(2) ......................................... participa que no dia ..... de .......de 20 ... pelas .......e .......... minutos, em

(3) ............................................................................................. ..se deu um acidente de que foi 
vítima

(4) ................................................................................................................... quando prestava 
serviço

(5) ......................................................................................................................................................
.. a

(6) ....................................................................................................................... mediante 
remuneração

(7) ......................................................... de ....................................................... sendo causado 
acidente

(8) ............................................................................................................................................, 
devido a

(9) ...................................................................................... .....por ter efeitos das quais foi atingido 
em

(10) ................................................................................................................................ de que 
resultou

(11) ..............................................................................., tendo sido prestado os primeiros socorros 
em

(12) ................................................................................................................................................., 
por

(13) .........................................................................................................., e ficando em tratamento 
em

(14) ............................................................................................................ a responsabilidade 
patronal

(15) ..............., ..foi devidamente caucionada, julgada garantida nos termos legais ou transferida 
para

(16) ........................................................................................................ foram testemunhas do 
acidente

(17) ....................................................................................................................................................
...

(17) ............................................................... de .................................................. 
de ............................



O participante, .................................................................................

____________

Instruções para o preenchimento do Mapa de Participação de Acidentes de trabalho

(1) Nome, profissão e residência do participante.
      (2) Indicar o participante é o patrão, o encarregado da direcção do trabalho, presidente, 
administrador, chefe ou director de qualquer carpo ou corporação administrativa, administração, 
repartição ou serviço do Estado ou deste dependente, o sinistrado, pessoa de sua família ou outro 
seu representante, autoridade pública, director de estabelecimento hospitalar ou de assistência 
pública ou sucessor do sinistrado no respectivo direito.

       

     (3) Indicar tão completamente quanto possível o local onde se deu o acidente, devendo 
sempre mencionar o bairro, município e província.

     

     (4) Nome, idade, sexo, estado, nacionalidade, profissão e residência do sinistrado.

     (5) Natureza do serviço; agrícola, comercial, industrial ou marítimo.

   

     (6) Nome e residência ou sede da entidade patronal.

     

     (7) Indicar se é diária, mensal ou anual.

     

     (8) Causa que produziu o acidente: condição insegura ou perigosa e/ou acto inseguro.

     (9) Agente material que produziu a lesão.

   (10) Indica a parte do corpo atingida.

   

   (11) Lesões produzidas.

   (12) Local onde foram prestados os primeiros socorros

     (13) Nome, profissão e residência da pessoa que prestou os  primeiros socorros

    

     (14) Local onde ficou em tratamento.



     (15) Aqui escrever-se-á, quando for casso, a palavra «não» ou riscarão, conforme as 
circunstâncias,

as palavras que forem julgadas desnecessárias.

     (16) Nome, sede da instituição seguradora.

     (17) Nomes, profissões e residências da testemunhas do acidente.

     (18) Localidade e data.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

                                    O presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 9/05, DE 17 DE AGOSTO
( D.R. Nº 98/05, 1ª SÉRIE )

Lei nº 9/05
de 17 de Agosto



As  novas  realidades  do  país,  traduzidas  na  permanente  desvalorização  da  moeda,  no 
elevados  níveis  da  infracção,  vieram,  há  muito,  gerar  a  necessidade  de  se  empreender  uma 
profunda reforma da legislação das Custas Judiciais, cujos quantitativos fixados no Código das 
Custas judiciais  aprovado pelo Decreto n.º  43809, de 20 de Julho de 1961, pelo Código das 
Custas Judiciais  do Trabalho aprovado pelo Decreto n.º 45698, de 3 de Abril  de 1964 e pela 
Tabela das Custas nos Tribunais do Trabalho aprovada pelo Diploma Legislativos Ministerial n.º 
77,  de  26  de  Outubro  de  1961,  bem  como  a  alçada  dos  Tribunais,  há  muito  se  mostram 
desajustados do actual contexto do país.

A elaboração de um novo Código das Custas Judiciais, já iniciada, não é tarefa fácil dada a 
sua complexidade e especificidade.

Por outro lado, é de se reconhecer que a instabilidade da nossa moeda nacional aconselha 
a aprovação de valores quantitativos em unidades de correcção fiscal.

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea f) do artigo 90.º e do n.º 4 
do artigo 92.º ambos da Lei Constitucional, a assembleia Nacional aprova a seguinte;

________

LEI SOBRE A ACTUALIZAÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS E DE ALÇADA DOS 
TRIBUNAIS.

Artigo 1.º - no Código das Custas Judiciais e diplomas conexos a denominação de imposto 
de justiça é substituída pela de taxa de justiça.

ARTIGO 2.º
(Alçada)

1. A alçada junto da Câmara do cível e Administrativo do Tribunal Supremo é fixada em 
16000 UCF.

2. A alçada da sala do Cível e Administrativo e da Sala do Trabalho é fixada em 8000 
UCF.

ARTIGO .º 3
(Taxa de Justiça nos Tribunais Superiores)

1. Nas causas directamente intentadas no Tribunal Supremo e nos recursos de revisão  de 
oposição de terceiro, a taxa de justiça é a constante da tabela anexa.

2.  Nas  apelações,  revistas  e  agravos  de  decisões  proferida  em  quaisquer  acções  ou 
incidentes, a taxa de  justiça é igual a metade do que consta da tabela anexa.

3. Nos recursos que subam juntamente com o recurso de natureza penal e na reclamação 
do despacho que rejeitar ou retiver o recurso, a taxa de justiça é igual a 1/3 do constante da tabela 
anexa.

4. Nos agravos de decisões interlocutórias subam juntamente com outro recurso, a taxa de 
justiça é de 1/6 do montante da tabela anexa.

ARTIGO 4.º
(Taxas de justiça nos Tribunais Provinciais)



1. Nos processos cíveis, incluindo os de natureza familiar, a taxa de justiça é a constante 
da tabela anexa.

2.  Nos  processos  laborais  e  nos  inventários  em  que  sejam  interessados  menores  ou 
equiparados e naqueles em que se visem a descrição e avaliação dos bens ou naqueles em que não 
haja operações de partilha, arrecadações de espólio, nas interdições e inabilitações cujas custas 
sejam da responsabilidade de incapazes e nos incidentes e actos relativos a gerência da sua pessoa 
ou administração dos seus bens, a taxa de justiça é de metade do constante da tabela anexa.

ARTIGO 5.º
(Taxa de Justiça nos Tribunais inferiores)

Aos processos que correm perante  os Tribunais  Municipais  são aplicáveis  as taxas de 
justiça estabelecidas para os Tribunais Provinciais.

ARTIGO 6.º
(Cálculo da taxa de Justiça)

1. A taxa de justiça é calculada sobre o valor da causa, de acordo com as regras contidas 
no capítulo II do código das custas, salvo quantos ao valor dos processos emergentes de acidente 
de trabalho e de doenças profissionais que é igual ao das reservas matemáticas para garantia das 
respectivas pensões ou da soma de todas as prestações no caso de pensões temporárias ou de 
indemnizações  vencidas  ou  o  quíntuplo  do  valor  anual  da  indemnização,  tratando-se  de 
indemnizações por incapacidade temporária.

2.  A taxa de justiça  é sempre arredondada para a unidade de Kwanzas imediatamente 
superior.

ARTIGO 7.º
(Isenções e reduções)

1.  Continuaram  a  vigorar  as  disposições  das  leis  sobre  custas  quanto  às  isenções  e 
despesas do pagamento de custas e quanto às reduções da taxa de justiça  devido nas acções, 
incidentes e actos.

2. As isenções de custas, independentemente da sua natureza ou fonte, não abrangem os 
reembolsos à parte vencedora a título de custa de parte, sendo estas suportadas pelo Cofre Geral 
de Justiça quando o Estado saia vencido.

3. No Tribunal Supremo, a taxa de justiça devida pela acção ou incidente é reduzida a 
metade:

a) se o recurso for julgado deserto ou terminar antes da fase do julgamento, que começa com 
a prolação do despacho de vista aos juízes adjuntos ou de decisão equiparada;

b) nos recursos de revisão e de oposição de terceiro que terminem antes do termos do prazo 
de resposta.

4. Nos processos de natureza familiar,  se a parte vencida for notoriamente de condição 
económica  débil,  há  isenção  do  pagamento  da  taxa  de  justiça  decretada  pelo  Tribunal,  a 
requerimento ou promoção do Ministério Público.



5.  Os  trabalhadores  estão  isentos  da  taxa  de  justiça,  selos  e  encargos  nos  processos 
laborais em que sejam parte.

6. Nos processos de regulação do exercício da autoridade paternal,  a taxa de justiça é 
reduzida a ¼, se os requeridos chegarem a acordo na conferência de pais.

7.  Nas  cauções,  incluindo  a  transferência  de  responsabilidade  depois  de  definida  a 
seguradora,  na remição de pensões e  revisão de incapacidade  nos processos laborais,  taxa de 
justiça é fixada entre 80 e 1000 UCF.

ARTIGO 8.º
(Limite mínimo da taxa de justiça)

1. Nas acções, processos, procedimentos e incidentes, a taxa de Justiça não é inferior a 40 
UCF, ainda que sujeito a redução.

2. o disposto no número anterior é inaplicável ao cálculo dos preparos.

ARTIGO 9.º
(Remunerações aos intervenientes acidentais)

1. As entidade que intervêm acidentalmente nos processos ou coadjuvem em quaisquer 
diligências têm direito à remuneração nos termos dos números seguintes.

2. Os peritos e louvados, em cada avaliação que não requeira conhecimentos especiais, 
percebem o equivalentes a 48 UCF para várias avaliações efectuadas no mesmo dia.

3.  Os  demais  peritos  e  louvados,  os  tradutores  e  intérpretes  percebem  por  dia  a 
remuneração fixada pelo Tribunal em conformidade com a actividade desenvolvida e o disposto 
nas alíneas  seguintes:

a) os peritos e louvados com conhecimentos especiais, entre 96 e 180 UCF;
b) os peritos diplomados com curso superior quando a lei exija essa habilitação entre 100 e 

200 UCF.

4. Os curadores, os defensores oficiosos ou as pessoas idóneas, a quem a lei não fixe 
remuneração, percebem a que lhe for arbitrada na decisão final.

5.  Os  liquidatários,  ao  administradores  incluindo  os  de  falências  e  as  entidades 
encarregadas de vendas por negociação particular recebem o que for fixado pelo Tribunal entre 
2% e 5% do valor da causa ou dos bens vendidos ou administrados, se for inferior.

6. Nos casos referidos nos n.ºs 2 e 3, se a diligência implicar mais de um dia de trabalho, o 
Tribunal fixa os dias a pagar de acordo com a informação prestada por quem a realizar, podendo 
reduzi-los se lhe parecer que a diligência pode ter sido efectuada em menos tempo.

7.  Os médicos  nas  autópsias  e  os  médicos  ou serviços  nos  exames  em processos  por 
acidente de trabalho ou doença profissional entre 150 e 300 UCF.

ARTIGO 10.º
(Procuradorias)



1.  A  parte  vencedora,  na  proporção  em que  o  for,  recebe  do  vencido,  desistente  ou 
confitente, em cada instancia e no Tribunal Supremo, salvo nos incidentes, uma quantia, a título 
de procuradoria, que entra em regra de custas.

2. É devida procuradoria nas transacções, salvo nos casos em que as partes acordem em 
contrário.

3.  A  procuradoria  é  arbitrada  pelo  Tribunal,  em  função  do  valor  da  causa  e  sua 
complexidade, ente ¼ e ½ da taxa de justiça devida, na proporção do vencido.

4. Quando o Tribunal e não arbitre entende-se fixada no montante mínimo.

5.  Se  a  parte  vencedora  não  estiver  representada  por  advogado  ou  solicitador,  nas 
execuções  por custas e nas acções  que terminem antes  de oferecida oposição ou sem esta,  a 
procuradoria constitui receita do Cofre Geral de Justiça.

6. A procuradoria é deduzida de 25% que reverte para a Ordem dos Advogados, salvo nos 
casos referidos no n.º 5 deste artigo.

7. Nos processos de natureza familiar não há lugar a procuradoria deste que a acção seja 
intentada pelo curador de menores em representação do incapaz.

ARTIGO 11.º
(Actos avulsos)

1.  por  cada  notificação,  afixação  de  editais  ou  outra  diligência  avulsa,  para  além das 
despesas de transporte, são devidos 5 UCF.

2. Por cada lauda de certidão, ainda que extraída de processos penais ou laborais, e pelos 
traslados, ainda que por fotocópia, são devidos 2 UCF.

3. A lauda pode ter qualquer número de linhas, considerando-se completa a última.

4. Pagar-se-á pela busca a quantia de 12 UCF se o processo ou for anterior aos últimos 
cinco anos e de 5 UCF se for posterior.

5. Pela confiança de processos pendentes são devidos 12 UCF, excepto quando confiado 
ao disposto no n.º 1 do artigo 171.º do Código de Processo Civil em que é isenta.

6. Pelo termo de procuração ou de substabelecimento exarado nos autos para mandato 
judicial pagar-se-á a quantia de 5 UCF.

7.  Se  a  procuração  ou  substabelecimento  forem outorgados  por  mais  de  uma  pessoa, 
acresce por cada uma, atém da primeira, metade da referida quantia.

8.  Entende-se  por  uma  só  pessoa  os  cônjuges,  companheiros  de  união  de  facto 
reconhecida, o pai ou a mãe e os filhos sob a autoridade paternal e os representantes de sociedade 
ou pessoa colectiva.

ARTIGO 12.º
(Preparos)



1.  Os  montantes  do  preparo  inicial,  preparo  subsequente  e  preparo  para  decisão  nos 
processos cíveis são actualizados respectivamente, para 30%, 40% e 30% da taxa de justiça que é 
devido a final.

2.  Os  preparos  são  sempre  arredondados  para  a  unidade  de  kwanzas  imediatamente 
superior.

3. Se a taxa for variável, o preparo é calculado pela sua fracção ou percentagem mínima.

4. Sempre que haja aumentos do valor da acção após o pedido inicialmente formulado, os 
preparos são reforçados no montante correspondente a esse aumento.

5.  Não  há  lugar  ao  pagamento  do  preparo  inicial  nos  inventários  orfanológicos,  nos 
inventários de maiores quando a herança seja deferida a incapazes ausentes em parte incerta ou 
pessoas colectivas, nos incidentes de apoio judiciário e nos actos avulsos.

6.  Nas  providências  cautelares  o  preparo  para  decisão  é  pago  conjuntamente  com  o 
preparo inicial..

7. O preparo subsequente é pago conjuntamente com o preparo para decisão nos processos 
de divórcio por mútuo acordo e sempre que o Juiz decida em saneador sentença, sem prejuízo do 
disposto no § 4.º do artigo 121.º do Código das Custas Judiciais.

ARTIGO 13.º
(Rateio)

É actualizada da seguinte forma, a ordem de pagamento quando deva proceder-se a rateio, 
nos termos do artigo 115.º do Código das Custas judiciais:

a) taxa de Justiça do Cartório;
b) receita do Estado;
c) importância contada a favor do Cofre Geral de Justiça e doutras entidades do processo;
d) custas de parte.

ARTIGO 14.º
(Actualização de valores)

São  actualizados  para  Unidades  de  Correcção  Fiscal  (UCF)  os  valores  constantes  do 
Código das Custas Judiciais, com referência aos artigos seguintes:

ARTIGO 3.º

a) 2.500 UCF;
b) 2.500 – 10.000 UCF;
§   Único – 500 UCF.

ARTIGO7.º

7 200 UCF.
 O valor acordado pelas partes, se ao juiz não dar parecer diverso, não podendo ser inferior 

a 3.000 UCF.



ARTIGO 28.º

Isento até ao valor de 80 UCF.

ARTIGO 33.º

33% nos processos de valor até 2.000 UCF.
5% nos processos de valor superior a 2.000.UCF.

ARTIGO 38.º

40 UCF.

ARTIGO 48.º

1) 10 UCF.
2) 0,4 da UCF.

ARTIGO 49.º

0,5 da UCF.

ARTIGO 52.º

Entre 48 e 180 UCF por dia.

ARTIGO 53.º

Até ao limite máximo de 100 Km, 1 UCF, por quilómetro, aumentando para 2 UCF por 
quilómetro, em relação aos magistrados.

ARTIGO 54.º

§ Único – mais que 96 UCF em cada dia.

ARTIGO 70.º

Escritura de valor até 500 UCF ½.

Outros actos 2 UCF.

§1.º - UCF.

ARTIGO 71.º

1 UCF,

ARTIGO 136.º

Nunca inferior a 40 UCF



ARTIGO 139.º

Entre 250 e 10.000 UCF.

ARTIGO 140.º

Entre 50 e 1.500 UCF.

ARTIGO 149.º

a) 100 UCF;
b) 90 UCF;
c) 4 UCF 50.

ARTIGO 150.º

A)

a) entre 100 e 2.000 UCF;
b) entre 96 e 1.000 UCF.

B)

a) Entre 250 e 10.000 UCF;
b) Entre 150 e 2.000 UCF.

ARTIGO 151.º

1- Entre 500 e 20.000. UCF;

2- Entre 250 e 2.000 UCF;

3- Entre 100 e 1.200 UCF;

4- Entre 50 e 1.000 UCF.

ARTIGO 152.º

A)

2. Entre 50 e 1.200 UCF.

B) Entre 50 e 250 UCF.

C) Entre 100 e 500 UCF.

ARTIGO 153.º

1. Nos processos de caução pagar-se-á taxa de justiça a fixar pelo Juiz entre 0,3% e 5% do 
valor da caução.

2. Pela interposição de qualquer recurso pagar-se-á taxa equivalente a 100 UCF.



ARTIGO 154.º

1. Em todos os processos criminais a cada taxa de justiça acresce para o Cofre geral de 
Justiça o equivalente a 10 UCF.

2. 40 UCF.

ARTIGO 15.º
(Custas de parte)

1. As custas de parte e a procuradoria são incluídas na conta para serem pagas juntamente 
com as  do  Tribunal,  sendo  sempre  adicionadas  ao  total  em dívidas,  depois  de  abatidos   os 
preparos ao custo do processo afim de se determinar o total despedido com o processo ou parte do 
processo.

2. Havendo excesso, relativamente aos preparos depositados, a quantia respectiva deve ser 
devolvida à parte vencedora, abatendo-se a mesma das custas de parte contadas a seu favor.

3. No caso da divisão de custas de harmonia com o julgado, a responsabilidade de cada 
parte é compensada com o despedido por ela e respectiva procuradoria de forma a determinar 
quanto tem a repor ou a pagar e a receber.

ARTIGO 16.º
(repartição dos emolumentos)

1. Até ao dia 10 de cada mês, a quantia lançada no livro de “mesenas” no mês anterior a 
favor do cartório como comparticipação emolumentar, é repartida por todos os funcionários da 
secção na proporção do salário percebido no mês a que os emolumentos digam respeito.

2. Os funcionários da distribuição geral e da contadoria, integram a partilha, sendo a sua 
parte representada pela fracção correspondente ao número de secções que lhe são comuns.

3. No Tribunal Supremo a comparticipação emolumenter tem por base a receita por si 
arrecadada.

ARTIGO 17.º
(Integração emolumentos)

1.  O  funcionário  que  receber  de  emolumentos,  por  mês,  quantia  inferior  a  do  seu 
vencimento base, é integrado da diferença no fim de cada trimestre, pelo Cofre Geral de Justiça.

2.  Só  beneficiam  da  compensação  os  funcionários  das  secções  que  efectuarem  nesse 
trimestre os depósitos mensais da sobretaxa referido no n.º 1 do artigo 19.º deste diploma.

3. A compensação emolumentar só é satisfeita quando tenha cabimento dentro da receita 
respectiva, respeitando-se os valores arrecadados por cada Trimestre Provincial.

4. Na falta de cabimento integral, proceder-se-á a rateio da verba disponível entre todos 
em partes iguais por categorias.

5. O regime de integração emolumentar é extensivo ao Tribunal Supremo.



6. Para efeitos de integração emolumentar no Tribunal Provincial incluem-se os Tribunais 
Municipais da área respectiva e no de Luanda também o Tribunal Supremo. 

ARTIGO 18.º
(Disposições Gerais)

1. A qualquer interessado, cujo montante de custas a pagar seja superior a 3.000 UCF, 
pode ser concedido o benefício do pagamento em prestações, desde que o requeira dentro do 
prazo para o efectuar voluntariamente.  

2. O prazo de pagamento não pode exceder 12 meses e o valor de cada prestação não é 
inferior a duodécima parte da dívida; a cada prestação acresce a taxa de justiça de 5% do seu 
montante.

ARTIGO 19.º
(Disposições finais)

1.  A sobretaxa   sobre  a  taxa  de justiça  em cobrada em todos  os  processos,  recursos, 
incidentes e actos judiciais ao abrigo do artigo 9.º do Decreto n.º 23/93, de 16 de Julho, destina-se 
ao pagamento da integração emolumentar prevista no artigo 17.º deste diploma e é inscrita em 
rubrica própria do orçamento do Cofre Geral de Justiça. 

2. A taxa de Justiça contada nos respectivos processos, em qualquer jurisdição, tem o seguinte 
destino:

a) para o Estado ………………………… 30%;
b) para o Cofre Geral de Justiça ………… 30%;
c) participação emolumentar ……………. 40%;

3. O produto das multas aplicadas nos tribunais, independentemente da sua natureza, tem o 
destino referido no número anterior.

4. As custas não podem ser objecto de transacção diversa da realizada acerca do pedido e em 
caso de desistência, depois de contestada a acção, são devidas na proporção de metade por ambas 
as partes.

5. É actualizado para 3.000 UCF o valor da multa a que se refere o n.º 1 do artigo 98.º do 
Decreto 417/71, de 29 de Setembro.

6. É actualizado para 2 UCF o valor da taxa referida no n.º 3 do artigo 98.º do Decreto n.º 
417/71, de 29 de Setembro.

ARTIGO 20.º
(Aplicação a processos pendentes)

O presente diploma aplica-se aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, sem 
prejuízo do valor das custas já contadas.

ARTIGO 21.º
(Disposição transitória)



Enquanto não for revista a legislação sobre o fundo do patronato das prisões, cobrar-se-á 
transitoriamente por cada guia, incluindo o duplicado, 1 UCF.

ARTIGO 22.º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  suscitadas  pela  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional,

ARTIGO 23.º
(Revogação)

Ficam revogadas todas as disposições do Decreto n.º   43809, de 20 de Julho de 1961 que 
aprova o Código das Custas Judiciais e demais legislação complementar que contrarie a  presente 
lei.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 24 de Maio de 2005.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Código das custas judiciais
Artigo 16.º

Valor da acção UCF Taxa de justiça

Até:
2000.00
4000.00
7000.00

10.000.00
15.000.00
25.000.00
50.000.00
75.000.00
100.000.00
150.000.00
200.000.00
300.000.00
400.000.00
500.000.00
750.000.00

1.000.000.00
1500.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00

320.00
480.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1500.00
1875.00
2000.00
2250.00
2500.00
3000.00
3600.00
4250.00
6000.00
7500,00

10.500.00
13.000.00
18.000.00

 Acima de:   
3.000.000.000 20.000.00

                                                       



  
Código das custas judiciais taxas de justiça

Valor da acção Integral 
UCF

½ 
UCF

1/3 
UCF

¼ 
UCF

1/6 
UCF

1/8 
UCF

Até:
2.000.00
4000.00
7000.00

10.000.00
15.000.00
25.000.00
50.000.00
75.000.00
100.000.00
150.000.00
200.000.00
300.000.00
400.000.00
500.000.00
750.000.00
1000.000.00
1500.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00

320.00
480.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1500.00
1775,00
2000.00
2250.00
2500.00
3000.00
3600.00
4250.00
6000.00
7600.00

10.000.00
13.000.00
18.000.00

160.00
240.00
350.00
400.00
450.00
500.00
750.00
938.00
1000.00
1125.00
1250.00
1500.00
1800.00
2125,00
3000.00
3750.00
5250.00
6500.00
9000.00

107.00
160.00
233.00
267.00
300.00
333.00
500.00
625.00
667.00
750.00
833.00
1000.00
1200.00
1417.00
2000.00
2500.00
3500.00
4333.00
6000.00

80.00
120.00
175.00
200,00
225.00
250.00
375.00
469.00
500.00
563.00
625.00
750.00
900.00
1063.00
1500.00
1875.00
2625.00
3250.00
4500.00

53.00
80.00
177.00
133.00
150.00
167.00
250.00
313.00
333.00
375.00
417.00
500.00
600.00
708.00
1000.00
1250.00
1750.00
2167.00
3000.00

40.00
60.00
88.00
100.00
113.00
125.00
188.00
234.00
250.00
281.00
313.00
375.00
450.00
531.00
750.00
938.00
1313.00
1625.00
2250.00

Acima de:
3.000.000.00 20.000.00 10.000.00 6667.00 5000.00 3333.00 2500.00

O Presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

2006
ASSEMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 27/06, DE 14 DE AGOSTO
( D.R. Nº 98/06, 1ª SÉRIE )



Resolução nº 27/06
de 14 de Agosto

Considerando que a corrupção, nas suas mais variadas formas, constitui um flagelo que 
assola a maior parte dos países do globo;

Considerando  ainda  que  a  corrupção,  nas  suas  mais  variadas,  formas,  constitui  um 
obstáculo ao desenvolvimento económico e social  dos Estados, porque mina os seus alicerces 
económicos e sociais;

Tendo em conta que a luta para a prevenção e combate à corrupção não pode ser levada a 
cabo pelos Estados individualmente;

Convindo  congregar  esforços  no  sentido  de  uma  luta  mas  eficaz  na  prevenção  e  no 
combate contra a corrupção e outros crimes conexos;

Reconhecendo  os  esforços  da  União  Africana  no  sentido  de  contribuir  de  maneira 
decisiva, nessa luta global contra a corrupção adoptou, na 2.ª Sessão Ordinária da Conferência da 
União realizada  em Maputo,  a  11 de Julho de 2003, uma Convenção sobre a Prevenção e o 
Combate à corrupção;

Tendo  em  conta  que  a  República  de  Angola  é  um  dos  Estados  Membros  da  União 
Africana;

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea k) do abrigo 88.º e do n.º 6 
do artigo 92.º, ambos da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional emite a seguinte resolução:

§ Único: - É aprovada, para ratificação, a Convenção da União Africana sobre a Prevenção 
do combate á corrupção, anexa à presente resolução de que é parte  integrante.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 18 de Julho de 2006.

Publique-se.

 O Presidente, em exercício, da Assembleia Nacional, João Manuel Gonçalves Lourenço.

CONVENÇÃO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE À 
PREVENÇÃO E O COMBATE À CORRUPÇÃO

PREÂMBULO

Os Estados Membros da União Africana:

Considerando  que  o  acto  consultivo  da  União  Africana  reconhece  que  a  liberdade, 
igualdade,  justiça,  paz e  dignidade  são objectivos  essenciais  para a  realização  das  aspirações 
legítimas dos povos africanos;

Considerando ainda o artigo 3.º do acto Constitutivo que exorta os Estados Membros a 
coordenarem e a intensificarem a sua cooperação, unidade, coesão e esforços para alcançar uma 
vida melhor para os povos de África;



Consciente do facto de que o acto Constitutivo da União Africana, inter-alia, apela para a 
necessidade de promover e proteger os direitos do homem e do povos, a consolidar as instituições 
e cultura democráticas e a assegurar a boa governação e o estado de direito;

Ciente da necessidade da se respeitar a dignidade humana e de se promover os direitos 
económicos,  social  e  político,  em conformidade  com  as  disposições  da  Carta  Africana  dos 
Direitos do homem e dos Povos e de outros instrumentos relevantes na área dos direitos humanos;

Tendo presente a Declaração de 1990 sobre as mudanças fundamentais que têm lugar no 
Mundo  e  suas  implicações  para  a  África;  o  Programa  de  Acção  de  Cairo  de  1994,  de 
Relançamento do Processo de Transformação Sócio-Económica de África; e o Acção Contra a 
impunidade, adoptado em 1996, pela 19,ª Sessão Ordinária da Comissão Africana dos Direitos do 
Homem e dos Povos, e subsequentemente endossada pela 64.ª Sessão Ordinária do Conselho de 
Ministros, em Yaoundé, Camarões, em 1996, que, entre outros aspectos, sublinha a necessidade 
de  se  observar  os  princípios  da  boa  governação,  o  estado de  direito,  os  direitos  humanos,  a 
democratização e a participação popular dos povos africanos nos processos de governação;

Preocupados  com  o  impacto  negativo  da  corrupção  e  da  impunidade  na  estabilidade 
política, económica, social e cultura dos Estados Africanos e os seus efeitos devastadores sobre o 
desenvolvimento económico e social dos povos de África;

Reconhecimento que a corrupção põe em causa a responsabilidade e a transparência na 
gestão dos assuntos públicos, bem como do desenvolvimento sócio-económico do Continente;

Reconhecendo ainda a necessidade de se resolver as causas principais da corrupção no 
Continente;

Convencidos da necessidade de formular e prosseguir,  como questão prosseguir,  como 
questão prioritária, uma política penal comum com vista a proteger a sociedade da corrupção, 
incluindo a adopção de uma legislação apropriada e de medidas preventivas adequadas;

Determinados a  formar parcerias  entre  governos e Estados os segmentos  da sociedade 
civil, em particular as mulheres, os jovens, os órgãos de comunicação social e o sector privado, a 
fim de lutar contra o flagelo da corrupção:

Evocando a Resolução AHG/Dec.126 (XXXIV) adoptada pela 34.ª Sessão Ordinária da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, em Ougadougou, Burqina-Faso, em Junho de 
1998  e  que  INSTA  o  Secretário  Geral  convocar  uma  reunião  de  peritos  de  alto  nível,  em 
cooperação com a Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, para analisar as vias e 
os  meios  de  remoção  dos  obstáculos  ao  exercício  dos  direitos  económico,  social  e  cultural, 
incluindo  o combate  à  corrupção e  à  impunidade,  e  propor  uma legislação  e  outras  medidas 
apropriadas;

Evocando  ainda  a  37.ª  Sessão  Ordinária  da  Conferência  dos  Chefes  de  Estado  e  de 
Governo da OUA, realizada em Lusaka, Zâmbia, em Julho de 2001, assim como a Declaração 
adoptada pela Primeira Sessão da Conferência da União realizada em Durban, África do Sul, em 
Julho  de  2002,  relativa  a  Nova  Parceria  para  o  Desenvolvimento  da  África  (NEPAD),  que 
recomenda a criação de um mecanismo de combate à corrupção com eficácia.

Acordam no seguintes:

ARTIGO 1.º



(Definições)

1. Para os propósitos da presente Convenção, entende-se por:

«Presidente da Comissão», o Presidente da Comissão da União Africana;

«Confiscação», toda a pena ou medida que resulta na privação definitiva, da propriedade, 
rendimentos ou produtos, coordenada por um tribunal na sequência de uma acção penal movida, 
devida à uma infracção ou mais infracções penais ou relacionadas com a corrupção;

«Corrupção», os actos  ou práticas,  incluindo infracções  relacionadas  e  proibidas  pela 
presente Convenção;

«Tribunal  de  Justiça», um  jurisdição  devidamente  estabelecida  nos  termos  da  lei 
nacional;

«Conselho Executivos», o Conselho Executivo da União Africana;

«Enriquecimento ilícito» um aumento significativo de capital de um funcionário público 
ou  qualquer  outra  pessoa,  que  ele  (a)  não  pode  racionalmente  justificar  em  relação  ao  seu 
rendimento;

«Sector Privados», o sector de uma economia nacional sob propriedade privada, em que a 
que  a  atribuição  dos  recursos  produtivos  é  controlada  pelas  forças  do  mercado  e  não  pelos 
poderes públicos e qualquer outro sector de uma economia racional que não depende do governo 
ou do sector público;

«Proventos da Corrupção», bens de todo o tipo, materiais, móveis ou imóveis, tangíveis 
ou intangíveis,  e  todo o tipo  de documento  ou instrumento  jurídico  que  evidencie  títulos  ou 
interesses nesses mesmos bens;

«Funcionário  Públicos», todo  o  funcionário  ou  empregado  do  Estado  ou  de  suas 
agências, incluindo aquele que foi seleccionado, designado ou eleito para exercer actividades ou 
funções em nome do Estado ou o serviço do Estado, a qualquer nível da sua hierarquia;

«Estado parte requerido», um estado parte que é solicitado e  extraditar  ou a  prestar 
assistência judiciária nos termos da presente Convenção;

«Estado Parte Requerente», um Estado que formula  um pedido de extradição  ou de 
assistência judiciária nos termos da presente Convenção;

«Estado  Parte», todo  o  Estado  Membro  da  União  Africana  que  tenha  ratificado  ou 
aderido  à  presente  Convenção,  e  tenha  depositado  os  seus  instrumentos  de  ratificação  ou  de 
adesão junto do Presidente da Comissão da União Africana;

2. Nos termos da presente Convenção, o singular inclui o plural e vice-versa.

ARTIGO 2.º
(Objectivos)

Os objectivos da presente Convenção são:



1.  Promover  e  reforçar  o  desenvolvimento,  em  África,  por  cada  Estado  Membro  de 
mecanismos  necessários  para impedir,  detectar,  punir  e  erradicar  a  corrupção e  as  infracções 
relacionadas nos sectores públicos e privado;

2. Promover, facilitar e regulamentar a cooperação entre os estados Partes para garantir a 
eficácia das medidas e acções destinadas a impedir, detectar, punir e erradicar a corrupção e as 
outras infracções relacionadas em África.

3.  Coordenar  e  harmonizar  as  políticas  e  legislações  entre  os  Estados  partes,  com o 
objectivo de impedir detectar, punir e erradicar a corrupção no Continente.

4. Promover o desenvolvimento sócio-económico através da remoção dos obstáculos ao 
exercício dos direitos económico, e cultural, bem como direitos civis e políticos.

5. Criar as condições necessárias para promover a transparência e a responsabilidade na 
gestão dos assuntos públicos.

ARTIGO 3.º
(Princípio)

Os  Estados  Partes  à  presente  Convenção  comprometem-se  a  observar  os  seguintes 
princípios:

1. Respeito pelos princípios e instituições democráticos, a participação popular, o estado 
de direito e a boa governação.

2. Respeito pelos direitos do homem e dos povos, em conformidade com a Carta Africana 
dos Direitos do Homem e dos Povos e outros instrumentos relevantes dos direitos humanos.

 3. Transparência e responsabilidade na gestão dos assuntos públicos.

4.  Promoção  da  justiça  social  para  assegurar  um  desenvolvimento  sócio-económico 
equilibrado.

5.  Condenação  e  rejeição  dos  actos  de  corrupção,  das  infracções  relacionadas  e  da 
impunidade.

ARTIGO 4.º
(Âmbito de aplicação)

1. A presente convenção aplica-se aos seguintes actos de corrupção e infracções relacionadas:

a) a  solicitação  ou  a  aceitação,  directa  ou  indirecta,  por  um funcionário  público  ou  por 
qualquer outra pessoa, de qualquer artigo de valor monetário ou outro benefício, tal como 
um presente, um favor uma promessa ou uma vantagem para si próprio ou para outra 
pessoa ou entidade, em troca de qualquer acção ou emissão no exercício das suas funções 
públicas;

b) a oferta ou a concessão, directa ou indirecta, a um funcionário público ou a qualquer outra 
pessoa, de qualquer artigo de valor monetário ou outro benefício, tal como um presente, 
um favor, uma promessa ou uma vantagem para si próprio ou outra pessoa ou entidade, 
em troca de qualquer acção ou omissão no exercício das suas funções públicas;



c) a execução ou a omissão por um funcionário público ou por qualquer outra pessoa de um 
acto no desempenho das suas funções, com o objectivo de obter benefícios ilícitos para si 
próprio ou para uma terceira parte;

d) o  desvio,  por  um  funcionário  público  ou  por  qualquer  outra  pessoa,  para  fins  não 
relacionados com aqueles a que se destinava, ou para seu próprio benefício ou ainda para 
uma terceira parte, de bens pertencentes ao Estado ou às sua instituições, a uma instituição 
autónoma ou a  um indivíduo,  que esse funcionário  tenha  recebido  em virtude  da sua 
posição;

e) a oferta ou a concessão, a promessa, a solicitação ou a aceitação, directa, ou indirecta de 
qualquer vantagem indevida para ou por uma pessoa que dirige ou trabalho, em qualquer 
capacidade, para uma entidade do sector privado ou por conta própria ou por conta de 
entrem, para ele (a) agir ou abster-se de agir violação dos seus deveres;

f) a  oferta,  a  entrega,  a  solicitação  ou a  aceitação,  directa,  ou da  promessa  de qualquer 
vantagem indevida a/ou por qualquer pessoa que afirme ou confirme que ele (a) é capaz 
de influenciar de forma irregular a tomada de decisão de uma pessoa que exerce funções 
no sector público ou privado em contrapartida desta vantagem, seja ela destinada a ele (a) 
próprio (a), ou a outra pessoa, bem como o pedido, o recebimento ou a aceitação da oferta 
ou da promessa de uma tal vantagem, em compensação dessa  influência, quer ela tenha 
sido ou não determinada para obter o resultado pretendido;

g) a utilização ou ocultação produto derivado de qualquer dos actos referidos no presente 
artigo; e 

h) a participação, como autor, co-autor, intermediário, instigador, cúmplice ou auxiliar após 
o facto, ou sob qualquer outra forma, na comissão ou tentativa de comissão, colaboração 
ou conspiração para cometer quaisquer dos actos referidos no presente artigo.

2. A presente Convenção aplica-se igualmente, por acordo mútuo, entre dois ou mais Estados 
Parte, em relação a outros actos ou prática de corrupção e de infracção relacionadas não descritos 
na presente Convenção.

ARTIGO 5.º
(Medidas legislativas e outras)

Para  fins  de  aplicação  do  artigo  2.º  da  presente  Convenção,  os  Estados  Partes 
comprometem-se-a:

1. Adoptar as medidas legislativas a outras medidas necessárias para definir como crimes 
penas os actos mencionados no artigo 4.º, parágrafo 1, da presente Convenção.

2.  Reforçar  as medidas  legislativas  nacionais  para assegurar  que o estabelecimento  de 
companhias  estrangeiras  no  território  de  um  Estado  Parte  estejam  sujeitos  ao  respeito  da 
legislação nacional em vigor;

3.  Estabelecer,  fazer  funcionar  e  reforçar  as  autoridades  ou  agências  nacionais 
independentes de combate à corrupção.

4.Adotar medias legislativas e outras com vista criar,  pôr e funcionamento e fortalecer 
sistemas de contabilidade,  de auditoria  e de acompanhamento  internos,  em particular  aqueles 
relacionados  com  as  receitas  públicas,  as  receitas  aduaneiras  e  fiscais,  as  despesas  e  os 
procedimentos de contratação, aquisição e gestão de bens públicos e serviços.



5. Adoptar medidas legislativas e outras para proteger os denunciantes e as testemunhas 
em casos relacionados com a corrupção e de infracção semelhante, incluindo a protecção das suas 
identidades.

6. Adoptar medidas a fim de assegurar que os cidadãos informar sobre casos de corrupção, 
sem receio de possíveis represálias.

7.  Adoptar  medidas  legislativas  nacionais  para  punir  todos  aqueles  que  apresentarem 
falsos testemunhos, e que informarem caluniosamente contra pessoas inocentes no processo de 
corrupção e de outras infracções relacionadas.

8. Estabelecer e reforçar mecanismos que visam promover a educação das populações ao 
respeito da coisa pública e de interesse geral, e a sensibilização à luta contra a corrupção e as 
infracções  relacionadas,  incluindo  os  programas  escolares  e  a  sensibilização  dos  medias,  e  a 
promoção de um ambiente propício para o respeito da ética.

 ARTIGO 6.º
(Branqueamento dos proventos da corrupção)

Os Estados Parte devem adoptar medidas legislativas e outras, como julgadas necessárias 
para estabelecer como infracção panais:

a) conversão, transferência ou alienação de propriedade, sabendo que tal propriedade é um 
produto  de  actos  de  corrupção  ou  de  infracção  relacionadas,  com vista  a  ocultar  ou 
disfarçar a origem ilícita da propriedade ou a ajudar uma pessoa que esteja envolvida no 
acto do crime a escapar-se das consequências legais do seu ou sua acção.

b) A ocultação  ou disfarce da  verdadeira  natureza,  fonte,  local  alienação,  movimento  ou 
propriedade ou direitos, do bem que é um produto de actos de corrupção ou de infracções 
relacionadas;

c) A aquisição, posse ou utilização de bem sabendo, na altura da recepção, que se trata de um 
produto de um acto de corrupção ou de infracção semelhante.

ARTIGO 7.º
(Combate à corrupção e a infracções relacionadas na função pública)

Afim de combater a corrupção e as infracções relacionadas na função pública, os Estados 
Partes comprometem-se a:

1. Exigir que todos os funcionários públicos ou os que  são designados a declararem os 
seus bens e recursos na altura de assumirem as suas funções no serviço público, durante o seu 
exercício e no término do mesmo.

2. Criar um comité interno ou um órgão similar responsável pela elaboração de um código 
de conduta e pelo acompanhamento da sua aplicação, sensibilizar e formar funcionários públicos 
em matéria de deontologia do trabalho.

3. Adoptar medidas disciplinares e procedimentos de investigação de casos de corrupção 
ou de infracção relacionadas, com vista a acompanhar o desenvolvimento tecnológico e melhorar 
a eficácia dos agentes responsáveis por essas investigações.

4.  Assegurar  a  transparência,  equidade  e  eficiência  na  gestão  dos  procedimentos  de 
anúncios de vagas e de recrutamento na função pública.



5. Sob reserva das disposições da legislação nacional, qualquer imunidade concedida a 
funcionários públicos, não  deve constituir um obstáculo à investigação das suspeitas que pesam 
sobre eles e acção judicial contras tais funcionários.  

ARTIGO 8.º
(Enriquecimento ilícito)

1. Sob reserva das disposições da legislação nacional, os Estados Partes comprometem-se 
a  adoptar  medidas  necessárias  para  definir  uma  infracção,  no  quadro  das  suas  leis,  de 
enriquecimento ilícito.

2. Para os Estados Partes que tiverem definidos o enriquecimento ilícito como infracção, 
nos termos da legislação nacional, uma tal infracção deve ser considerada um acto de corrupção 
ou de infracção semelhante, nos termos da presente Convenção.

3.  Todo  o  Estado  Parte  que  não  tenha  definido  o  enriquecimento  ilícito  como  uma 
infracção deve, no quadro da sua legislação, prestar assistência e cooperação ao Estado solicitante 
a respeito da infracção, como prevê a presente Convenção.

) ARTIGO 9.º
(Acesso à informação

Cada Estado Parte deve adoptar medidas legislativas e outras com vista a aplicação do 
direito de acesso a toda informação, que seja necessária para ajudar na luta contra a corrupção.

ARTIGO 10.º
(Financiamento de partidos políticos)

Cada Estado Parte deve adoptar medidas legislativas e outra com vista a:

a) proibir  a  utilização  de  fundos  adquiridos  através  de  práticas  ilegais  e  corruptas  para 
financiar partidos políticos; e

b) incorporar o princípio de transparência no financiamento de partidos políticos, exigindo 
uma declaração de doação, excedendo o limite determinado.

ARTIGO 11.º
(O sector privado)

Os Estados Parte comprometem-se a:

1. Adoptar medias legislativas e outras para impedir e combater os actos de corrupção e as 
infracções relacionadas cometidos pelo sector privado e pelos funcionários deste sector.

2. Estabelecer mecanismos para encorajar a participação do sector privado na luta contra a 
concorrência desleal e para assegurar o respeito pelos contratos e os direitos de propriedade.

3. Adoptar quaisquer outras medidas julgadas necessárias para impedir que as companhias 
paguem subornos com objectivo de ganhar contratos ou adjudicações.

ARTIGO 12.º
(Sociedade civil e comunicação social)



Os Estados Partes comprometem-se a:

1. Empenharem-se totalmente no combate à corrupção e ás infracções relacionadas, assim 
como na popularização desta convenção com a participação plena da comunicação social e da 
sociedade  civil em geral.

2. Criar um clima favorável que permita às organizações da sociedade civil e aos órgãos 
de  comunicação  social  a  exigir  dos  governos  a  demonstrarem  maior  transparência  e 
responsabilidade na gestão da coisa pública.

3. Garantir e providenciar a participação da sociedade civil no processo de monitorização 
e consulta a sociedade civil na implementação da presente convenção.

4. Garantir que os médias tenham acesso à informação em casos de corrupção e infracções 
relacionadas, com a condição de que a disseminação de tal informação não afecta negativamente 
o processo de investigação e o direito à julgamento justo.

ARTIGO 13.º
(Competência)

1. Cada Estado Parte é competente na definição dos actos de corrupção e de infracções 
relacionadas, quando:

a) a infracção é cometida, na totalidade ou em parte no seu território;
b) a infracção é cometida por um dos seus cidadãos fora do seu território ou por uma pessoa 

que reside no seu território;
c) o presumido autor da infracção se encontra no seu território e não é extraditado para um 

outro país;
d) a infracção , embora cometida fora da sua jurisdição, afecta de ponto de vista do Estado 

Parte os seus interesses vitais ou quando as consequências ou efeitos deletérios e nocivos 
destas infracções têm um impacto no Estado Parte.

2.  A presente  Convenção  não  exclui  a  abertura  de  um procedimento  judicial  por  um 
Estado Parte, em conformidade com a sua legislação interna.

Não  obstante  o  disposto  nos  parágrafos  1  e  2  do  presente  artigo,  ninguém pode  ser 
processado judicialmente duas vezes pela mesma infracção.

ARTIGO 14.º
(Garantias mínimas para um processo justo)

Sob reserva da legislação nacional, qualquer pessoa acusada de ter cometido um acto de 
corrupção ou de infracção semelhante tem o direito a um processo justo, em conformidade com as 
garantias mínimas contidas na Carta Africana dos Direitos do homem e dos Povos e em qualquer 
outro  instrumento  internacional  pertinente  relativo  aos  direitos  do  homem,  reconhecido  pelo 
Estados Parte envolvidos.

ARTIGO 15.º
(Extradição)



1. O presente artigo aplica-se às infracções definidas pelos Estados Partes nos termos da 
presente Convenção.

2. As infracções da competência da presente Convenção são consideradas como definidas 
na legislação nacional dos Estados Partes, como crimes passíveis de extradição. Os Estados Partes 
devem incluir essas infracções na lista daquelas passíveis de extradição nos tratados de extradição 
existentes entre eles.

3. Se um Estado Parte que condicionar a extradição, a existência de um tratado, receber 
um pedido de extradição de um outro Estado Parte com o qual não assinou um tal tratado, ele 
considera  a  presente  Convenção  como  base  legal  para  todas  as  infracções  abrangidas  nesta 
Convenção.

4.  O  Estado  Parte  que  não  condicionar  a  extradição  a  existência  de  um  tratado  de 
extradição  reconhecer  as  infracções  para  as  quais  esta  Convenção  se  aplica,  como  crimes 
passíveis de extradição entre eles.

5. Cada Estado Parte compromete-se a extraditar todo aquele que é acusado ou julgado por 
crimes de corrupção ou de infracção semelhante cometidos no território de um outro Estado Parte 
e cuja extradição é solicitada por esse Estado Parte, em conformidade com a legislação nacional, 
com um tratado  de  extradição  aplicável  ou  nos  termos  de  acordo  ou  arranjos  de  extradição 
existentes entre os Estados Partes.

6. Caso um Estado Parte, em cujo território se encontra uma pessoa acusada ou julgada 
culpada por ter cometido um acto de corrupção ou de uma infracção relacionada,  se recusa a 
extraditar essa pessoa, sob protesto de que tem jurisdição sobre as ofensas cometidas, o Estado 
Parte requerido é obrigado a submeter o caso imediatamente às suas autoridades competentes para 
julgar o presumido autor da infracção, a menos que tenha acordado doutra maneira com o Estado 
Parte requerente, e deverá apresentar um relatório sobre o julgamento ao Estado Parte requerente.

7. Salvo as disposições da sua legislação nacional e de todos os tratados de extradição que 
é signatário, o Estado Parte requerido parte, depois de se assegurar que as circunstancias assim o 
permitem, que há urgência e a pedido do Estado Parte requerente, tomar sob custódia uma pessoa 
cuja extradição é solicitada e que se encontra no seu território, ou tomar quaisquer outras medidas 
apropriadas  para assegurar  que essa pessoa esteja  presente  nas  acções  judiciais  ligadas  a  sua 
extradição.

ARTIGO 16.º
(Confiscação e penhora dos proventos e meios da corrupção)

1. Cada Estado Parte deve adoptar as medidas legislativas julgadas necessárias para permitir:

a) a  busca,  a  identificação,  a  localização,  a  gestão  e  penhora,  pelas  suas  autoridades 
competentes dos meios e produtos da corrupção, enquanto se aguarda pelo julgamento 
definitivo,

b) a confiscação dos proventos ou bens, cujo valor corresponde a esse provento, derivados 
das infracções definidas na presente Convenção.

2. O Estado requerido deve, nos termos do que é permitido pela sua legislação e a pedido do 
Estado requerente, confiscar e colocar à disposição qualquer objecto:

a) que possa servir de prova convincente da infracção em questão;



b) adquirido na sequência da infracção pela qual a extradição foi requerida e que, na altura da 
detenção  das  pessoas  acusadas,  tenha  sido  encontrado  na  sua  posse,  ou  é  descoberto 
subsequentemente;

c) o repatriamento dos proventos da corrupção.

3. Os objectos referidos no parágrafo 2 do presente artigo podem, a pedido do Estado 
requerente,  ser  remetido  a  este  Estado,  mesmo  se  a  extradição  é  recusada  ou  não  poder  ser 
efectuada devido a morte, desaparecimento ou fuga da pessoa procurada.

4.  Quando o  referido  objecto  é  passível  de  apreensão  ou confiscação  no  território  do 
Estado Parte requerido, este último pode, em  ligação com os casos pendentes ou processos penais 
em curso, retê-lo temporariamente ou entregar esse objecto ao Estado requerente, na condição de 
que lhe seja devolvido.

ARTIGO 17.º
(Sigilo Bancário)

1. Cada Estado Parte deve adoptar as medidas necessárias para conferir poderes aos seus 
tribunais  ou  outras  autoridades  competentes  para  ordenar  a  confiscação  ou  apreensão  de 
documentos  bancários,  financeiros  ou  comerciais,  com  vista  á  implementação  da  presente 
Convenção.

2. O Estado requerente não deve utilizar qualquer informação recebida, é protegida pelo 
sigilo bancário para outros fins que não sejam necessidade do processo penal, para o qual essa 
informação foi solicitada, a menos que haja o consentimento do Estado Parte requerido.

3. Os Estados Parte não devem invocar o sigilo bancário para justificar a sua recusa de 
cooperar nos casos de corrupção e de infracção semelhante, nos termos da presente Convenção.

4. Os Estados Parte comprometem-se a firmar de acordos bilaterais para levar os sigilos 
bancários de contas duvidosas, e a reconhecer às autoridades competente o direito de obter, dos 
bancos e das instituições financeiras, sob cobertura judicial, os elementos de prova em sua posse.

ARTIGO 18.º
(Cooperação e assistência jurídica mútua no domínio penal)

1. Em conformidade com as suas legislações nacionais e os tratados aplicáveis, os Estados 
Parte devem fornecer-se mutuamente a maior assistência técnica e de cooperação possíveis, na 
análise  imediata  dos  pedidos  das  autoridades  investidas,  em  virtude  das  suas  legislações 
nacionais,  dos  poderes   de  prevenir,  detectar,  investigar  e  punir  os  actos  de  corrupção  de 
infracções relacionadas.

2. Se dois ou mais Estados Parte têm relações e matéria de uniformização da ou de um 
regime  particular,  eles  podem  optar  por  regular  essas  relações  mútuas,  sem  prejuízo  das 
disposições da presente Convenção.

3.  Os  Estados  Parte  devem  cooperar  mutuamente  na  realização  de  estudos  e  de 
investigação sobre o combate à corrupção e na troca dos resultados desses estudos e investigação, 
bem como no intercâmbio  da  perícia  no  domínio  da  prevenção  e  combate  à  corrupção  e  ás 
infracções relacionadas.



4.  Os  Estados  Parte  devem  cooperar  entre  si,  se  for  possível,  na  prestação  de  toda 
assistência  técnica  disponível  na  elaboração  de  programas  e  de  código  de  conduta,  ou  para 
organizar conjuntamente, onde for necessário e para o beneficio dos seus funcionários, cursos de 
formação,  com um ou mais  Estados  na  área  do  combate  à  corrupção  e  ás  outras  infracções 
relacionadas.

5.  As  disposições  do  presente  artigo  não  devem afectar  as  obrigações  decorrentes  de 
quaisquer outros tratados bilaterais ou multilaterais que regem, no todo ou em parte a assistência 
jurídica mútua em material  penal.

6. Nenhuma disposição ao presente artigo deve impedir que os Estados Parte se ofereçam 
formas mais favoráveis de assistência jurídica mútua previstas nos termos das suas respectivas 
legislações nacionais.

ARTIGO 19.º
(Cooperação internacional)

No espírito da cooperação internacional, os Estados Parte comprometem-se a:

1.  Colaborar  com  os  países  de  origem  das  multinacionais  com  vista  a  definir  como 
infracções penais e reprimir a prática de comissões ocultas, e as outras formas de corrupção, no 
decorrer das transacções comerciais internacionais.

2. Promover a cooperação regional, continental e internacional no domínio da prevenção 
das práticas de corrupção, no decorrer das transacções comerciais internacionais.

3.  Encorajar  todos  os  países  a  adoptar  medidas  legislativas  para  impedir  que  os 
funcionário públicos gozam dos bens adquiridos indevidamente, congelando as suas contas no 
estrangeiro, e facilitando o repatriamento dos montantes espoliados e adquiridos de forma ilegal 
aos países de origem.

4. Trabalhar estreitamente com as organizações financeiras regionais e sub-Regionais com 
vista  a  erradicar  a  corrupção  nos  programas  de  ajuda  ao  desenvolvimento  e  de  cooperação, 
definindo  regulamentos  rígidos  de  elegibilidade  e  para  a  boa  governação  dos  candidatos,  no 
quadro geral da sua política de desenvolvimento.

5. Cooperar, em conformidade com os instrumentos internacionais pertinentes, que regem 
a cooperação  internacional  em matéria  penal  no domínio  da investigação  e  dos processos de 
infracções penais, no quadro da jurisdição prevista na presente Convenção.

ARTIGO 20.º
(Autoridades nacionais)

1. Para efeitos de cooperação e de assistência jurídica mútua, em conformidade com as 
disposições da presente Convenção, cada Estado Parte comunica ao Presidente da Comissão, na 
altura da assinatura ou do depósito do seu instrumento de ratificação, a autoridade ou instituição 
nacional competente para tratar de casos de infracções definidas nos termos do artigo 4.º (1) da 
presente Convenção.

2. As autoridades ou agências nacionais são responsáveis pela apresentação e recepção de 
pedidos de assistência e de cooperação previstos na presente convenção.



3. As autoridades ou agências nacionais comunicam-se directamente entre si para os fins 
da presente Convenção.

4.  As  autoridades  ou  agências  nacionais  devem gozar  de  independência  e  autonomia 
necessárias, a fim de exercer efectivamente as suas funções.

5. Os Estados Parte comprometem-se a adoptar as medidas necessárias para assegurar que 
as autoridades ou as agências nacionais sejam especializadas no combate à corrupção e às outras 
infracções relacionadas, zelando a que, entre outros, o seu pessoal é formado e motivado para 
exercer efectivamente as suas funções.

ARTIGO 21.º
(Relações com os outros acordos)

Sob reserva das disposições do artigo 4.º parágrafo 2, a presente Convenção deve, em 
relação àqueles Estados Parte a que se aplicam, tem presidência sobre as disposições de qualquer 
outro  tratado  ou  acordo  bilateral  que  rege  a  corrupção  e  as  outras  infracções  relacionadas 
concluído entre dois ou mais Estados Parte.

Artigo 22.º
(Mecanismo de acompanhamento)

1. Um órgão consultivo sobre a corrupção e as outras infracções relacionadas deve ser 
criado no seio da União Africana.

2. O órgão deve ser composto por 11 membros eleitos pelo Conselho Executivo a partir de 
uma lista de peritos reputados pela sua mais elevada integridade e imparcialidade, e reconhecida 
competência  em  matéria  relativas  à  prevenção  e  combate  à  corrupção  e  ás  infracções 
relacionadas,  propostos  pelos  Estados  Parte,  na  eleição  dos  membros  do  órgão,  o  Conselho 
Executivo deve assegurar uma representação adequada do género e a representação geográfica 
equitativa.

3. Os membros do Conselho servem na sua qualidade individual.

4. Os membros do órgão são nomeados para um mandato de dois anos, renovável apenas 
uma vez.

5. As funções do órgão incluem:

a) promover  e  encorajar  a  adopção  e  a  aplicação  de  medidas  contra  a  corrupção  no 
Continente;

b) recolher e documentar a informação sobre a natureza e a amplitude da corrupção e das 
infracções relacionadas em África;

c) desenvolver metodologias para analisar a natureza e a amplitude da corrupção em África, 
disseminar informação e sensibilizar  o público sobre os efeitos negativos da corrupção e 
das infracções relacionadas;

d) aconselhar os governos sobre as melhores formas de combater o flagelo da corrupção e 
das infracções relacionadas a nível nacional;

e) recolher  a  informação  e  analisar  a  conduta  e  o  comportamento  das  empresas 
multinacionais que operam em África e transmitir essa informação às autoridade nacionais 
designadas no artigo 18., parágrafo (1) da presente Convenção;



f) desenvolver e promover a adopção de códigos de conduta harmonizados para a utilização 
dos funcionários públicos;

g) fornecer  parcerias  com a Comissão  Africana  dos  Direitos  do  Homem e dos  Povos,  a 
Sociedade  Civil  Africana,  organizações  governamentais  e  não-governamentais  para 
facilitar o diálogo na luta contra a corrupção e as infracções relacionadas;

h) apresentar  relatórios  ao  Conselho  Executivo,  numa  base  regular,  sobre  os  progressos 
realizados em cada Estado Parte no cumprimento das disposições da presente Convenção;

i) realizar qualquer outra tarefa ligada ao combate à corrupção e às infracções relacionadas 
que lhe for incumbida pelos órgão decisórios da União Africana.

6. O órgão deve adoptar o seu próprio regulamento interno.

7. Os Estados Parte devem comunicar ao órgão, no prazo de um ano a partir da data da 
entrada   em  vigor  do  instrumento,  os  progressos  realizados  na  implementação  da  presente 
Convenção. Depois, cada Estado Parte, através dos seus procedimentos relevantes, deve assegurar 
que as autoridades ou agências nacionais de combate à corrupção apresentem um relatório ao 
órgão, pelo menos uma vez por ano antes das sessões dos órgão decisórios da União Africana.

Disposições Finais

ARTIGO 23.º
(Assinatura, ratificação, adesão e entrada em vigor)

1.  A  presente  Convenção  está  aberta  à  assinatura,  ratificação  ou  adesão  dos  Estados 
Membros da União Africana.

2. A convenção entrará em vigor 30 dias a partir da data do depósito do 15.º instrumento 
de ratificação.

3. Para cada Estado Parte que ratificar ou aderir à presente Convenção, após o depósito do 
15.º instrumento de ratificação, a Convenção entrará em vigor 30 dias depois da data do depósito, 
por esse Estado, do seu instrumento de ratificação ou de adesão.

ARTIGO 24.º
(Reservas)

1.  Todo o Estado Parte  pode,  na altura  da  adopção,  assinatura,  ratificação  ou adesão, 
manifestar reservas à presente Convenção, na condição de que cada reserva se refira a uma ou 
mais disposições específicas, e não seja incompatível com os objectivos e propósitos da presente 
Convenção.

2.  Todo  o  Estado  Parte  que  manifestar  reservas,  deverá  retirá-las  logo  que  as 
circunstâncias o permitam, Essa retirada deve ser notificada por escrito ao Presente da Comissão.

ARTIGO 25.º
(Emendas)

1. A presente Convenção pode ser emendada se um Estado Parte formular  um pedido 
escrito para o efeito ao Presidente da Comissão.



2. O Presidente da Comissão deve comunicar as emendas propostas a todos os Estados 
Parte. As propostas de emendas devem ser examinadas pelos Estados Parte, dentro de um período 
de seis, a meses, a parir da data da circulação da emenda.

3. As emendas entram em vigor, após a sua aprovação por uma maioria de 2/3 dos Estados 
Membros da União Africana.

ARTIGO 26.º
(Renúncia)

1. Todo o Estado Parte pode renunciar a presente Convenção, mediante uma notificação 
por escrito ao Presidente da Comissão. Esta renúncia tem efeito seis meses a partir da data da 
recepção da notificação ao Presidente da comissão

2. Após a denúncia,  a cooperação deve continuar  entre  os Estados Parte que se tenha 
retirado, sobre todos os pedidos de assistência ou de extradição feitos antes da data de retirada.

ARTIGO 27.º
(Depositário)

1. O Presidente da Comissão é o depositário da presente Convenção e das emendas nele 
cometidas.

2.  O  Presidente  da  Comissão  deve  informar  todos  Estados  Parte  das  assinaturas, 
rectificações,  adesões assim os como da entrada em vigor, os pedidos de emenda submetidos 
pelos, Estados da aprovação das propostas de emendas e das renúncias.

3. Depois da entrada em vigor da presente Convenção, o Presidente da Comissão deve 
registá-la junto do Secretário Geral das Nações Unidas em conformidade com o artigo 102º da 
Carta das Nações Unidas.

ARTIGO 28.º
(Autenticidade dos textos)

A  presente  Convenção  estabelecida  em  quatro  originais  nas  línguas  árabe,  inglesa, 
francesa e portuguesa, os quatro textos fazendo igualmente fé, é depositada junto do Presidente da 
Comissão.

Em fé  de  que  nós,  Chefes  de Estado e  de  Governo da  União  Africana  ou  os  nossos 
representantes devidamente autorizados, adoptamos a presente Convenção.

Adoptado em Matuto pela  2ª  sessão Ordinária  da Conferência  da União  Africana,  em 
Maputo, a 11 de Julho de 2003.

O Presidente, em exercício, da Assembleia Nacional, João Manuel Gonçalves Lourenço.

SOBRE: EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL:



1998
CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 4/98, DE 3 DE ABRIL
( D.R. Nº 16/98, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 4/98
de 3 de Abril

Considerando que o acordo celebrado entre os Governos da República de Angola e da 
República da Namíbia, sobre a circulação de pessoas e bens ao longo da fronteira comum, aos 11 
de  Abril  de  1996,  tem por  objecto  viabilizar  a  circulação  dos  cidadãos  de  ambos  os  países 
residentes a fronteiriços ao longo de uma faixa que se estende até à profundidade de 30 km do 
território de cada uma das partes e por um período de tempo não superior a 72 horas, sem que 
seja  permitido  aos  mesmos  desenvolver  qualquer  actividade  laboral  remunerada,  nem  fixar 
residência;

Com vista a permitir que os cidadãos namibianos residentes ou não ao longo da fronteira 
comum que desenvolvem a sua actividade laboral nos empreendimentos económicos situados 
nas áreas fronteiriças que separam a República de Angola e a República da Namíbia, abrangidos 
pelos  acordos  bilaterais  de  cooperação  assinados  por  ambos  os  Governos,  possam  neles 
permanecer sem qualquer impedimento de ordem legal.

Nos termos das disposições combinadas da alínea h) do artigo 110º e do artigo 113º, 
ambos da lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Objecto)

É aprovado o modelo de Salvo-Conduto Provisório para cidadão estrangeiro trabalhador 
na área da fronteira comum, entre a República de Angola e a República da Namíbia, que faz 
parte integrante do presente decreto.

ARTIGO 2º
(Fim)

O modelo  de Salvo-Conduto Provisório para cidadão estrangeiro  é um documento de 
viagem  adoptado  excepcionalmente  pelo  Consulado-Geral  da  República  de  Angola  em 
Windhoek  e  serve  apenas  para  conceder  autorização  a  cidadãos  estrangeiros  residentes  na 
República  da  Namíbia,  para  que  possam entrar  em território  angolano  e  desenvolver  a  sua 
actividade laboral nos empreendimentos económicos situados ao longo da fronteira comum.

ARTIGO 3º
(Entrada em vigor)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.



Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros, em Luanda, aos 30 de Janeiro de 1998.

O Primeiro Ministro, Fernando José de França Dias Van-Dunem.

Promulgado aos 27 de Março de 1998.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

__________________

Modelo de Salvo-Conduto Provisório a que se refere
o artigo 1º do Decreto nº 4/98, de 3 de Abril.

Este  Salvo-Conduto  serve  somente  para  a  circulação  e  o  exercício  de  actividade 
remunerada no centro de trabalho indicado na página 1.

Em caso de perda ou destruição do Salvo-Conduto, o facto e as circunstâncias devem ser 
imediatamente comunicados às autoridades competentes ou a qualquer dos governos provinciais, 
à polícia local e às Embaixadas da República de Angola.

CONSULADO GERAL EM WINDHOEK

SALVO  CONDUTO  PROVISÓRIO  PARA  CIDADÃO  ESTRANGEIRO 
TRABALHADOR DA EMPRESA……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….

___________________

………………………………………….
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Residência………………………………………..Sexo …………………………………………
Nacionalidade……………………………………………………………………………………
Data de emissão………../………../………..Validade…………/……………/………………….
Entidade emissora ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

  Fotografia
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CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 16/98, DE 3 DE JULHO
( D.R. Nº 29/98, 1ª SÉRIE )



Decreto nº 16/98
de 3 de Julho

Considerando a necessidade de se definir o quadro legal em que os organismos públicos, 
privados e pessoas singulares, podem efectuar as acções de formação profissional.

Atendendo  o  disposto  no  Decreto  nº  21/91,  de  22  de  Junho,  urge  definir-se  as 
competências para legalização ou licenciamento de Centros de Formação Profissional, bem como 
o seu enquadramento no Sistema de Formação Profissional.

Assim,  nos  termos  da  alínea  h)  do  artigo  110º  e  do  artigo  113º  ambos  da  Lei 
Constitucional, o Governo decreta o seguinte.

Artigo 1º - É aprovado o regulamento sobre o enquadramento dos Centros de Formação 
Profissional, anexo a este decreto.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros, em Luanda, aos 17 de Junho de 1998.

O Primeiro Ministro, Fernando José de França Dias Van-Dúnem.

Promulgado aos 17 de Junho de 1998.

Publique-se.

O Presidente da república,  JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

_________________

REGULAMENTO SOBRE O ENQUADRAMENTO DOS 
CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Definição)

Entende-se por Centro de Formação Profissional o estabelecimento público ou privado, 
dotado das condições humanas, físicas e técnicas para a realização com a qualidade requerida de 
acções  de  Formação  Profissional  de  acordo  com o  preceituado  na  Lei  de  Base  do  Sistema 
Nacional de Formação Profissional.

ARTIGO 2º
(Da Abertura de Centros de Formação Profissional)

1. Poderá habilitar-se a abertura do Centro de Formação Profissional qualquer cidadão 
nacional de forma singular ou colectiva, bem como as entidades públicas ou privadas de direito 
angolano.



2.  As instituições  estrangeiras  que funcionam ao abrigo da Lei  Sobre o Investimento 
Estrangeiro poderão habilitar-se a abertura de Centros de Formação Profissional desde que em 
parceria com outra de direito angolano, pública ou privada.

ARTIGO 3º
(Propriedade dos Centros de Formação Profissional)

1. Os Centros de Formação Profissional podem ser públicos ou privados.

2. São Centros de Formação Profissional Públicos aqueles que são propriedade de órgãos 
do Estado quer de âmbito central ou local.

3.  São  Centros  de  Formação  Profissional  privados  aqueles  que  são  propriedade  de 
entidades privadas, singulares ou colectivas.

ARTIGO 4º
(Da Gestão dos Centros de Formação Profissional)

A gestão dos Centros de Formação Profissional independentemente da natureza da sua 
propriedade, pode ser singular ou participada.

ARTIGO 5º
(Centros de Formação Profissional de Gestão Singular)

Consideram-se Centros de Formação Profissional de Gestão Singular os que são geridos 
directamente pela entidade proprietária sem a participação de terceiros.

ARTIGO 6º
(Centros de Formação Profissional de Gestão Participada)

Consideram-se Centros de Formação Profissional de Gestão Participada aqueles cuja gestão é 
feita em parceria com entidade autónoma da proprietária do Centro, designadamente entre:

a) dois ou mais organismos estatais com diferentes tutelas;
b) um organismo estatal e privado;
c) um ou mais organismos privados com um ou mais organismos estatais;
d) dois ou mais organismos privados.

CAPÌTULO II
Das Competências e Procedimentos para Abertura e
Encerramento de Centros de Formação Profissional

ARTIGO 7º
(Das competências para concessão e cessação de
alvarás aos Centros de Formação Profissional)

A concessão e cessão de alvarás aos Centros de Formação Profissional é da competência 
do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP).

ARTIGO 8º



(Dos procedimentos)

1.  Qualquer  entidade  pública  ou  privada,  que  pretenda  a  concessão  de  alvará  para  fazer 
funcionar um Centro de Formação Profissional, deverá dirigir requerimento ao Director Geral do 
Instituto  Nacional  de  Emprego  e  Formação  Profissional,  onde  deverão  constar  as  seguintes 
indicações:

a) tipo de centro, nos termos da lei de Base do Sistema Nacional de Formação Profissional,
b) plano de cursos;
c) localização do edifício onde pretende instalar o Centro de Formação;
d) denominação do Centro de Formação,  de modo a que não se confunda com qualquer 

outro existente na mesma província.

2. O requerimento será instruído com os seguintes documentos:

a) título legal de aquisição ou usufruto do estabelecimento;
b) planta ou simples desenho à escala de 1:100, se o prédio já estiver construído e adaptado 

ou  caso  contrário,  as  plantas  e  alçados  do  projecto  de  construção,  na  mesma  escala 
acompanhados  dos  pareceres  devidamente  autenticados  pelo  órgão  de  administração 
local, dos Serviços de Saúde e das Obras Públicas;

c) memória descritiva do edifício e respectivas instalações;
d) cópia do projecto do regulamento interno e estatuto;
e) relação dos equipamentos e material didáctico em função dos cursos a serem ministrados;
f) solicitação de vistoria técnico-pedagógica do órgão reitor da Formação Profissional.

3. O requerimento e demais documentos serão selados nos termos da lei.

4.  O Instituto Nacional  de Emprego e Formação Profissional  após apreciado o processo, 
orientará, se assim o entender, as alterações a introduzir.

ARTIGO 9º
(Dos prazos)

1. O processo contendo o pedido para a construção ou estabelecimento  de Centro de 
Formação Profissional será submetido à apreciação do Director Geral do Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional, que o deverá decidir no prazo máximo de 30 dias, contados a 
partir da data de entrada do pedido nas respectivas Direcções Provinciais do Instituto Nacional 
de Emprego e Formação Profissional.

2.  Em caso  de  decisão  desfavorável,  pode  o  requerente  recorrer  junto  do  titular  do 
Governo que tiver a seu cargo a Formação Profissional que decidirá, em definitivo, no prazo 
máximo de 20 dias.

ARTIGO 10º
(Do alvará)

1. Após produzida a autorização competente,  será passado o correspondente alvará,  o 
qual habilitará o Centro de exercer as actividades consignadas no mesmo.

2. O alvará mencionará obrigatoriamente os cursos que o Centro ministrar, as actividades 
que poderá exercer e a lotação máxima de formandos, com descriminação dos respectivos graus 
e ramos de formação.



3. Qualquer alteração posterior só poderá ser autorizada de uma forma definitiva após 
nova e favorável vistoria técnico-pedagógica.

4.  A transmissão de propriedade do centro de Formação será sempre avaliada após o 
requerimento do adquirente, acompanhado do título legal de aquisição.

ARTIGO 11º
(Da vistoria técnico-pedagógica dos centros)

As instalações e condições para funcionamento dos Centros de Formação Profissional 
serão vistoriados de acordo com o regulamento de vistoria dos Centros de Formação existentes, 
pelo órgão competente das Direcções Provinciais do instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional.

ARTIGO 12º
(Dos Centros Públicos de Formação Profissional)

1.  A  decisão  para  abertura  ou  encerramento  de  Centros  Públicos  de  Formação 
Profissional que dependem exclusivamente do Instituto Nacional de Formação Profissional é da 
competência do titular do Governo que tiver a seu cargo a Formação Profissional.

2. Tratando-se da abertura ou encerramento de centro Público de Formação Profissional 
de  vocação  especializada  e  dependente  de  sector  ou  ramo  específico  da  Administração  do 
Estado, compete ao titular do sector de tutela bem como do membro do Governo que tiver a seu 
cargo a formação profissional tomar as decisões competentes para o efeito.

CAPÍTULO III
Das Obrigações e Direitos dos Centros

de Formação Profissional

ARTIGO 13º
(Das obrigações dos Centros 

de Formação Profissional)

1. No início de cada ano civil  os Centros  de Formação Profissional  devem enviar  às 
Direcções Provinciais do instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional o número de 
cursos planificados e sua duração bem como, no início de cada acção formativa, o número de 
formandos matriculados.

2. No prazo de 30 dias após o termino de cada acção de formação os Centros deverão 
remeter às Direcções Provinciais do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional os 
mapas estatísticos da actividade formativa dos Centros.

3.  Os  Centros  de  Formação  Profissional  devem dispor  de  meios  e  equipamentos  de 
segurança e higiene, de acordo com a natureza e dimensão da actividade que se realizam.

4. Os Centros de Formação Profissional deverão no exercício da sua actividade formativa 
observar rigorosamente as orientações metodológicas e demais instruções técnico-pedagógicas 
dimanadas pelos órgãos do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional.

ARTIGO 14º



(Dos direitos dos Centros 
de Formação Profissional)

Os Centros de Formação Profissional beneficiam no exercício da sua actividade:

a) do apoio  institucional  consignado na Lei  de Base do Sistema Nacional  de Formação 
Profissional;

b) dos currículos e materiais didácticos de formação nas distintas profissões a ministrar;
c) do apoio técnico-pedagógico dos órgãos competentes do Instituto Nacional de Emprego e 

Formação Profissional.

CAPÍTULO IV
Da Organização dos Cursos

ARTIGO 15º
(Dos currículos e materiais didácticos)

Os currículos e materiais didácticos ministrados nos Centros de Formação Profissional 
poderão ser definidos pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional ou elaborados 
pelos centros com aprovação do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional.

ARTIGO 16º
(Dos calendários)

Os  Centros  de  Formação  Profissional  poderão  adoptar  o  calendário  que  acharem 
conveniente.

ARTIGO 17º
(Da avaliação)

A avaliação  do  processo  ensino-aprendizagem nos  Centros  de  Formação  Profissional 
deverá efectuar-se com base no sistema definido pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional.

ARTIGO 18º
(Da certificação)

1. Os formandos que concluírem com aproveitamento os cursos ministrados nos Centros 
de Formação Profissional ser-lhe-á atribuído um certificado  de aproveitamento correspondente.

2. Os certificados serão passados pelos respectivos Centros e visados pelas Direcções 
Provinciais do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional.

ARTIGO 19º
(Das vistorias de inspecção)

As visitas de inspecção aos Centros de Formação Profissional serão efectuadas apenas 
por  Inspectores  da  Formação  Profissional  devidamente  identificados  e  sempre  que  se  achar 
necessário.

ARTIGO 20º
(Dos relatórios)



Os relatórios das vistorias serão organizados sobre questionários elaborados e fornecidos 
pela inspecção referentes a toda a instalação,  apetrechamento e serviço do estabelecimento a 
vistoriar.

ARTIGO 21º
(Da manutenção)

Sempre que se verifique que nas instalações de formação profissional os seus mobiliários 
ou materiais didácticos já não satisfazerem as necessidades de formação, deverá o proprietário 
suprir  estas  deficiências,  fazendo  as  reparações  necessárias  e  adquirindo  equipamentos  e 
materiais didácticos recomendados.

ARTIGO 22º
(Do tipo das infracções)

1. As infracções ao disposto neste regulamento e ao que se vier a dispor sobre o exercício 
particular da formação profissional serão punidas com multa pecuniária.

2.  Constituem infracção no exercício  particular  da formação profissional  os seguintes 
actos:

a) o  exercício  da  actividade  sem  a  devida  autorização  do  órgão  competente  da 
Administração do Estado;

b) o  exercício  da  actividade  formativa  em  violação  das  normas  pedagógicas  devido  a 
alteração das condições físicas e técnicas do estabelecimento sem comunicação prévia às 
entidades de inspecção competentes;

c) a utilização de currículos não aprovados pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional;

d) o incumprimento das medidas de segurança e higiene.

3. O não pagamento da multa aplicada, dentro do prazo de 30 dias, implicará a duplicação 
do  montante  prescrito  podendo,  após  observado  o  período  de  15  dias,  a  entidade  local 
competente  propor  aos  órgãos  Centrais  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e  Formação 
Profissional o encerramento do Centro em causa e a execução do valor da multa pelo tribunal 
competente, de acordo com a lei.

4. Compete ao Director Geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 
decidir, no prazo de 15 dias, quer em caso de recurso da decisão proferida pelo órgão local como 
em caso de proposta por este apresentada nos termos do nº 3 do presente artigo.

5.  A  aplicação  das  multas  previstas  neste  artigo  é  da  competência  das  Direcções 
Provinciais  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e  Formação  Profissional  e  os  valores  delas 
resultantes revertem a favor do Fundo de Financiamento da Formação Profissional.

ARTIGO 23º
(Das multas)

1. A infracção referida no ponto 2, alínea a) do artigo 22º será punida com multa igual a 
30% do valor da inscrição pelo número de formandos matriculados no momento da detecção.



2. A infracção referida no ponto 2, alínea b) do artigo 22º será punida com uma multa 
igual  a  5% do valor  da  inscrição  pelo  número  de  formandos  matriculados  no  momento  da 
detecção.

3. A infracção referida no ponto 2, alínea c) do artigo 22º será punida com multa igual a 
2% do valor da inscrição pelo número de formandos inscritos no momento da detecção.

4. A infracção referida no ponto 2, alínea d) do artigo 22º será punida com uma multa 
igual a 5% do valor da inscrição pelo número de formados inscritos no momento da detecção.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

ARTIGO 24º
(Das dúvidas e omissões)

Os casos omissos no presente regulamento, bem como as dúvidas suscitadas na aplicação 
e interpretação das normas serão resolvidas por despacho do Ministro da Administração Pública, 
Emprego e Segurança Social.

O Primeiro Ministro, Fernando José de França Dias Van-Dúnem.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

2001

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 6/01, DE 19 DE JANEIRO
(D.R. Nº 3/99, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 6/01
de 19 de Janeiro

Considerando  que  o  ordenamento  jurídico  nacional  reconhece  a  possibilidade  dos 
cidadãos estrangeiros exercerem actividade profissional em território angolano, sem prejuízo das 
normas de direito internacional;

Havendo  necessidade  de  se  proceder  à  regulamentação  do  exercício  da  actividade 
profissional  do trabalhador  estrangeiro não residente,  de modo a tornar  esta  actividade  mais 
transparente  no  que  concerne  à  contratação  de  mão  de  obra  estrangeira  e  a  igualdade  de 
tratamento  entre  trabalhador  angolano  e  estrangeiro  com  igual  qualificação  profissional  e 
idênticas funções;



Nos termos das disposições combinadas  da alínea h) do artigo 110º  e do artigo 113º 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º - É aprovado o regulamento sobre o exercício da actividade profissional do 
trabalhador estrangeiro não residente, anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.

Art. 2º - Em tudo que estiver omisso no presente diploma regularão supletivamente as 
disposições da Lei Geral do trabalho e legislação complementar.

Art.  3º  -  As dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  do presente 
diploma  serão  resolvidas  por  despacho  do  Ministro  da  Administração  Pública,  Emprego  e 
Segurança Social.

Art. 4º - É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma.

Art. 5º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 26 de Outubro de 2000.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

REGULAMENTO SOBRE O EXERCÍCO DA ACTIVIDADE PROFISSIONAL
DO TRABALHADOR ESTRANGEIRO NÃO RESIDENTE

CAPÍTULO I
Das disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Âmbito de aplicação)

O presente regulamento é aplicável ao exercício da actividade profissional do trabalhador 
estrangeiro não residente tanto no sector público como no privado.

ARTIGO 2º
(Noção)

Considera-se  trabalhador  estrangeiro  não  residente  o  cidadão  estrangeiro  que  não 
residindo em Angola possua qualificação profissional, técnica ou cientifica, em que o país não 
seja auto-suficiente, contratado em país estrangeiro para exercer a sua actividade profissional no 
espaço nacional por tempo determinado.

ARTIGO 3º
(Igualdade de tratamento)

1. O empregador é obrigado a assegurar para um mesmo trabalho ou para um trabalho de 
valor igual, em função das condições de prestação da qualificação e do rendimento, a igualdade 
de remuneração entre trabalhador estrangeiro não residente e o trabalhador nacional, nos termos 
da Lei Geral do trabalho.



2.  São  nulas  as  disposições  contratuais  que  contrariem  o  princípio  de  igualdade  de 
tratamento entre trabalhadores estrangeiros não residentes e trabalhadores nacionais.

ARTIGO 4º
(Contratação)

1. Podem contratar trabalhadores estrangeiros não residentes as empresas públicas, mistas 
e privadas, as cooperativas e todas as pessoas singulares ou colectivas de direito privado que, 
estando  previamente  autorizadas,  exerçam  a  sua  actividade  em  território  angolano,  em 
conformidade com as leis em vigor.

2. Para que o trabalhador estrangeiro não residente possa ser contratado, são indispensáveis 
os seguinte requisitos:

a) ter atingido a maior idade face às lei angolana e estrangeira;
b) possuir  qualificação  profissional  técnica  ou  científica  comprovada  pela  entidade 

empregadora;
c) possuir aptidão física e mental comprovadas por atestado médico passado no país em que 

se  efectua  a  contratação  e  confirmada  por  entidade  para  o  efeito  designada  pelo 
Ministério da Saúde da República de Angola;

d) não ter antecedentes criminais, comprovados por documento emitido no país de origem;
e) não ter possuído a nacionalidade angolana;
f) não  ter  beneficiado  de  bolsa  de  estudo  ou  formação  profissional  à  expensas  dos 

organismos  ou  empresas  de  direito  público  ou  privado  que  operam  em  território 
angolano.

CAPÍTULO II
Dos Direitos

ARTIGO 5º
(Direitos do trabalhador)

Ao  trabalhador  estrangeiro  não  residente  são  assegurados  os  direitos  acordados  por 
contrato, bem como os demais previstos em legislação própria.

ARTIGO 6º
(Direito de impugnação)

O trabalhador estrangeiro não residente tem direito de impugnar, nos termos da lei, os 
actos lesivos dos seus interesses legítimos e violadores da cláusulas contratuais.

CAPÍTULO III
Dos Deveres

ARTIGO 7º
(Deveres do trabalhador estrangeiro não residente)

São deveres do trabalhador estrangeiro não residente:

a) prestar com zelo,  dedicação e disciplina os serviços para que foi contratado,  pondo o 
maior empenho no desenvolvimento da sua actividade profissional, por forma a cumprir 
com os planos de produção ou de serviços e assegurar que os trabalhadores angolanos, 



com os quais colabore possam colher da sua actividade o máximo de conhecimentos e 
ensinamentos úteis;

b) transmitir  conhecimentos  e  ensinamentos  técnicos  ou  científicos  aos  trabalhadores 
angolanos;

c) comparecer assídua e pontualmente ao trabalho;
d) proteger os bens da empresa e os resultados da população contra qualquer danificação, 

destruição ou perda;
e) cumprir escrupulosamente as regras de segurança higiene e saúde no trabalho;
f) manter  relações  profissionais  de  inter-ajuda  e  de  respeito  mútuo  com  todos  os 

trabalhadores;
g) cumprir e executar as ordens e instruções dos responsáveis de empresa;
h) guardar sigilo profissional e os segredos inerentes à produção ou ao serviço, sob pena de 

procedimento disciplinar ou criminal.

ARTIGO 8º
(Impostos)

O trabalhador estrangeiro não residente está sujeito ao pagamento de impostos de acordo 
com o que estiver legalmente estabelecido no âmbito das contribuições fiscais, nomeadamente o 
imposto sobre o rendimento de trabalho.

ARTIGO 9º
(Interdições)

É interdito ao trabalhador estrangeiro não residente:

a) exercer qualquer actividade política em território angolano;
b) exercer  em acumulação qualquer  outra  actividade  remunerada  em território  angolano, 

salvo autorização expressa dos Ministros de tutela, do Trabalho e da respectiva área de 
actividade;

c) celebrar contrato de trabalho com outra entidade empregadora nacional ou estrangeira, 
durante ou após termo do primeiro contrato sem observância do preceituado no presente 
diploma.

CAPÍTULO IV
Do Contrato

ARTIGO 10º
(Início da vigência)

Os contratos firmados ao abrigo do presente regulamento entram em vigor a partir da sua 
assinatura, salvo se por acordo das partes outra data estabelecida.

ARTIGO 11º
(Duração do contrato)

1.  O contrato  de trabalho  celebrado entre  o trabalhador  estrangeiro  não residente  e a 
entidade empregadora terá a duração mínima de três meses e máxima de 36 meses.

2. O contrato com duração de três meses, ou com duração inferir ao período máximo 
estabelecido,  é  sucessivamente  renovável,  até  ao  limite  de  duração  máxima  estabelecida  no 
número anterior, desde que haja vontade das partes.



3.  O trabalhador  estrangeiro não residente  que tenha cumprido  com o prazo máximo 
estabelecido no número anterior, deverá regressar ao seu país de origem.

4.  Em circunstâncias  de carácter  excepcional,  o trabalhador  estrangeiro não residente, 
poderá  ser  novamente  contratado  para  o  exercício  de  actividade  profissional  em  território 
angolano,  desde  que  observe  as  exigências  impostas  por  lei,  como  se  de  uma  primeira 
contratação se tratasse.

5.  Para  efeitos  do  número  anterior,  deverá  ainda  ser  solicitada  por  parte  da  empresa 
contratante autorização aos organismos competentes, mediante requerimento, fundamentando as 
razões justificativas para nova contratação.

ARTIGO 12º
(Modificação da relação contratual)

1. Durante  a vigência  do contrato,  o trabalhador  estrangeiro não residente  poderá ser 
transferido para uma área diferente da empresa a que foi contratado, sem alteração das cláusulas 
contratuais.

2. Após o acordo das partes interessadas na transferência do trabalhador estrangeiro não 
residente  ao  abrigo  do  disposto  no  número  anterior,  deve  obter-se  a  autorização  prévia  da 
Inspecção Geral do Trabalho.

ARTIGO 13º
(Elementos do contrato)

1. Deverão constar do contrato de trabalho, para além das obrigações assumidas pelas partes, 
os seguintes elementos:

a) nome completo e residência habitual;
b) classificação profissional e categoria ocupacional do trabalhador;
c) local de trabalho;
d) duração semanal do trabalho;
e) montante,  forma e período de pagamento do salário e menção das prestações salariais 

acessórias ou complementares;
f) compromisso de regressar ao país de origem após acessão do contrato;
g) data e início da prestação do trabalho;
h) lugar e data da celebração do contrato;
i) assinatura dos dois contratantes.

2.  Para  todos  os  efeitos  legais,  na  tramitação  dos  contratos  de  trabalho  do  trabalhador 
estrangeiro não residente é obrigatória a observância do preceituado no artigo 6º do Decreto nº 
5/95, de 7 de Abril.

ARTIGO 14º
(Cessação do contrato)

A cessação do contrato de trabalho do trabalhador estrangeiro não residente, bem como as 
indemnizações e compensações decorrentes desta modalidade são processadas de acordo com o 
disposto no Capítulo X da Lei Geral do Trabalho.

CAPÍTULO V
Do Poder Disciplinar e Resolução de Conflitos



ARTIGO 15º
(Exercício do poder disciplinar)

1. O poder disciplinar em relação ao trabalhador estrangeiro não residente é exercido pela 
direcção  da  entidade  empregadora  de  acordo  com o  que  está  estabelecido  na  Lei  Geral  do 
trabalho.

2. A resolução dos conflitos emergentes da relação jurídico-laboral  com o trabalhador 
estrangeiro não residente será feita de acordo com o que dispõe a legislação nacional sobre a 
matéria.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 16º
(Conceito de agregado familiar)

Para efeitos do presente regulamento constitui o agregado familiar do trabalhador estrangeiro 
não residente:

a) o cônjuge;
b) os filhos menores, sendo a menor idade definida face à lei angolana.

ARTIGO 17º
(Serviço de carácter eventual)

A ocupação do trabalhador  estrangeiro não residente em serviço de carácter  eventual, 
num período inferior ou igual a 90 dias só poderá ter lugar mediante a autorização prévia da 
Inspecção Geral do Trabalho que deverá ser comunicada 30 dias antes do início da actividade.

ARTIGO 18º
(Compromisso de honra)

No  acto  de  assinatura  de  contrato,  o  trabalhador  estrangeiro  não  residente  assinará 
igualmente o compromisso de honra de respeitar e fazer respeitar as leis da República de Angola.

ARTIGO 19º
(Aplicação no tempo)

O presente regulamento aplica-se a todos os contratos incluindo os celebrados em data 
anterior ao da publicação do presente regulamento.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.



ASSEMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 8/01, DE 16 DE FEVEREIRO
( D.R. Nº 8/01, 1ª SÉRIE )

Resolução nº 8/01
de 16 de Fevereiro

Considerando que a República de Angola tem obrigações, como Membro da Organização 
Internacional do trabalho, órgão especializado das Nações Unidas;

Considerando  a  necessidade  do  Estado  Angolano  assumir  o  seu  engajamento  no 
cumprimento dos princípios relativos à prossecução dos objectivos estabelecidos na Convenção 
nº 138, Sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego, adoptada em 26 de Junho de 1973;

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea k) do artigo 88º e do nº 1 
do artigo 92º ambos da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional emite a seguinte resolução:

Único: - É aprovada, para ratificação, a Adesão da República de Angola à Convenção nº 
138, Sobre  a Idade Mínima de Admissão ao Emprego, adoptada em 26 de Junho de 1973, cuja 
versão em língua portuguesa se anexa e é parte integrante da presente resolução.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 17 de Janeiro de 2001.

Publique-se 

O  Presidente  da  Assembleia  Nacional,  Roberto  António  Victor  Francisco  de 
Almeida.

_________________

CONVENÇÃO Nº 138
SOBRE A IDADE MÍNIMA DE ADMISSÃO

AO EMPREGO

A Conferência Geral da Organização Geral do Trabalho convocada para Genebra pelo 
Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e aí reunida em 6 de Junho 
de 1973 na sua 58ª sessão;

Após ter decidido adoptar diversas propostas relativas à idade mínima de admissão ao 
emprego, questão que constitui o 4º ponto da ordem do dia da sessão;

Tendo em conta os termos da Convenção Sobre a Idade Mínima (indústria), de 1919, da 
Convenção Sobre a Idade Mínima (trabalho marítimo), de 1920, da Convenção Sobre a Idade 
Mínima (agricultura), de 1921, da Convenção Sobre a idade Mínima( paioleiros e fogueiros), de 
1921,  da  Convenção  sobre  a  Idade  Mínima  (trabalhos  não  industriais),  de  1932,  da 
Convenção(revista) Sobre a Idade Mínima (trabalho marítimo), de 1936, da Convenção (revista), 



Sobre  a  Idade  Mínima  (indústria)  de  1937,  da  Convenção(revista)  Sobre  a  Idade 
Mínima(trabalhos não industriais), de 1937, da Convenção Sobre a Idade Mínima ( pescadores), 
de 1959 e da Convenção Sobre a Idade Mínima( trabalhos subterrâneos), de 1965;

Considerando que chegou o momento de adoptar um instrumento geral sobre questão, 
que deve substituir  gradualmente os instrumentos existentes aplicáveis  a sectores económicos 
limitados, com vista à abolição total do trabalho das crianças;

Após ter decidido que esse instrumento tomaria a forma de uma convenção internacional, 
adopta  aos  26  dias  do  mês  de  Junho de  1973,  a  seguinte  convenção,  que  será  denominada 
Convenção Sobre a Idade Mínima, de 1973;

ARTIGO 1º

Qualquer membro para o qual a presente convenção estiver em vigor compromete-se a 
seguir uma política nacional que tenha como fim a abolição efectiva do trabalho das crianças e 
elevar progressivamente a idade mínima de admissão ao emprego ou ao trabalho a um nível que 
permita aos adolescentes atingirem o mais completo desenvolvimento físico e mental.

ARTIGO 2º

1.  Qualquer  membro  que  ratificar  a  presente  convenção  deverá  especificar,  numa 
declaração anexa à ratificação, uma idade mínima de admissão ao emprego ou ao trabalho no seu 
território e nos meios de transporte matriculados no seu território; sob reserva do disposto nos 
artigos 4º e 8º da presente convenção, nenhuma pessoa de idade inferior a esse mínimo deverá 
ser admitida ao emprego ou ao trabalho seja em que profissão for.

2. O membro que tiver ratificado a presente convenção poderá, seguidamente, informar o 
Director Geral da Repartição Internacional do trabalho, por meio de novas declarações, de que 
eleva a idade mínima anteriormente especificada.

3. A idade mínima especificada  de acordo com o § 1º do presente artigo não deverá ser 
inferior à idade em que terminar a escolaridade obrigatória nem, em qualquer caso, a 15 anos.

4. Não obstante as disposições do § 3º do presente artigo, o membro cuja economia e 
instituições  escolares  não  estiverem  bastante  desenvolvidas  poderá,  após  consulta  das 
organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, se as houver, especificar, numa 
primeira fase, uma idade mínima de 14 anos.

5.  O  membro  que  tiver  especificado  uma  idade  mínima  de  14  anos  em  virtude  do 
parágrafo anterior deverá, nos relatórios que é obrigado a apresentar nos termos do artigo 22º da 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, declarar:

a) ou que persiste o motivo da sua decisão;
b) ou que renuncia prevalecer-se do referido § 4º a partir de determinada data.

ARTIGO 3º

1. A idade mínima de admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que pela natureza 
ou pelas condições em que se exerça, for susceptível de comprometer a saúde, a segurança ou a 
moralidade dos adolescentes não deverá ser inferior a 18 anos.



2. Os tipos de emprego ou de trabalho visados no § 1º acima serão determinados pela 
legislação  nacional  ou  pela  autoridade  competente,  após  consulta  das  organizações  de 
empregadores e de trabalhadores interessadas, se as houver.

3.  Não  obstante  as  disposições  daqueles  §  1º,  a  legislação  nacional  ou  a  autoridade 
competente  poderão,  após  consulta  às  organizações  de  empregadores  e  de  trabalhadores 
interessadas, se as houver, autorizar o emprego ou o trabalho de adolescentes a partir da idade de 
16 anos desde que a sua saúde, segurança e moralidade fiquem plenamente garantidas e que 
tenham recebido, no ramo de actividade correspondente, uma instrução específica e adequada ou 
uma formação profissional.

ARTIGO 4º

1. Na medida em que tal seja necessário e após consulta às organizações de empregadores 
e  de trabalhadores  interessadas,  se  as  houver,  a  autoridade  competente  poderá não aplicar  a 
presente convenção a categorias  limitadas de emprego ou de trabalho quando a aplicação da 
presente convenção a essas categorias suscitar dificuldades de execução especiais e importantes.

2.  Todo  e  qualquer  membro  que  ratificar  a  presente  convenção  deverá,  no  primeiro 
relatório  sobre  a  sua  aplicação  que  for  obrigado  a  apresentar  nos  termos  do  artigo  22º  da 
Constituição da Organização Internacional  do Trabalho,  indicar,  com razões justificativas,  as 
categorias de emprego que tiverem sido objecto de exclusão de acordo com § 1º do presente 
artigo e expor,  nos seus relatórios  ulteriores,  o estado da sua legislação e da sua pratica em 
relação a essas categorias, precisando em que medida se deu cumprimento ou tenciona dar-se 
cumprimento à presente convenção, relativamente às citadas categorias.

3. O presente artigo não autoriza a excluir no campo de aplicação da presente convenção 
os empregos ou trabalhos visados no artigo 3º-

ARTIGO 5º

1.  Qualquer  membro  cuja  economia  e  serviços  administrativos  não  tenham  atingido 
suficiente  desenvolvimento  poderá,  após  consulta  às  organizações  de  empregadores  e  de 
trabalhadores interessadas, se as houver, limitar numa primeira fase, o campo de aplicação da 
presente convenção.

2.  O membro  que  se  prevalecer  do § 1º  do presente  artigo  deverá  especificar,  numa 
declaração anexa à sua ratificação, os ramos de actividade económica ou os tipos de empresas 
aos quais se aplicarão as disposições da presente convenção.

3.  O âmbito de aplicação da presente convenção deverá compreender  pelo menos:  as 
indústrias extractivas;  as indústrias transformadoras;  a construção civil  e as obras públicas;  a 
electricidade, o gás e a água; os serviços sanitários; os transportes, entrepostos e comunicações; 
as  plantações  e  outras  empresas  agrícolas  exploradas  principalmente  para  fins  comerciais, 
excepto as empresas familiares ou de pequenas dimensões que produzam para o mercado local e 
que não empreguem regularmente trabalhadores assalariados.

4. Qualquer membro que tiver limitado a esfera de aplicação da convenção em virtude do 
presente artigo:

a) deverá indicar, nos relatórios que é obrigado a apresentar nos termos do artigo 22º da 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a situação geral do emprego ou 



do trabalho dos adolescentes e crianças nos ramos de actividade excluídos da esfera de 
aplicação da presente Convenção, assim como todos os progressos realizados com vista a 
uma aplicação mais extensa das disposições da convenção;

b) poderá, em qualquer altura, alargar o âmbito de aplicação da convenção por meio de uma 
declaração dirigida ao Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

ARTIGO 6º

A  presente  convenção  não  se  aplica,  nem  ao  trabalho  efectuado  por  crianças  ou 
adolescentes  em  estabelecimentos  de  ensino  geral,  em  escolas  profissionais  ou  técnicas  ou 
noutras instituições de formação profissional, nem ao trabalho efectuado por pessoas de pelo 
menos 14 anos em empresas, quando esse trabalho for executado de acordo com as condições 
prescritas  pela  autoridade  competente  após  consulta  às  organizações  de  empregadores  e  de 
trabalhadores interessadas, se as houver e fizer parte integrante:

a) quer  de  um  ensino  ou  de  uma  formação  profissional  cuja  responsabilidade  caiba 
mormente a uma escola ou a uma instituição de formação profissional;

b) quer de um programa de formação profissional aprovado pela autoridade competente e 
executado principal ou inteiramente numa empresa;

c) quer de um programa de orientação destinado a facilitar a escolha de uma profissão ou de 
um tipo de formação profissional.

ARTIGO 7º

1. A legislação nacional poderá autorizar o emprego, em trabalhos leves, das pessoas de 
13 a 15 anos de idade, contanto que a execução desses trabalhos por tais pessoas:

a) não sejam susceptíveis de prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento;
b) não sejam de  natureza  a  prejudicar  a  sua assiduidade  escolar,  a  sua  participação  em 

programas de orientação ou formação profissional aprovados pela autoridade competente 
ou a sua capacidade de beneficiar da instrução recebida.

2. A legislação nacional também poderá, sob reserva das condições previstas nas alíneas 
a) e b) do anterior § 1º, autorizar o emprego ou o trabalho das pessoas de pelo menos 15 anos que 
não tenham ainda terminado a sua escolaridade obrigatória.

3. A autoridade competente determinará as actividades em que poderão ser autorizados o 
emprego ou o trabalho de acordo com os §§ 1º e 2º do presente artigo e prescreverá o número de 
horas e as condições do emprego ou do trabalho em questão.

4. Não obstante as disposições dos §§ 1º e 2º do presente artigo, um membro que tiver 
feito uso das disposições  do § 4º do artigo 2º pode, enquanto se prevalecer delas, substituir as 
idades de 13 à 15 nos indicados no § 1º pelas de 12 e 14 anos e a idade de 15 anos indicados no § 
2º do presente artigo pela de 14 anos.

ARTIGO 8º

1. Após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas, se as 
houver,  a autoridade competente  poderá,  derrogando a proibição de emprego ou de trabalho 
prevista no artigo 2º da presente convenção, autorizar, em casos individuais, a participação em 
actividades tais como espectáculos artísticos.



2. As autorizações assim concedidas deverão limitar o número de horas do emprego ou 
do trabalho autorizados e prescrever as condições dos mesmos.

ARTIGO 9º

1. A autoridade competente deverá tomar todas as medidas necessárias, incluindo sanções 
apropriadas, para assegurar a aplicação efectiva das disposições da presente convenção.

2.  A  legislação  nacional  ou  a  autoridade  competente  deverão  determinar  as  pessoas 
responsáveis pelo cumprimento das disposições que efectivam esta convenção.

3.  A  legislação  nacional  ou  a  autoridade  competente  deverão  prescrever  registos  ou 
outros documentos que o empregador deverá manter e conservar disponíveis; esses registos ou 
documentos deverão indicar o nome e a idade ou a data de nascimento, tanto quanto possível 
devidamente certificados, das pessoas empregadas por ele ou que trabalhem para ele e cuja idade 
seja inferior a 18 anos.

ARTIGO 10º

1. A presente convenção revê a Convenção Sobre a Idade Mínima (indústria), de 1919, a 
Convenção Sobre Idade Mínima (trabalho marítimo), de 1920, a Convenção Sobre Idade Mínima 
(agricultura), de 1921, a Convenção Sobre Idade Mínima (Paioleiros e fogueiros), de 1921, a 
Convenção Sobre Idade Mínima(trabalhos não industriais), de 1932, a Convenção (revista) Sobre 
a  Idade  Mínima(trabalho  marítimo),  de  1936,  a  Convenção  (revista)  Sobre  Idade 
Mínima(indústria),  de  1937,  a  Convenção(revista)  Sobre  a  Idade  Mínima(trabalhos  não 
industriais), de 1937 e a Convenção Sobre a Idade Mínima (pescadores), de 1959 e a Convenção 
Sobre  a  Idade  Mínima  (trabalhos  subterrâneos),  de  1965,  nas  condições  que  adiante  se 
estabelecem.

2. A entrada em vigor da presente convenção não impede a uma ratificação ulterior da 
Convenção (revista) Sobre a Idade Mínima (trabalho marítimo), de 1936, da Convenção (revista) 
da Idade Mínima (indústria), de 1937, da Convenção (revista) Sobre a Idade Mínima (trabalhos 
não  industriais),  de  1937,  da  Convenção  Sobre  a  Idade  Mínima(pescadores),  de  1959  e  da 
Convenção Sobre a Idade Mínima (trabalhos subterrâneos), de 1965.

3. A Convenção Sobre a Idade Mínima (indústria), de 1919,  a Convenção Sobre Idade 
Mínima (trabalho marítimo), de 1920, a Convenção Sobre Idade Mínima (agricultura), de 1921 e 
a Convenção Sobre Idade Mínima(Paioleiros e fogueiros), de 1921, ficarão fechadas e qualquer 
ratificação  ulterior  quando  todos  os  estados  membros  que  ratificaram  essas  convenções 
consentirem  neste  encerramento,  quer  ratificando  a  presente  convenção,  quer  com  uma 
declaração comunicada ao Director Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

4. A partir da entrada em vigor da presente convenção:

a) o facto  de um membro que tiver  ratificado a Convenção (revista  )  da Idade Mínima 
(indústria) de 1937, aceitar as obrigações da presente convenção a fixar, de acordo com 
artigo 2º da presente convenção, uma idade mínima de pelo menos 15 anos acarreta de 
pleno direito a denúncia imediata da Convenção(revista) da Idade Mínima (indústria), de 
1937;

b) o facto de um membro que tiver ratificado a Convenção Sobre a Idade Mínima (trabalhos 
não industriais) de 1932, aceitar as obrigações da presente convenção para trabalhos não 



industriais no sentido da dita convenção acarreta de pleno direito a denúncia imediata da 
Convenção Sobre a Idade Mínima (trabalhos não industriais ), de 1932;

c) o facto de um membro que tiver ratificado a Convenção (revista) Sobre a Idade Mínima 
(trabalhos  não industriais)  de 1937, aceitar  as obrigações  da presente  convenção para 
trabalhos não industriais no sentido da dita convenção e fixar, de acordo com artigo 2º da 
presente convenção, uma idade mínima de pelo menos 15 anos acarreta de pleno direito a 
denúncia  imediata  da  Convenção(revista)  Sobre  a  Idade  Mínima  (trabalhos  não 
industriais), de 1937;

d) o facto de um membro que tiver ratificado a Convenção (revista) Sobre a Idade Mínima 
(trabalho marítimo) de 1936, aceitar as obrigações da presente convenção para trabalho 
marítimo e ou fixar, de acordo com artigo 2º da presente convenção, uma idade mínima 
de pelo menos 15 anos ou especificar que o artigo 3º da presente convenção se aplica ao 
trabalho marítimo, acarreta de pleno direito a denúncia imediata da Convenção(revista) 
Sobre a Idade Mínima (trabalho marítimo), de 1936;

e) o  facto  de  um  membro  que  tiver  ratificado  a  Convenção  Sobre  a  Idade  Mínima 
(pescadores) de 1959, aceitar as obrigações da presente convenção para a pesca marítima 
e ou fixar, de acordo com artigo 2º da presente convenção, uma idade mínima de pelo 
menos 15 anos ou especificar que o artigo 3º da presente convenção se aplica à pesca 
marítima,  acarreta  de pleno direito  a denúncia  imediata  da Convenção Sobre a Idade 
Mínima (pescadores), de 1959;

f) o facto de um membro que tiver ratificado a Convenção Sobre a Idade Mínima (trabalhos 
subterrâneos) de 1965, aceitar as obrigações da presente convenção e ou fixar, de acordo 
com artigo 2º da presente convenção, uma idade mínima de pelo menos igual àquela que 
especificará em cumprimento da convenção de 1965 ou especificar  que essa idade se 
aplica de acordo com o artigo 3º da presente convenção, aos trabalhadores subterrâneos, 
acarreta  de  pleno  direito  a  denúncia  imediata  da  Convenção  Sobre  a  Idade  Mínima 
(trabalhos subterrâneos), de 1965

5. A partir da entrada em vigor da presente convenção:

a) a  aceitação  das  obrigações  da  presente  convenção acarreta  a  denúncia  da  Convenção 
Sobre a Idade Mínima (indústria) de 1919, em cumprimento do seu artigo 12º;

b) a aceitação da obrigações da presente convenção para a agricultura acarreta a denúncia da 
Convenção Sobre a Idade Mínima(agricultura), de 1921, em cumprimento do seu artigo 
9º;

c) a aceitação das obrigações da presente convenção para o trabalho marítimo acarreta a 
denúncia  da  Convenção  Sobre  a  Idade  Mínima  (trabalho  marítimo)  de  1920,  em 
cumprimento  do seu artigo 10º  e  da  Convenção Sobre a  Idade Mínima  (paioleiros  e 
fogueiros), de 1921, em cumprimento do seu artigo 12º.

ARTIGO 11º

As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Director Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho e por ele registadas.

ARTIGO 12º

1. A presente convenção obrigará apenas os membros da Organização Internacional do 
Trabalho cuja ratificação tiver sido regista pelo director geral.

2. Entrará em vigor 12 meses depois das ratificações de dois terços de membros terem 
sido registadas pelo director geral.



3. Posteriormente, esta convenção entrará em vigor para cada membro 12 meses após à 
data em que tiver sido registada a sua ratificação.

ARTIGO 13º

1. Todo membro que tiver ratificado a presente convenção pode denuncia-la decorrido 
um período de 10 anos a contar da data da entrada em vigor inicial da convenção, mediante uma 
comunicação  enviada  ao  Director  Geral  da  Repartição  Internacional  do  Trabalho  e  por  ele 
registada. A denúncia só produzirá efeitos um ano depois de registada.

2. Todo membro que tiver ratificado a presente convenção e que dentro do prazo de um 
ano após o termo do período de 10 anos mencionado no parágrafo anterior não ficará obrigado 
por um novo período de 10 anos e posteriormente poderá denunciar a presente convenção no 
termo de cada período de 10 anos nas condições previstas no presente artigo.

ARTIGO 14º

1.  O  Director  Geral  da  Repartição  Internacional  do  Trabalho  participará  a  todos  os 
membros  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  o  registo  de  todas  as  ratificações  e 
denúncias que lhe forem comunicadas pelos membros da Organização.

2. Ao participar aos membros da organização o registo da segunda ratificação que lhe 
tiver sido comunicada, o director geral chamará a atenção dos membros da organização para a 
data em que a presente convenção entrará em vigor.

ARTIGO 15º

O Director  Geral  da  Repartição  Internacional  do  Trabalho  comunicará  ao  Secretário 
Geral da Nações Unidas, para fins de registo, de acordo com o artigo 102º da Carta da Nações 
Unidas,  informações  completas  sobre  todas  as  ratificações  e  actos  de  denúncia  que  tiver 
registado de acordo com os artigos anteriores.

ARTIGO 16º

Sempre  que  o  julgar  necessário,  o  Conselho  de  Administração  da  Repartição 
Internacional do Trabalho apresentará  à Conferência Geral um relatório  sobre a aplicação da 
presente convenção e decidirá se há motivo para inscrever na ordem do dia da conferência a 
questão da sua revisão total ou parcial.

ARTIGO 17º

1. No caso da conferência adoptar uma nova convenção resultante da revisão total ou 
parcial da presente convenção e a não ser que a nova convenção disponha de outro modo:

a) a ratificação por um membro da nova convenção resultante da revisão pressupõe de pleno 
direito, não obstante o disposto no artigo 13º, a denúncia imediata da presente convenção, 
desde que a nova convenção resultante da revisão tenha entrado em vigor;

b) a partir da data da entrada em vigor da nova convenção resultante da revisão, a presente 
convenção deixará de estar aberta à ratificação dos membros.



2. A presente convenção permanecerá em todo o caso em vigor na sua forma e conteúdo 
para  os  membros  que  a  tiverem ratificado  e  que  não  ratificarem a  convenção  resultante  da 
revisão.

ARTIGO 18º

As versões francesa e inglesa do texto da presente convenção são igualmente autênticas.

O  Presidente  da  Assembleia  Nacional,  Roberto  António  Victor  Francisco  de 
Almeida.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 51/01, DE 17 DE AGOSTO
( D.R. Nº 38/01, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 51/01
de 17 de Agosto

Havendo necessidade de se identificar e implementar políticas, estratégias e programas 
relativas à qualificação dos Recursos Humanos para a Economia Nacional.

Tendo em conta o cumprimento do estipulado no artigo 2º da Lei nº 18/92, de 24 de 
Julho, sobre as acções fundamentais da política de emprego;

Nos termos das disposições combinadas da alínea d) do artigo 112º e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional;

Artigo  1º  -  É  criada  a  Comissão  Interministerial  para  a  Qualificação  dos  Recursos 
Humanos para a Economia Nacional.

Art. 2º - A organização, composição e atribuições da Comissão, constam do regulamento 
em anexo, o qual é parte integrante do presente decreto.

Art. 3º - Fica revogado o Despacho nº 2/95, de 7 de Abril que cria o Grupo Especial de 
Trabalho para o Desenvolvimento e Formação da Mão -de - Obra, bem como dos responsáveis 
dos Recursos Humanos dos organismos referidos no nº 1 do artigo 3º do presente regulamento.

Art.  4º  -  As dúvidas  e  omissões  resultantes  da  interpretação  e  aplicação  do presente 
decreto,  serão  resolvidas  por  despacho  do  Ministro  da  Administração  Pública,  Emprego  e 
Segurança Social.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 27 de Abril de 2001.



Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

REGULAMENTO DA COMISSÃO
 INTERMINISTERIAL PARA  A QUALIFICAÇÃO 
DOS RECURSOS HUMANOS PARA A ECONOMIA

ARTIGO 1º
(Natureza)

A  Comissão  Interministerial  para  a  Qualificação  dos  Recursos  Humanos,  adiante 
designada por (Comissão),  é um órgão multi-sectorial  que tem por objectivo a concepção,  a 
coordenação e a avaliação das políticas e programas concernentes à formação e qualificação dos 
recursos humanos para a economia nacional.

ARTIGO 2º
(Atribuições)

São atribuições da Comissão:

1. Estabelecer os mecanismos de trabalho necessários com vista à identificação e 
implementação de políticas, estratégias e programas relativos à qualificação dos 
recursos humanos para a economia nacional;

2. Adoptar uma visão concertada e integrada dos problemas e soluções relativos 
aos recursos humanos, na perspectiva da sua valorização e aproveitamento mais 
racional para a economia nacional;

3.  Avaliar  e apoiar   as  iniciativas  e programas de fomento do emprego,  auto-
emprego e de combate ao desemprego nos diferentes sectores da economia;

4. Propor e acompanhar a aplicação de medidas para o financiamento da formação 
profissional;

5.  Estudar,  avaliar  e  propor  a  adopção  de  medidas  para  o  financiamento  da 
formação dos programas sócio-económico no domínio do emprego;

6.  Estudar,  de  modo  regular,  com  a  colaboração  e  apoio  dos  organismos 
competentes,  o mercado de emprego,  do ponto de vista  do comportamento  da 
oferta e da procura de empregos, e traçar o perfil dos postos de trabalho e da mão-
de-obra disponíveis;

7. submeter ao Governo, através dos órgãos competentes, propostas e sugestões 
pertinentes sobre o estabelecimento e a implementação de políticas, estratégias e 
programas globais ou específicos relativos à valorização dos recursos humanos;

8.  Coordenar  e  harmonizar  as  iniciativas  de  fomento  do  emprego  e  do  auto-
emprego, tendo em conta a legislação existente e as orientações pertinentes do 
Governo sobre a matéria, no interesse do desenvolvimento equilibrado do País;



9. Identificar as necessidades globais de financiamento e de suporte material ao 
desenvolvimento  da  formação  profissional,  as  fontes  e  formas  possíveis  de 
financiamento e propor ao Governo as medidas pertinentes;

10.  Acompanhar  e  avaliar  os  resultados  da aplicação  dos fundos de Apoio ao 
Desenvolvimento da Formação Profissional;

11. Coordenar a articulação e o dialogo entre o Governo e os pareceres sociais em 
matéria dos recursos humanos;

12. Centralizar e coordenar a informação relativa ao comportamento do mercado 
de emprego no País;

13.  Disponibilizar  pela  forma mais  adequada a informação comportamental  do 
mercado do emprego, para a tomada de decisões do Governo;

14. Criar mecanismos para a adequação da formação profissional às necessidades 
do mercado de emprego;

15. Estabelecer mecanismos de cooperação com as empresas , associações sócio-
profissionais, outras organizações da sociedade civil e outras fontes de informação 
técnica profissional, visando a difusão de experiências do mercado do trabalho;

16.  Estabelecer  a  divulgação  e  o  intercâmbio  do  conhecimentos  científicos, 
técnicos  e  profissionais  específicos,  susceptíveis  de  contribuírem  para  a 
actualização  permanente  dos  quadros,  gestores  e  trabalhadores  dos  diferentes 
ramos de actividade económica;

17. Prestar contas da sua actividade, através de relatórios anuais.

ARTIGO 3º
(Composição)

1. A Comissão Interministerial para a Qualificação dos Recursos Humanos é composta 
pelos  titulares  dos  órgãos  da  Administração  Central  do  Estado  que  tiverem a  seu  cargo  os 
sectores  da  Administração  do  Trabalho,  da  Educação,  da  Indústria,  do  Planeamento,  da 
Agricultura, da Construção, das Obras Públicas e Urbanismo, das Pescas, da Geologia e Minas, 
da Saúde, dos Petróleos e dos Transportes.

2. Compete ao titular do órgão da Administração Central do Estado que tiver a seu cargo 
a  Administração  do  Trabalho,  a  coordenação  da  comissão,  sendo,  em caso  de  ausência  ou 
impedimento, substituído pelo titular do órgão do Planeamento.

ARTIGO 4º
(Funcionamento)

1.  A Comissão  Interministerial  para  a  Qualificação  dos  Recursos  Humanos  reúne-se, 
ordinariamente,  uma  vez  por  semestre  e  extraordinariamente  sempre  que  necessário  sob 
convocatória do seu coordenador.



2. A Comissão Interministerial para a Qualificação dos Recursos Humanos presta conta 
da sua actividade ao chefe do Governo através de relatório anual enviado ao Secretariado do 
Conselho de Ministros.

3.  Os  programas  e  planos  de  trabalho  aprovados  pelo  Governo  para  o  domínio  da 
formação, qualificação ou valorização dos recursos humanos constituirão a base fundamental de 
trabalho da Comissão.

ARTIGO 5º
(Grupo técnico)

1. O Grupo Técnico é a estrutura operacional de apoio técnico permanente à Comissão 
Interministerial para a Qualificação dos Recursos Humanos e é integrada pelos Directores Gerais 
dos  Institutos  Públicos  que  atendem  as  matérias  do  Emprego  e  Formação  Profissional,  da 
Estatística, das Pequenas e Médias Empresas, da Administração Pública, do Desenvolvimento 
Agrário, do Desenvolvimento Industrial, das Estradas de Angola e da Actividade Geológica.

2. Compete ao responsável do Instituto do Emprego e Formação Profissional dinamizar e 
coordenar  as  tarefas  do  Grupo  Técnico,  bem  como  participar,  sempre  que  convocado  nas 
reuniões da Comissão Interministerial.

3. Sempre que as necessidades de trabalho o justifiquem, poderá o coordenador do Grupo 
Técnico  convidar  representantes  dos  parceiros  sociais,  de  associações  profissionais  e 
especialistas, para o desenvolvimento de tarefas específicas.

4. O Grupo Técnico reúne sob convocatória do seu coordenador, ordinariamente uma vez 
por semestre extraordinariamente sempre que necessário.

ARTIGO 6º
(Colaboração e apoio)

O Observatório do Emprego e da Formação Profissional, bem como os demais serviços 
sectoriais ligados à recolha, análise e tratamento dos dados relativos ao mercado do emprego e da 
formação profissional, prestarão a colaboração e o apoio necessário ao Grupo Técnico, através 
dos mecanismos e das modalidades de trabalho a estabelecer.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 70/01, DE 5 DE OUTUBRO
( D.R. Nº 46/01, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 70/01



de 5 de Outubro

Considerando  que  a  organização  e  gestão  de  recursos  humanos  concorrem  para  a 
elevação do índice de produtividade, da qualidade e do crescimento das empresas;

Havendo necessidade  de  se  introduzir  a  nível  das  empresas  critérios  e  objectivos  de 
enquadramento profissional, bem como os respectivos conteúdos de trabalho e os conhecimentos 
exigidos para a ocupação de um determinado posto de trabalho;

Tendo em conta  a importância que os qualificadores ocupacionais representam para a 
correcta gestão dos recursos humanos;

Nos termos das disposições combinadas da alínea h) do artigo 110º e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

ARTIGO 1º
(Objecto)

O presente diploma obriga as empresas a elaborarem e aplicarem na sua gestão de pessoal 
qualificadores ocupacionais para cada um dos postos de trabalho existentes  na sua estrutura, 
respeitando-se sempre a especificidade própria de cada empresa.

ARTIGO 2º
(Âmbito)

O presente diploma aplica-se a todas as empresas privadas, públicas, mistas, nacionais e 
estrangeiras.

ARTIGO 3º
(Definição)

1. Para efeitos do presente diploma, qualificador ocupacional é a descrição de todos os 
postos de trabalho da empresa, organizados sistematicamente de forma funcional e hierárquica, 
contendo para cada posto o conteúdo do trabalho,  o  perfil  exigido  para o seu exercício  e  a 
remuneração correspondente.

2.  O  qualificador  ocupacional  constitui  elemento  fundamental  para  a  colocação  do 
trabalhador no posto de trabalho.

ARTIGO 4º
(Prazo de aplicação)

É concedido o período de seis meses às empresas referidas no artigo 2º para a criação de 
condições adequadas com vista à implementação do disposto no presente diploma.

ARTIGO 5º
(Violações)

As violações às disposições previstas no presente diploma são punidas com multa entre 
10 à 15% do fundo salarial mensal da empresa.

ARTIGO 6º



(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma serão 
resolvidas por despacho do Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social.

ARTIGO 7º
(Vigência)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda , aos 27 de Abril de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 81/01, DE 19 DE OUTUBRO
( D.R. Nº 48/01, 1ª SÉRIE )

Decreto nº 81/01
de 19 de Outubro

Considerando que o Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas é uma 
entidade pública vocacionada para a promoção e formação do empresariado nacional;

Tendo em conta que no âmbito da reestruturação do Sistema Financeiro Nacional,  as 
Pequenas e Médias Empresas têm merecido uma particular atenção;

Havendo necessidade  de  se  desenvolverem acções  concertadas  no sentido  de  dotar  o 
Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas da dinâmica e eficiência necessária 
para a prossecução do seu papel à nível da economia nacional;

Atendendo a que a materialização daquelas acções passa pela adaptação da sua estrutura 
orgânica para a realização dos objectivos preconizados;

Nos termos das disposições combinadas  da alínea f) do artigo 112º  e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º - É aprovado o estatuto orgânico do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas, anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.

Art.  2º  -  É revogada toda a  legislação  que contrarie  o disposto no presente  diploma, 
nomeadamente o Decreto nº 39-I/92, de 28 de Agosto.



Art. 3º - As dúvidas e omissões que surgirem da interpretação e aplicação do presente 
diploma serão resolvidas por decreto executivo do Ministro das Finanças.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros , em Luanda, aos 15 de Agosto de 2001.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

_________________

ESTATUTO ORGÂNICO DO INSTITUTO
NACIONAL DE APOIO ÀS PEQUENAS

E MÉDIAS EMPRESAS

ARTIGO 1º
(Natureza)

1. O Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas doravante denominada 
por  INAPEM  é  uma  pessoa  colectiva  dotada  de  personalidade  e  capacidade  jurídica  e  de 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sob tutela do Ministério das Finanças.

O Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Medias Empresas rege-se pelas disposições 
do presente diploma, pelo Decreto-lei nº 1/01, de 24 de Maio e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2º
(Âmbito)

O Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas tem a sua sede na Cidade 
de Luanda e desenvolve a sua actividade em todo território nacional.

ARTIGO 3º
(Atribuições)

São atribuições do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Média Empresas:

a) prestar serviços de formação e capacitação empresarial, assistência técnica e consultoria 
às Pequenas e Média empresas  nacionais  nos mais  variados sectores da economia do 
País;

b) apoiar o fortalecimento e modernização da estrutura empresarial do País no que se refere 
às Pequenas e Médias Empresas;

c) promover o desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas.

ARTIGO 4º
(Órgãos e serviços)

a) o Conselho de Administração;
b) o Conselho Consultivo;



c) o Conselho Fiscal.

São serviços do ENAPEM:

a) os Gabinetes Técnicos;
b) os Centros de Serviço;
c) o Secretariado Executivo.

A organização e funcionamento dos serviços será objecto de regulamentação própria a 
aprovar pelo Conselho de Administração do instituto.

ARTIGO 5º
(Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração é composto por três membros, sendo um presidente e 
dois  administradores,  que  exercerão  as  suas  funções  em comissão  de  serviço,  por  períodos 
renováveis de quatro anos.

2. O Conselho de Administração é nomeado pelo Ministro das Finanças.

ARTIGO 6º
(Competência do Conselho de Administração)

1.  Compete  ao  Conselho  de  Administração  assegurar  a  gestão  corrente  do  Instituto 
Nacional  de  Apoio  às  Pequenas  e  Médias  Empresas  e  praticar  os  actos  que  se  mostrarem 
necessários à prossecução dos seus objectivos, nomeadamente:

a) elaborar  as propostas de orçamento,  de estrutura orgânica e do quadro de pessoal  do 
Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e submetê-la a aprovação do 
Ministro das Finanças;

b) elaborar a política de formação, consultoria e assistência técnica às pequenas e médias 
empresas,  bem como os programas de trabalho anuais e plurianuais  do instituto que 
deverão ser aprovados pelo Ministro das Finanças;

c) aprovar o regulamento interno do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas;
d) submeter à apreciação do Conselho Fiscal, até ao fim de cada trimestre, o balancete do 

Razão referente ao último dia do trimestre anterior, acompanhado dos desdobramentos 
que se mostrarem necessários;

e) proceder à divulgação dos serviços a conceder pelo Instituto de Apoio às Pequenas e 
Médias Empresas;

f) orientar as actividades e gerir os recursos do Instituto de modo assegurar a realização dos 
seus objectivos estatuários e o cumprimento do plano de actividade e orçamentos anuais;

g) executar e fazer cumprir os preceitos legais relacionados com a actividade do Instituto 
Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas;

h) estabelecer relações e contactos com quaisquer outros órgãos e serviços do Estado, bem 
como com instituições públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras que, de algum modo 
e em qualquer momento, tenham a ver com a actividade do Instituto Nacional de Apoio 
às Pequenas e Médias Empresas;

i) aprovar  o  Plano  de  Contas  do  Instituto  Nacional  de  Apoio  às  Pequenas  e  Médias 
Empresas;



j) elaborar nas datas estabelecidas por lei o relatório e contas do exercício e submetê-los, 
com o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, à aprovação do Ministro das 
Finanças;

k) propor  ao  Ministério  das  Finanças  as  acções  técnicas  susceptíveis  de  estimularem o 
surgimento de pequenas e médias empresas, bem como a promoção de um tratamento 
diferenciado para as mesmas;

l) desenvolver quaisquer outras acções que se mostrem necessárias ou convenientes para o 
bom desempenho das suas atribuições.

2. O Conselho de Administração é responsável pelos actos que autorize sem observância 
dos  preceitos  legais,  não  lhe  sendo  lícito  invocar  qualquer  determinação  superior  relativa  à 
decisão tomada que não tenha sido formulada por escrito.

3.  As  remunerações  dos  membros  do  Conselho  de  Administração  serão  fixadas  pelo 
Ministro das Finanças.

ARTIGO 7º
(Conselho Consultivo)

1.  O  Conselho  Consultivo  é  o  órgão  de  assessoria  e  consulta  do  Conselho  de 
Administração do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas sobre a estratégia 
de  actuação  e  os  serviços  a  prestar,  bem como  qualquer  outro  assunto  que  o  Conselho  de 
Administração entenda submeter-lhe.

2. O Conselho Consultivo integra:

a) um representante do Ministério das Finanças, que preside;
b) um representante do Ministério do Planeamento;
c) um representante do Ministério da Administração Pública, Emprego e segurança social

3.  O  Ministro  das  Finanças  poderá  solicitar  que  representantes  de  outros  órgão  da 
administração do Estado ou sector privado participem pontualmente nas reuniões do Conselho 
Consultivo, sempre que julgue a sua participação conveniente ou necessária.

4.  Os  membros  do  Conselho  Consultivo  são  nomeados  por  despacho  do  Ministro  das 
Finanças.

5. Os membros do Conselho Consultivo terão direito a uma remuneração que será fixada 
pelo Ministro das Finanças

6.  O  Presidente  do  Conselho  de  Administração  participa  nas  reuniões  do  Conselho 
Consultivo.

ARTIGO 8º
(Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal é o órgão de controlo e de fiscalização ao qual cabe analisar e emitir 
pareceres sobre os assuntos de natureza financeira e patrimonial.

2.  O  Conselho  Fiscal  é  constituído  por  três  membros  nomeados  pelo  Ministro  das 
Finanças, sendo um presidente e dois vogais.



3. Os membros do Conselho Fiscal exercem as funções por períodos renováveis de quatro 
anos.

4. As funções dos membros do Conselho Fiscal poderão ser exercidas cumulativamente 
com as outras funções profissionais que não se mostrem incompatíveis.

5. Os membros do Conselho Fiscal terão direito a uma remuneração que será fixada pelo 
Ministro das Finanças.

ARTIGO 9º
(Competência do Conselho Fiscal)

Incumbe ao Conselho Fiscal:

a) emitir parecer sobre o cumprimento das normas reguladoras da actividade do INAPEM;
b) emitir parecer sobre a proposta de orçamento e relatório de actividade do INAPEM;
c) emitir parecer sobre o balanço e contas anuais do INAPEM;
d) proceder  à  verificação  regular  dos  fundos  existentes  e  fiscalizar  a  escrituração  da 

contabilidade;
e) assistir,  quando  o  considere  necessário,  às  reuniões  do  Conselho  de  Administração, 

podendo participar nos debates, mas sem direito a voto;
f) submeter  à  consideração  do  Ministro  das  Finanças  relatórios  sobre  matérias  de  sua 

alçada.

ARTIGO 10º
(Reuniões, convocatória e deliberações)

1. O Conselho de Administração do Instituto reúne ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente sempre que necessário, por convocatória do presidente ou por requerimento 
da maioria dos seus membros.

2. O Conselho Fiscal reúne ordinariamente de rês em três meses e extraordinariamente 
sempre  que  necessário,  por  convocação do seu presidente  ou do presidente  do Conselho de 
Administração.

3.  O  Conselho  Consultivo  reúne  ordinariamente  de  três  em  três  meses  e 
extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do seu presidente.

4. As convocatória para as reuniões dos órgãos do INAPEM são feitas com pelo menos 
10  dias  de  antecedência,  devendo  conter  a  indicação  precisa  dos  assuntos  a  tratar  e  ser 
acompanhada dos documentos sobre os quais o órgão é chamado a pronunciar-se.

5. As deliberações do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são tomadas por 
maioria  de votos  dos  membros  presentes,  tendo o presidente,  ou quem o substituir,  voto de 
qualidade em caso de empate na votação.

ARTIGO 11º
( Recursos)

Constituem recursos do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas:

a) o seu fundo de constituição;



b) as dotações atribuídas pelo O.G.E.;
c) as receitas provenientes da prestação de serviços;
d) o produto da venda de bens próprios, serviços e da constituição de direitos sobre eles;
e) quaisquer outros recursos que legalmente lhe venham a ser atribuídos.

ARTIGO 12º
(Organigrama)

É anexo a esse diploma o organigrama do INAPEM.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

_____________________

Organigrama do Instituto Nacional de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas

INSERIR

===== QUADRO DA ORGANIGRAMA ===

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DESPACHO CONJUNTO Nº 398/01, DE 18 DE DEZEMBRO
( D.R. Nº 61/01, 1ª SÉRIE )

Despacho conjunto nº 398/01
de 18 de Dezembro

Convindo  constituir  os  Comités  Técnicos,  com  vista  à  implementação  interna  do 
Protocolo sobre a Educação e Formação no âmbito da SADC;

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determina-se:

Artigo  1º  -  São instituídos  os  Comités  Técnicos  Nacionais  para a  Implementação  do 
Protocolo sobre a Educação e Formação da SADC com as atribuições seguintes:

a) apoiar e aconselhar os Ministros respectivos nas actividades do sector;



b) trabalhar na aplicação interna das resoluções saídas das reuniões de Ministros do Sector 
da SADC

c) colaborar com os Comités dos demais Países da SADC na harmonização dos Sistemas de 
Educação e Formação;

d) recolher  as  informações  necessárias  e  proceder  a  estudos  para  a  implementação  do 
protocolo;

e) divulgar  as informações  e decisões  saídas das reuniões de Ministros e velar  pela  sua 
execução.

Art. 2º - O Comité Técnico para o Ensino Básico é integrado por:

Director Nacional para o Ensino geral –coordenador;
Representante do INIDE –coordenador –adjunto;
Representante do INFQ;
Representante do Sindicato de Professores.

Art. 3º - O Comité para a Educação Média e Formação é constituído por:

Director Nacional para o Ensino Técnico Profissional – coordenador;
representante do INEFOP – coordenador - adjunto;
representante do INFQ;
representante de instituições de ensino privado (técnico).

Art. 4º - O Comité para o Ensino Superior é constituído por:

Representante do Ensino Superior Público – coordenador;
Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia – coordenador – adjunto;
Representante do Ensino Superior Privado.

Art. 5º - O Comité para a Educação permanente é constituído por:

Director do INEDA – coordenador;
Um funcionário do INFQ – coordenador – adjunto;
representante do INIDE;
representante do Sindicato de Professores.

Art. 6º - O Comité para as Bolsas de Estudo é integrado por:

Director do INABE – coordenador;
representante da DNASE – coordenador – adjunto;
representante da DNETP;
representante do Ensino Superior;
representante do DNRH;
representante do INEFOP;
representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Art. 7º - O Comité Técnico para o Ensino à Distância é integrado por:

Director do INFQ – coordenador;
representante da DNEG – coordenador  - adjunto;
representante do INEDA;
representante do INIDE.



Art. 8º - O Comité Técnico de Acreditação e Qualificação é constituído por:

Director do Gabinete Jurídico – coordenador;
representante do INIDE – coordenador – adjunto;
representante do INFQ;
um representante de cada uma das Direcções de Ensino.

Art. 9º - O Comité Director sobre Políticas de Desenvolvimento da Educação, Gestão e 
Planificação é integrado por:

Director do Gabinete de Estudos e Planeamento – coordenador;
Secretário geral – coordenador – adjunto;
representante do INFQ.

Art. 10º - 1. Os coordenadores e coordenadores – adjuntos dos Comités Nacionais serão 
os pontos de contactos para os respectivos Comités Técnicos à nível da SADC.

2. O ponto de contacto nacional da SADC para o Sector da Educação terá a coordenação 
geral dos trabalhos dos vários Comités Nacionais, coadjuvados pelo Secretário Geral do 
Ministério da Educação e Cultura.

Publique-se.

Luanda, aos 3 de Agosto de 2001.

O Ministro da Educação e Cultura, António Burity da Silva Neto.
O Ministro da Administração Pública, Emprego e segurança Social, António Domingos 
Pitra Costa neto.
O Ministro da Ciência e Tecnologia, João Baptista NGandagina

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 80/01, DE 28 DE DEZEMBRO
(D.R. Nº 64/01, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo nº 80/01
de 28 de Dezembro

Havendo necessidade de se aprovar os modelos de Contrato de Trabalho nos termos 
previstos no nº 4  do artigo 13º da Lei nº 2/00, de 11 de Fevereiro, Lei Geral do Trabalho;

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:



Artigo 1º - São aprovados os modelos de Contrato de Trabalho por tempo indeterminado 
e por tempo determinado, anexos a este decreto executivo que dele são parte integrante.

Art. 2º - Este decreto executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Novembro de 2001.

O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.

INSERIR OS DOIS      MODELOS DOS CONTRATOS   
POR :

Tempo Indeterminado
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

.

Tempo  Determinado 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………

2002
MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA



DESPACHO CONJUNTO Nº 29/02, DE 8 DE FEVEREIRO
( D.R. Nº 11/02, 1ª SÉRIE )

Despacho conjunto nº 29/02
de 8 de Fevereiro

Convindo constituir os Comités Técnicos, com vista à implementação interna do 
Protocolo sobre a Educação e Formação no âmbito da SADC;

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determina-se:

Artigo 1º - São instituídos os Comités Técnicos Nacionais para a implementação do 
Protocolo sobre a Educação e Formação da SADC com as atribuições seguintes:

a) apoiar e aconselhar os Ministros respectivos nas actividades do sector;
b) trabalhar na aplicação interna das resoluções saídas das reuniões de Ministros do sector 

da SADC;
c) colaborar com os Comités dos demais países da SADC na harmonização dos Sistemas de 

Educação e Formação;
d) recolher as informações necessárias e proceder a estudos para a implementação do 

protocolo;
e) divulgar as informações e decisões saídas das reuniões de Ministros e velar pela sua 

execução.

Art. 2º - O Comité Técnico para o Ensino Básico é integrado por:

Director Nacional para o Ensino Geral – coordenador;
Representante do INIDE – coordenador-adjunto;
Representante do INFQ;
Representante do Sindicato de Professores.

Art. 3º - O Comité para Educação Média e Formação é constituído por:

Director Nacional para o Ensino Técnico profissional – coordenador;
Representante do INEFOP – coordenador-adjunto;
Representante do INFQ;
Representante de Instituições de Ensino Privado(Técnico).

Art. 4º - O Comité para o Ensino Superior é constituído por:

Representante do Ensino Superior Público – coordenador;
Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia – coordenador – adjunto;
Representante do Ensino Superior Privado.

Art. 5º - O Comité para a Educação Permanente é constituído por:

Director do INEDA – coordenador;
Um funcionário do INFQ – coordenador – adjunto;
Representante do INIDE;
Representante do sindicato de Professores.



Art. 6º - O Comité para as Bolsas de Estudo é integrado por:

Director do INABE – coordenador;
Representante da DNASE – coordenador – adjunto;
Representante da DNETP;
Representante do Ensino Superior;
Representante da DNRH;
Representante do MINCIT.

Art. 7º - O Comité para o Ensino à Distância é integrado por:

Director do INFQ – coordenador;
Representante da DNEG – coordenado – adjunto;
Representante do INEDA;
Representante do INIDE.

Art. 8º - O Comité Técnico de Acreditação e Qualificação é constituído por:

Director do Gabinete Jurídico – coordenador;
Representante do INIDE – coordenador – adjunto;
Representante da INFQ;
Um representante de cada uma das direcções de  ensino.

Art. 9º - O Comité Director sobre Políticas de desenvolvimento da Educação, Gestão e 
Planeamento é integrado por:

Director do Gabinete de Estudos e Planeamento – coordenador;
Secretário Geral – coordenador – adjunto;
Representante do INFQ.

Art. 10º - 1. Os coordenadores e coordenadores – adjuntos dos Comités Nacionais serão 
os pontos de contactos para os respectivos Comités Técnicos à nível da SADC.

2. O Ponto de Contacto Nacional da SADC para o sector da educação terá a coordenação 
geral dos trabalhos dos vários Comités Nacionais, coadjuvado pelo Secretário geral do 
Ministério da Educação e Cultura.

Publique-se.

Luanda, aos 3 de Agosto de 2001.

O Ministro da Educação e Cultura, António Burity da Silva.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Pitra Neto.

O Ministro da Ciência e Tecnologia, João Baptista NGandagina.
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CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 43/03, DE 4 DE JULHO
( D.R. Nº 52/03, Iª SÉRIE )

Decreto nº 43/03
 de 4 de Julho

                 A infecção pelo vírus de Imuno-Deficiência Humana (HIV) e o desenvolvimento do 
Síndroma de Imuno-Deficiência Adquirida(SIDA) constituem, na actualidade, uns dos maiores 
problemas de saúde que a sociedade enfrenta relativamente à implementação dos direitos sociais 
legalmente  protegidos,  nomeadamente  o  direito  ao  emprego,  ao  trabalho  e  à  formação 
profissional.

                Por esse motivo, reconhece-se a necessidade da vigência de um regulamento sobre o 
HIV/SIDA, emprego e formação profissional, na esteira das recomendações da ONUSIDA, que 
estabeleça,  defina  e  regule  as  formas,  os  métodos  e  comportamentos  de  protecção  dos 
trabalhadores  que devem ser  observados pelas  entidades  empregadoras  no local  de trabalho, 
pelos  centros  de  emprego  e  de  formação  profissional,  baseados  no  respeito  pelos  princípios 
fundamentais dos direitos da pessoa humana e nas directrizes internacionais, nomeadamente, nas 
normas éticas de saúde no local de trabalho, na formação profissional e na adopção de práticas e 
atitudes de solidariedade e respeito para com os indivíduos afectados.

              Nos termos das disposições combinadas da alínea d) do artigo 112º e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

             Artigo 1º - É aprovado o regulamento sobre o HIV/SIDA, Emprego e Formação 
Profissional anexo ao presente decreto e que dele faz parte integrante.

             Art. 2º - As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente 
decreto  serão  resolvidas  por  despacho  conjunto  dos  Ministros  da  Administração  Pública, 
Emprego e Segurança Social e da Saúde.

            Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

            Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 25 de Abril de 2003.

             Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.



Promulgado aos 20 de Abril de 2003.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

REGULAMENTO SOBRE O HIV/SIDA, 
EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CAPITULO I
Considerações Gerais

ARTIGO 1º
(Objecto )

                 O presente regulamento estabelece as regras de carácter obrigatório para as entidades  
empregadoras,  instituições  de  emprego  e  formação  profissional  sobre  os  mecanismos  de 
protecção  dos  cidadãos  seropositivos  e  afectados  com o HIV/SIDA no emprego  e  formação 
profissional, bem como relativas a adopção de condutas e práticas preventivas à propagação e 
disseminação do HIV/SIDA.

ARTIGO 2º
( Âmbito )

            O presente regulamento aplica-se aos organismos e instituições da administração central 
e local do Estado, às empresas publicas, mistas e privadas nacionais e estrangeiras, cooperativas 
e ainda instituições de emprego e formação profissional, independentemente da sua dimensão.

ARTIGO 3º
( Implementação )

           1. A implementação do presente regulamento é assegurada pelos organismos do Estado 
que  superintendem os  sectores  da administração  pública  e  do trabalho,  bem como da saúde 
pública.

           2. Cabe em especial aos serviços ligados à saúde pública, em particular ao Programa 
Nacional da Luta contra a SIDA, e aos serviços da Inspecção Geral do Trabalho e do emprego e 
formação profissional dinamizar as actividades necessárias para o cumprimento do estabelecido 
no presente regulamento.

          3. Através dos mecanismos apropriados podem ser estabelecidas formas de cooperação e 
participação  dos  parceiros  sociais  e  demais  organizações  interessadas  na  implementação  dos 
programas aprovados.

ARTIGO 4º
( Definições )

               As definições que permitem uma melhor compreensão deste regulamento constam do 
anexo ao presente diploma e que dele é parte integrante.

CAPITULO II
Educação, Sensibilização e Prevenção



ARTIGO 5º
( Programa )

                  1. As entidades referidas no nº 1 do artigo 3º, em colaboração com as associações 
sindicais e empregadoras respectivas devem estabelecer programas de educação e sensibilização 
sobre  o  HIV/SIDA  encorporando  para  o  efeito  familiares  próximos  dos  trabalhadores  e 
formandos.

                 2. Na implementação do disposto no número anterior deve-se ter presente o seguinte:

a) prevenção  através  da  educação,  informação,  sensibilização  sobre  as  Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST ) e o HIV/SIDA;

b) promoção, distribuição de preservativos e aconselhamento.

CAPITULO III
Acesso ao Emprego e Formação Profissional

ARTIGO 6º
( Acesso e controlo )

                 1. Não é permitido em circunstância alguma a realização do teste para detecção de 
anti-corpos anti-HIV como pré-requisito na admissão ao emprego, nem o controlo forçado do 
HIV/SIDA no local de trabalho, salvo a pedido do candidato ou do trabalhador, exceptuando-se 
os casos legalmente exigidos.

                2. O controlo voluntário do HIV a pedido do candidato e do trabalhador deve ser 
realizado  por  entidades  devidamente  qualificadas  e  credenciadas  pelos  serviços  nacionais  de 
saúde.

ARTIGO 7º
( Confidencialidade )

               1. Os trabalhadores, candidatos ao emprego e à formação profissional, portadores de 
HIV/SIDA não são obrigados a informar sobre o seu estado de seropositivvidade às entidades 
empregadoras e responsáveis pelas instituições de emprego e de formação profissional ou seus 
representantes, exceptuando-se os casos legalmente exigidos.

              2. A informação do estado de saúde do trabalhador e do formando em relação ao  
HIV/SIDA não deve ser revelada sem o seu consentimento, exceptuando-se os casos legalmente 
exigidos.

CAPITULO IV
Situação Laboral e Formativa

ARTIGO 8º
( Situação laboral e formativa )

              1. A seropositividade não deve ser um factor a considerar em relação ao despedimento e 
promoção dos trabalhadores  ou formandos,  devendo a sua situação ou formação profissional 
basearem-se em critérios de igualdade de oportunidade definidas na lei para exercer uma função 
laboral ou determinado nível de formação profissional.



              2. A transferência do cidadão seropositivo de um determinado posto de trabalho ou de 
um centro de formação profissional para outro, deve decorrer da necessidade de melhor ajustar-
se a condição física do trabalhador em função do seu estado de saúde.

              3. A seropositividade não deve ser um factor a ter em conta na formação profissional, 
superação e capacitação técnico-profissional do cidadão.

              4. Os trabalhadores e formandos infectados pelo HIV devem manter o vínculo laboral 
ou de formação desde que revelem aptidão nas condições decorrentes do contrato.

              5. Na eventualidade de agravamento da situação clínica do seropositivo e sendo 
necessário recorrer a suspensão do contrato,  as entidades empregadoras não devem alterar as 
condições remuneratórias enquanto se mantiver vinculado às instituições, empresas ou centros de 
formação  profissional,  pondo  termo  à  sua  prestação  apenas  em  caso  de  ameaça  de  morte, 
devidamente atestada por entidade médica competente.

ARTIGO 9º
( Segurança e saúde no trabalho )

                  1. Os trabalhadores e formandos infectados com o HIV/SIDA têm direito e acesso a 
tratamento médico sem discriminação, nos termos e condições estabelecidas na lei relativamente 
às licenças por doença.

                 2. Sempre que as condições medico-sanitárias não permitam os trabalhadores e 
formandos  devem  continuarem  a  exercer  a  sua  actividade  normal  ou  prosseguirem  a  sua 
formação profissional, deve-se-lhes oferecer trabalho ou formação alternativas, sem prejuízo dos 
benefícios decorrentes do contrato.

ARTIGO 10º
( Segurança social )

               O trabalhador seropositivo beneficia dos mesmos direitos sociais e económicos 
previstos no regime geral para os trabalhadores infectados de tuberculose, lepra, tripanossomíase 
humana, cancro e doenças mentais graves.

ARTIGO 11º
( Benefícios profissionais )

               1. As instituições de formação profissional e as associações afins devem assegurar que 
os benefícios  profissionais aos trabalhadores  e formandos infectados não sejam prejudicados, 
proporcionando-lhes a devida assistência.

                2. Os projectos medico-sanitários das empresas e instituições públicas não devem ser 
discriminados em relação ao HIV/SIDA e devem proporcionar benefícios legais para todos os 
trabalhadores e formandos independentemente do seu estado clínico.

ARTIGO 12º
( Aconselhamento )

                As entidades empregadoras em colaboração com as associações sindicais e patronais 
devem criar  métodos  de  aconselhamento  que  permitam  levar  ao  conhecimento  de  todos  os 



trabalhadores  dos  seus  direitos,  garantias  e  outros  benefícios,  tal  como,  assistência  médica, 
seguro de vida e as demais formas de protecção social.

CAPITULO V
Protecção e Garantias

ARTIGO 13º
( Riscos profissionais )

                Em caso de detecção de riscos profissionais de transmissão da infecção do HIV/SIDA, 
as entidades empregadoras devem tomar medidas preventivas que promovam a redução de tais 
riscos,  a  formação  e  informação  precisa  dos  perigos  que  resultam  do  incumprimento  ou 
cumprimento defeituoso das normas de prevenção sobre o HIV/SIDA.

ARTIGO 14º
( Compensação )

               1. Os trabalhadores infectados pelo HIV no exercício da sua actividade profissional ou 
durante a sua formação profissional têm direito a compensação ou indemnização, nos termos da 
lei.

                 2. Sempre que ocorra necessidade inadiável para a transferência de trabalhadores e 
formandos infectados com o HIV, as entidades empregadoras são obrigadas a facilitar o processo 
de deslocação com as suas famílias ou pessoas a seu cuidado.

                3. Aos trabalhadores cuja ocupação exija viagens de rotina devem as entidades 
empregadoras assegurar os meios que minimizem os riscos de infecção,  incluindo o acesso à 
informação e preservativos.

ARTIGO 15º
( Protecção contra a injúria )

               1.  Os trabalhadores  seropositivos  devem ser  protegidos  da estigmatização  e 
discriminação dos colegas, empregadores e clientes.

               2.  A ofensa,  estigmatização  e  discriminação de trabalhadores  infectados  pelo 
HIV/SIDA, por parte  dos responsáveis  e trabalhadores,  constitui  violação  grave do dever  de 
respeito, estabelecido nos artigos 43º e 46º, da Lei Geral do Trabalho.

               3. As entidades empregadoras e instituições de formação profissional devem, nos 
termos da lei, sancionar disciplinarmente os autores das condutas referidas no número anterior.

ARTIGO 16º
( Violações )

              1. A violação do disposto no presente regulamento pelas entidades empregadoras e 
responsáveis das instituições de formação profissional é punível com multas que variam de 2 a 5 
vezes o salário médio mensal praticado na empresa.

              2. Nos casos em que se verifiquem a existência de dolo, coacção ou outros meios 
fraudulentos,  a  respectiva  multa  poderá ser  agravada  até  ao décuplo  do previsto  no número 
anterior, sem prejuízo do correspondente procedimento criminal.



ARTIGO 17º
( Aplicação das multas )

             1. A fiscalização, controlo e aplicação das multas, ao abrigo do presente regulamento, é 
da responsabilidade da Inspecção Geral do Trabalho, que para o efeito levantará o respectivo 
auto de notícia.

              2. O produto das multas por transgressão das normas estabelecidas no presente 
regulamento servirá de apoio às acções sobre o HIV/SIDA coordenadas pelo Programa Alargado 
de Luta contra a SIDA, sendo distribuído nas seguintes proporções:

a) 50% para o Orçamento do Governo Central ( a consignar ao Programa Nacional 
de Luta contra a SIDA);

b) 20% para o Ministério da Saúde;
c) 20% para a Segurança Social;
d) 10% para a Inspecção Geral do Trabalho.

ANEXO

A que se refere o artigo 4º do regulamento que antecede

( Definições )

                      1. Regulamento sobre o HIV/SIDA, emprego e formação profissional: o conjunto 
de normas a ter em conta na protecção dos cidadãos seropositivos para o HIV/SIDA e afectados, 
no emprego e formação profissional, educação para a saúde com vista à observância por parte 
dos indivíduos seropositivos, de condutas e práticas sexuais isentas do risco de propogação e 
disseminação do HIV na sociedade.

                    2. Emprego: o estatuto social abstracto conferido ao cidadão nacional ou estrangeiro, 
para a sua vinculação ao trabalho produtivo e remunerado, por conta de outrém, proporcionado 
pelas instituições de direito público ou privado, relacionado com o desenvolvimento económico 
e social.

                    3. Formação profissional: o processo através do qual os jovens e adultos adquirem e  
desenvolvem conhecimentos  e  aptidões  profissionais  gerais  e  específicas,  atitudes  e  práticas 
directamente  relacionadas  com o  exercício  de  uma  profissão,  que  complementa  a  formação 
escolar, no quadro da educação permanente visando uma melhor integração do indivíduo na vida 
socialmente útil.

                4. IST: Infecções Sexualmente Transmissíveis.

                 5. Trabalhador: toda a pessoa singular nacional ou estrangeira residente, que 
voluntariamente  se obriga a colocar  a  sua actividade profissional,  mediante  remuneração,  ao 
servico dum empregador, no âmbito da organização e sob direcção e autoridade deste.

                6. Estagiário: toda a pessoa singular nacional ou estrangeira residente, que voluntária 
ou  obrigatoriamente  esteja  vinculada  a  um processo  de  estágio  nas  empresas,  organismos  e 
instituições de formação profissional.

                7. Aprendiz: todo cidadão nacional ou estrangeiro com idade activa e legalmente 
vinculado a um processo de formação profissional metódico, completo e prático em regime de 



aprendizagem que tenha por finalidade assegurar o desenvolvimento da capacidade individual ou 
colectiva e a aquisição de conhecimentos necessários à execução de uma profissão qualificada, 
podendo conferir um grau de equivalência escolar que compreende:

a) uma formação específica de carácter técnico profissional ministrada na empresa e nas 
instituições de emprego e formação profissional, reconhecidas pelo Instituto Nacional 
de Emprego e Formação Profissional (INEFOP);

b) uma formação geral ministrada em estabelecimentos oficiais ou particulares de ensino 
pertencentes a empresa ou outras instituições de direito público ou privado.

             8. Formando:  todo cidadão nacional ou estrangeiro com idade activa que esteja 
legalmente vinculado ao processo de aquisição de conhecimentos e aptidões profissionais gerais 
e específicas directamente relacionados com o exercício de uma profissão que complementa a 
formação escolar no quadro da educação permanente visando uma melhor integração social do 
indivíduo.

               9. Local de trabalho: o centro de trabalho onde o trabalhador exerce a sua actividade 
com regularidade e permanência.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
O Presidente da  República,  JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

2004
ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 8/04, DE 1 DE NOVEMBRO
(D.R. Nº 88/04, 1ª SÉRIE )

Lei nº 8/04
de 1 de Novembro

A  Síndroma  de  Imunodeficiência  Adquirida  –  SIDA  –  é,  actualmente,  uma  doença 
incurável  e  mortal  que  tem  vindo  a  dizimar  milhares  de  pessoas  em  todo  o  mundo,  com 
tendência ao crescimento acelerado, constituindo deste modo uma ameaça ao desenvolvimento 
sócio-económico da humanidade.

O  combate  à  epidemia  da  SIDA  requer  a  adopção  de  medidas  urgentes  e  eficazes, 
estabelecendo-se normas que visam por um lado o controlo e prevenção da infecção pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana – VIH e a Síndroma de Imunodeficiência Adquirida –SIDA – e por 
outro promover a protecção das pessoas infectadas.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º, da Lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte:

LEI  SOBRE  O  VÍRUS
DA  IMUNODEFICIÊNCIA  HUMANA – VIH
E  A  SÍNDROMA  DE  IMUNODEFICIÊNCIA



ADQUIRIDA – SIDA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Objecto)

A presente lei visa:

a) garantir a protecção e promoção integral da saúde das pessoas mediante a adopção de 
medidas necessárias para a prevenção, controlo, tratamento e investigação do VIH/SIDA;

b) estabelecer os direitos e deveres das pessoas infectadas pelo VIH ou doente da SIDA, do 
pessoal da saúde e outro em situação de risco ou contágio, bem como da população em 
geral.

ARTIGO 2º
(Definições)

Para efeitos da presente lei, entende-se por:

a) Anti-retroviral (ARV) – medicamento que diminui a capacidade de agressão do vírus – 
VIH  –  retardando  a  progressão  da  imunodeficiência  e/ou  restaurando,  tanto  quanto 
possível, a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa infectada;

b) Anticorpos  –  substâncias  que  se  formam  no  organismo  para  reconhecer/detectar  os 
agentes estranhos( antigénios) que penetrem no organismo;

c) Biossegurança  –  conjunto de  medidas  preventivas  destinadas  a  manter  o  controlo  de 
factores  de  risco  laboral  procedentes  de  agentes  biológicos,  físicos  ou  químicos  que 
podem pôr  em risco  a  segurança  dos  trabalhadores,  pacientes,  visitantes  ou  do meio 
ambiente;

d) Comissão  Nacional  de  Luta  Contra  a  SIDA  (CNLS)  –  organismo  multissectorial  e 
pluridisciplinar, criado para coordenar e orientar a luta contra o VIH/SIDA e as grandes 
endemias, bem como estabelecer a necessária articulação a nível internacional;

e) Diagnóstico – determinação de uma doença através de sintomas e sinais sugestivos que o 
individuo apresenta, assegurado pela confirmação laboratorial e/ ou de imagem;

f) Evolução crónica – conjunto de transformações de carácter progressivo que demoram 
muito tempo no decorrer de uma doença;

g) Condição serológica – condição em que se encontra o plasma/sangue de um indivíduo 
são ou doente;

h) Evolução da doença – sequência de transformações lentas ou rápidas que ocorrem numa 
doença;

i) Infectado  –  indivíduo  que  se  encontra  contagiado  por  um  agente  infeccioso  e  que 
apresenta ou não sinais da doença;

j) Infeccioso – que produz infecção(contagiosa/transmissível);
k) Infecção – acção originada por agentes patogénicos dentro de um organismo vivo;
l) Infecções  de  transmissão  Sexual  (ITS)  –  infecções/doença  que  se  transmitem 

fundamentalmente  através  de  relações  sexuais  desprotegidas,  isto  é,  sem  uso  de 
preservativo;

m) VIH – Vírus de Imunodeficiência Humana;
n) Infecções  Oportunistas  (IO)  –  infecções  que  se  aproveitam  da  presença  de  doenças 

debilitantes do organismo para se acomodarem a eles e se manifestarem;



o) Seropositividade – condições do indivíduo com diagnóstico do plasma/sangue positivo, 
nomeadamente em relação ao VIH;

p) Seropositivo – indivíduo infectado com o vírus da SIDA/VIH – que não está doente, 
também chamado de portador do VIH;

q) Material.perfuto-cortante – conjunto de objectos utilizados para cortar e furar algo. Ex: 
lâminas, agulhas, bisturis, etc;

r) Material  biológico  –  qualquer  produto  proveniente  de  um  ser  vivo  que  pode  ser 
manuseado  ou  manipulado  e  que  pode  conter  material  contaminante,  susceptível  de 
causar infecção ou doença;

s) Prescrição – receita médica;
t) Terapêutica – tratamento;
u) SIDA – Síndroma de Imunodeficiência Adquirida – conjunto de sindromas e sinais que 

caracterizam a infecção causada pelo vírus VIH;
v) Vigilância epidemiológica – mecanismo mediante o qual se controla e avalia a evolução 

de doenças ao longo de um determinado período.

ARTIGO 3º
(Responsabilidade do Estado)

1.  Na  luta  contra  o  Vírus  Imunodeficiência  Humana  –  VIH  e  a  Síndroma  de 
Imunodeficiência Adquirida – SIDA, incumbe ao Estado nomeadamente o seguinte:

a) assumir,  através do Governo,  a luta contra  o VIH/SIDA, como de interesse nacional, 
entendida nos aspectos de prevenção e controlo da propagação do VIH, considerando 
como  áreas  fundamentais  a  informação,  educação,  o  tratamento,  a  investigação  de 
infecção  e  protecção  da  população  em geral,  o  respeito  pelos  direitos  e  deveres  das 
pessoas infectadas pelo VIH e doentes da SIDA em qualquer nível de atenção;

b) prever no orçamento do fundo verbas destinadas a acções de prevenção e controlo das IO, 
ITS e VIH/SIDA;

c) formular  e  executar  políticas  sócio-económicas  que  visem  a  redução  dos  riscos  da 
infecção e agravos nos infectados e doentes;

d) melhorar o sistema de saúde garantindo o reforço institucional  fundamentalmente dos 
recursos  humanos  e  financeiros,  a  compra  e  distribuição  de  medicamentos  para  as 
Infecções Oportunistas – IO e Ant-retrovirais – ARV para fazer face às necessidades no 
domínio  da  prevenção  e  tratamento  das  Infecções  de  Transmissão  Sexual  – 
ITS/VIH/SIDA;

e) garantir serviços públicos de saúde e acções para prevenção, tratamento e controlo das 
IOTITS/VIH/SIDA, com base no princípio de acesso igualitário e universal para todos;

f) garantir  a  promoção  e  a  protecção  dos  direitos  das  crianças  infectadas,  doentes  ou 
afectadas pelo VIH/SIDA;

g) garantir  sangue seguro,  ficando obrigado a  indemnizar  as  pessoas  que eventualmente 
forem contaminadas por sangue e/ou seus derivados não previamente testados.

2. O disposto no número anterior aplica-se igualmente a entidades privadas.

ARTIGO 4º
(Coordenação)

1. Cabe à Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA a coordenação e orientação das 
acções de luta contra a SIDA.



2. A estrutura e funcionamento da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, bem como 
outros órgãos afins, rege-se por regulamento próprio.

CAPÍTULO II
Direitos e Deveres das Pessoas Infectadas pelo

VIH/SIDA

SECÇÂO I
Direitos das Pessoas Infectadas

ARTIGO 5º
(Direitos)

Toda pessoa infectada pelo VIH/SIDA tem direito a:

a) assistência sanitária pública gratuita e medicamento anti-retrovirais – ARV;
b) informação sobre a evolução da doença e as opções e programas de tratamento,  bem 

como tomar decisão sobre as opções apresentadas;
c) informar  sobre  as  redes  e  programas  de  apoio  psico-social  e  de  aconselhamento 

existentes;
d) inserção na comunidade sem discriminação;
e) trabalho, emprego e formação profissional;
f) confidencialidade em relação à informação referente ao seu estado de saúde;
g) acesso ao sistema de educação sem discriminação;
h) privacidade da sua vida;
i) livre circulação e permanência em locais públicos;
j) protecção pelos organismos competentes quando se encontre em situação que ponha em 

perigo a sua integridade física.

ARTIGO 6º
(Direitos das pessoas privadas de liberdade)

1. As pessoas privadas de liberdade não devem ser submetidas a testes obrigatórios para 
detecção da infecção pelo VIH, salvo aquelas cujo processo judicial ou a condição médica o 
exija, devendo manter-se a confidencialidade das análises e os seus resultados.

2.  As pessoas privadas  de liberdade,  infectadas  por VIH ou doentes de SIDA, têm o 
direito a receber assistência médica e medicamentosa imediatamente requerida em condições que 
não lesem a sua dignidade ou impossibilitem o tratamento.

3.  A  violação  do  disposto  no  presente  artigo  é  punível  nos  termos  a  definir  por 
regulamento.

ARTIGO 7º
(Direitos do trabalhador)

1. Nenhum trabalhador deve ver a sua situação laboral prejudicada devido ao seu estado 
serológico relativo ao VIH/SIDA.

2.  Por  decisão  médica  e  em função  do  seu  estado  de  saúde,  o  trabalhador  pode  ver 
alterada a sua situação laboral, respeitada a igualdade de oportunidades, mérito e capacidade para 
executar o trabalho mantendo-se o salário e outras regalias sociais.



3.  O  empregador  é  obrigado  a  educar,  informar,  formar  e  sensibilizar  os  seus 
trabalhadores sobre o VIH/SIDA.

4.  A  violação  do  disposto  no  presente  artigo  é  punível  nos  termos  a  definir  por 
regulamento.

ARTIGO 8º
(Ausências justificadas)

1.  As  ausências  do  trabalhador  infectado  pelo  VIH/SIDA  no  local  de  trabalho  para 
receber  assistência  médica  e  medicamentosa  por  um  período  não  superior  a  120  dias, 
consideram-se justificadas por motivo de doença, nos termos da legislação em vigor.

2. Ao trabalhador que se encontre nas condições previstas no número anterior é garantida 
a protecção contra o despedimento, redução salarial ou qualquer outra forma de discriminação 
laboral.

3.  O trabalhador  doente  da SIDA, que se ausentar do local  do trabalho por 180 dias 
seguidos ou interpolados, tem direito a receber o seu salário integral, desde que justificadas as 
faltas através de documento médico.

ARTIGO 9º
(Apresentação do teste)

A  apresentação  do  teste  do  VIH/SIDA  não  constitui  requisito  para  o  processo  de 
candidatura ao emprego, para o financiamento bancário e para a manutenção da relação jurídico-
laboral, nem para o ingresso nos órgãos de defesa e segurança.

ARTIGO 10º
(Condições serológica)

Os profissionais de saúde que detectem a seropositividade de um cidadão têm o dever de 
o informar sobre o carácter infeccioso da doença, bem como das vias e formas de transmissão e 
métodos de prevenção.

ARTIGO 11º
(Exposição ocupacional)

1.  A contaminação  pelo  VIH/SIDA resultante  de  exercício  da  actividade  profissional 
devidamente  comprovada  pelas  entidades  competentes  é  considerada  doença  profissional  de 
evolução crónica grave, nos termos da legislação em vigor.

2. Qualquer trabalhador que no exercício das suas funções se infecte com o VIH, tem 
direito a uma indemnização a ser fixada nos termos a regulamentar.

ARTIGO 12º
(Confidencialidade)

1.  As instituições  profissionais  de  saúde e  outros  que conheçam ou atendam pessoas 
infectadas  pelo  VIH/SIDA  são  obrigados  a  guardar  sigilo  sobre  a  consulta,  diagnóstico  e 



seguimento, excepto quando se trate de menores de idade, caso em que devem ser informados a 
quem sobre eles exerça autoridade paternal.

2. A confidencialidade não pode ser invocada, quando se tratar de uma informação não 
nominal dos casos detectados.

ARTIGO 13º
(Violação do segredo profissional)

1. Quem por razões do seu emprego ou profissão revele a situação de seropositividade de 
um cidadão, excepto naqueles casos previstos na presente lei, é punido nos termos do artigo 290º 
do Código Penal.

2. A quebra do sigilo só é permitida nos seguintes casos:

a) quando houver autorização do paciente ou por dever legal, nomeadamente notificação às 
autoridades sanitárias e preenchimento de atestado de óbito;

b) por  justa  causa como protecção  à vida  de terceiros,  nomeadamente  cônjuge,  parceiro 
sexual ou membros de grupos toxicodependentes, caso o paciente se recuse em fornecer-
lhes a informação quanto à condição de infecção.

SECÇÃO II
Deveres das Pessoas Infectadas

ARTIGO 14º
(Deveres)

As pessoas infectadas pelo VIH/SIDA devem:

a) praticar a sua sexualidade com responsabilidade;
b) adoptar hábitos e comportamentos que limitem a possibilidade de contágio de outrem;
c) usar o preservativo quando mantiver relações sexuais;
d) informar às pessoas com quem têm ou pretendam ter relações sexuais, sobre o seu estado 

serológico;
e) informar sobre a sua situação ao pessoal de saúde que o atende, para que os serviços se 

administrem adequadamente e sejam tomadas as competentes medidas de biossegurança;
f) informar ao seu cônjuge ou parceiro sexual sobre a sua condição serológica.

ARTIGO 15º
(Transmissão)

1. A transmissão do VIH de forma dolosa constitui crime e é punido nos termos do artigo 
353º do Código Penal.

2. Aquele que por negligência, inconsideração ou falta de observância de regulamentos 
infectar outrem, é punido nos termos do artigo 368º do Código Penal.

CAPÍTULO III
Informação, Educação e Investigação

ARTIGO 16º
(órgãos de comunicação social)



Os órgão  de  comunicação  social  públicos  e  privados  devem assegurar  a  emissão  de 
informação sobre as ITS/VIH/SIDA de forma gratuita.

ARTIGO 17º
(Informação)

A população deve:

a) ser informada e educada sobre os aspectos relativos às ITS/VIH/SIDA em conformidade 
com as directrizes formuladas pela Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e Grandes 
Endemias;

b) ser informada e educada contra a discriminação e estigmatização das pessoas com o VIH/
SIDA.

ARTIGO 18º
(Educação)

1.  O  Ministério  da  Educação  deve  proceder  à  introdução  de  conteúdos  referentes  à 
sexualidade e ITS/VIH/SIDA em todos os currículos escolares.

2. As instituições de ensino e os locais de trabalho devem acatar as normas vigentes em 
matéria de informação e educação sobre o VIH/SIDA.

3. Os órgãos de inspecção e fiscalização do Estado devem velar pelo cumprimento do 
disposto no número anterior.

4. O não cumprimento do disposto no nº 3 é punível com multa a definir por regulamento 
próprio.

5. O valor resultante das multas destina-se ao Fundo da Luta Conta  a SIDA.

ARTIGO 19º
(Noção de investigação)

Entende-se por investigação ou pesquisa a classe de actividade que visa a produção de 
conhecimentos  e  de  tecnologias  no  campo  aplicado,  operacional  e  da  ciência  básica, 
reconhecidos cientificamente por seus métodos de observação, técnicas e interferências.

ARTIGO 20º
(Investigação em seres humanos)

Toda a investigação que envolva seres humanos, seja individual ou colectiva, deve ser 
submetida em protocolos específicos de pesquisa, em língua portuguesa, à Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa.

ARTIGO 21º
(Comissão Nacional de Ética e Pesquisa)

O Ministério da Saúde deve, no prazo de 90 dias após à entrada em vigor da presente lei, 
criar a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que deve estabelecer em dispositivo especial as 



normas que devem ser observadas em relação à investigação, testes em vacinas, uso de placebo, 
consentimento informado, entre outros aspectos éticos inerentes à pesquisa com seres humanos.

CAPÌTULO IV
Prevenção, Controlo e Tratamento

SECÇÃO I
Prevenção e Controlo

ARTIGO 22º
(Testes de detecção dos anticorpos anti-VIH)

1. É proibida a realização de testes para o diagnóstico de infecção por VIH/SIDA de 
forma obrigatória, salvo nos seguintes casos:

a) quando,  por  orientação  do  médico,  o  qual  consta  no  expediente  clínico,  exista 
necessidade de se efectuar o teste para fins exclusivamente relacionados com a saúde do 
paciente, a fim de contar com um melhor diagnóstico para o seu tratamento;

b) quando se trate de doação de sangue e hemoderivados,  leite materno,  sémen, órgão e 
tecidos humanos;

c) quando  se  requeira  para  fins  processuais  penais  e  com  prévia  ordem  da  autoridade 
judicial competente.

2. Os exames serológicos do VIH/SIDA a menores de idade só são realizados mediante a 
permissão dos pais ou responsáveis legais do menor que, para o efeito, devem ser informados da 
necessidade do teste e prestam o seu consentimento escrito para a realização do exame, salvo as 
excepções previstas na presente lei e na legislação em vigor, respeitando-se sempre o interesse 
superior da criança.

SECÇÃO II
Tratamento e bio-segurança

ARTIGO 23º
(Sangue seguro)

1. É dever do Estado garantir sangue seguro, ficando obrigado a indemnizar as pessoas 
que eventualmente forem contaminadas por sangue e/ou seus derivados não previamente testado 
nas unidades hospitalares públicas.

2. Os produtos sanguíneos para transfusão devem obedecer as normas do Centro Nacional 
de Sangue.

3. A transfusão de sangue em inobservância do disposto no número anterior é punível nos 
termos do nº 2 do artigo 15º da presente lei.

ARTIGO 24º
(doação de sangue e órgãos)

1. As pessoas infectadas pelo VIH/SIDA não devem doar sangue e/ou seus derivados, 
leite  materno,  órgãos  ou  tecidos  para  uso  terapêutico,  salvo  no  âmbito  de  investigações 
cientificas.



2. A violação ao disposto no número anterior é punível nos termos do nº 1 do artigo 15º 
da presente lei.

ARTIGO 25º
(Mecanismos de monitorização e controlo)

O Ministério  da Saúde deve  estabelecer  mecanismos  uniformes  de  controlo  e  registo 
apropriados para vigilância epidemiológica que garantam o anonimato e todas as outras situações 
excepcionais previstas por lei  e/ou a definir  segundo orientações da Organização Mundial  da 
Saúde.

ARTIGO 26º
(Laboratórios)

Os laboratórios ou bancos de sangue onde se realizem exames para diagnósticos de VIH 
devem estar devidamente registados na Direcção Nacional de Saúde Pública e estarem obrigados 
a manter um sistema actualizado de registo e informação para as autoridades sanitárias.

ARTIGO 27º
(Medicamentos)

1. Cabe ao Ministério da Saúde padronizar os anti-retrovirais a serem utilizados em cada 
estádio da infecção e da doença, assim como regulamentar a sua comercialização.

2. Os medicamentos anti-retrovirais – ARV são financiados pelo Estado.

3. A propaganda de medicamentos ou tratamento para a SIDA deve obedecer às normas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

ARTIGO 28º
(Lixo hospitalar)

O Estado deve criar mecanismos para tratamento do lixo hospitalar e material biológico 
de acordo com as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde.

ARTIGO 29º
(Isenções)

Os  reagentes,  medicamentos  anti-retrovirais  –  ARV,  medicamentos  de  doenças 
oportunistas,  assim  como  outros  materiais  adquiridos  pelo  Estado,  directa  e  exclusivamente 
utilizados no âmbito da luta contra o VIH/SIDA, ficam isentos de quaisquer impostos ou taxas 
aduaneiras.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

ARTIGO 30º
(Sanções)

A violação ao disposto na presente lei implica sanções disciplinares, civis e criminais, nos 
termos da legislação aplicável.



ARTIGO 31º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas  e  omissões  suscitadas  pela  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 32º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 120 dias após a sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 24 de Junho de 2004.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

Promulgado aos 11 de Outubro de 2004.

O Presidente da república, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

CONSELHO DE MINISTROS
DECRETO Nº 90/04, DE 3 DE DEZEMBRO

(D.R. Nº 97/04, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 90/04
de 3 de Dezembro

A Lei de Bases do Sistema de Educação consigna o Subsistema de Ensino 
Técnico-Profissional,  estabelecendo  um  conjunto  de  formas  intermédias  de 
formação profissional;

Convindo  regulamentar  o  referido  subsistema  de  ensino  nos  termos  do 
estabelecido no artigo 74º da Lei nº 13/01, de 31 de Dezembro;

Nos termos das disposições combinadas da alínea f)  do artigo 112º  e do 
artigo 113º, ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

Artigo  1º  -  É  aprovado  o  estatuto  do  subsistema  de  Ensino  Técnico-
Profissional anexo ao presente decreto, dele sendo parte integrante.



Art. 2º -  As dúvidas e omissões surgidas da interpretação e aplicação do 
presente decreto são resolvidas por despacho do Ministro da Educação.

Art. 3º - É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente 
decreto.

Art. 4º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto  e  aprovado  em  Conselho  de  Ministros,  em  Luanda,  aos  15  de 
Setembro de 2004.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 15 de Novembro de 2004.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

_____________

ESTATUTO DO SUBSISTEMA DO
ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL

CAPÍTULO I
Princípios e Obrigações

ARTIGO 1º
(Objecto)

O Presente estatuto estabelece os princípios orientadores da organização e da 
gestão curricular dos cursos de formação média técnica, que corresponde ao 2º 
ciclo do ensino secundário, nos termos do nº 3 do artigo 10º da Lei de Bases do 
Sistema de Educação.

ARTIGO 2º
(Definição)

O Subsistema de Ensino Técnico-Profissional é a base da preparação técnica 
e profissional dos jovens e trabalhadores começando, para o efeito, após o ensino 
geral de base.

ARTIGO 3º



(Princípios)

São princípios de subsistema do ensino técnico-profissional:

a) criação de áreas de formação e cursos que correspondem às actividades que 
se pretendem desenvolver no País e visando a realização de aprendizagens 
significativas e a formação integral dos alunos;

b) contribuição para  a  formação da força  de  trabalho qualificada,  tendo em 
vista a criação de uma pirâmide ocupacional e profissional compatível com 
as reais necessidades e exigências do País;

c) articulação  com  ensino  primário,  ensino  superior  e  com  o  mundo  do 
trabalho;

d) resposta realista e funcional que permita corresponder às necessidades sócio-
económicas do País;

e) valorização  das  aprendizagens  experimentais  nas  diferentes  áreas  de 
formação,  cursos  e  disciplinas,  promovendo  a  integração  das  dimensões 
teóricas e práticas;

f) promoção de uma carga horária equilibrada dos alunos;
g) reconhecimento da autonomia da escola na concretização do seu projecto 

educativo, desenvolvendo um projecto curricular adequado ao seu contexto;
h) valorização  das  tecnologias  de  informação  e  de  outras  metodologias  e 

estratégias de ensino, visando favorecer e desenvolvimento de competências 
por parte dos alunos;

i) criação de condições para proporcionar uma adequada formação técnica aos 
indivíduos com necessidades educativas especiais.

ARTIGO 4º
(Objectivos)

É  objectivo  fundamental  do  subsistema  do  ensino  técnico-profissional  a 
formação técnica e profissional dos jovens em idade escolar, candidatos a emprego 
e trabalhadores, preparando-os para o exercício de uma profissão ou especialidade, 
por forma a responder às necessidades do País e à evolução tecnológica.

CAPÍTULO II
Organização em Geral

ARTIGO 5º
(Estrutura)

O subsistema do ensino técnico-profissional compreende:

a) formação profissional básica;
b) formação média técnica.



SUB-SECÇÃO I
Formação Profissional Básica

ARTIGO 6º
(Objectivo)

1. A formação profissional básica é o processo através do qual os jovens e 
adultos  adquirem  e  desenvolvem  conhecimentos  gerais  e  técnicos,  atitudes  e 
práticas relacionadas directamente com o exercício duma profissão.

2. A formação profissional básica visa a melhor integração do individuo na 
vida  activa,  podendo  contemplar  vários  níveis  e  desenvolver-se  por  diferentes 
modalidades  e  eventualmente  complementar  a  formação  escolar  no  quadro  da 
educação permanente.

3. A formação profissional básica rege-se por diploma próprio.

SUB-SECÇÃO II
Formação Médica Técnica

ARTIGO 7º
(Objectivos da formação média técnica)

1. A formação média técnica consiste na formação técnico-profissional dos 
jovens  e  trabalhadores  e  visa  proporcionar  aos  alunos  conhecimentos  gerais  e 
técnicos  para  os  diferentes  ramos  de  actividade  económica  e  social  do  País, 
permitindo-lhes a inserção na vida laboral e mediante critérios, o acesso ao ensino 
superior.

2. A formação média técnica realiza-se após a 9ª classe com a duração de 
quadro anos em escolas técnicas.

3.  Pode-se organizar  formas intermédias  de formação técnico-profissional 
após a 12ª classe do ensino geral com duração de um a dois anos de acordo com a 
especialidade.

ARTIGO 8º
(Prova de aptidão profissional)

1. Para a obtenção da titularidade dos cursos, os alunos têm de ser aprovados 
a  todas  as  disciplinas  do  plano  curricular  e  realizar  uma  Prova  de  Aptidão 
Profissional.



2. A Prova de Aptidão Profissional será objecto de regulamentação própria 
no que respeita à sua organização, natureza, preparação e avaliação da competência 
do Ministro da Educação.

ARTIGO 9º
(Acesso)

1. Têm acesso aos cursos de formação média técnica:

a) os alunos que concluam com aproveitamento a 9ª classe ou equivalente;
b) poderão também ter acesso aos cursos da formação média  técnica com a 

duração de um a dois anos, de acordo com a área de formação envolvida, os 
alunos que tenham concluído a 12ª classe de ensino geral que pretendam se 
especializar.

2.  Os  critérios  de  acesso  dos  candidatos  aos  cursos  do  ensino  técnico-
profissional serão determinados por despacho do Ministro da Educação.

ARTIGO 10º
(Modalidades)

Os  cursos  do  ensino  técnico-profissional  são  ministrados  em  regime 
presencial ou à distância.

CAPÍTULO III
Organização e Gestão das Escolas Técnicas

ARTIGO 11º
(Funcionamento)

1. As escolas técnicas obedecem as regras de organização,  estruturação e 
funcionamento de acordo com a sua vocação e especificidade técnico-profissional 
concebidas pelo Ministério da Educação.

2. As escolas técnicas são criadas pelo Ministro da Educação e regem-se por 
estatuto e regulamentos próprios.

3. Os estatutos das escolas técnicas devem conter as normas fundamentais da 
sua  organização  interna,  dos  planos  científico,  pedagógico,  financeiro  e 
administrativo.

4. Os estatutos referidos no número anterior são aprovados, no prazo de 90 
doas,  por  despacho  do  titular  do  órgão  de  tutela  e  publicado  no  Diário  da 
República, depois de cumpridas as formalidades e as demais normas legais.



5. As escolas técnicas tomam ainda para referência o Projecto Educativo de 
Escola,  Regulamento  Interno  e  o  Plano  Anual  de  Actividades,  documentos 
essenciais à organização da escola.

ARTIGO 12º
(Projecto educativo)

1. O Projecto Educativo da Escola (PEE) consagra a orientação educativa da 
escola, sendo elaborado pelos órgãos de administração e gestão para um horizonte 
de três a cinco anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 
estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função educativa.

2.  O Projecto Educativo da Escola deverá ser  discutido pela comunidade 
escolar e ser sujeito à aprovação do Ministério de Educação.

3.  As  instituições  do  ensino  técnico  profissional  poderão  ter  vínculo 
administrativo com os Governos Provinciais, onde estes poderão participar:

a) na programação do Orçamento Geral do Estado (OGE) e acompanhamento 
durante a sua execução;

b) na  aquisição  de  equipamentos,  da  base  material  e  técnica  necessária  ao 
processo de formação, bem como em outros investimentos que ao longo do 
processo de formação se venham a revelar necessários;

c) na melhoria da condições de vida e de trabalho, quer na instituição, quer em 
outras  estruturas  de  apoio  a  esta,  nomeadamente  internato  ou  lares  de 
estudantes.

ARTIGO 13º
(Recursos educativos)

1. Para a realização dos objectivos preconizados no Subsistema do Ensino 
Técnico-Profissional, as escolas devem dispor dos recursos educativos necessários, 
nomeadamente  materiais  de  apoio  escrito  e  audiovisual,  bibliotecas,  oficinas  e 
meios informáticos, bem como de espaço para a educação física.

2. A racionalização da utilização dos recursos educativos deve ser planeada 
pelas escolas e respectivo corpo docente de tal forma que todos os alunos a eles 
tenham acesso periódico.

3.  O Ministro  da  Educação  promoverá  a  publicação  dos  normativos  que 
definem  o  processo  de  distribuição  dos  recursos  educativos  e  os  prazos  e 
programas  de  aquisição,  por  forma  a  racionalizar  a  utilização  dos  recursos 
educativos pelas escolas.

ARTIGO 14º



(Apoios educativos)

1. As escolas técnicas devem, na medida da suas possibilidades, desenvolver 
medidas de apoio educativo, sempre que se verifiquem significativas dificuldades 
de aprendizagem e após se ter revelado insuficiente o desenvolvimento normal do 
currículo em sala de aula.

2. A prestação dos apoios educativos visa designadamente:

a) contribuição para  a igualdade de oportunidade de sucesso  educativo para 
todos os jovens;

b) colaborar na promoção da qualidade educativa.

ARTIGO 15º
(Rede escolar)

1.  A  rede  escolar  do  ensino  técnico-profissional  deve  ser  organizada  de 
modo a que em cada região se garanta a maior  diversidade possível  de cursos, 
tendo em conta os interesses locais ou regionais.

2. Anualmente, o Ministro da Educação aprovará a rede escolar, indicando 
os cursos a funcionar, bem como as escolas correspondentes.

SECÇÃO I
Órgão da Escola Média Técnica

ARTIGO 16º
(Órgão da escola)

1. As escolas técnicas são dirigidas por um director, coadjuvado por um sub-
director pedagógico e um sub-director administrativo.

2. O director e os sub-directores pedagógicos e administrativo são nomeados 
pelo  Ministro  da  Educação,  sob  proposta  do  Director  Nacional  para  o  Ensino 
Técnico-Profissional, ouvidos os Governos Provinciais.

3.  Os  directores  e  os  sub-directores  das  instituições  de  dupla  tutela  são 
nomeados por decreto executivo conjunto do Ministro da Educação e do Ministro 
de  tutela  potencialmente  utilizador,  sob  propostas  dos  respectivos  directores 
nacionais de área de formação.

ARTIGO 17º
(Perfil e competências)



1. O director e o sub-director pedagógico das escolas técnicas devem possuir 
a  formação  mínima  a  licenciatura  e  o  sub-director  administrativo  a  formação 
mínima o bacharelato.

2.  Dentre  o  director  e  o  sub-director  pedagógico,  um  deverá  possuir  a 
formação específica do ramo  da instituição que dirige.

3. O regime jurídico e as condições de exercício de cargos de direcção e 
chefia são as constantes do Decreto nº 37/03, de 27 de Junho.

4. As funções dos directores e sub-directores constam do estatuto das escolas 
médias técnicas, sem prejuízo do disposto no Decreto nº 37/03, de 27 de Junho.

SECÇÃO II
Órgão de Apoio

ARTIGO 18º
(Composição)

1. Sem prejuízo da criação de outros que venham a tornar-se necessários, são 
criados os seguintes órgãos de apoio:

a) Conselho de Direcção;
b) Conselho Pedagógico;
c) Conselho de Disciplina;
d) Conselho Disciplinar;
e) Comissão Cultural;
f) Comissão Desportiva.

2. A organização e funcionamento dos órgãos de apoio constarão do estatuto 
da escola.

ARTIGO 19º
(Gabinete de Inserção na Vida Activa)

1.  Em cada  escola  será  criado um Gabinete  de Inserção na  Vida Activa 
(GIVA) que tem por objectivo apoiar, informar, orientar e acompanhar os alunos 
no seu percurso de inserção escolar e profissional, promovendo a ligação ao meio 
empresarial.

2. As actividades a desenvolver pelo GIVA, entre outras, serão as seguintes:

a) de uma maneira geral, acompanhar o aluno em todo o processo de inserção 
escolar e profissional;



b) apoiar a frequência de estágios e a promoção de outras formas de contacto 
com o mundo do trabalho;

c) recolha e divulgação de informação actualizada sobre cursos de formação 
profissional,  bem  como  de  vários  programas  de  actividades  diversas  de 
índole profissional, cultural, social, económica, etc;

d) apoiar na divulgação das diferentes modalidades para o prosseguimento de 
estudos;

e) organização de sessões colectivas de técnicas de procura activa de emprego;
f) ajuda  na  preparação  de  entrevistas,  respostas  a  anúncios,  elaboração  de 

currículo, cartas de apresentação, cartas de candidatura;
g) recolha e divulgação de ofertas de emprego;
h) recolher  e  facultar  toda  a  informação  relativa  às  profissões,  natureza  do 

trabalho, formação e evolução na carreira, tendências de mercado, etc.

$ Único: - O Gabinete de Inserção na Vida Activa (GIVA) é composto pelo 
coordenador  do  gabinete  nomeado  pelo  director,  coadjuvado  por  um  docente 
formado  na  área  de  psico-pedagogia  e  por  um  técnico  docente  da  área  de 
especialidade da instituição .

SECÇÃO III
Órgãos Executivos

ARTIGO 20º
( Composição)

1. Sem prejuízo da criação de outros que venham a tornar-se necessários, as 
escolas médias técnicas terão os seguinte órgãos executivos:

a) Secretaria Administrativa;
b) Secretaria Pedagógica;
c) Secção Social;
d) Biblioteca.

2.  A  organização  e  funcionamento  dos  órgãos  executivos  constarão  dos 
estatutos das escolas.

3.  Os responsáveis  dos órgãos  executivos são nomeados  pelo director  da 
escola.

CAPÍTULO IV
Sistema da Organização Curricular

ARTIGO 21º



(Organização curricular nacional dos cursos)

1. Os cursos de formação média técnica são organizados em quatro anos, em 
escolas técnicas e terão uma estrutura que incluirá:

a) uma componente de formação geral ou componente sócio-cultural;
b) uma componente específica ou componente científica;
c) formação técnica, tecnológica e prática ou artística.

2. As cargas horárias semanais dos cursos deverão ser de 30 a 32 horas.

3. As cargas globais deverão ter pesos que se aproximem dos valores de 25% 
para  a  formação  geral,  25% para  formação  específica  e  50% para  a  formação 
técnica, tecnológica e artística.

4. Os órgãos dirigentes do ramo económico-social que absorvem e utilizam 
os  técnicos  médios  correspondentes,  a  formar  num  dado  curso,  participarão 
directamente no processo da sua formação que incidirá:

a) na determinação ou actualização dos objectivos da formação;
b) no recrutamento, contratação e pagamento do corpo docente do curso e das 

disciplinas de formação da especialidade.

5. A formação geral será comum a todos os cursos, sendo constituídas por 
quatro disciplinas: português, inglês/francês, uma disciplina integradora de temas 
gerais e educação física.

6. A formação científica em geral é comum a todos os cursos de uma mesma 
área de formação.

7. A formação técnica, tecnológica e prática é característica de cada um dos 
cursos e prende-se com o perfil profissional previsto para a saída do curso.

8. Os cursos básicos com equivalência ao sistema de educação são organizados em 
três anos.

ARTIGO 22º
(Criação, alteração e extinção dos cursos)

1. Os cursos de formação média técnica são criados, alterados ou extintos 
por  despacho do Ministro  da Educação,  o  qual  inclui  os  respectivos  planos  de 
estudo.



2. As escolas técnicas podem apresentar propostas de criação de cursos do ensino 
técnico-profissional ou de especialidade de cursos já existentes, para dar respostas 
às necessidades locais e regionais.

3. Os cursos das escolas técnicas em que haja participação directa de outros 
Ministérios são criados, alterados ou extintos por decreto executivo conjunto do 
Ministro  da  Educação  e  dos  Ministros  cuja  esfera  de  acção  corresponda  aos 
respectivos ramos e/ou especialidades competindo ao Ministério da Educação o 
papel reitor.

4. Os cursos básicos com equivalência ao sistema de educação são criados 
por decreto executivo conjunto dos Ministros da Educação e  da Administração 
Pública, Emprego e Segurança Social.

5. Os organismos de tutela que absorvem e utilizam os técnicos formados 
correspondentes  devem  participar  na  construção,  equipamento,  conservação  e 
manutenção das escolas técnicas de dupla dependência.

ARTIGO 23º
(Equiparação)

O  Ministério  da  Educação  define,  por  despacho,  as  condições  de 
equivalência,  no caso de alunos que mudam de curso ou que se transferem de 
escola ou de subsistema.

ARTIGO 24º
(Aplicação experimental dos planos curriculares)

1.  A  aplicação  dos  planos  curriculares  pode  ser  feita  em  regime  de 
experiência pedagógica, nas condições organizativas a estabelecer em despacho do 
Ministro da Educação.

2.  A  experiência  pedagógica  desenvolver-se-á  gradativamente  de  acordo 
com a programação que procurará compatibilizar as exigências pedagógicas com a 
disponibilidade de recursos, no sentido da sua eficácia educativa.

3.  A  experiência  pedagógica  desenvolver-se-á  de  acordo  com  uma  rede 
escolar  de  amostragem,  a  qual  se  fundamentará  em  critérios  que  traduzem  a 
realidade escolar existente.

4. Para efeitos de execução e aplicação experimental dos planos curriculares 
a que se refere o presente diploma, serão aprovados, por despacho do Ministro da 
Educação, os respectivos conteúdos programáticos os quais vigorarão pelo período 
em que decorrer a experiência.



5. Para o acompanhamento da experiência pedagógica poderá o Ministro da 
Educação criar por despacho um grupo de acompanhamento da reforma curricular, 
constituído  por  representante  dos  vários  parceiros  sociais  e  profissionais  com 
interesse na qualidade e conteúdo dos currículos.

ARTIGO 25º
(Certificação)

1.  Os  alunos  que  concluam com aproveitamento  os  cursos  recebem um 
diploma de fim de estudos, bem como um certificado de habilitações, que permite 
o prosseguimento de estudos e um diploma de qualificação profissional.

2.  O  certificado  é  assinado  pelo  director  e  sub-director  pedagógico  da 
respectiva instituição de ensino.

3. Os diplomas são emitidos uma única vez e são assinados pelo director e o 
sub-director pedagógico da escola técnica.

4.  Poderão  ser  passados  outros  certificados  de  frequência  e  de 
aproveitamento  escolar  que  atestem  a  frequência  ou  a  classificação  final  em 
qualquer disciplina ou curso.

ARTIGO 26º
(Avaliação)

1. A avaliação constitui um processo com as seguintes funções:

a) regular as aprendizagens;
b) orientar o processo escolar;
c) certificar  as  diversas  aquisições  realizadas  pelos  alunos  ao  longo do ano 

lectivo e do curso.

2. As normas sobre o regime de avaliação constarão de diploma próprio a 
aprovar pelo Ministro da Educação.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

ARTIGO 27º
(Regime de transição)

A  Reforma  Educativa  do  Subsistema  do  Ensino  Técnico-Profissional, 
abreviadamente designada por (RETEP), ao perspectivar-se no quadro da nova Lei 
de Bases do Sistema de Educação na Formação Média Técnica deverá realizar-se 
em duas fases.



1. A primeira fase, a fase de transição, com os cursos organizados em quatro 
anos com:

a) uma 9ª classe de consolidação, qualificação e de sensibilização, diminuindo 
as cargas horárias das disciplinas de carácter técnico, considerando que esta 
classe virá a fazer parte do 1º ciclo de ensino secundário;

b) um ciclo de formação de três anos correspondente às 10ª, 11ª e 12ª classes, 
com as disciplinas organizadas em três componente de formação.

2. A segunda fase será implementada após a transição da 9ª classe para o 1º 
ciclo  do  ensino  secundário  e  os  cursos  será  estruturados  de  acordo  com  o 
estabelecido na Lei de Bases do Sistema de Educação.

3.  A  Formação  Profissional  Básica  durante  a  fase  de  transição  deverá 
funcionar com alguns cursos, em regime de experiência pedagógica.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 155/2004,  DE 31 DE DEZEMBRO
(  D.R. Nº 105/04, Iª SÉRIE )

Decreto executivo nº 155/2004
  de 31 de Dezembro

Havendo necessidade de se estabelecer através de instrumentos específicos a recolha e o 
tratamento de informações sobre a caracterização da estrutura do mercado de emprego, do sector 
empresarial,  bem como do desenvolvimento  das  relações  jurídico-laborais  nos  seus  diversos 
domínios.

Nos termos das disposições combinadas do nº 2 do artigo 18º da Lei 18-B/92 e do nº 3 do 
artigo 114º da Lei constitucional, determino:



ARTIGO 1º

(Objecto)
O  presente  diploma  estabelece  os  instrumentos  administrativos  de  recolha  de  dados 

estatísticos  relacionados  com a  caracterização  da  estrutura  das  empresas,  do  emprego  e  dos 
direitos decorrentes da efectivação das relações jurídico-laborais.

ARTIGO 2º

(Âmbito de aplicação)
O presente diploma aplica-se às empresas públicas, privadas, mistas e cooperativas, assim 

como às instituições sociais, religiosas e organizações não governamentais que tenham ao seu 
serviço trabalhadores assalariados, seja qual for a natureza do vínculo laboral.

ARTIGO 3º

(Registo nominal de trabalhadores)
O registo nominal de trabalhadores, adiante designada mapa de registo nominal, é um 

instrumento administrativo de recolha de informação no sector empresarial  cujo modelo está 
anexo ao presente diploma e do qual é parte integrante.

ARTIGO 4º

(Preenchimento obrigatório)
É obrigatório o preenchimento dos mapas de registo nominal,  por parte das entidades 

referidas no artigo 2º do presente diploma.

ARTIGO 5º

(Envio dos mapas)

1. Os mapas de registo nominal deverão ser enviados à entidade local responsável pela 
administração  do  trabalho  da  área  em  que  estiver  localizada  a  sede  social  da  entidade 
empregadora, em original acompanhado de duas cópias.

2.  Em simultâneo  com os  mapas  referidos  no  número  anterior,  deverão  as  entidades 
referidas  no  artigo  2º  do  presente  diploma  preencher  e  enviar  o  modelo  anexo  ao  presente 
diploma sobre o registo nominal dos trabalhadores estrangeiros não residentes, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artigo 18º da Lei nº 18-B/92.

3.  Os  mapas  referidos  nos  números  anteriores  poderão  ser  enviados  em  suporte 
informático ou por correio electrónico.

ARTIGO 6º

(Prazos de entrega)



Os mapas de registo nominal deverão ser entregues à entidade referida no artigo anterior 
apenas uma vez por ano, nos seguintes prazos:

a) até ao final do mês de Abril de cada ano. Quando aos dados referentes ao mês de Março 
do mesmo ano;

b) até  ao  fim  do  mês  seguinte  ao  da  cessação  da  respectiva  actividade,  nos  casos  de 
actividades  sazonais  que  decorram antes  ou depois  do mês  de Março,  para  os  dados 
referentes  ao  período  de  laboração  que  tenham  sido  mais  longo  ou  ao  último  mês 
completo de laboração;

c) até  ao  fim do  mês  seguinte  ao  primeiro  mês  de  laboração,  tratando-se  do  início  de 
actividade laboral imediata à legalização da actividade da entidade empregadora.

ARTIGO 7º

(Processamento)
1. Após a verificação da regularidade do preenchimento do mapa de registo nominal, a 

entidade  local  responsável  pela  administração do trabalho devolverá à  entidade  empregadora 
uma cópia do mesmo, devidamente autenticada.

2.  A cópia a que se refere  o número  anterior  será mantida em arquivo pela entidade 
empregadora,  por um período de três anos, sendo a sua consulta acessível  aos trabalhadores 
sempre que necessitarem.

3. O original do mapa de registo nominal será remetido ao órgão central responsável pela 
estatística do Ministério de tutela da administração do trabalho.

ARTIGO 8º

(Contravenções)
Constituem contravenções ao disposto no presente diploma:

a) a  não  apresentação  do  mapa  de  registo  nominal  à  entidade  local  responsável  pela 
administração do trabalho nos prazos estabelecidos no presente diploma;

b) a  apresentação  de  dados  falsos,  designadamente  a  omissão  dolosa  de  nomes  de 
trabalhadores ou de qualquer dado referente à situação laboral;

c) a não rectificação ou substituição dos mapas de registo nominal sempre que for exigido 
pela Inspecção Geral do Trabalho;

d) o impedimento à consulta do arquivo pelos trabalhadores, nos termos do nº 2 do artigo 
anterior.

ARTIGO 9º

(Multas)
1. As contravenções previstas no artigo anterior estão sujeitas ao regime estabelecido pelo 

Decreto nº 11/03, de 11 de Março e puníveis nos termos do artigo 12º do mesmo diploma.

2. Compete à Inspecção Geral do Trabalho velar pelo cumprimento das disposições deste 
diploma e pela aplicação das respectivas multas.



3. O pagamento da multa não isenta a entidade infractora da obrigação do preenchimento 
e remessa do mapa de relação nominal.

ARTIGO 10º

(Alteração do formato)
O formato do modelo a que se refere o artigo 3º poderá ser alterado por despacho do 

Ministro que tutela a administração do trabalho.

ARTIGO 11º

(dúvidas e omissões)
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma serão 

resolvidas por despacho do Ministro que tutela a administração do trabalho.

ARTIGO 12º

(Entrada em vigor)
O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação:

Publica-se.

Luanda, aos 20 de Agosto de 2004.

O Ministro, António Domingos Pitra da Costa Neto.

ENTRA  OS TRÊS MODELOS

REGISTO NOMINAL DE TRABALHADORES – RENT

Objectivos:



Conhecer a estrutura da população empregada no sector empresarial ( público, privado, 
mistas  e  cooperativa,  bem  como  instituições  sociais,  religiosas  e  organizações  não 
governamentais), para melhor planificar os recursos ao serviço da economia, podendo assim:

 Proporcionar  informações  sobre a  estrutura  de emprego,  do salário  e  dos  acordos 
colectivos;

 Proporcionar informações  para a fiscalização da legislação laboral;
 Controlar  e  acompanhar  a  evolução  da  força  de  trabalho  ocupada  no  sector 

empresarial;
 Conhecer a estrutura das empresas.

Procurara responder as seguintes perguntas em relação aos trabalhadores:

 Quantos são?

 Como estão?

 Onde estão?

 Que competências possuem?

 Em que condições laboram?

 Como se estrutura os seus rendimentos?

2005

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
 EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 42/05, DE 30 DE MARÇO
(D.R. Nº 38/05, 1º SÉRIE )

Decreto executivo nº 42/05
de 30 de Março

Havendo necessidade de se regular a orgânica assim como o funcionamento dos Serviços 
Provinciais do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP), nos termos 
das disposições combinadas do nº 3 do artigo 25º do Decreto executivo nº 18/02, de 17 de Maio 
e do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:



Artigo 1º - É aprovado o regulamento dos Serviços Provinciais do Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional (INEFOP), anexo ao presente decreto executivo do qual é 
parte integrante.

Artigo 2º - As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente 
decreto executivo, serão resolvidas por despacho do membro do Governo que tutela a área de 
emprego e formação profissional.

Artigo 3º - O presente decreto executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Março de 2005.

O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.

____________

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DO INSTITUTO 
NACIONAL DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Âmbito)

O  presente  regulamento  aplica-se  aos  Serviços  Provinciais  do  Instituto  Nacional  de 
Emprego e Formação Profissional (INEFOP).

ARTIGO 2º
(Definição e objecto)

1. Os Serviços Provinciais são as unidades administrativas locais do Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional (INEFOP).

2. Constituem atribuições dos Serviços Provinciais do Instituto Nacional de Emprego e 
Formação Profissional (INEFOP):

a) assegurar  a  organização,  coordenação  e  gestão  dos  serviços  executivos  indirectos  do 
Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP), de acordo com as 
linhas gerais do seu funcionamento e com o plano anual de actividades aprovado;

b) promover regularmente a recolha,  tratamento e análise dos dados sobre o mercado de 
emprego  na  província  e  perspectivar  a  sua  evolução  de  forma  a  contribuir  para  a 
resolução  dos  problemas  de  emprego,  encaminhando  esses  dados  para  os  serviços 
centrais do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP);

c) contribuir para a aprovação de propostas sobre medidas de política de emprego, formação 
e reabilitação profissional adequadas à realidade da província;

d) assegurar  a  execução  das  medidas  de  política  de  emprego,  formação  e  reabilitação 
profissional através dos serviços executivos indirectos deles dependentes;



e) assegurar, propondo aos serviços centrais, sempre que necessário a assistência técnica e 
pedagógica às entidades empregadoras, que desejam preparar ou desenvolver acções de 
formação e reabilitação profissional;

f) identificar a capacidade formativa da província, em termos qualitativos e quantitativos e 
propor medidas de ajustamento que potenciem a sua rentabilização.

CAPÍTULO II
Órgãos e Serviços

ARTIGO 3º
(Órgãos e serviços)

1. São órgãos dos Serviços Províncias:

a) o Chefe dos Serviços;
b) o Conselho de Direcção.

2. São serviços:

a) Secção de Emprego;
b) Secção de Formação e Reabilitação Profissional;
c) Secção Administrativa.

3. As secções são chefiadas por chefes de secção.

ARTIGO 4º
(Chefe dos Serviços)

1. O Chefe dos Serviços Provinciais é o órgão individual encarregue da gestão de toda a 
actividade desenvolvida pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP) 
a nível local.

Compete ao Chefe dos Serviços:

a) dirigir  o  trabalho  dos  Serviços  Provinciais  e  superintender  os  serviços  executivos 
indirectos;

b) representar o director geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional 
(INEFOP) a nível da província;

c) apoiar  o  director  geral  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e  Formação  Profissional 
(INEFOP) na definição de instrumentos de gestão da actividade desenvolvida a nível da 
província;

d) elaborar  e  propor  ao  director  geral  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e  Formação 
Profissional  (INEFOP) os  planos  de actividades  anuais  dos Serviços  Provinciais  e  os 
correspondentes meios;

e) fundamentar  e  propor  a  criação,  ampliação  ou  encerramento  de  serviços  executivos 
indirectos e os encargos daí decorrentes;

f) elaborar e submeter à consideração do director geral do instituto Nacional de Emprego e 
Formação Profissional (INEFOP) os relatórios anuais de balanço das actividades;

g) executar as demais tarefas que lhe forem superiormente cometidas.

3. O Chefe dos Serviços Províncias é equiparado a chefe de departamento provincial.



ARTIGO 5º
(Conselho de Direcção)

1. O Conselho de Direcção é o órgão de apoio técnico dos Serviços Provinciais ao qual 
compete:

a) pronunciar-se sobre os programas e as acções a desenvolver;
b) proceder ao acompanhamento sistemático das actividades programadas;
c) aprovar o orçamento, o relatório e as contas dos serviços;
d) pronunciar-se  sobre  as  várias  matérias  de  interesse  para  a  gestão  dos  Serviços 

Provinciais.

2. O Conselho de Direcção é convocado pelo Chefe dos Serviços Provinciais, e reúne-se 
ordinariamente de três em três meses e extraordinariamente sempre que for necessário.

3. Compõem o Conselho de Direcção:

a) o Chefe dos Serviços Provinciais, que o preside;
b) o chefe da Secção de Emprego;
c) o chefe da Secção de Formação e Reabilitação Profissional;
d) o chefe de Secção Administrativa;
e) outros elementos que o Chefe dos Serviços Provinciais achar oportuno convocar.

4. No fim de cada reunião lavra-se uma acta que deve ser assinada por todos os membros 
presente,  e  remetida  ao  director  geral  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e  Formação 
Profissional(INEFOP), com conhecimento ao director provincial do Ministério da Administração 
Pública, Emprego e segurança Social.

ARTIGO 6º
(Secção do Emprego)

Compete à Secção do Emprego:

a) implementar programas e projectos decorrentes das políticas de emprego;
b) propor a organização e implementação de acções que conduzam a uma melhor adequação 

da procura e oferta de emprego;
c) contribuir para o desenvolvimento de estudos de oportunidades de investimento à criação 

de emprego;
d) coordenar  as  acções  desenvolvidas  pelos  centros  de  emprego  destinadas  ao 

encaminhamento e inserção dos diferentes grupos da população activa, em especial os 
candidatos ao primeiro emprego;

e) apoiar  o  funcionamento  de  rede  de centros  de  emprego  da  província  e  propor  a  sua 
expansão;

f) propor medidas de apoio técnico, material e financeiro para alternativas de emprego e 
auto-emprego através da criação de micro e pequenas empresas;

g) proceder ao levantamento das necessidades quantitativas e qualitativas de mão-de-obra 
do sector empresarial local;

h) articular com a Secção de Formação e Reabilitação Profissional no sentido de satisfazer 
as necessidades das empresas em mão-de-obra qualificada;

i) colaborar com outras instituições e entidades que promovam actividades no domínio do 
emprego.



ARTIGO 7º
(Secção de Formação e Reabilitação Profissional)

Compete à Secção de Formação e Reabilitação Profissional:

a) elaborar planos plurianuais, anuais, programas e projectos de formação em função das 
necessidades, oportunidades e potencialidades do mercado do emprego;

b) prestar  assistência  técnico-pedagógica  às  associações  empresariais  e  empresas  que 
ministram acções de formação;

c) acompanhar de forma sistemática e permanente a inserção na vida activa dos formandos, 
tendo em vista  a  adequação  do  sistema  de  formação  profissional  às  necessidades  do 
mercado de emprego;

d) assegurar  o  processo de avaliação  técnica  das  capacidades  das  pessoas  portadoras  de 
deficiência  em  condições  reais  de  trabalho  e  respectiva  informação  e  orientação 
profissional;

e) apoiar os centros de emprego na integração ou reintegração profissional de trabalhadores 
portadores de deficiência;

f) apoiar  iniciativas  de  outras  entidades  que  desenvolvam acções  visando a  reabilitação 
profissional e o emprego de pessoas portadoras de deficiência.

ARTIGO 8º
(Secção Administrativa)

Compete à Secção Administrativa:

a) assegurar todas as actividades inerente ao gabinete do Chefe dos Serviços Provinciais;
b) encarregar-se da recepção de expediente e arquivamento de processos;
c) fazer a gestão dos recursos humanos dos Serviços Provinciais e dos serviços executivos 

indirectos;
d) elaborar em colaboração com os serviços executivos indirectos o projecto de orçamento 

provincial;
e) velar pelo património e pela gestão de materiais consumíveis;
f) manter permanentemente actualizado o inventário dos Serviços Provinciais, bem como 

dos  centros  de  emprego,  centros  de  formação  e  reabilitação  profissional  e  centros 
integrados e informar do seu estado de conservação;

g) aplicar  as  políticas  e  estratégias  definidas  superiormente,  visando  o  desenvolvimento 
integral dos recursos humanos;

h) desempenhar outras tarefas superiormente determinadas.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

ARTIGO 9º
(Organigrama e quadro de pessoal)

1.  O quadro  de  pessoal  e  o  organigrama  dos  Serviços  Provinciais  são  os  constantes 
respectivamente  do  Anexo  I  e  do  Anexo  II  ao  presente  regulamento,  e  do  qual  são  parte 
integrante.

2. O número de funcionários dos Serviços Provinciais não deve exceder a 15.



3. Em caso de necessidade de aumento de funcionários acima do efectivo referido no 
número anterior, sob proposta do director geral do Instituto Nacional de Emprego e Formação 
Profissional (INEFOP), pode o Ministro que tutela a área de emprego e formação profissional 
proceder ao ajustamento de quadro de pessoal dos  Serviços Provinciais.

ARTIGO 10º
(Serviços executivos indirectos)

1. O Chefe dos Serviços Provinciais supervisiona e acompanha a actividade dos serviços 
executivos indirectos, nomeadamente os centros de emprego, centros de formação e reabilitação 
profissional e centros integrados.

2. A estrutura e funcionamento dos serviços mencionados no número anterior são objecto 
de diploma próprio.

O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.

ANEXO I
Quadro de pessoal a que se refere o artigo 9º

do regulamento que antecede.

 INSERIR  QUDRO DE PESSOAL
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____

O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.

ANEXO II
Organigrama

 INSERIR ORGANIGRAMA
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

_____

O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.



MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 73/05, DE 22 DE JULHO
(D.R. Nº 87/05, 1ª SÉRIE)

Decreto Executivo nº 73/05
de 22 de Julho

Considerando que nos termos do artigo 5º do Decreto executivo nº 155/04,  de 28 de 
Agosto, sobre o Registo Nominal de trabalhadores devem as empresas e instituições em geral, 
que tenham trabalhadores assalariados ao seu serviço, proceder à apresentação dos mapas de 
registo nominal dos trabalhadores;

Considerando  necessário,  para  efeitos  de  cumprimento  no  disposto  no  artigo  6º  do 
referido diploma legal, o alargamento dos prazos para entrega dos mapas de registo nominal dos 
trabalhadores; 

Nos termos do nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

1º - O prazo de entrega dos mapas de registo nominal dos trabalhadores é fixado até 31 de 
Dezembro do corrente ano.

2º - O incumprimento do prazo estabelecido no número anterior constitui contravenção 
prevista e punível nos termos do artigo 9º do Decreto executivo nº 155/04, de 28 de Agosto.

3º - Este decreto executivo entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Junho de 2005.

 O Ministro, António Domingos Pitra Costa Neto.



CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO N.º 120 /2005, DE 19 DE DEZEMBRO

( In: D  . R. N.º 151/05; I SÉRIE )  

Decreto nº 120 / 05
de 19 de Dezembro

Considerando  a  necessidade  de  se  atribuir  carteiras  profissionais  aos  cidadãos  que 
possuam qualificações, competências e requisitos para o exercício de determinada profissão; 

Havendo a necessidade de se definir os procedimentos e regras a observar na atribuição 
das carteiras profissionais;

Nos termos das disposições combinadas da alínea h) do artigo 110º e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO I
(Âmbito)

O presente diploma visa definir os procedimentos e regras a observar na atribuição das 
carteiras profissionais.

ARTIGO 2º
(Objecto)

O presente diploma aplica-se às carteiras profissionais atribuídas pelas ordens 
profissionais, Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional e por entidades legalmente 
constituídas para o efeito.

ARTIGO 3º
(Definição)

Para efeitos do presente diploma, entende-se por carteira profissional o documento 
passado por uma entidade devidamente legalizado e autorizado que comprova que o seu titular 
possui as qualificações, competências e outros requisitos exigidos para o exercício de uma 
determinada profissão.

CAPÍTULO II
Carteiras  Profissionais

ARTIGO 4º
(Emissão de carteiras profissionais)



1.A emissão de carteiras profissionais é de competências das seguintes entidades:

a) ordens profissionais legalmente constituídas; 

b) Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional para as profissões das artes e 
ofícios, bem como outras de carácter técnico por si licenciadas.

2. As carteiras profissionais podem ainda ser atribuídas por entidades constituídas para o 
efeito representativo de uma profissão, cujos profissionais, estejam ou não vinculados a 
associações profissionais, incluindo o sector da cultura.

3.  Compete  ao  Ministro  que  tutela  a  área  da  administração  do  trabalho  através  de 
despacho autorizar o exercício da actividade das entidades referidas no número anterior.

4.  As  actividades  das  entidades  referidas  no  nº  2  do  presente  artigo  deve  apenas 
circunscrever-se  à  atribuição  das  carteiras  profissionais,  bem  como  ao  cumprimento  dos 
princípios deontológico da classe profissional.

ARTIGO 5º
(Requisitos essenciais)

1.  Além  dos  requisitos  específicos  a  estabelecer  para  cada  profissão,  constituem 
requisitos essenciais para a obtenção da carteira profissional:

a) ter idade legal para o exercício de actividade profissional;
b) ser titular de um documento de certificação de habilitação literárias ou profissionais 

passado por uma instituição de ensino ou de formação técnico-profissional;
c) realizar estágio numa instituição cuja actividade corresponde à actividade profissional 

da respectiva carteira num período mínimo de um ano devidamente acompanhado por 
um orientador;

d) realizar uma prova ou defesa de um trabalho, nos casos em que seja expressamente 
exigido.

2. Os titulares  de profissões que pela sua especialidade são desenvolvidas  com maior 
abrangência na comunidade nos domínios de artes e ofícios e não cumpram com o disposto na 
alínea b) do número anterior, podem solicitar a título excepcional às entidades competentes ou na 
sua falta aos serviços competentes do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional 
um exame prático para obtenção  da carteira profissional.

ARTIGO 6º
(Conteúdo da carteira)

Sem  prejuízo  de  especificações  próprias,  a  carteira  profissional  deve  conter 
obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) identidade pessoal do titular;
b) profissão;
c) número da carteiro;
d) fotografia;
e) data de emissão;
f) outras inscrições e averbamentos.



ARTIGO 7º
(Intransmissibilidade das carteiras)

1. A carteira profissional é pessoal e intransmissível.

2. Constitui crime punível nos termos da legislação em vigor, a falsificação, a emissão, a 
aquisição ou uso indevido da carteira profissional.

ARTIGO 8º
(Suspensão das carteiras)

As  entidades  com  competência  para  a  emissão  de  carteiras  profissionais,  podem 
suspendê-las ou retirá-las, sempre que os seus titulares pratiquem actos que comprometem o 
exercício  da  actividade  profissional  ou  transgridem  o  código  deontológico  da  respectiva 
profissão.

ARTIGO 9º
(Comissão técnica)

1. As entidades com competência para a atribuição de carteiras profissionais devem 
constituir comissões técnicas ou estruturas afins encarregues de velar pelo cumprimento dos 
princípios deontológicos da classe profissional, apreciar os pedidos de obtenção de carteiras e 
avaliar o desempenho profissional dos titulares de carteiras profissionais.

2.  Para efeitos  do previsto  no nº  2  do artigo  4º  do presente  diploma,  as  entidades  a 
constituir devem observar o seguinte:

a) realizar  a  assembleia  constitutiva  dos  profissionais  convocada  por  iniciativa  das 
associações sindicais ou por um grupo de profissionais com antecedência mínima de 
15 dias úteis para criar por deliberação da maioria de 2/3 dos presentes  a entidade 
para  atribuição  das  carteiras,  os  elementos  que  a  compõe,  bem  como  aprovar  o 
respectivo regulamento de funcionamento.

b) Submeter  para  efeitos  de  aprovação  aos  Ministros  de  tutela  da  actividade  e  da 
administração do trabalho a acta da assembleia constitutiva, o regulamento aprovado, 
bem como a lista de participantes.

ARTIGO 10º
(Exercício de actividade profissional por estrangeiros)

1.  O  exercício  de  qualquer  profissão  por  cidadãos  estrangeiros  que  exija  o  grau 
académico de bacharelato  ou licenciatura  só é permitida  nos  respectivos  países,  os  cidadãos 
angolanos possam, em iguais circunstâncias, usufruir da mesma regalia.

2. Os cidadãos estrangeiros podem exercer actividade profissional sem o cumprimento do 
disposto no número anterior por razões justificativas de interesse nacional com parecer favorável 
da  entidade  com  competência  para  atribuição  da  carteira  profissional,  ou  por  acordo  de 
cooperação.

3. Constitui crime punível nos termos da legislação vigente no País o exercício ilegal de 
profissão por cidadãos estrangeiros.



CAPÍTULO III
Carteira das Profissões das Artes e Ofícios

ARTIGO 11º
(Profissões das artes e ofícios)

Para efeitos do presente diploma, são consideradas profissões integradas no domínio das 
artes e ofícios, aquelas que pela sua especialidade são desenvolvidas com maior abrangência nas 
comunidades,  nomeadamente  no  ramo  de  electricidade,  construção  civil,  mecânica,  saúde, 
indústria e serviços. 

ARTIGO 12º
(Classes das carteiras)

1.  As  carteiras  das  profissões  integradas  nas  artes  e  ofícios  são  organizadas  em três 
classes, nomeadamente, 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe.

2. A 3ª, 2ª e 1ª classes são as posições hierárquicas a que correspondem os níveis de 
ingresso, intermédio e de especialidade respectivamente de uma pessoa na profissão.

ARTIGO 13º
(Coordenação)

Compete ao Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional coordenar e 
controlar em parceria com as entidade competentes as acções respeitantes à atribuição de 
carteiras profissionais para as profissões ligadas às artes e ofícios.

ARTIGO 14º
(Modelo de carteira profissional)

1.  O  modelo  de  carteira  profissional  passado  pelo  Instituto  Nacional  do  Emprego  e 
Formação Profissional é o constante em anexo ao presente diploma do qual faz parte integrante.

2. As carteiras profissionais a serem atribuídas pelas demais entidades devem conter as 
menções referidas no artigo 6º do presente diploma.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 15º

(Criação de condições técnicas e organizativas)

As entidades com competência para a atribuição das carteiras profissionais devem no 
prazo de um ano a contar da data da publicação do presente diploma criar as condições técnicas e 
organizativas necessárias ao cumprimento das disposições constantes no mesmo.

ARTIGO16º
(Dúvidas e omissões)



As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente decreto serão 
resolvidas por decreto do Conselho de Ministros.

ARTIGO 17º
(Entrada em vigor)

O presente diploma entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 26 de Outubro de 2005.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 30 de Novembro de 2005.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos. 

2006
CONSELHO DE MINISTROS

RECTIFICAÇÃO DE 12 DE MAIO  DE 2006, AO DECRETO Nº 120/05
(D.R. Nº 58/06, Iª SÉRIE )

Rectificação
 de 12 de Maio de 2006

Por ter sido publicado por lapso, o modelo de carteira profissional, referido 
no nº  1  do artigo 14º  do Decreto nº  120/05,  que regulamenta  a  atribuição das 
carteiras profissionais, publicado no Diário da República nº 151, 1ª série, de 19 de 
Dezembro, junto se anexa para publicação.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado, aos 28 de Abril de 2006.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.



INSERIR MODELO:
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

--------
O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

DESPACHO Nº 19/06, DE 9 DE JUNHO
( D.R. Nº 70/06, 1ª SÉRIE )

Despacho nº 19/06
de 9 de Junho

Tendo em conta a necessidade de criação de centros de reabilitação para o tratamento e 
integração de pessoas que se tornaram portadoras de deficiência física, durante o cumprimento 
do serviço militar;

Considerando  a  necessidade  de  garantir  a  reabilitação  física,  formação  técnico-
profissional, intervenção clínica de natureza diversa e posterior integração na sociedade;

Nos termos do artigo 74º da Lei Constitucional, determino:

1. É criada uma comissão para implementação dos projectos de reabilitação integral de 
mutilados de guerra e de formação técnico-profissional para ex-militares, coordenada por João 
Paptista  Kussumua,  Ministro  da  Assistência  e  Reinserção  Social  e  que  integra  as  seguintes 
entidades.

a) representante do Ministério da Saúde,
b) representante do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social;
c) representante do Ministério das Educação;



d) representante do ministério da Defesa Nacional.

2. A referida comissão terá as seguintes atribuições:

a) criar condições materiais para a constituição de centros de reabilitação para tratamento e 
integração de pessoas atingidas por deficiências físicas adquiridas durante a guerra;

b) criar  condições  para  intervenção  clínica  global,  integração  social  e  reabilitação 
profissional para a vida activa de pelo menos 1500 homens por cada centro de dimensão 
média;

c) criar  condições  que  permitam  a  integração  dos  mutilados  de  guerra  no  esforço  de 
reconstrução  nacional,  repondo de  uma  forma  rápida  e  eficaz  o  verdadeiro  potencial 
humano dos mesmos;

d) apresentar um estudo de viabilidade dos referidos projectos e o orçamento no prazo de 30 
dias, após a publicação deste despacho;

e) acompanhar  e  superintender  as  acções  em curso com vista  a conclusão  dos  referidos 
projectos no prazo de 180 dias.

3. A comissão deverá apresentar mensalmente um relatório de actividade ao Presidente da 
República na qualidade de Chefe do Governo.

4. A comissão poderá recorrer ao recrutamento de técnicos e criar grupos de trabalho que 
lhe apoiem na implementação e cumprimento das suas tarefas.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Junho de 2006.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

2007

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

DESPACHO Nº 9/07, DE 21 DE MAIO
( D.R. Nº 61/07, 1ª SÉRIE)

Despacho nº 9/07
de 21 de Maio

Havendo necessidade de agilizar a concessão de vistos de trabalho para os expatriados 
contratados, ao abrigo dos Acordos Bilaterais e dos Projectos de Reconstrução Nacional;

Nos termos do artigo 74º da Lei Constitucional, determino:

1º - É criada uma Comissão ad-hoc para o tratamento célere dos vistos de trabalho dos 
expatriados contratados ao abrigo dos acordos bilaterais e projectos de reconstrução nacional, 



coordenada  por  Sebastião  Constantino  Lukinda,  Vice-Ministro  da  Administração  Pública, 
Emprego e Segurança Social e que integra as seguintes entidades:

a) José dos Santos da Silva Ferreira, Vice-Ministro das Obras Públicas;
b) Eduardo de Sousa e Santos, Director-Adjunto dos Serviços de Migração e Estrangeiros;
c) Representante do Gabinete de Reconstrução Nacional;
d) Representante  do  Gabinete  de  Apoio  Técnico  de  Gestão  das  Linhas  de  Crédito  do 

Ministério das Finanças.

2º - A referida Comissão tem por objecto analisar todos os processos de solicitação de 
vistos de trabalho de cidadãos estrangeiros que devem ser contratados ao abrigo dos acordos 
bilaterais entre vários estados para trabalharem nos projectos de reconstrução nacional, de forma 
a agilizar os processos seguindo os trâmites legais.

3º  -  O coordenador  da  referida  Comissão  pode  solicitar  o  apoio  de  outras  entidades 
sempre que achar necessário.

4º - A Comissão deve prestar contas do seu trabalho mensalmente ao Chefe do Governo.

5º - O presente despacho entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 14 de Maio de 2007.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDOS DOS SANTOS.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

DECRETO EXECUTIVO Nº 81/07, DE 16 DE JULHO
(D.R. Nº 85/07, 1ª SÉRIE )

Decreto executivo nº 81/07
 de 16 de Julho

No âmbito  do Processo de Reconstrução  Nacional  constitui  prioridade  do Governo a 
adopção de medidas que visam a reintegração sócio-profissional dos cidadãos,  o fomento de 
emprego e consequentemente a valorização da mão-de-obra nacional;

Neste contexto, torna-se imperioso aperfeiçoar os mecanismos de intermediação de mão-
de-obra disponibilizando meios e equipamentos adequados ao actual contextos do mercado de 
emprego de modo a optimizar  a  procura e a  oferta  e  facilitar  o  processo de recrutamento  e 
selecção de candidatos a emprego;

Nos  termos  das  disposições  combinadas  da  alínea  j)  do  nº  3  do  artigo  114º.  da  Lei 
Constitucional, determino:



Artigo 1º. – É criada a Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra – UIMO.

Art. 2º.- É aprovado o estatuto orgânico da Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra, 
anexo ao presente diploma do qual é parte integrante.

Art.  3º.  – As dúvidas e omissões  resultantes da interpretação e aplicação do presente 
diploma serão resolvidas por despacho do membro do Governo que tutela a área de emprego e 
formação profissional.

Art. 4º. – O presente diploma entra em vigor  na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Junho de 2007.

O Ministro da Administração Pública, Emprego e segurança Social, António Domingos 
Pitra  Costa Neto.

ESTATUTO ORGÂNICO DA UNIDADE DE
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE OBRA

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO 1º.
(Objecto)

O presente diploma regula as normas gerais de organização e funcionamento da Unidade 
de Intermediação de Mão-de-Obra abreviadamente designada por UIMO.

ARTIGO 2º
( Natureza )

A Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra é um órgão executivo indirecto do Instituto 
Nacional  do Emprego e  Formação Profissional,  dotado de  personalidade  jurídica,  autonomia 
administrativa e patrimonial.

ARTIGO 2º.
( Objectivos )

A Unidade  de Intermediação de Mão-de-Obra visa prosseguir os seguintes objectivos:

a) promover  a  melhoria  do  processo  de  intermediação  de  mão-de-obra  por  meio  da 
disponibilização  de  meios  tecnológicos  e  serviços  integrados  às  empresas  e  aos 
candidatos a emprego de forma ágil e eficiente;

b) optimizar o processo de recrutamento e selecção de candidatos através do cruzamento de 
informações relacionadas com a procura e a oferta;



c) estimular  o  desenvolvimento  das  competências  técnicas  e  humanas  por  meio  de 
aconselhamento e orientação profissional com vista a elevar o nível de empregabilidade;

d) dinamizar  o  mercado  de  emprego  por  via  da  introdução  de  novos  procedimentos  no 
processo de intermediação de mão-de-obra;

e) desenvolver e administrar o portal de emprego.

CAPÍTULO II
Organização Interna

Artigo 4º.
(Órgãos e serviços)

A Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra compreende os seguintes órgão e serviços:

a) Director;
b) Conselho Técnico;
c) Secção de Atendimento e Processamento de Informações;
d) Secção de colocação e Desenvolvimento Profissional.

ARTIGO 5º.
(Director da UIMO)

1. O Director é o órgão singular da Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra e responsável 
por todas as acções inerentes ao seu funcionamento, a quem compete:

a) organizar  o  trabalho  da  Unidade  de  Intermediação  de  Mão-de-Obra  com vista  à 
prossecução dos seus objectivos;

b) presidir às reuniões do Conselho Técnico;
c) responder pelos resultados do exercício da gestão da Unidade de Intermediação de 

Mão-de-Obra;
d) aprovar os planos de trabalho e submetê-los à homologação superior;
e) dirigir o processo de selecção, recrutamento e colocação do pessoal da Unidade de 

Intermediação de Mão-de-Obra de acordo com as orientações superiores;
f) propor ao Director do INEFOP a nomeação e exoneração dos titulares de cargos de 

chefia;
g) exercer o poder disciplinar sobre o pessoal vinculado à Unidade de Intermediação de 

Mão-de-Obra, bem como avaliar o seu desempenho profissional;
h) praticar os demais actos orientados superiormente;

2.  As  funções  relacionadas  com  a  gestão  financeira  e  de  pessoal,  bem  como  do 
desenvolvimento  das  tecnologias  de  informação  são  exercidas  pelo  Director  da  Unidade  de 
Intermediação de Mão-de-Obra.

3.  O Director  da  Unidade  de Intermediação  de  Mão-de-Obra  é  para  todos  os  efeitos 
equiparado a chefe de departamento provincial.

ARTIGO 6º.
(Conselho Técnico)

1. O Conselho Técnico é o órgão da Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra dirigido pelo 
Director no qual compete.



a) aprovar a proposta de plano anual de actividades da Unidade de Intermediação de Mão-
de-Obra e o respectivo orçamento;

b) avaliar periodicamente as acções desenvolvidas pelos diversos serviços da Unidade de 
Intermediação de Mão-de-Obra;

c) propor à direcção da Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra ao órgão de tutela as 
medidas ou acções necessárias para o melhor cumprimento dos objectivos da Unidade de 
Intermediação de Mão-de-Obra;

d) pronunciar-se sobre os demais assuntos propostos pelo órgão de tutelar.

2.  O Conselho  Técnico  reúne-se  trimestralmente  ou  extraordinariamente  sempre  que  for 
necessário e nele participam os chefe de secção e os responsáveis ou coordenadores de áreas 
técnicas.

ARTIGO 7º.
(Secção de Atendimento e Processamento de Informação)

A Secção  de  Atendimento  e  Processamento  de  Informações  é  o  serviço  de  Unidade  de 
intermediação de Mão-de-Obra encarregue pelo desenvolvimento das seguintes acções:

a) inscrever  os  candidatos  a  emprego  anotando  as  suas  qualificações  profissionais  e 
preferências de emprego;

b) proceder ao registo das ofertas de emprego e dos perfis profissionais exigidos;
c) assegurar em articulação com os demais parceiros a prestação de informações sobre o 

mercado de trabalho;
d) manter  contacto  com as entidades  empregadoras  com vista  à obtenção das ofertas de 

emprego;
e) proceder  à  recolha  de  informação  sobre  mercado  de  trabalho  e  elaborar  relatórios, 

estatística e estudos sobre o mercado;
f) elaborar e divulgar material informativo sobre a caracterização do mercado de emprego;
g) fornecer  dados  às  entidades  formativas  sobre  os  perfis  dos  quadros  necessários  no 

mercado de emprego:
h) desenvolver as demais acções que lhe forem atribuídas superiormente.

ARTIGO 8º.
(Secção de Colocação e Desenvolvimento Profissional)

A  Secção  de  Colocação  e  Desenvolvimento  Profissional  é  o  serviço  de  Unidade  de 
Intermediação de Mão-de-Obra encarregue pelo desenvolvimento das seguintes acções:

a) obter  das  entidades  empregadoras  informações  precisas  sobre  as  suas  necessidades, 
postos de trabalho vagos, bem como as condições necessárias para o seu preenchimento;

b) relacionar e interpretar as informações sobre o indivíduo obtidas por meio de entrevistas 
ou outros meios de avaliação da qual ressaltem os interesses, personalidade, capacidade, 
eficiência  escolar  e  profissional,  que  permitam  uma  melhor  avaliação  das  suas 
potencialidades;

c) constituir e manter actualizada uma base de dados sobre a oferta e procura de emprego;
d) elaborar,  em  articulação  com  as  entidades  formativas,  processos  de  selecção  que 

diminuam o risco de admissão de candidatos em profissões incompatíveis com a suas 
aptidões físicas e intelectuais;

e) proporcionar  acções  de informação profissional  de modo a melhorar  a capacidade do 
indivíduo, compreender o mercado de trabalho facilitando a sua opção profissional;



f) apoiar  nas acções de formação profissional a levar a cabo pelo empregador  de modo 
directo ou em articulação com outros serviços;

g) propor as entidades formativas a elaboração de programas de formação específicos de 
acordo com as necessidades do mercado de emprego que permitam as qualificações e 
conhecimentos necessários para a obtenção de emprego;

h) avaliar  os efeitos das acções de orientação profissional através de inquérito  e estudos 
adequados;

i) desenvolvimento as demais acções orientadas superiormente.

CAPÍTULO III
Quadro de pessoal e Organigrama

ARTIGO 9º.
(Quadro de pessoal)

1. O quadro de pessoal da Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra consta como anexo 
I do presente diploma do qual é parte integrante.

2. Sem prejuízo das disposições legais em vigor sobre a matéria os lugares criados no 
quadro  de  pessoal  da  Unidade  de  Intermediação  de  Mão-de-Obra  devem  ser  ocupados 
preferencialmente por recurso à mobilidade interna através do regime de transferência ou 
destacamento.

3. Para os efeitos referidos no número anterior os lugares do quadro de pessoal serão 
disponibilizados por carreira

4.  excepcionalmente  podem  ser  admitidos  trabalhadores  em  regime  de  contrato  de 
trabalho nos termos da Lei Geral do Trabalho.

ARTIGO 10º.
(Organigrama)

O organigrama da Unidade de Intermediação de Mão-de-Obra consta do anexo II  do 
presente diploma do qual é parte integrante.

  
O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos Pitra 
Costa Neto.

QUADRO DE PESSOAL

GRUPO DE
PESSOAL

CATEGORIA
Nº. DE
LUGARES

Direcção e
Chefia

Director … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
Chefe de secção … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

         1
         2

Técnico
Superior

Assessor principal … … … … … … … … … … … …
Primeiro assessor … … … … … … … … … … … … 
Assessor … … … … … … … … … … … … … … … 
Técnico superior principal … … … … … … … … … .

     __
     __
      2
     __



Técnico superior de 1ª. Classe … … … … … … … … 
Técnico superior de 2ª. Classe … … … … … … … … 

     __
     __

Técnico
Médio

Técnico médio principal de 1ª. Classe … … … … … 
Técnico médio principal  de 2ª. Classe … … … … … 
Técnico médio  principal de 3ª.  Classe … … … … … .
Técnico médio de 1ª. Classe … … … … … … … … 
…
Técnico médio de 2ª. Classe … … … … … … … … 
Técnico médio de 3ª. Classe … … … … … … … … 

    __
    __
     6
    __
    __
    __

Administrativ
o

Oficial administrativo principal … … … … … … … 
Primeiro oficial … … … … … … … … … … … … 
Segunda oficial … … … … … … … … … … … … 
Terceiro oficial … … … … … … … … … … … … …
Aspirante … … … … … … … … … … … … … … 
Escriturário-dactilógrafo … … … … … … … … … … 

     __
     __
     4
     __
     __
     __

Auxiliar
Motorista principal … … … … … … … … … … … .. 
Motorista  de 1ª. Classe … … … … … … … … … … 
Motorista de 2ª. Classe … … … … … … … … … … ..

Operário qualificado de 1ª. Classe … … … … … … … 
Operário qualificado de 2ª Classe … … … … … … …

     1
     __
_________

     1
     __

INSRIR ORGANIGRAMA
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________



______________________________________
_______

O Ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, António Domingos Pitra 
Neto

ASSEMBLEIA NACIONAL

LEI Nº 2/07, DE 31 DE AGOSTO
(D.R. N.º 105/97, I.ª SÉRIE)

Lei nº 2/07
 de 31 de Agosto

A  situação  actual  do  mundo,  caracterizada  pela  convergência  de  procedimentos  no 
tratamento da imigração, obriga a que cada Estado esteja munido de instrumentos que permitam 
a prevenção, a detecção e combate das práticas decorrentes do fenómeno da imigração ilegal, 
bem como do seu auxilio.

A  realidade  que  o  País  vive  impele  a  que  muitos  cidadãos  estrangeiros  queiram 
estabelecer-se no País, obrigando por isso que as autoridades adoptem medidas que conduzam 
por um lado a um eficaz controlo e por outro que a sua permanência se faça nos parâmetros dos 
motivos de entrada, de modo que a sua integração social se faça de forma regular e coerente.

Na vigência da Lei nº. 3/94 de 21 de Janeiro, ocorreram no País várias transformações de 
ordem jurídica, económica e de outra índole que trouxeram novas formas de manifestação do 
fenómeno migratório.

O presente diploma pretendo ser uma lei  exigente no combate e controlo à imigração 
ilegal e, no entanto, o flexível suficiente para um quadro de paz, desenvolvimento e de abertura 
da República de Angola ao mundo.

Nestes termos, ao abrigo da alínea b) do artigo 88º. Da lei Constitucional, a Assembleia 
Nacional aprova a seguinte.

LEI SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS ESTRANGEIROS NA
REPÚBLICA DE ANGOLA

CAPÍTULO 1
Disposições Gerais

Artigo 1º.
(objecto)

1.  A  presente  lei  regula  a  situação  jurídica  do  cidadão  estrangeiro  na  República  de 
Angola.



2. A situação jurídica do cidadão estrangeiro compreende os  regimes de estrada, saída, 
permanência e residência.

Artigo 2º.
(Âmbito de aplicação)

1. O disposto na presente lei constitui o regime jurídico geral dos cidadãos estrangeiros, 
sem prejuízo do estabelecido em leis especiais, acordos bilaterais ou tratados internacionais de 
que a República de Angola seja parte.

2.  O  agente  diplomático  e  consular   acreditado  na  República  de  Angola,  entidade 
equiparada,  assim  como  os  respectivos  familiares,  estão  sujeitos  às  normas  do  direito 
internacional,  nomeadamente,  as  Convenções  de  Viena  sobre  as  Relações  Diplomáticas  e 
Relações Consulares de 18 de Abril de 1961 e de 24 de Abril de 1963, respectivamente.

CAPÍTULO II
Direitos, Deveres e Garantias

ARTIGO 3º.
(Principais Gerais)

1. O cidadão estrangeiro que reside ou se encontre na República de Angola goza dos 
mesmos direitos e garantias, estando sujeito aos mesmo deveres que os cidadãos angolanos, com 
excepção dos direito políticos e dos demais direitos e deveres expressamente reservados por lei 
aos cidadãos angolanos.

2. o cidadãos estrangeiro admitido em território nacional, na condição de refugiado, está 
sujeito,  para além dos deveres que lhes são impostos pelo direito internacional,  a cumprir  as 
disposições da legislação interna sobre a matéria.

ARTIGO 4º.
(Exercício de funções públicas)

O cidadão estrangeiro,  salvo disposição legal,  acordo ou convenção internacional,  não 
pode exercer funções públicas ou que impliquem o exercício de poder de autoridade pública, 
com excepção das que tenham carácter predominantemente técnico, docente ou de investigação 
científica.

ARTIGO 5º.
(Liberdade de circulação e de domicílio)

1. O cidadão estrangeiro goza do direito de livre circulação e de escolha de domicílio, 
salvo as limitações previstas na lei e as determinadas por razões de segurança pública.

2.  As  limitações  por  razões  de segurança  pública  são  determinadas  por  despacho do 
Ministro do Interior e devidamente publicadas.

3. A permanência  e o estabelecimento de cidadãos estrangeiro nas áreas consideradas 
estratégicas nos termos da lei são condicionadas em função dos interesses nacionais.



4. O cidadão estrangeiro que for autuado nas áreas referidas no número anterior, sem a 
necessária autorização de permanência ou fixação pode ter o visto de entrada ou autorização de 
residência cancelados.

5. O cidadão estrangeiro, na situação prevista no número anterior, deve ser detido pelas 
autoridades competentes até à sua expulsão do País.

ARTIGO 6º.
(Direito de reunião e de manifestação)

O cidadão  estrangeiro  residente  pode  exercer  o  direito  de  reunião  e  manifestação  de 
acordo com o disposto nas leis que o regulam.

ARTIGO 7º.
(Direito à educação e liberdade de ensino)

Ao cidadão estrangeiro residente é reconhecimento o direito à educação, à liberdade de 
ensino, bem como à criação e direcção de escolas, de acordo com o estabelecido nos termos da 
lei.

ARTIGO 8º.
(Liberdade de adesão ás organizações sindicais e associações profissionais)

1.  Ao  trabalhador  estrangeiro  residente  é  reconhecido  o  direito  de  livre  filiação  nos 
sindicatos  ou associações profissionais  angolanas nas mesmas condições que os trabalhadores 
angolanos nos termos da lei.

2. O cidadão estrangeiro não pode liderar nenhuma das organizações referidas no número 
anterior.

ARTIGO 9º.
(Deveres)

O cidadão estrangeiro que manifeste o desejo de permanecer na República de Angola, 
obriga-se a:

a) respeitar a Lei Constitucional e demais leis;
b) declarar o seu domicílio;
c) prestar  às autoridades angolanas todos os elementos  relativos ao seu estatuto pessoal, 

sempre que lhe seja exigido nos termos da lei;
d) cumprir  as  demais  directrizes  administrativas  e  policiais  emitidas  pelas  autoridades 

competentes.

ARTIGO 10º.
(Actividade política)

O cidadão  estrangeiro  não  pode  exercer  em Angola  qualquer  actividade  de  natureza 
política não autorizada por lei, nem imiscuir-se directa ou indirectamente em assuntos políticos 
internos.

ARTIGO 11º.
(Garantia)



1.  O  cidadão  estrangeiro  goza,  na  República  de  Angola,  de  todas  as  garantias 
constitucionais e legais reconhecidas aos cidadãos nacionais, nomeadamente:

a) recorrer aos órgãos judiciais dos actos que violem os seus direitos;
b) não ser preso sem culpa formada, nem sofrer qualquer sanção, a não ser nos casos e pelas 

formas previstas na lei;
c) exercer  e  gozar  pacificamente  os  seus  direitos  patrimoniais  e  não  sofrer  quaisquer 

medidas arbitrárias ou discriminatórias;
d) não ser expulso ou extraditado, senão nos casos e pelas formas previstas na lei.

2. Em caso de expulsão, ausência legal ou morte, é garantido ao cidadão estrangeiro e 
seus  familiares  o  reconhecimento  e  protecção  dos  seus  direitos  patrimoniais,  propriedades  e 
demais direitos e expectativas legítimas reconhecidas por lei

CAPÍTULO III
Entrada e saídas do Território Nacional

SECÇÃO I
Regime de Entrada

ARTIGO 12º.
(Local de entrada)

1. A entrada do cidadão estrangeiro no território nacional deve efectuar-se pelos postos de 
fronteira  qualificados  para  o  efeito,  sem prejuízo  do  estabelecido  em acordos  sobre  a  livre 
circulação de pessoas e bens de que a República de Angola seja parte.

2.  Os  postos  de  fronteira  qualificados  para  esse  efeito  são  aqueles  onde  houver 
fiscalização dos órgãos competentes.

ARTIGO 13º.
(Requisitos de entrada)

1.  O  cidadão  estrangeiro  pode  entrar  no  território  nacional  desde  que  reúna, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) ser portador de passaporte ou qualquer outro documento internacional de viagem válido 
na  República de Angola e cuja validade seja superior a seis meses;

b) possuir visto de entrada vigente e adequado à finalidade da deslocação;
c) possuir meios de subsistência nos termos do disposto no artigo 19º. da presente lei;
d) ser titular do certificado internacional de vacina;
e) não estar sujeito à proibição de estrada nos termos do artigo 15º. da presente lei.

2.  está isento da apresentação de passaporte  o cidadão estrangeiro portador  de salvo-
conduto ou «laissez-passer», emitido pelas autoridades do Estado de que seja nacional ou onde 
habitualmente reside, desde que haja acordo para o efeito ou por organizações internacionais de 
que a República de Angola seja membro.

3. Está isento da apresentação de passaporte e visto de entrada o cidadão estrangeiro que 
seja:



a) nacional  de país  com o qual  a  República  de Angola tenha acordo que lhe permita  a 
entrada apenas com o bilhete de identidade ou documento equivalente;

b) portador de licença de voo ou de certificado de tripulante, quando em serviço; nos termos 
da Convenção Sobre a Aviação Civil Internacional;

c)  portador de documento de identificação de marítimo a que se refere a Convenção nº 108 
da Organização Internacional do Trabalho, quando em serviço;

d) titular de cartão de residente fronteiriço ou passe de travessia para circulação nos limites 
e períodos estabelecidos pelos acordos sobre circulação de pessoas de que a República de 
Angola seja parte;

e) requerente de asilo, nos termos da lei.

4. Está isento de visto de entrada, para além dos demais casos previstos na lei, o cidadão 
que seja:

a) titular de autorização de residência, devidamente actualizada;
b) de país com o qual a República de Angola tenha assinado acordo de isenção de visto;
c) passageiro de navio cruzeiro.

ARTIGO 14º.
(Entrada do residente fronteiriço)

A entrada do residente fronteiriço é efectuada nos limites e períodos estabelecidos pelos 
acordos sobre circulação de pessoas de que a República de Angola seja parte.

ARTIGO 15º.
(Interdição de entrada)

É interdita a entrada no território nacional de cidadão estrangeiro inscrito na lista nacional 
de pessoas indesejáveis, em virtude de:

a) ter sido expulso do país há menos de cinco anos;
b) ter sido condenado em pena acessória de expulsão com trânsito em julgado;
c) apresentar forte indício de constituir uma ameaça para a ordem interna ou a segurança 

nacional.

ARTIGO 16º.
(Entrada de menor)

1. O cidadão estrangeiro, menor de idade, quando não acompanhado dos pais, só deve 
entrar no território nacional mediante autorização escrita e com a assinatura dos pais ou de quem 
exerce a autorização paternal reconhecida pelas autoridades competentes.

2. Nos casos em que for recusada a entrada no território nacional da pessoa a quem o 
menor de idade esteja confiado, essa medida estende-se, igualmente, ao menor e vice-versa.

3.  O disposto nos  números  anteriores  não  se  aplica  nos  casos  em que o  menor  seja 
residente ou titular de um visto de estudo ou de permanência temporária.

ARTIGO 17º.
(Controlo documento)



1. Está sujeito ao controlo documental nos postos de fronteira todo o cidadão estrangeiro 
que pretende entrar ou sair do território nacional.

2. Nenhum cidadão estrangeiro proveniente do exterior do País, deve afastar-se do local 
do controlo e inspecção de documentos de viagem e do cartão de embarque e desembarque sem 
que seja registado pelo funcionário do Serviço de Migração e Estrangeiros.

ARTIGO 18º.
(Visto de entrada)

1.  O  visto  de  entrada  habilita  o  seu  titular  a  apresentar-se  num  posto  de  fronteira 
qualificado para o efeito e a solicitar a sua entrada em território nacional.

2. O visto é uma mera expectativa de direito,  podendo a entrada e a permanência ser 
recusadas em virtude da não observância dos requisitos no artigo 13º. da presente lei.

3. O visto de entrada é aposto passaporte ou em qualquer outro documento de viagem 
equivalente, devendo dele constar o prazo de validade, o número de entradas e de permanência 
do seu titular no território nacional.

ARTIGO 19º.
(Garantia de meios de subsistência)

1. Para efeito de entrada e permanência em território nacional, deve o cidadão estrangeiro 
dispor,  em meios  de  pagamento  «per  capita»,  de  um montante  de  USD 200,00  ou  o  valor 
equivalente em outra moeda convertível, por cada dia de permanência em território nacional.

2. O montante previsto no nº.1 deste artigo pode ser dispensado desde que o interessado 
prove, por meio idóneo, ter alimentação e alojamento assegurados.

3. A prova a que se refere o nº. 2 do presente artigo deve ser feita mediante declaração 
responsabilizando-se pela estadia no País, assinada por cidadão nacional ou estrangeiro residente 
ou pela entidade máxima da empresa ou instituição que convida.

ARTIGO 20º.
(Excepções)

1. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, pode o Ministério do interior ou 
por  delegação  do  Director  do  Serviço  de  Migração  e  Estrangeiros  autorizar  a  entrada  em 
território nacional de cidadão estrangeiro que não reúna os requisitos previstos no artigo 13º. da 
presente lei.

2. Quando o cidadão estrangeiro for nacional de país com o qual a República de Angola 
não tenha relações diplomáticas ou consulares, deve ser consultado o Ministério das Relações 
Exteriores, para efeito de aplicação do disposto no número anterior.

ARTIGO 21º.
(Recusa de entrada)

1. Pode ser recusada a entrada em território nacional a cidadão estrangeiro que apresentar 
passaporte ou qualquer outro documento de viagem equivalente, nas seguintes condições:



a) que não seja válido para a República de Angola;
b) com o prazo de validade expirado;
c) rasurado ou com início de falsificação;
d) com o visto  de entrada  concedido  sem a observância  das  condições  estabelecidas  no 

presente diploma;
e) com visto de estrada inadequado aos objectivos da sua estadia em território nacional;
f) utilização de passaporte de outrem.

2. Pode ser também recusada a entrada do cidadão estrangeiro que, tendo sido multado, 
tenha saído do território  nacional sem que tenha efectuado o respectivo pagamento no prazo 
estabelecido.

3. Pode ainda ser recusada a entrada no território nacional ao cidadão estrangeiro não 
residente que:

a) não apresente bilhete de passagem de retorno ao país de proveniência;
b) não possua meios de subsistência comprovados;
c) seja menor de idade e não esteja acompanhado por quem exerce o poder paternal ou sem 

a autorização expressa deste, salvo nos casos previstos no nº. 3 do artigo 16º. da presente 
lei.

4. A recusa por motivos de saúde é terminada pelas autoridades sanitárias.

5.  O  cidadão  estrangeiro  a  quem for  recusada  a  entrada  em território  nacional,  fica 
colocado em Centro de Instalação Temporária (CIT) enquanto não for reembarcado.

6. A criação dos Centros de Instalação Temporária é da responsabilidade das empresas de 
exploração dos aeroportos e o seu funcionamento deve ser objecto de regulamentação própria a 
ser aprovada pelos Ministérios do Interior e dos Transportes.

7. A recusa de entrada em território nacional é da competência do Director do Serviço de 
Migração e Estrangeiros ou por delegação expressa, dos directores provinciais.

8. Quando a recusa de entrada se fundamentar na apresentação de documento de viagem 
falso,  falsificado  ou  alheio,  o  mesmo  deve  ser  apreendido  e  remetido  às  autoridades  do 
respectivo país pela via diplomática.

ARTIGO 22º.
(Responsabilidade das empresas transportadoras)

1. Sem prejuízo das medias previstas no artigo 107º. da presente lei,  as empresas que 
transportem passageiros ou tripulantes indocumentados, são responsáveis pelo seu retorno para o 
país de origem ou para o ponto onde começaram a utilizar o meio de transporte dessa empresa.

2.  A  mesma  responsabilidade  recai  sobre  as  pessoas  singulares  que  transportem 
passageiros indocumentados.

3. As despesas inerentes à alimentação, assistência médica ou medicamentosa e outras, 
para a manutenção do cidadão estrangeiro sujeito à recusa de entrada, decorrem por conta da 
empresa transportadora.



4. Sempre que a situação o justifique,  o reembarque do cidadão Estrangeiro pode ser 
efectuado sob escolta de funcionários do Serviço de Migração e estrangeiros, sendo as despesas 
custeadas pela empresa transportadora.

5. pode ser permitido o transbordo de passageiro clandestino, se este for requerido pelo 
transportador  ou  seu  agente,  que  deve  assumir  a  responsabilidade  por  todas  as  despesas 
decorrentes dessa operação.

A empresa transportadora responde igualmente pela manutenção e demais despesas do 
passageiro em viagem contínua ou do tripulante que não estiver presente por ocasião da saída do 
meio de transporte, bem como retirada dos mesmos do território nacional.

ARTIGO 23º.
(Competência para ordenar interdição)

1. São competentes para ordenar a interdição de entrada contra cidadão estrangeiros os 
seguintes órgãos:

a) tribunais;
b) Procuradoria Geral da República;
c) Ministério  do  Interior  através  da  Direcção  de  Investigação  Criminal,  Direcção  de 

Inspecção  e  Investigação  das  Actividades  Económicas  e  Serviço  de  Migração  e 
Estrangeiros.

2. Compete ao Serviço de Migração e Estrangeiros aplicar  interdições de entrada nos 
termos  do  artigo  15º.  e  nº.  2  do  artigo  32º.  da  presente  lei,  bem  como  adoptar  medidas 
preventivas até 24 horas que condicionem a saída de pessoas sob as quais pesam fortes suspeitas 
da prática de algum delito.

ARTIGO 24º.
(Registo e reapreciação de interdições)

1. Compete ao Serviço de Migração e Estrangeiros proceder ao registo das interdições na 
lista nacional de pessoas indesejáveis, bem como propor a sua reapreciação.

2. Do documento que ordenar a interdição devem constar os dados de identificação do 
cidadão estrangeiro, o motivo e o período de duração da interdição.

SECÇÃO II
Regime de saída

ARTIGO 25º.
(Da saída do território nacional)

1.  O cidadão  estrangeiro  pode  sair  do território  nacional  por  qualquer  dos  postos  de 
fronteira  habilitados  para  o  efeito,  mediante  prévia  exibição  do  passaporte  ou  de  outro 
documento de viagem válido.

ARTIGO 26º
(Modalidades de saída)



1.  A  saída  do  cidadão  estrangeiro  do  território  nacional  pode  ser  voluntária  ou 
compulsiva.

2. Considera-se saída voluntária aquela eu o cidadão estrangeiro realiza por vontade e no 
interesse próprio e é compulsiva aquela que é feita de forma coactiva, no interesse da ordem 
interna e da segurança nacional.

3. A saída, quando feita por menor de idade, para além da apresentação do passaporte ou 
de qualquer outro documento de viagem válido, é exigida a apresentação de  uma autorização 
escrita e com a assinatura dos pais ou de quem exerça a autoridade paternal reconhecida pelo 
notário.

4. A saída do residente fronteiriço é efectuado nos termos do artigo 14º. da presente lei.

ARTIGO 27º.
(Modalidades de saída)

O  Serviço  de  Migração  e  Estrangeiros  deve  notificar  o  cidadão  estrangeiro  que  se 
encontre em situação migratória irregular, a abandonar o território nacional num período não 
superior a oito dias.

ARTIGO 28º.
(Causas de expulsão)

1. Sem prejuízo dos acordos ou convenções internacionais de que a República de Angola 
seja parte, pode ser expulso juridicamente do território nacional o cidadão estrangeiro que de 
entre outros:

a) tenha utilizado meios fraudulentos para entrar e permanecer em território nacional;
b) atente contra a segurança nacional ou a ordem interna;
c) viole os deveres estabelecidos na presente lei, nomeadamente no artigo 9º.
d) desrespeite de modo grave ou reiterado leis angolanas;
e) tenha sido condenado em pena de prisão maior.

2. O cidadão estrangeiro residente, bem como o titular de visto de trabalho em conflito 
laboral com a entidade empregadora ou que possua cônjuge angolano e filho dele dependente 
economicamente, só deve ser expulso por decisão judicial.

3. Pode ser expulso administrativamente do território nacional o cidadão estrangeiro que 
de entre outros:

a) tenha  praticado  actos  que,  se  fossem conhecidos  pelas  autoridades  angolanas,  teriam 
obstado a sua estrada no País;

b) não exerça qualquer profissão, nem possua meios de subsistência no País;
c) seja titular do visto de trabalho e se vincule a qualquer outra empresa diferente da que o 

contratou sem prévia autorização da entidade competente;
d) tenha sido sancionado com multa e não tenha efectuado o seu pagamento dentro do prazo 

estabelecido;
e) tenha sido condenado em pena acessório de expulsão e reentrado irregularmente no País;
f) não cumpra a notificação de abandono voluntário do território nacional.

ARTIGO 29º.



(Da expulsão)

1. A expulsão é efectuado fazendo regressar o cidadão estrangeiro ao país de origem ou 
de residência habitual.

2.  não  constitui  impedimento  de  execução  da  medida  de  expulsão  determinada 
judicialmente, o facto do cidadão estrangeiro possuir cônjuge angolano ou filho dele dependente 
economicamente, sem prejuízo da fixação de alimentos para os que deles necessitem, nos termos 
da lei.

3. Ao refugiado aplica-se sempre o tratamento mais favorável que resulte da lei ou de 
acordo internacional de que a República de Angola seja parte.

4. A expulsão de refugiado não se pode operar para país onde possa ser perseguido por 
razões políticas, raciais, religiosas ou corra perigo de vida.

5. A expulsão do território nacional não prejudica a responsabilidade criminal em que o 
cidadão estrangeiro tenha incorrido.

ARTIGO 30º.
(Entidades competentes para decidir a expulsão)

1. São competentes para proferir decisões de expulsão com os fundamentos previstos no 
nº. 1 e 2 do artigo 28º. As autoridades judiciais e o Serviço de Migração e Estrangeiros com os 
fundamentos previstos no nº. 3 do mesmo artigo.

2. O cidadão estrangeiro sujeito à medida de expulsão judicial fica detido no Centro de 
Detenção de Estrangeiros ilegais até à sua saída do território nacional.

ARTIGO 31º.
(Processo de expulsão)

1. Sempre que tenha conhecimento de qualquer facto que possa constituir fundamento de 
expulsão, o Serviço de Migração e Estrangeiros organiza um processo que contenha de forma 
resumida as provas necessárias à decisão de expulsão

2. Do processo deve constar, igualmente, o auto de notícia que contenha a descrição dos 
factos que fundamentam a expulsão.

3. Após a sua conclusão, o processo organizado nos termos deste artigo é remetido ao 
órgão judicial competente, no prazo de cinco dias para julgamento, salvo se  tratar de expulsão 
administrativa referida no artigo 28º., que é decidida no prazo de oito dias.

4. Recebido o processo, o juiz deve marcar julgamento dentro das 48 horas seguintes, 
mandato, para esse efeito, notificar o cidadão estrangeiro e as testemunhas.

ARTIGO 32º.
(Da decisão de expulsão)

1. Da decisão de expulsão, devem constar:

a) os fundamentos da expulsão;



b) o  prazo  para  a  execução  da  decisão,  não  pode  exceder  os  15  dias  para  o  cidadão 
estrangeiro residente e oito para o não residente;

c) o  prazo  não  inferior  a  cinco  anos,  durante  o  qual  é  interdita  a  entrada  em território 
angolano,

d) o país para onde o cidadão estrangeiro deve ser expulso.

2. A execução da decisão de expulsão implica o registo do expulsando na lista nacional 
de pessoas indesejáveis nos termos do artigo 15º.

ARTIGO 33º.
(Situação do estrangeiro sujeito à decisão de expulsão)

1. O cidadão estrangeiro contra quem tenha sido proferida decisão de expulsão é detido 
no Centro de Detenção de Estrangeiros Ilegais até à execução da decisão de expulsão nos termos 
da alínea b) do nº. 1 do artigo 32º.

2.  A criação de Centro de Detenção de Estrangeiros Ilegais  é da responsabilidade do 
Ministério do Interior e o seu funcionamento deve ser objecto de regulamentação própria a ser 
aprovada pelo Ministro do Interior.

ARTIGO 34º.
(Execução da sentença de expulsão)

1. Compete ao Serviço de Migração e Estrangeiros, em coordenação com as autoridades 
policiais, a execução da sentença de expulsão proferida pelos tribunais.

2. A pena acessória de expulsão pode ser executada ainda que o condenado se encontre 
em liberdade condicional.

ARTIGO 35º.
(Comunicação da expulsão)

A ordem de expulsão deve ser comunicada às autoridades competentes do país para onde 
o cidadão estrangeiro vai ser expulso.

ARTIGO 36º.
(Formalismo processual)

1.  Em tudo  quanto  não  esteja  especialmente  previsto  neste  diploma,  observam-se  os 
termos do processo sumário, previsto no Código de Processo Penal.

2. Os processos de expulsão de carácter urgente e têm prioridade sobre os demais.

ARTIGO 37º.
(Despesas de expulsão)

1.  Sempre  que  o  cidadão  estrangeiro  não  possa  suportar  as  despesas  decorrentes  da 
expulsão, são as mesmas custeadas pelo Estado.

2. Para satisfação dos encargos resultantes da expulsão são inscritas no orçamento do 
Ministério do Interior, dotações para o efeito, sem prejuízo da utilização das verbas provenientes 
de outras instituições.



3. O cidadão estrangeiro para quem as despesas de expulsão tenha corrido a expensas do 
Estado e  que  seja  autorizado  a  reentrar  no território  nacional,  fica  obrigado  a  reembolsar  o 
Estado do montante dispendido.

4. A empresa que tenha cidadão estrangeiro ao seu serviço sujeito à medida de expulsão, 
fica obrigada a satisfazer as despesas relativas à sua expulsão, desde que este não tenha meios 
que lhe permitam fazê-lo.

ARTIGO 38º.
(Recurso)

1. Da decisão judicial que ordenar a expulsão do cidadão estrangeiro cabe nos termos da 
lei.

2. Da decisão proferida pelo Serviço de Migração e Estrangeiros cabe recurso ao Ministro 
do Interior.

ARTIGO 39º.
(Impedimento de saída)

1. As autoridades competentes podem impedir  a saída dos cidadão estrangeiros desde 
que:

a) haja decisão judicial;
b) haja decisão de autoridade policial relativa à interdição de saída do território nacional;
c) haja violação das regras aduaneiras ou alfandegarias;
d) haja forte suspeita da prática de um delito.

2. No caso das alíneas b),c) e d) deve ser dado conhecimento ao Magistrado do Ministério 
Público, junto do Serviço de Migração e Estrangeiros no prazo de 48 horas.

CAPÍTULO IV
Vistos de Entrada

SECÇÃO I
Tipologia de Vistos de Entrada

ARTIGO 40º.
(Tipologia dos vistos)

Os tipos de vistos de entrada são os seguintes:

a) visto diplomático;
b) visto oficial;
c) visto de cortesia;
d) visto consular;
e) visto territorial.

ARTIGO 41º.
(Visto diplomático, oficial e de cortesia)



1.  os  vistos  diplomático,  oficiais  e  de  cortesia  são  concedidos  pelo  ministério  das 
Relações Exteriores, através das missões diplomáticas ou consulares, autorizadas para o efeito ao 
titular de passaporte diplomático, de serviço, especial ou ordinário que se desloque à República 
de Angola em visita diplomática, de serviço ou de carácter oficial.

2.  Os vistos  referidos  no número  anterior  devem ser  utilizados  no prazo de 60 dias, 
subsequentes à data da sua concessão, permitem um total de permanência em território nacional 
até 30 dias e são válidos para uma ou duas entradas.

3.  Em casos  devidamente  fundamentados,  podem os  vistos  diplomático,  oficial  e  de 
cortesia ser concedidos para múltiplas entradas com permanência até 90 dias.

4. Ao cidadão estrangeiro que entrar em território  nacional,  ao abrigo do disposto no 
presente artigo, em caso de interesse nacional, pode-se conceder excepcionalmente dos vistos 
constantes do artigo seguinte excepto os das alíneas b) e d  do nº. 2 do referido artigo.

ARTIGO 42º.
(Visto consular)

1. O visto consular é concedido pelas missões diplomáticas e consulares nos termos do 
artigo 59º. e seguintes da presente lei.

2. O visto consular é de uma das seguintes categorias.

a) trânsito;
b) turismo,
c) curta duração;
d) ordinário;
e) estudo;
f) tratamento médico;
g) privilegiado;
h) trabalho,
i) permanência temporária;
j) residência.

ARTIGO 43º.
(Visto de trânsito)

1. O visto de trânsito é concedido pelas missões diplomáticas e consulares angolanas ao 
cidadão  estrangeiro  que,  para  atingir  o  país  de  destino  tenha  de  fazer  escala  em  território 
nacional.

2. O visto de trânsito deve ser utilizado no prazo de 60 dias, subsequentes à data da sua 
concessão, permite a permanência até cinco dias, é válido para uma ou duas entradas e não é 
prorrogável.

3.  O visto  de trânsito  pode ser excepcionalmente  concedido no posto de fronteira  ao 
cidadão estrangeiro que, em viagem contínua, a interrompa para as escalas obrigatórias do meio 
de transporte utilizado.

ARTIGO 44º.
(Visto de turismo)



1. O visto de turismo é concedido pelas missões diplomáticas e consulares angolanas ao 
cidadão estrangeiro que pretenda entrar na República de Angola, em visita de carácter recreativo, 
desportivo ou cultural.

2. O visto de turismo deve ser utilizado no prazo de 60 dias, subsequentes à data da sua 
concessão, é válido para uma ou múltiplas entradas e permite a permanência no País por um 
período até 30 dias sendo prorrogável uma única vez por igual período.

3. O Governo pode estabelecer e actualizar, unilateralmente ou por acordo, uma lista de 
países cujos cidadãos são isentos de visto de entrada para estadias inferiores a 90 dias.

4. O visto de turismo não permite  ao seu titular  a fixação de residência em território 
nacional, nem o exercício de qualquer actividade remunerada.

ARTIGO 45º.
(Visto de curta duração)

1.  O  visto  de  curta  duração  é  concedido  pelas  missões  diplomáticas  e  consulares 
angolanas ao cidadão estrangeiro que, por razões de urgência, tenha necessidade de entrar em 
território nacional.

2. O visto de curta duração deve ser utilizado no prazo de 72 horas, permite ao cidadão 
estrangeiro a permanência em território nacional até sete dias e é prorrogável por igual período 
de tempo.

3. A concessão do visto de curta duração não carece de autorização prévia do Serviço de 
Migração e Estrangeiros, bastando a comunicação da sua concessão.

4. O visto de curta duração não permite ao seu titular a fixação de residência em território 
nacional, nem o exercício de qualquer actividade remunerada.

ARTIGO 46º.
(Visto ordinário)

1. O visto ordinário  é concedido ao cidadão estrangeiro pelas missões diplomáticas  e 
consulares  angolanas  e  destina-se  a  permitir  a  entrada  em  território  nacional  por  razões 
familiares e prospecção de negócios.

2. O visto ordinário deve ser utilizado no prazo de 60 dias, subsequentes à data da sua 
concessão e permite ao seu titular a permanência até 30 dias e pode ser prorrogável duas vezes, 
por igual período de tempo.

3.  O visto   ordinário  não permite  ao seu titular  a fixação  de residência  em território 
nacional, nem o exercício de actividade remunerada.

ARTIGO 47º.
(Visto de estudo)

1. O visto de estudo é concedido ao cidadão estrangeiro, pelas missões diplomáticas e 
consulares angolanas e destina-se a permitir a entrada do seu titular em território nacional, a fim 
de frequentar um programa de estudos em escolas públicas ou privadas, assim como em centros 



de formação profissional para a obtenção de grau académico ou profissional ou para realizar 
estágios em empresas e serviços públicos ou privados.

2. O visto de estudo deve ser utilizado no prazo de 60 dias subsequentes à data da sua 
concessão e permite ao seu titular uma permanência de um ano, prorrogável por igual período, 
até ao termo dos estudos e serve para múltiplas entradas.

3.  O  visto  de  estudo  não  permite  ao  seu  titular  fixação  de  residência  em  território 
nacional, nem o exercício de actividade remunerada, excepto para o estágio relacionado com a 
formação.

ARTIGO 48º.
(Visto de tratamento médico)

1.  O  visto  de  tratamento  médico  é  concedido  ao  cidadão  estrangeiro  pelas  missões 
diplomáticas e consulares angolanas e destina-se a permitir a entrada do seu titular em território 
nacional, a fim de efectuar tratamento em unidade hospitalar pública ou privada.

2. O visto de tratamento médico deve ser utilizado no prazo de 60 dias subsequentes à 
data da sua concessão e permite ao seu titular múltiplas entradas e uma permanência de 180 dias.

3.  Em  caso  devidamente  fundamentado,  o  visto  de  tratamento  médico  pode  ser 
prorrogado até à conclusão do tratamento.

4.  O visto  de  tratamento  médico  não  permite  ao  seu  titular  o  exercício  de  qualquer 
actividade laboral nem a fixação de residência em território nacional.

ARTIGO 49º.
(Visto privilegiado)

1. O visto  privilegiado é concedido ao cidadão estrangeiro investidor, representante ou 
procurador de empresa  investidora, pelas missões diplomáticas e consulares angolanas e destina-
se  a  permitir  a  entrada  do  seu  titular  em território  nacional,  para  fins  de  implementação  e 
execução da proposta de investimento aprovado, nos termos da Lei de Investimento Privado.

2. O visto de privilegiado deve ser utilizado no prazo de 60 dias subsequentes à data da 
sua concessão e permite ao seu titular múltiplas entradas e uma permanência de até dois anos 
prorrogável por iguais períodos de tempo.

3.  No  caso  de  o  pedido  ser  formulado  em  território  nacional,  o  visto  é  concedido 
localmente mediante declaração emitida pela entidade competente encarregue da aprovação do 
investimento.

4. O estrangeiro a quem for atribuído o visto privilegiado, pode, quando assim o requeira, 
solicitar a autorização de residência.

5. Aos possuidores de visto privilegiado dos tipos A e B pode ser atribuído o título de 
residência  nos  termos  do  artigo  83º.  da  presente  lei,  sendo  atribuído  ao  possuidor  de  visto 
privilegiado de tipo C, o título de residência correspondente ao artigo 82º. da presente lei.

ARTIGO 50º.
(Tipologia do visto privilegiado)



1. O visto privilegiado pode ser de um dos seguintes tipos:

a) «visto  privilegiado  tipo  A»  -  é  concedido  ao  cidadão  estrangeiro  com  investimento 
superior ao equivalente a USD 50.000.000.00 ou com investimento realizado na Zona C 
de desenvolvimento;

b) «visto privilegiado tipo B» - é concedo ao cidadão estrangeiro com investimento inferior 
ao equivalente a USD 50.000.000.00 e superior a USD 15.000.000.00;

c) «visto  privilegiado  tipo  C»  -é  concedido  ao  cidadão  estrangeiro  com  investimento 
inferior ao equivalente a USD 15.000.000.00 e superior a USD 5 000.000.00.

d) «visto  privilegiado  tipo  D»  -  é  concedido  ao  cidadão  estrangeiro  com  investimento 
inferior ao equivalente a USD 5.000.000.00;

2.  Ao potencial  investidor  é atribuído  o visto de permanência  temporária  previsto  na 
alínea d) do artigo 53º. da presente lei, de acordo com a intenção do investimento.

ARTIGO 51º.
(Visto de trabalho)

1. O visto de trabalho é concedido pelas missões diplomáticas e consulares angolanas e 
destina-se  a  permitir  a  entrada  em  território  angolano  ao  seu  titular,  fim  de  nele  exercer 
temporariamente uma actividade profissional remunerada no interesse do Estado ou por conta de 
outrem.

2.O visto de trabalho deve ser utilizado no prazo de 60 dias subsequentes à data sua 
concessão e permite ao seu titular múltiplas entrada e permanência até ao termo do contrato de 
trabalho,  devendo  a  instituição  empregadora  comunicar  a  autoridade  competente  qualquer 
alteração na duração do contrato para efeitos do que estabelece a presente lei.

3. O visto de trabalho apenas permite ao seu titular exercer a actividade profissional que 
justificou  a  sua  concessão  e  habilita-o  a  dedicar-se  exclusivamente  ao  serviço  da  entidade 
empregadora que o requereu.

4.  Sem prejuízo  do disposto  nos  números  anteriores,  em caso  de manifesto  interesse 
público  devidamente  comprovado,  pode o Ministro  do Interior,  sob proposta  do Director  do 
Serviço de Migração e Estrangeiros, autorizar a concessão local do visto de trabalho mediante 
parecer favorável do Ministério da Administração pública,  Emprego e Segurança Social e de 
outros órgão intervenientes no processo migratório.

5. O visto de trabalho não permite ao seu titular  a fixação de residência em território 
nacional.

ARTIGO 52º.
(Tipologia dos vistos de trabalho)

O visto de trabalho pode ser de um dos seguintes tipos:

a) «visto de trabalho de tipo A» - é concedido para o exercício de actividade profissional 
independente de prestação de serviço dos desportos e cultura;

b) «visto de trabalho de tipo B» - é concedido para o exercício de actividade profissional a 
nível do sector petrolífero, mineiro e construção civil;



c) «visto de trabalho de tipo C» - é concedido para o exercício da actividade profissional a 
nível do sector petrolífero, mineiro e construção civil;

d) «visto de trabalho de tipo D» - é concedido para o exercício de actividade profissional no 
sector do comércio, indústria, das pescas, marítimo e aeronáutico; 

e) «visto de trabalho de tipo E» - é concedido para o exercício de actividade no âmbito dos 
acordos de cooperação;

f) «visto de trabalho de tipo F» - é concedido para o exercício de actividade profissional em 
qualquer outro sector não previsto nas alíneas anteriores.

ARTIGO 53º.
(Visto de permanência temporária)

1. O visto de permanência temporária é concedido ao cidadão estrangeiro pelas missões 
diplomáticas e consulares e destina-se a permitir a entrada do seu titular em território nacional 
com fundamento no seguinte:

a) razões humanitárias;
b) cumprimento de missão a favor de uma instituição religiosa;
c) realização de trabalho de investigação cientifica;
d) acompanhamento  familiar  do  titular  de  visto  de  estudo,  de  tratamento  médico, 

privilegiado ou de trabalho;
e) ser familiar de titular de autorização de residência válida;
f) ser cônjuge de cidadão nacional.

2. O visto de permanência temporária deve ser utilizado no prazo de 60 dias subsequentes 
à data da sua concessão e permite ao seu titular múltiplas entradas e permanência até 365 dias 
prorrogável sucessivamente até ao termo da razão que originou a sua concessão.

3. A validade do visto de permanência temporária concedida nos termos da alínea d) do 
nº. 1 deste artigo não deve ultrapassar o tempo de permanência concedido ao titular do visto de 
entrada que deu origem a sua concessão.

4. O visto de permanência temporária não habilita o seu titular à fixação de residência em 
território nacional.

ARTIGO 54º.
(Visto para fixação de residência)

1. O visto para fixação de residência é concedido pelas missões diplomáticas e consulares 
angolanas ao cidadão estrangeiro que pretende fixar residência em território nacional.

2. O visto para fixação de residência deve ser utilizado no prazo de 60 dia subsequentes à 
data da sua concessão e habilita o seu titular a permanecer em território nacional por um período 
de 120 dias,  prorrogável  por igual  período,  até  à  decisão final  do pedido de autorização  de 
residência.

3.  O visto para fixação de residência  habilita  o seu titular  ao exercício  de actividade 
profissional remunerada.

ARTIGO 55º.
(Visto territorial)



1. O visto territorial é concedido pelo Serviço de Migração e Estrangeiros nos postos de 
fronteira, quando por razões justificadas o cidadão estrangeiro não pode obter o visto consular.

2. O visto territorial é de uma das seguintes categorias:

a) de fronteira;
b) de transbordo.

ARTIGO 56º.
(Visto de fronteira)

1.  O visto de fronteira é concedido pelo Serviço de Migração e Estrangeiro nos postos de 
fronteira e destina-se a permitir a entrada em território nacional ao cidadão  estrangeiro que por 
razões imprevistas e devidamente fundamentada não tenha pedido solicitar o respectivo visto às 
entidades consulados competentes.

2. O visto de fronteira é válido para uma entrada e permite a permanência do beneficiário 
em território nacional por um período de 15 dias, não prorrogável.

3.  A  concessão  do  visto  de  fronteira  é  da  competência  do  Director  do  Serviço  de 
Migração  e Estrangeiros,  que pode delegar  no director  provincial  o qual,  por  sua vez,  pode 
subdelegar o chefe de posto de fronteira.

4. O visto de fronteira não permite ao seu titular a fixação de residência no País nem o 
exercício de qualquer actividade remunerada.

ARTIGO 57º.
(Visto de transbordo)

1. O visto de transbordo é concedido pelo Serviço de Migração e Estrangeiros nos postos 
de fronteira e permite a transferência de tripulante de um navio para o outro em alto mar.

2.  O  visto  de  transbordo  deve  ser  solicitado  até  62  horas  antes  da  operação  de 
transferência e é válido para permanência de 180 dias no navio, prorrogável por igual período de 
tempo.

3.  A concessão  do  visto  de  transbordo é  da  competência  do  Director  do  Serviço  de 
Migração  e  Estrangeiro,  que  pode  delegar  no  director  provincial  o  qual,  por  sua  vez,  pode 
subdelegar no chefe  de posto de fronteira.

4. O visto de transbordo não permite ao seu titular a fixação de residência no País nem o 
exercício de qualquer actividade remunerada.

SECÇÃO II
Condições Gerais para a Concessão de Visto de Entrada

ARTIGO 58º.
(Condições gerais para a concessão de vistos)

Para a concessão de visto de entrada em território nacional deve ter-se sempre em conta a 
defesa do interesse nacional e obedecer-se às condições seguintes:



a) ser a validade do título de viagem superior a pelo menos seis meses;
b) ser o título de viagem reconhecido e válido para o território angolano;
c) ser titular do passaporte maior de idade ou no caso de ser menor, possuir autorização 

expressa dos progenitores, representante legal ou de quem exerça a autoridade paternal, 
salvo nos casos previstos no nº. 3 do artigo 16º. da presente lei;

d) não estar o  interessado inscrito na lista nacional de pessoas indesejáveis em território 
nacional;

e) não constituir perigo à ordem pública ou aos interesses de segurança nacional nos termos 
da lei;

f) ter  o  titular  do  passaporte  dado  cumprimento  a  todas  as  disposições  sanitárias 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a entrada em território nacional.

ARTIGO 59º.
(Autorização para a concessão de vistos)

1.  A concessão  de  visto  de  entrada  por  parte  das  missões  diplomáticas  e  consulares 
angolanas carece da autorização prévia do Serviço de Migração e Estrangeiros, salvo nos casos 
dos  vistos  previstos  nos  artigos  41º.,  43º.  e  45º.,  cuja  concessão  obriga  unicamente  a 
comunicação em tempo útil ao Serviço de Migração e Estrangeiros.

2.  A concessão dos vistos previstos nos artigos 46º.,  47º.,  48º.,  49º.,  51º.,  53º. e 54º. 
carece de autorização prévia do Serviço de Migração e Estrangeiros.

ARTIGO 60º.
(Concessão do visto de trânsito)

Para a obtenção de visto de trânsito, para além dos requisitos previstos no artigo 58º. é 
obrigatório que o interessado comprove que é titular de visto de entrada, bem como do bilhete de 
passagem para o país de destino.

ARTIGO 61º.
(Concessão do visto de turismo)

Para concessão de visto de turismo, para além dos requisitos previstos no artigo 58º., é 
obrigatória a comprovação da existência de meios de subsistência e de bilhete de passagem de 
ida e volta que permita o interessado entrar e sair do território nacional.

ARTIGO 62º.
(Concessão do visto de curta duração)

Para a concessão de visto de curta duração, para além dos requisitos previstos no artigo 
58º., é obrigatório que o interessado proceda à apresentação de documento comprovativos dos 
objectivos da entrada em território nacional.

ARTIGO 63º.
(Concessão do visto ordinário)

Para concessão de visto ordinário, para além dos requisitos previstos no artigo 58º., o 
requerente  obriga-se  a  apresentar  uma  declaração  fundamentando  os  motivos  da  viagem  e 
especificando o prazo de permanência em território nacional.

ARTIGO 64º.
(Concessão de visto de estudo)



1. para a concessão de visto de estudo, para além dos requisitos previstos no artigo 58º., 
deve atender-se designadamente aos seguintes:

a) confirmação da matrícula ou estágio através de documento devidamente reconhecido pelo 
estabelecimento de ensino, empresa ou instituição;

b) comprovação da existência de meios de subsistência e de condições de alojamento;
c) declaração  do  interessado  em  como  se  compromete  a  respeitar  e  a  cumprir  as  leis 

angolanas;
d) apresentação  de  certificado  de  registo  criminal  e  atestado  médico,  passados  pelas 

autoridades do país de origem ou de residência habitual;
e) apresentação  de termo de responsabilidade  lavrado pelos  progenitores,  em caso de se 

tratar de menor de idade, nos termos da lei angolana e do país de origem.

2. No caso de o cidadão estrangeiro ser beneficiário de bolsa de estudos ou estar a coberto 
de acordo á dispensado o disposto na alínea b) do número anterior.

ARTIGO 65º.
(Concessão de visto de tratamento médico)

Para a concessão de visto de tratamento médico, no caso de o cidadão estrangeiro não ser 
beneficiário de um acordo celebrado entre o respectivo país e a República de Angola, para além 
dos requisitos previstos no artigo 58º. deve atender-se, designadamente, aos seguintes:

a) comprovativo da consulta médica, através de documento devidamente reconhecido pelo 
estabelecimento hospitalar;

b) existência de meios de subsistência e de condições de alojamento.

ARTIGO 66º.
(Concessão do visto privilegiado)

Para a concessão de visto de investidor, para além dos requisitos previstos no artigo 58º., 
deve atender-se, designadamente, aos seguintes:

a) comprovativo  de  instituição  angolana  responsável  pela  aprovação  do  projecto  de 
investimento privado;

b) declaração  do  interessado  em  como  se  compromete  a  respeitar  e  a  cumprir  as  leis 
angolanas.

ARTIGO 67º.
(Concessão do visto de trabalho)

1. Para concessão de visto de trabalho, para além dos requisitos previstos no artigo 58º. deve 
atender-se aos seguintes critérios específicos:

a) contrato de trabalho ou de contrato-promessa de trabalho;
b) certificado de habilitações literárias e profissionais;
c) curriculum vitae,
d) certificado de registo criminal emitido pelas autoridades do pais da residência habitual;
e) atestado médico do país de origem,



f) parecer favorável do Ministério da Administração Pública, Emprego e segurança Social 
para os casos de instituições ou empresas públicas ou do órgão de tutela da actividade 
para os casos de instituições e empresas privadas.

2. O parecer referido na alínea f) do número anterior deve ser previamente solicitado ao 
Ministério  da Administração  Pública,  Emprego e  Segurança social  ou ao órgão de tutela  da 
actividade pela entidade empregadora ou contratante.

3. O órgão de tutela da actividade a que se refere a alínea f) do nº 1 do presente artigo deve 
dar conhecimento ao Ministério  da Administração Pública,  Emprego e Segurança Social  dos 
pareceres que emita.

4. O Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social ou o órgão de tutela 
pode emitir parecer negativo sempre que se verifique uma das seguintes situações:

a) incumprimento, por parte da entidade patronal, das obrigações fiscais;
b) existência de desemprego no sector profissional;
c) falta de oferta de trabalho dirigida ao interessado;
d) falta de requisitos legais exigidos;
e) falta de atestado médico do pais de origem;
f) incumprimento por parte da entidade patronal das obrigações relativas à contratação de 

mão-de-obra nacional.

5. O parecer negativo do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social 
ou o órgão de tutela da actividade obriga o Serviço de Migração e Estrangeiros e não autorizar a 
concessão do visto.

ARTIGO 68º.
(Garantia de repatriamento)

1.  A concessão do visto  de trabalho  é condicionada  à  prestação  de uma caução pela 
entidade empregadora, como garantia para permitir o eventual repatriamento do estrangeiro bem 
como do seu agregado familiar, se for o caso.

2. A garantia no número anterior consiste num depósito, em moeda convertível, de um 
valor monetário igual ao preço do bilhete de passagem de regresso ao país de origem ou de 
residência habitual do interessado e do seu agregado familiar, se for o caso.

3. As empresas que tenha um número superior a 100 trabalhadores estrangeiros podem 
efectuar um depósito de caução colectiva no valor de USD 50 000,00.

4.  A caução é  depositada,  a ordem do Serviço de Migração e Estrangeiros,  num dos 
bancos comerciais.

5.  Pode  o  Ministro  do  Interior  autorizar  a  concessão  do  visto  de  trabalho  mediante 
isenção  da  caução  de  repatriamento,  tratando-se  de  trabalhadores  que  prestam  serviços  a 
instituições ou empresas públicas.

ARTIGO 69º.
(Devolução da caução)

1. A caução é devolvida sempre que ocorrer uma das circunstâncias seguintes:



a) ser  consumada  a  saída  do  estrangeiro,  como  resultado  da  comunicação  da  entidade 
empregadora dirigida ao Serviço de Migração e Estrangeiros, dando conta da extinção do 
vínculo laboral com o mesmo;

b) ser cancelado o visto de trabalho concedido nos termos do contrato referido na alínea a) 
do nº. 1 do artigo 67º.

2. A devolução da caução de repatriamento é autorizada desde que solicitada no prazo de 30 
dias contados a partir da data da saída do cidadão estrangeiro do território nacional.

ARTIGO 70º.
(Concessão de visto de permanência temporária)

1. Para a concessão de visto de permanência temporária para além dos requisitos previstos no 
artigo 58.º deve atender-se aos seguintes:

a) finalidade pretendida com a permanência e a sua validade;
b) comprovação de existência de meios de subsistência e de condições de alojamento;
c) declaração do interessado como se compromete a respeitar e a cumprir as leis angolanas;
d) comprovação da existência de relações familiares com cidadãos nacionais ou cidadãos 

estrangeiros residentes legalmente no país.

2. A alínea d) do número anterior não se aplica a cidadão estrangeiro nascido em território 
nacional.

ARTIGO 71.º
(Concessão do visto de residência)

1. Na concessão de visto de residência, para além dos requisitos previstos no artigo 58.º, deve 
atender-se aos seguintes critérios:

a) declaração do interessado, comprometendo-se a respeitar e cumprir as leis angolanas;
b) comprovação da existência de meios de subsistência e de condições de alojamento;
c) confirmação dos objectivos pretendidos com a autorização de residência;
d) comprovação da existência de relações familiares com cidadãos nacionais ou cidadãos 

estrangeiros residentes legalmente no País, mediante declaração assinada por estes;
e) apresentação  de  certificado  de  registo  criminal  emitido  pelas  autoridades  do  país  de 

origem ou residência habitual;
f) apresentação de atestado médico emitido pelas autoridades sanitárias do país de origem;
g) apresentação do termos de responsabilidade da pessoa que vai hospedar ou comprovativo 

de propriedade ou arrendamento de residência.

2. Podem ser solicitados documentos adicionais sempre que razões ponderosas o justificarem

3.  Os  meios  de  subsistência  a  que  se  refere  a  alínea  b)  do  n.º  1  do  presente  artigo 
consistem na  apresentação  de  extracto  de  conta  bancária,  correspondente  ao  valor  de  USD 
15.000.00,  salvo  se  tratar  de menos  de idade  ou de cidadão  estrangeiro  cônjuge de  cidadão 
angolano.

4. O disposto na alínea d) do n.º 1 do presente artigo não se aplica a cidadão estrangeiro 
nascido em território nacional.



SECÇÃO III
Formas de Concessão e Visto de Entrada

ARTIGO 72.º
(Formas de concessão)

1.  O visto  de entrada  é  concedido  de  forma  individual,  salvo  o de trânsito,  de curta 
duração, de turismo e o ordinário que podem ser concedidos de forma colectiva.

2.  O visto  de entrada é  concedido de forma individual  quando aposto em passaporte 
individual  e  colectiva  quando  aposto  em  passaporte  ou  em  tipo  de  documento  de  viagem 
colectivo, devendo o grupo ser constituído por um mínimo de cinco e um máximo de 50 pessoas.

ARTIGO 73.º
(Transformação do visto de entrada)

1.  Sempre  que  as  circunstâncias  assim  o  determinarem  e  por  razões  devidamente 
fundamentadas,  o cidadão estrangeiro possuir de visto ordinário ou de turismo pode requer a 
transformação  para  visto  de  tratamento  médico,  desde  que  ocorra  uma  situação  legalmente 
atendível.

2. A situação descrita n.º 1 do presente artigo é extensiva à transformação de visto de 
estudo  para  visto  de  trabalho  e  de  visto  de  permanência  temporária  para  autorização  de 
residência.

3. Compete ao Director do Serviço de Migração e Estrangeiros autorizar a transformação 
dos tipos de vistos de entrada previstos nos n.º 1  e 2 do presente artigo.

ARTIGO 74.º
(Indeferimento do visto de entrada)

1. A missão diplomática ou consular que indeferir qualquer pedido de visto de entrada 
deve comunicar ao Serviço de Migração e Estrangeiros os dados de identificação do visado, bem 
como o motivo da recusa.

2. O indeferimento liminar recai sobre pedidos que não reúnam os requisitos exigidos na 
presente lei ou que se encontrem insuficientemente fundamentados.

ARTIGO 75.º
(Prazo para emissão de parecer)

1. Todo o órgão a quem tenha sido solicitado parecer sobre determinado acto migratório deve 
emiti-lo no prazo de 72 horas, sob pena de se presumir que emitiu parecer favorável.

2. Para os vistos de trabalho, de residência e de permanência temporária, os pareceres 
devem ser emitidos no prazo de 15 dias.

SECÇÃO IV
Prorrogação de Permanência

ARTIGO 76.º
(Fundamentos da prorrogação)



A prorrogação do período de permanência em território nacional só pode ser autorizada 
em  casos  de  devidamente  fundamentados,  desde  que  se  mantenham  os  motivos  que 
determinarem a concessão do visto de entrada.

ARTIGO 77.º
(Competência)

A prorrogação  do  período  de  permanência  do  visto  de  entrada  é  da  competência  do 
Director do Serviço de Migração e Estrangeiros, que pode delegar.

CAPÍTULO V
Autorização de Residência)

ARTIGO 78.º
(Noção)

Considera-se autorização de residência o acto que habilita o cidadão estrangeiro a residir 
na República de Angola, mediante atribuição de um título, nos termos de artigo 85.º da presente 
lei.

ARTIGO 79.º
(Pedido de autorização se residência)

1. A autorização para residir na República de Angola deve ser solicitada pelo interessado 
ao Serviço de Migração e Estrangeiros.

2.O  pedido  pode  incluir  o  cônjuge,  filhos  menores  ou  incapazes  que  se  encontrem 
legalmente a cargo do requerente.

3. O titular  do visto de permanência temporária obtido ao artigo das alínea e) e f) do 
artigo 53º pode solicitar autorização de residência.

ARTIGO 80.º
(Critérios de apreciação de pedido)

1. para a apreciação do pedido de autorização de residência a que se refere o artigo anterior, o 
Serviço de Migração e Estrangeiros deve atender, cumulativamente, aos seguintes critérios:

a) estar o cidadão estrangeiro presente no território nacional;
b) possuir visto para fixação de residência válido;
c) não ter praticado actos que, se fossem conhecidos pelas autoridades angolanas, teriam 

obstado a sua entrada no País;
d) não ter sido condenado em território nacional em pena maior;
e) provar que possui meios de subsistência e condições de alojamento;
f) haver interesse nacional na autorização de residência.

2. O disposto na alínea b) do presente artigo não se aplica às situações previstas no n.º 3 do artigo 
anterior.

ARTIGO 81.º
(Cartões de residência)



Os cartões de residência são de três tipos:

a) temporário de tipo A;
b) temporário de tipo B;
c) permanente.

ARTIGO 82.º
(Cartão de residência temporário de tipo A)

O cartão de residência  temporária  de tipo A é concedido ao cidadão estrangeiro com 
autorização de permanência no País, é válido por um ano, contado a partir da data da sua emissão 
e é renovável por iguais período de tempo.

ARTIGO 83.º
(Cartão de residência temporário de tipo B)

O cartão de residência temporária de tipo B é concedido ao cidadão estrangeiro residente 
no país há mais de 5 anos consecutivos e é valido por três anos, contados a partir da data de sua 
emissão e renovável por iguais períodos de tempo.

ARTIGO 84.º
(Cartão de residência permanente)

O cartão de residência permanente é concedido ao cidadão estrangeiro residente no país 
há mais de 10 anos consecutivos e é válido por cinco anos, contados a partir da data da sua 
emissão e renovável por iguais períodos de tempo.

ARTIGO85.º
(Identificação)

1. Ao cidadão estrangeiro, a quem for concedida autorização para residir em Angola, é 
emitido um cartão de residente para efeitos de identificação.

2. Os modelos dos cartões a que se refere o artigo 81.º são aprovados pelo Ministro do 
Interior.

ARTIGO 86.º
(Renovação de cartão de residência)

A renovação de cartão de residência deve ser solicitada no País pelo interessado, até 30 
dias antes de expirar a sua validade e está sujeita aos critérios estabelecidos no artigo 80.º da 
presente lei.

ARTIGO 87.º
(Reemissão de cartão de residência)

1. O cartão de cidadão estrangeiro residente é reemitido em caso de perda, furto, extravio 
ou destruição.



2. Para efeito do disposto no número anterior, deve o seu titular comunicar o facto e as 
circunstâncias ao Serviço de Migração e Estrangeiros, mediante declaração ou, nos locais em que 
este exista, à administração municipal.

3. O cartão de cidadão estrangeiro residente deve ser igualmente reemitido sempre que se 
registar a alteração de fisionomia. mudança de domicílio ou dos elementos de identificação.

ARTIGO 88.º
(Mudança de domicilio)

Em caso de mudança de domicílio deve o titular do cartão de residente comunicar o facto 
ao Serviço de Migração e Estrangeiros

ARTIGO 89.º
(Cancelamento de autorização de residência)

1. A autorização de residência concedidas ao cidadão estrangeiro deve ser cancelada sempre 
que:

a) permaneça fora do território nacional por um período superior a seis meses;
b) não cumpra com as exigências para a permanência em território nacional;
c) não desenvolva qualquer tipo de actividade útil comprovada;
d) atende contra a ordem interna ou a segurança nacional;
e) tenha sido sujeito à decisão de expulsão do território nacional;
f) tenha  praticado  actos  que  se  fossem conhecidos  pelas  autoridades  angolanas,  teriam 

obstado à sua concessão.

2. Do cancelamento da autorização de residência deve ser notificado o interessado, com a 
indicação  dos  fundamentos  da  decisão  implicando  a  apreensão  do  título  de  autorização  e  a 
consequente notificação de abandono do País, nos termos da presente lei.

3. Se a saída for efectuada por motivo de estudos ou de saúde, deve o cidadão estrangeiro 
comunicar a sua ausência ao Serviço de Migração e Estrangeiros para efeito de registo.

ARTIGO 90.º
(Regime excepcional)

Em  caso  de  reconhecido  interesse  público,  o  Ministro  do  Interior  pode, 
excepcionalmente, autorizar a emissão de cartão de residência para cidadão estrangeiro que não 
reúna os requisitos estabelecidos no presente diploma.

ARTIGO 91.º
(Reagrupamento familiar)

1. Ao cidadão estrangeiro familiar  de cidadão residente na República de Angola com 
quem tenha vivido num outro país ou que esteja sob sua dependência, é reconhecido o direito de 
reagrupamento familiar no território nacional.

2. Considera-se agregado familiar do cidadão estrangeiro residente na República de Angola, 
para efeitos de reagrupamento familiar, os seguintes indivíduos:

a) o cônjuge;
b) os filhos menores;



c) país,  filhos  maiores  que  estejam sob  dependência  económica  do  titular,  incapazes  e 
menores que se encontrem legalmente a seu cargo.

CAPÍTULO VI
Registo

ARTGO 92.º
(Registo de residência)

O cidadão estrangeiro titular de visto de residência é abrigado a efectuar o seu registo na 
administração municipal  da área da sua residência,  nos oito dias seguintes à sua entrada em 
território nacional.

ARTIGO93.º
(Registo de dados)

1.  A  Conservatória  dos  Registos  Centrais  deve  remeter  ao  Serviço  de  Migração  e 
Estrangeiros cópias dos registos de casamento e de óbito de cidadãos estrangeiros, bem como de 
aquisição ou perda da nacionalidade angolana.

2. Os tribunais devem remeter igualmente aos Serviços de Migração e Estrangeiros as 
certidões das sentenças condenatórias proferidas em processo crime contra cidadãos estrangeiros.

3. O menor, filho de pais estrangeiros residentes em território nacional e que nele tenha 
nascido, deve ser inscrito no prazo de 90 dias no Serviço de Migração e Estrangeiros.

ARTIGO 94.º
(Registo de hóspedes)

1.  Os  proprietários  e  responsáveis  de  hotéis,  hospedarias,  pensões,  pousadas,  centros 
turísticos  ou  estabelecimento  similares,  assim  como  todos  aqueles  que  hospedem  cidadãos 
estrangeiros não residentes, ficam obrigados, no prazo de 24 horas, declarar o facto ao Serviço de 
Migração  e  Estrangeiros  e,  nos  locais  onde  este  não  esteja  representado,  à  administração 
municipal correspondente.

2. As entidades referidas no número anterior devem fazer o preenchimento do modelo de 
boletim de alojamento, para tornar efectiva a declaração.

3. As hospedagens feitas no final de semana e dias feriados devem ser comunicadas no 
primeiro dia útil.

ARTIGO 95.º
(Boletim de alojamento)

1. O boletim de alojamento destina-se a permitir o controlo da permanência do cidadão 
estrangeiro não residente em território nacional.

2. O modelo de boletim de alojamento é aprovado por decreto executivo do Ministro do 
Interior.



3.  Compete  ao  Serviço  de  Migração  e  Estrangeiros  efectuar  a  fiscalização  dos 
estabelecimentos referidos no artigo 94.º da presente lei sobre o cumprimento da comunicação de 
alojamento.

CAPÍTULO VII
Documento de Viagem a Emitir para Estrangeiros

ARTIGO 96.º
(Documentos de viagem)

Ao  cidadão  estrangeiro  podem  ser  emitidos  pelas  autoridades  angolanas  os  seguintes 
documentos de viagem:

a) passaporte para estrangeiro;
b) salvo-conduto;
c) outros documentos estabelecidos em lei ou convenção internacional de que a República 

de Angola seja parte.

ARTIGO 97º
(Passaporte para estrangeiro)

1. Ao cidadão estrangeiro residente legalmente no País, que demonstrar impossibilidade 
de obter documento de viagem do seu país de origem para se ausentar do território nacional, 
pode ser emitido um passaporte.

  2. A emissão de passaporte para cidadão estrangeiro obedece ao disposto na lei.

ARTIGO 98º
(Salvo-conduto)

1. Ao cidadão estrangeiro indocumentado pode ser concedido um salvo-conduto com a 
finalidade exclusiva de permitir a sua saída compulsiva do território nacional.

2. É competente para a emissão do salvo-conduto o Ministério do Interior, através do 
Serviço de Migração e Estrangeiros e o Ministério das Relações Exteriores, através da Direcção 
Geral dos Assuntos Jurídicos, Consulares e Contencioso.

3. O modelo de salvo-conduto é aprovado por decreto executivo conjunto dos Ministros 
do Interior e da Relações Exteriores.

ARTIGO 99.º
(Título de viagem para refugiados)

Ao cidadão estrangeiro considerado refugiado pode ser emitido um título de viagem, nos 
termos da lei.

CAPÍTULO VIII
Infracções

SECÇÃO I
Infracções Migratórias



ARTIGO 100.º
(Infracção migratória)

Constitui infracção migratório a conduta praticada por cidadão nacional ou estrangeiro, 
por acção ou omissão, que contrarie as disposições da presente lei.

ARTIGO 101.º
(Permanência ilegal)

1. Ao cidadão estrangeiro que, injustificadamente, exceda o período de permanência que 
lhe for concedido aplica-se uma multa diária, em Kwanzas, equivalente a USD 150,00.

2.  A mesma multa  é aplicada,  quando a transgressão prevista no número anterior  for 
detectada à saída do território nacional, no posto de fronteira.

3. O cidadão estrangeiro que não cumprir com as proibições constantes dos n.º 4 do artigo 
44.º, 3 do artigo 46.º, 3 do artigo 47.º, 4 do artigo 48.º, 4 do artigo 53.º e 4 do artigo 56.º fica 
sujeito ao pagamento de multa em kwanzas, equivalente a USD 500,00.

4. O cidadão estrangeiro que injustificadamente for autuado na situação descrita n.º 1 
deste artigo, para além da multa, está sujeito à medida prevista no artigo 27.º da presente lei.

ARTIGO 102.º
(Falta de visto de trabalho)

1. O cidadão estrangeiro que exercer qualquer tipo de actividade laboral  por conta de 
outrem ou por conta própria, sem que para tal esteja autorizado, fica sujeito ao pagamento de 
uma multa, em Kwanzas, equivalente a USD 1000,00.

2. O cidadão estrangeiro que for autuado na condição descrita no número anterior, sendo 
titular de visto de trabalho e exercer outra actividade ou vincular-se a outra entidade diferente da 
que solicitou a concessão do respectivo visto, além da multa, está sujeito à expulsão, nos termos 
das alíneas c) e d) do n.º 3 do artigo 28.º da presente lei:

3. O empregador que tiver a seu serviço trabalhador estrangeiro nas condições descritas 
nos números anteriores fica sujeito ao pagamento de uma multa,  em Kwanzas, equivalente a 
USD 5000,00 por cada um e deve assumir todas as despesas inerentes à saída do infractor do 
território nacional, sem prejuízo das consequências previstas na legislação laboral.

ARTIGO 103.º
(Falta de comunicação de alojamento)

1. A falta de comunicação de alojamento implica a aplicação de uma multa, em Kwanzas, 
equivalente a USD 50,00, por cada boletim de registo de hóspede não apresentado.

2. A mesma multa é aplicada ao estrangeiro que for encontrado na situação prevista n.º 2 
do artigo 21.º e no n.º 3 do artigo 93.º, ambos da presente lei.

ARTIGO 104.º
(Estrangeiro indocumentado)



1.  Todo o  cidadão  estrangeiro  que  estiver  indocumentado  em território  nacional  fica 
sujeito ao pagamento de uma multa, em Kwanzas equivalente a USD 100.00.

2 No caso de se comprovar que o cidadão estrangeiro para além de estar indocumentado 
se encontra ilegal no território nacional, é-lhe aplicada multa em Kwanzas, equivalente a USD 
1500,00.

3. O cidadão estrangeiro nas condições descritas no número anterior é recolhido para um 
Centro de Detenção de Estrangeiros ilegais, até à sua expulsão.

ARTIGO 105.º
(Falta de renovação do cartão de residência)

1. O cidadão estrangeiro a quem tenha sido concedido cartão de residência e não o tenha 
renovado no prazo legal fica sujeito ao pagamento de uma multa diária em Kwanzas, equivalente 
a USD 100,00 até 30 dias após o limite de validade da autorização.

2.  O  cartão  de  residência  não  é  revalidado  decorrido  o  período  referido  no  número 
anterior,  sendo  imediatamente  cancelado  e  o  seu  titular  notificado  a  abandonar  o  território 
nacional.

ARTIGO 106.º
(Falta de actualização do cartão de residência)

O cidadão  estrangeiro  titular  de  cartão  de  residência  que  não  tenha  solicitado  a  sua 
reemissão, no prazo de 30 dia, a contar da data alteração dos seus dados de identificação ou 
fisionomia, fica sujeito ao pagamento de uma multa, em Kwanzas, equivalente a USD 100,00 por 
cada dia.

ARTIGO 107.º
(Passageiro ou tripulante indocumentado)

As empresas e agentes de navegação, bem como as pessoas singulares que transportem
para o território  nacional  passageiros ou tripulante  indocumentados  ou sem visto de entrada, 
ficam sujeitos ao pagamento de uma multa, em Kwanzas, equivalente a USD 1000,00 por cada 
passageiro ou tripulante e do consequente reembarque.

ARTIGO108.º
(Falta de comunicação de mudança de domicílio)

1. O cidadão estrangeiro titular do cartão de residência que não comunicar a mudança de 
domicílio, fica sujeito ao pagamento de uma multa em Kwanzas, equivalente a USD 50,00.

2. A mesma multa é aplicada a todo cidadão estrangeiro que não cumprir com o disposto 
no artigo 92.º e no n.º 3 do artigo 93.º ambos da presente lei.

ARTIGO 109.º
(Competência)

A aplicação e cobrança das multas previstas neste diploma é da competência do Director 
do Serviço de Migração e Estrangeiros, podendo delegar nos directores provinciais.

ARTIGO 110.º



(Falta de pagamento voluntário da multa)

1. As multas estabelecidas no presente diploma devem ser pagas no prazo de 10 dias, a 
contar da data da decisão que as determinou.

2. A entrada em território nacional de cidadão estrangeiro  que tenha sido sancionado 
com multa e não tenha efectuado o seu pagamento, fica condicionada ao pagamento da mesma.

3. A falta de pagamento voluntário das multas, dentro do prazo estabelecido, determina o 
levantamento de um auto de notícia que é remetido a tribunal.

ARTIGO 111.º
(Actualização do valor das multas)

1. O valor das multas deve ser actualizado em função das políticas financeira, monetária e 
cambial da República de Angola.

2.  A actualização do valor das multas  deve processar-se através de decreto executivo 
conjunto dos Ministros das Finanças e do Interior.

ARTIGO 112.º
(Destino das multas)

O produto das multas aplicadas nos termos da presente lei é distribuído nos termos da lei.

SECÇÃO II
Imigração Ilegal

ARTIGO 113.º
(Promoção e auxilio à entrada ilegal)

1. Aquele que com fim lucrativo promover ou de qualquer outra forma prestar ajuda a 
cidadão estrangeiro para entrar  ilegalmente em território  angolano, é  condenado em pena de 
prisão de 2 a 8 anos e multa até 2 anos.

2. É condenado com pena de prisão e multa corresponde:

a) aquele que sem fim lucrativo promover ou de qualquer forma prestar ajuda a cidadão 
estrangeiro para entrada ilegal em território angolano;

b) aquele que hospedar ou de algum modo ocultar a permanência de cidadão estrangeiro em 
situação ilegal.

3. A tentativa, nos termos do presente artigo, é punível.

4. Para efeitos dos números anteriores, constitui agravante a qualidade de membro das 
forças de defesa, segurança e ordem interna

ARTIGO 114.º
(Utilização de mão-de-obra)



1. Quem aliciar ou introduzir no mercado de trabalho nacional cidadão estrangeiro que 
não  possua  os  requisitos  necessários  para  o  efeito,  incorre  na  pena  de  prisão  e  multa 
correspondente a 20 vezes o salário mínimo em vigor na empresa respectiva.

2. A prática reiterada de actos previstos no número anterior é punível com pena de prisão 
maior de 2 a 8 anos e multa correspondente.

ARTIGO 115.º
(Emprego de estrangeiro ilegal)

O empregador que autorizar  o exercício de actividade remunerada de imigrante ilegal 
incorre na pena de multa correspondente a 20 vezes ao salário mínimo em vigor na respectiva 
instituição.

ARTIGO 116.º
(Punição da co-autoria)

1. O cidadão nacional que usar meios fraudulentos para auxiliar ou colaborar com alguém 
para imigração ilegal, incorre na pena de prisão e multa até seis meses.

2. O cidadão estrangeiro que usar de meio fraudulento para auxiliar ou colaborar com 
alguém para imigração ilegal de estrangeiro, incorre na pena de prisão e multa correspondente.

3. Quando o auxilio à imigração ilegal de estrangeiros for efectuado por mais de duas 
pessoas, associações ou organizações,  os seus integrantes  são punidos com a pena de prisão 
maior de 2 a 8 anos e multa correspondente, aplicando-se a pena assessoria de expulsão.

4. As multas previstas neste artigo não são convertíveis em prisão.

ARTIGO 117.º
(Investigação e instrução processual)

Compete ao Serviço de Migração e Estrangeiros a investigação e instrução processual das 
infracções  previstas  no  presente  diploma,  sob  tutela  do  Ministério  Público,  através  de  um 
representante nomeado para o efeito.

CAPÍTULO IX
Taxas

ARTIGO 118.º
(Taxas)

1. As taxas dos actos previstas na presente lei são estabelecidas por decreto executivo 
conjunto dos Ministros das Finanças e do Interior.

2.  Nos termos  do  número  anterior,  a  tabela  de taxas  é  aprovada  e  anexo ao  decreto 
executivo conjunto que fixa em 70% o valor que deve reverter a favor do Serviço de Migração e 
estrangeiro.

3. No estrangeiro, as taxas devidas são as previstas na tabela de emolumentos consulares.

ARTIGO 119.º



(Isenção ao pagamento de taxas)

Fica isento do pagamento das taxas previstas nesta lei o cidadão de país com o qual a 
República de Angola tenha celebrado acordo nesse sentido.

CAPÍTULO X
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 120.º
(Disposições transitórias)

1. O investidor portador de visto de trabalho deve, no prazo de 60 dias, contados da data 
da  entrada  em vigor  da presente  lei,  requerer  a  substituição  do visto  de  trabalho  pelo  visto 
privilegiado.

2. O titular de autorização de permanência ao abrigo do visto de trabalho deve, no prazo 
de 60 dias, contados da data da entrada em vigor da presente lei, requerer a substituição dessa 
autorização para a de permanência temporária.

3. Enquanto não for estabelecido novo modelo de boletim de alojamento nos termos do 
n.º 2 do artigo 94.º da presente lei, vigora o que consta do Decreto executivo n.º 27/03, de 6 de 
Junho, do Ministro do interior.

ARTIGO 121.º
(Definições)

São adoptadas  as  definições  que  constam do anexo  à  presente  lei  de  que  são  partes 
integrantes.

ARTIGO 122.º
(Revogação de legislação)

É revogada a Lei n.º 3/94, de 21 de Janeiro.

ARTIGO 123.º
(Regulamento da lei)

Enquanto  não  for  publicado  o regulamento  da  presente  lei,  aplicam-se as  normas  do 
regulamento  aprovado pelo  Decreto  n.º  48/94,  de  25 de Novembro,  no  que  não  contrarie  o 
disposto no presente diploma.

ARTIGO 124.º
(Dúvidas e omissões)

As  dúvidas  e  omissões  suscitadas  da  interpretação  e  aplicação  da  presente  lei  são 
resolvidas pela Assembleia Nacional.

ARTIGO 125.º
(Entrada em vigor)

A presente lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação.



Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 8 de Maio de 2007..

O Presidente, em Exercício, da Assembleia Nacional, João Manuel Gonçalves Lourenço.

Promulgada em 15 de Junho de 2007.

Publique-se.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Anexo a que se refere o artigo 121.º da presente lei.

Definições:

Para efeitos de interpretação da presente lei considera-se:

1. «Acolhedor» - cidadão nacional ou estrangeiro que hospeda cidadão estrangeiro.

2. «Apátrida» - pessoa não considerada como nacional por nenhum Estado nos termos da 
sua lei.

3.  «Autorização  de  residência»  -  acto  que  habita  o  cidadão  estrangeiro  a  residir  em 
território nacional.

4. «Centro de detenção de estrangeiros ilegais» - local para deter cidadão estrangeiro que 
se encontre ilegalmente em território nacional, aguardando expulsão ou repatriamento.

5. «Centro de instalação temporária» - local para permanência temporária de cidadãos 
estrangeiros cuja entrada em território nacional foi recusada, aguardando o seu reembarque por 
falta de voo ou outro meio de retorno.

6.  «Clandestino»  -  cidadão  estrangeiro  não  declarado  pelo  responsável  do  meio  de 
transporte aquando da sua entrada no País.

7. «Estrangeiro» - aquele que não possua a nacionalidade angolana.

8. «Estrangeiro residente» - cidadão estrangeiro habilitado com cartão de residente em 
território nacional.

9. «Expulsão» medida decretada pelas autoridades judiciais ou pelo Serviço de Migração 
e Estrangeiros contra cidadão estrangeiro que não cumpre com condições estabelecidas para a 
sua permanência no País.

10. «Garantia de repatriamento» - quantia monetária, equivalente ao preço de bilhete de 
passagem  do  país  de  proveniência  do  cidadão  estrangeiro  possuidor  de  visto  de  trabalho, 
depositada num banco comercial, que pode ser usada eventualmente, para o seu repatriamento.

11.  «Imigrante  ilegal»  -  cidadão  estrangeiro  que  entra  e  permanece  ilegalmente  em 
território nacional.



12. « Infracção migratória» - é a conduta do cidadão nacional ou estrangeiro que viola o 
disposto na legislação migratória.

13. «investidor estrangeiro» - pessoa singular (estrangeira), não residente, que tenha a 
proposta de investimento aprovada  pelo organismo competente.

14. «Meios de subsistência» - comprovativo de que o cidadão estrangeiro deve dispor 
para suportar a sua permanência em território nacional.

15. «Passageiro indocumentado» - cidadão estrangeiro que não possui passaporte, bem 
como visto de entrada ou qualquer outro documento internacional de viagem válido na República 
de Angola.

16. «Passaporte» - documento de identificação internacional e de viagem a partir do qual 
a autoridade competente de um determinado país identifica os seus cidadãos.

17. «Permanência ilegal» - permanência do cidadão estrangeiro no território nacional sem 
a autorização válida para o efeito.

18. «Posto de fronteira – local do território nacional habilitado para a entrada e saída de 
pessoas.

19. «Posto de travessia» - local de passagem de pessoas identificadas como residentes 
fronteiriços.

20.  «Potencial  investidor  estrangeiro»  -  pessoa  singular  ou  seu  representante  não 
residente, que tenha apresentado proposta de investimento sem contudo ter merecido aprovação 
por parte do organismo competente.

21. «Promotor» - cidadão nacional ou estrangeiro que por meios e modos diversos alicia a 
prática da imigração ilegal, com ou sem intuito lucrativo.

22. «Recusa de entrada» - procedimento de fronteira que se aplica a qualquer cidadão 
estrangeiro que pretenda entrar no País e não reúna os requisitos exigidos por lei.

23. «Refugiado» - aquele que goza de protecção na República de Angola e esteja sujeito à 
Convenção de Genebra de 1951 relativa ao estatuto de refugiado e à Convenção da OUA de 
1969 que regula os aspectos específicos relativos aos problemas dos refugiados em África em 
concordância com a lei sobre o estatuto de refugiado.

24. «Residente fronteiriço  - cidadão quer reside ao longo da fronteira, com o tempo de 
residência  igual  ou  superior  a  cinco  anos  numa  profundidade  territorial  convencionalmente 
estabelecida nos termos dos acordos bilaterais assinados entre a República de Angola e um país 
vizinho.

25. «Requerente de asilo» - aquele que procura protecção internacional na República de 
Angola e esteja sujeito à Convenção de Genebra de 1951 relativa ao estatuto de refugiado e à 
Convenção da OUA de 1969 que regula os aspectos específicos relativos aos problemas dos 
refugiados em África.



26.  «Salvo-conduto  para  estrangeiro»  -  documento  de  identificação  internacional  de 
viagem para saída do território nacional emitido pelo Serviço de Migração e Estrangeiros para 
cidadão estrangeiro que não tenha representação diplomática no País.

27.  «trabalhador  estrangeiro  não  residente»  -  cidadão  estrangeiro  com  qualificação 
profissional,  técnica ou científica,  contratado em país estrangeiro para,  por tempo terminado, 
exercer na República de Angola actividade profissional remunerada por conta de outrem e que 
seja portador de visto de trabalho.

28. «Transbordo» - transferência de tripulante ou passageiro de um navio para um outro 
em alto mar.

29. «Trânsito» - passagem sem entrada em território nacional de estrangeiro habilitado 
com o respectivo visto, proveniente do Estado de origem ou terceiro Estado, a partir do qual é 
admitido  a  permanecer  durante  as  escalas  na  zona  de  trânsito  internacional  (do  posto  de 
fronteira).

30. «Visto» - é uma autorização do Estado que permite ao estrangeiro transitar, entrar e 
permanecer no território nacional, mediante observância dos limites e condicionalismos previstos 
na lei.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO N.º 78/07, DE 13 DE NOVEMBRO
(D.R. N.º 136/07, I.ª SÉRIE)

Decreto nº 78/07
de 13 de Novembro

Havendo necessidade de se estabelecer  o regime especial  da carreira  do formador do 
Sistema Nacional de formação Profissional, com vista a dignificar e incentivar o seu trabalho 
mediante a regulamentação do acesso e da promoção na referida carreira;

Nos termos das disposições combinadas do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 21-A/92, de 28 
de Agosto, da alínea d) do artigo 112.º e do artigo 113.º, ambos da Lei constitucional, o Governo 
decreta o seguinte:

1.º - É aprovado o estatuto da carreira do formador do Sistema Nacional de Formação 
Profissional, anexo ao presente decreto e do qual é parte integrante.

2.º - É revogada toda legislação que contrarie o disposto no presente decreto.

3.º - As dúvidas e omissões resultantes da interpretação aplicação do presente decreto são 
resolvidas pelo Conselho de Ministros.

4.º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.



Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 12 de Setembro de 2007.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 30 de Outubro de 2007.

O Presidente da república, José Eduardo dos Santos.

ESTATUTO DA CARREIRA DO FORMADOR DO SISTEMA
NACIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO1.º
(Âmbito de aplicação)

1.  O presente  estatuto  é  aplicável  aos  formadores  efectivos  do  Sistema  Nacional  de 
Formação Profissional.

2. O presente estatuto é ainda aplicável, para efeitos de equiparação remuneratória, aos 
formadores eventuais ou que exerçam a sua actividade ocasionalmente.

ARTIGO 2.º
(Princípios)

A actividade profissional do formador obedece aos princípios estabelecidos  na Lei de 
Bases do Sistema de Formação Profissional.

ARTIGO 3.º
(Conceito de formador)

Para efeito do presente estatuto, entende-se por formador o técnico que concebe, organiza 
e  realiza  acções  de  formação  através  das  quais,  jovens  e  adultos  adquirem e  desenvolvem 
conhecimentos  gerais  e  técnicos,  atitudes  e  práticas  relacionadas  com  o  exercício  de  uma 
profissão.

ARTIGO 4.º
(Tipo de formador)

Quanto ao regime de ocupação, os formadores podem ser:

a) formadores  efectivos:  quando  integrando  o  quadro  de  pessoal  da  instituição  e  que 
trabalham, exercem a sua função permanentemente;

b) formadores  eventuais:  quando  não  integram  o  quadro  de  pessoal,  exercendo  a  sua 
actividade de modo ocasional ou temporário.

CAPÍTULO II
Carreira e Perfil Profissional



SECÇÃO I
Carreiras

ARTIGO 5.º
(Composição)

Os formadores encontram-se agrupados nas seguintes carreiras:

a) carreira técnica superior de formador;
b) carreira técnica de formador;
c) carreira técnica média de formador.

ARTIGO 6.º
(Carreira técnica superior de formador)

A carreira técnica superior de formador compreende as seguintes categorias:

a) formador assessor principal;
b) formador 1.º assessor;
c) formador assessor;
d) formador técnico superior principal;
e) formador técnico superior de 1.ª classe;
f) formador técnico superior de 2.ª classe;

ARTIGO 7.º
(Carreira técnica de formador)

A carreira técnica de formador compreende as seguintes categorias:

a) formador técnico especialista principal;
b) formador técnico especialista de 1.ª classe;
c) formador técnico especialista de 2.ª classe;
d) formador técnico de 1.ª classe;
e) formador técnico de 2.ª classe;
f) formador técnico de 3.ª classe,

ARTIGO 8.º
(Carreira técnica média de formador)

A Carreira técnica média de formador compreende as seguintes categorias:

a) formador técnico médio principal de 1.ª classe;
b) formador técnico médio principal de 2.ª classe;
c) formador técnico médio principal de 3.ª classe;
d) formador técnico médio de 1.ª classe;
e) formador técnico médio de 2.ª classe;
f) formador técnico médio de 3.ª classe.

SECÇÃO II
Perfil Profissional

ARTIGO 9.º



(Carreira técnica superior de formador)

O pessoal  que  integra  a  carreira  técnica  superior  de  formador  desenvolve  acção  com o 
seguintes conteúdo funcional:

a) promover  acções  de  formação,  realizar  consultorias  e  entidades  que  desenvolvem 
programas de formação e analisar resultados de formação;

b) formar quadros de recursos humanos com responsabilidade na formação profissional e 
desenvolvimento do pessoal;

c) identificar necessidades de formação, planificar, desenvolver e acompanhar a execução 
de programas de formação de formadores;

d) executar tarefas de investigação, concepção e organização dos métodos que visam uma 
melhor adequação dos método  dos fundamentos do processo ensino-aprendizagem;

e) executar tarefas de natureza técnico-científica de elevado grau de complexidade;
f) fazer auditorias ao sistema de formação profissional.

ARTIGO 10.º
(Carreira técnica de formador)

O pessoal  que integra  a  carreira  técnica  de  formador  desenvolve  acções  com o seguinte 
conteúdo funcional:

a) programar acções de formação e conceber programas ou currículos;
b) analisar as necessidades de formação e definir objectivos pedagógicos;
c) conceber  e  elaborar  meios  didácticos  com  recurso  às  sua  competências  técnico-

pedagógicas;
d) organizar, coordenar e avaliar o processo de formação;
e) fazer análise ocupacional com vista a melhorar os conteúdos de formação, aproximando-

os o máximo possível dos conhecimentos e práticas profissionais;
f) realizar estatísticas e avaliar o impacto da formação;
g) gerir sistemas de ensino-aprendizagem.

ARTIGO 11.º
(Carreira técnica média de formador)

O  pessoal  que  integra  a  carreira  técnica  média  de  formador  desenvolve  acções  que 
compreendem o seguinte conteúdo funcional:

a) planificar e orientar sessões de formação;
b) definir  objectivos  pedagógicos  e  elaborar  meios  didácticos  de  apoio  às  sessões  de 

formação, bem como avaliar acções de formação;
c) identificar  necessidades  de  formação,  acompanhar  e  orientar  o  trabalho  do  formador 

estagiário

CAPÍTULO III
Recrutamento, Selecção e Requisitos de Ingresso

ARTIGO 12.º
(Recrutamento e selecção)

O recrutamento  e  selecção  dos  formadores  são feitos  de acordo com a legislação  da 
função pública em vigor.



ARTIGO 13.º
(Carreira técnica superior)

O  recrutamento  e  selecção  para  as  categorias  da  carreira  técnica  superior  de  formador 
obedecem os seguintes critérios:

a) formador assessor principal: de entre os formadores, 1.ºs assessores com pelo menos três 
anos de bom desempenho em efectivo serviço;

b) formador 1.º assessor: de entre os formadores assessores com pelo menos três anos de 
bom desempenho em efectivo serviço;

c) formador assessor: de entre os formadores técnico superiores principais com pelo menos 
cinco anos de bom desempenho em efectivo serviço;

d) formador  técnico  superior  principal:  de entre  os  formadores  técnico  superiores  de 1.ª 
classe  com pelo  menos  cinco  anos  de  bom desempenho  ou três  anos  de  muito  bom 
desempenho em efectivo serviço;

e) formador técnico superior de 1.ª classe: de entre os formadores técnicos superiores de 2.ª 
classe com pelo menos cinco anos de bom desempenho em efectivo serviço;

f) formador técnico superior de 2.º classe: de entre os candidatos com o grau de licenciatura 
e que reúnam os requisitos para o exercício da função de formador.

ARTIGO 14.º
(Carreira técnica)

O recrutamento e selecção para as categorias da carreira técnica de formador obedecem os 
seguintes critérios:

a) formador técnico especialista principal: de entre os formadores técnicos especialistas de 
1.ª classe, com pelo menos três anos de bom desempenho em efectivo serviço;

b) formador técnico especialista de 1.ª classe: de entre os formadores técnicos especialistas 
de 2.ª classe, com pelo menos três anos de bom desempenho em efectivo serviço;

c) formador técnico especialista de 2.ª classe: de entre os formadores técnicos de 1.ª classe 
com pelo menos cinco anos de bom desempenho em efectivo serviço;

d) formador técnico superior de 1.ª classe: de entre os formadores técnicos superiores de 2.ª 
classe com pelo menos cinco anos de bom desempenho em efectivo serviço;

e) formador técnico de 1.ª  classe: de entre os formadores técnico de 2.ª classe, com pelo 
menos cinco anos de bom desempenho ou com três anos de muito bom desempenho em 
efectivo serviço;

f) formador técnico de 2.ª classe: de entre os formadores técnicos de 3.ª classe, com pelo 
menos  cinco  anos  de  bom desempenho  ou  três  anos  de  muito  bom desempenho  em 
efectivo serviço;

g) formador técnico de 2.ª classe: de entre os candidatos com o 3.º ano universitário e que 
reúnam os requisitos para o exercício da função de formador.

ARTIGO 15.º
(Carreira técnica média)

O  recrutamento  e  selecção  para  as  categorias  da  carreira  técnica  média  de  formador 
obedecem os seguintes critérios:

a) formador técnico médio principal: de entre os formadores técnicos especialistas de 1.ª 
classe com pelo menos três anos de bom desempenho em efectivo serviço;



b) formador técnico médio principal de 2.ª classe: de entre os formadores técnicos médios 
principais  de  3.ª  classe,  com pelo  menos  três  anos  de  bom desempenho  em efectivo 
serviço;

c) formador técnico médio principal de 3ª. classe: de entre os formadores técnicos médios 
de 1.ª classe, com pelo menos cinco anos de bom desempenho, ou três anos de muito bom 
desempenho em efectivo serviço;

d) formador  técnico  médio de 1.ª  classe:  de entre  os formadores  técnicos  médios  de 2.ª 
classe com pelo menos cinco anos de bom desempenho em efectivo serviço;

e) formador  técnico  médio de 2.ª  classe:  de entre  os formadores  técnicos  médios  de 3ª. 
classe, com pelo menos cinco anos de bom desempenho, em efectivo serviço;

f) formador  técnico  médio  de  3.ª  classe:  de  entre  os  candidatos  com 12.ª  classe  e  que 
reúnam os requisitos para o exercício da função de formador.

ARTIGO16.º
(Requisitos especiais)

São os seguintes os requisitos especiais de acesso às carreiras de formador:

a) aptidão técnica profissional comprovada;
b) formação certificada de nível superior ou igual ao perfil de saída dos formados;
c) qualificação pedagógica certificada, adaptada ao nível e contexto da formação a prestar.

ARTIGO 17º
(Ingresso)

O ingresso nas carreiras de formador efectua-se pelas categorias mais baixas, obedecidos 
os requisitos especiais e de acordo com os critérios legalmente estabelecidos.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 18.º
(Estrutura indiciária e subsídios)

1. A estrutura indiciária da carreira do formador consta do anexo do presente diploma do 
qual faz integrante.

2. O pessoal integrado na carreira do formador tem direito aos subsídios de dedicação 
exclusiva e de risco estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 1/03, de 21 de Janeiro.

ARTIGO 19.º
(Transição)

As  bases  para  transição  dos  formadores  no  activo  e  o  enquadramento  daqueles  que 
tenham sido dispensados da actividade de formação por motivos legalmente fundamentados, das 
carreiras  do  regime  geral  para  as  carreiras  especiais  de  formador,  deve  ser  efectuada  por 
despacho do Ministro que tutela a área de formação profissional.

ARTIGO 20.º
(Regime especial)



Nos termos  do  referido  no  artigo  anterior,  deve  o  Director  do  Instituto  Nacional  de 
Formação Profissional submeter à aprovação do órgão de tutela os quadros de pessoal da carreira 
do formador  dos  Centros  de Formação  Profissional  e  dos  Centros  integrados  de Emprego e 
Formação Profissional.

______________________________

ANEXO

ESTRUTURA INDICIÁRIA DA CARREIRA DE FORMADORES

Grupo 
de 
pessoal

Carreira Categoria/cargo Índice

Técnico
Superior

Técnica
Superior 
de
Formador

Formador assessor principal……………..................
Formador de 1.º assessor…………………………...
Formador assessor………………………………….
Formador técnico superior principal
Formador técnico superior de 1.ª classe……………
Formador técnico superior de 2.ª classe……………

840
760
680
540
480
420

Técnico
Técnico
de
formador

Formador técnico especialista principal……………
Formador técnico especialista de 1.ª classe………..
Formador técnico especialista de 2.ª classe………...
Formador técnico de 1.ª classe……………………..
Formador técnico de 2.ª classe……………………..
Formador técnico de 3.ª classe……………………..

420
380
350
320
260
230

Técnico 
médio

Técnica 
médio de
formador

Formador técnico médio princ. de 1.ª classe……….
Formador técnico médio princ. de 2.ª classe……….
Formador técnico médio princ. de 3.ª classe……….
Formador técnico médio princ. de 1.ª classe……….
Formador técnico médio princ. de 2.ª classe……….
Formador técnico médio princ. de 3.ª classe……….

200
180
160
140
120
100

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

O Presidente da República, José Eduardo do Santos.

CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO N.º 101/07, DE 28 DE NOVEMBRO
(D.R. N.º 143/07, I SÉRIE)

Decreto nº 101/07
de 28 de Novembro

Atendendo que no limiar da independência do País muitos factos concorreram para que a 
nascente República de Angola adoptasse determinadas medidas que pudessem garantir a 
manutenção da integridade da Pátria e da sua soberania;



Tendo sido uma dessas medidas o controlo de saídas para o exterior, através da concessão 
de visto de saída pelo Serviço de Migração e Estrangeiros, aos cidadãos Estrangeiros;

Considerando que essa prática resultante do período de guerra está no momento actual 
ultrapassada;

Considerando, também, que o n.º 1 do artigo 24.º do Decreto n.º 48/94. de 25 de 
Novembro, exige a  apresentação de visto de saída e por isso afigura-se inadequado ao actual 
contexto do país;

Tendo em conta a Lei Constitucional, no seu artigo 25.º, consagra  o princípio da livre 
circulação.

Nos termos das disposições combinadas da alínea f) do artigo 112.º e do artigo 113.º, 
ambos da lei constitucional o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º - É alterado o Decreto n.º 48/94, de 25 de Novembro, que aprova o 
Regulamento sobre o Regime Jurídico dos estrangeiros.

Art.  2.º - O n.º 1 do artigo 24.º do decreto n.º 48794, de 25 de Novembro, passa a ter a 
seguinte redacção:

Art. 3.º - O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 10 de Outubro de 2007.

Publique-se.

O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

O presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ASSEMBLEIA NACIONAL

RESOLUÇÃO N.º 35/07, DE 30 DE NOVEMBRO
(D.R. N.º 144/07, I.ª SÉRIE)

Resolução nº 35/07
de 30 de Novembro

Considerando  que  o  VIV/SIDA  alcançou  proporções  alarmantes  em  todo  o  mundo, 
particularmente em África;

Considerando  que  a  cooperação  no  âmbito  da  comunidade  dos  Países  de  Língua 
Portuguesa (CPLP) visa promover o desenvolvimento da comunidade;



Tendo em conta que esta síndroma, para além de ser uma grave questão de saúde pública, 
passou a ser considerada uma barreira ao desenvolvimento de cada país;

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea K) do artigo 88.º e do n.º 
6 do artigo 92.º ambos da Lei Constitucional, a Assembleia Nacional emite a seguinte resolução;

1.º - É aprovado o Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre o Combate ao HIV/SIDA, anexa à presente resolução 
de que é parte integrante.

2.º - A presente resolução entra em vigor à data da sua publicação.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 15 de Novembro de 2007.

Publique-se

O presidente da Assembleia Nacional, Roberto António Victor Francisco de Almeida.

IV CONFERÊNCIA DE CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO
DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Brasília, 31 de Julho e 1 de Agosto de 2002

Acordo de Cooperação entre os Estados  Membros da Comunidade
dos País de Língua Portuguesa Sobre o Combate ao HIV/SID

A República de Angola, a República Federativa do Brasil, a República de Cabo Verde, a 
República da Guiné-Bissau, a República de Moçambique, a República Portuguesa e a República 
Democrática de são Tomé e Príncipe, tendo em conta a Declaração sobre o HIV/SIDA feita pelos 
Chefes de Estado e de Governo da CPLP na sua III Conferência, realizada em Maputo;

O Acordo Geral de Cooperação no âmbito da CPLP;

A  necessidade  de  promover  o  desenvolvimento  de  uma  cooperação  mutuamente 
vantajosa na base do respeito pelos princípios da igualdade soberana dos Estados, do primado da 
Democracia, do Estado de Direito e do respeito pelos Direitos Humanos e da Justiça Social;

O interesse em intensificar a cooperação existente entre os Estados Membros, visando o 
desenvolvimento e o progresso dos seus povos.

As  proporções  pandêmicas  que  o  HIV/SIDA  alcançou  em  várias  regiões  do  mundo 
particularmente  em  África  onde  além  de  ser  grave  questão  de  saúde  pública  passou  a  ser 
considerada uma barreira ao desenvolvimento;

Os objectivos fixados na Declaração Constitutiva da CPLP;

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1.º



1.  Declarar  o  combate  ao  HIV/SIDA e  a  outras  doenças  sexualmente  transmissíveis,  no 
contexto da redução da pobreza absoluta, como um dos objectivos principais da CPLP e dos seus 
Estados Membros.

2.  Colaborar  na  implementação  dos  programas  nacionais  de  combate  ao  HIV/SIDA,  no 
âmbito do Programa da CPLP sobre o Combate ao HIV/SIDA.

3. Determinar como área prioritárias de intervenção do Programa da CPLP sobre o Combate 
ao HIV/SIDA:

a) apoio na elaboração e implementação dos programa nacionais de combate ao HIV/SIDA, 
com  especial  atenção  à  implementação  e  reforço  dos  sistemas  de  vigilância 
epidemiológica;

b) apoio à implementação de estruturas que permitam o diagnóstico precoce das DST e do 
HIV/SIDA, incluindo segurança transfusional nos bancos de sangue;

c) apoio  ao  desenvolvimento  de  estruturas  básicas  de  saúde  que  permitam  assegurar  o 
regular  e  sustentado  tratamento  e  acompanhamento  das  pessoas  infectadas  pelo 
HIV/SIDA;

d) acesso a preservativos e outros materiais de prevenção, e a medicamentos, inclusive anti-
retrovirais,  reagente  e  tecnologias,  que  garantam  um  combate  eficaz  ao  HIV/SIDA, 
incluindo a tuberculose e outras infecções oportunistas;

e) formação e capacitação de profissionais e outros agentes nacionais para incorporação das 
novas práticas de luta contra o HIV/SIDA;

f) informação  educação e  comunicação para  o  desenvolvimento  da  comunicação  para o 
desenvolvimento da competência pessoal na prevenção e combate ao HIV/SIDA;

g) Promover uma política de defesa dos direitos humanos face à descriminação e estima 
associados ao HIV/SIDA.

ARTIGO 2.º

Para  a  implementação  bem  sucedida  ao  Programa  da  CPLP  sobre  o  Combate  ao 
HIV/SIDA, os Estados Membros acordam igualmente o seguinte:

1. Concentrar de forma prioritária esforços e recursos no combate ao HIV/SIDA.

2. Participar na implementação do Programa da CPLP sobre o combate ao HIV/SIDA 
maximizando e conjugando os recursos nacionais e da CPLP.

3. disponibilizar, de acordo com as possibilidades de cada um competência nacionais em 
benefício dos Estados Membros da CPLP.

4.  Dar  prioridade,  no  programa  da  CPLP  sobre  o  Combate  ao  HIV/SIDA  a  acções 
concretas e integradas que apontem para a auto-sustentabilidade e auto-suficiência nacionais.

5. Desenvolver uma estratégia internacional activa e concertada de negociação para aquisição de 
medicamentos, preservativos, reagentes e tecnologia, a preços acessíveis.

6.  Desenvolver uma estratégia  internacional  activa e concertada de negociação para a 
mobilização de recursos financeiros para o Programa da CPLP sobre o combate ao HIV/SIDA.

ARTIGO 3.º



O Programa da CPLP sobre o Combate ao HIV/SIDA será orientado pelas questões do 
género e sua inter-relação com a epidemia do HIV/SIDA,

ARTIGO 4.º

O  Programa  da  CPLP  sobre  o  Combate  ao  HIV/SIDA  prestará  particular  atenção  à 
mulher e à criança, procurando limitar a transmissão vertical e garantindo acompanhamento das 
mães com HIV/SIDA.

ARTIGO 5.º

O  Programa  da  CPLP  sobre  o  Combate  ao  HIV/SIDA  deverá  estimular  os  Estados 
Membros a promoverem a transversalidade das acções em HIV/SIDA nos diferentes âmbitos 
governamentais, bem como o activo envolvimento e participação da sociedade civil nas respostas 
nacionais.

ARTIGO 6.º

O Programa da CPLP sobre o Combate ao HIV/SIDA será revisto de dois em dois anos 
pelos Estados Membros.

ARTIGO 7.º

O Programa da CPLP sobre ao HIV/SIDA deverá criar uma base de dados permanente da 
CPLP sobre o HIV/SIDA.

ARTIGO 8.º

O  Secretariado  Executivo  da  CPLP,  em  colaboração  com  as  entidades  dos  Estados 
Membros no âmbito da luta contra o HIV/SIDA e os pontos focais de cooperação da CPLP, 
coordenará a definição, estabelecimento, acompanhamento e avaliação do Programa da CPLP 
sobre o Combate ao HIV/SIDA.

ARTIGO 9.º

As entidades competente no âmbito dá luta contra o HIV/SIDA dos Estados Membros 
serão responsáveis pela implementação do Programa da CPLP sobre o Combate ao HIV/SIDA 
nos respectivos países.

ARTIGO 10.º

As entidades competentes no âmbito da luta contra o HVI/SIDA dos Estados Membros, 
os pontos focais de cooperação da CPLP e o Secretariado Executivo da CPLP realizarão um 
balanço anual da implementação do Programa da CPLP sobre o Combate ao HIV/SIDA.

ARTIGO 11.º

Para  a  implementação  do  Programa  da  CPLP sobre  o  Combate  ao  HIV/SIDA serão 
celebrados acordos específicos que terão sempre a CPLP, representada pelo seu Secretariado 
Executivo, como uma das Partes Contratantes.

ARTIGO 12.º



A CPLP, representada pelo  seu Secretariado Executivo, poderá estabelecer acordos com 
organismos similares e outros parceiros internacionais visando a materialização do Programa da 
CPLP sobre o Combate ao HIV/SIDA.

ARTIGO 13.º

O Fundo Especial da CPLP deverá conter uma rubrica especial sobre o HIV/SIDA.

ARTIGO 14.º

O presente acordo não prejudica a existência e o estabelecimento de outros acordos entre 
os Estados Membros.

ARTIGO 15.º

1. As divergência relacionadas com a interpretação ou implementação do presente acordo 
serão esclarecidas entre as entidades competentes no âmbito da luta contra o HIV/SIDA dos 
Estados Membros.

2. Caso não seja possível esclarecer quaisquer divergência por negociação, cada Estado 
Membro poderá solicitar que as mesmas sejam submetidas à decisão do Conselho de Ministros 
da CPLP, após consulta ao Comité de Concertação Permanente da CPLP.

ARTIGO 16.º

1. O presente acordo poderá ser alterado por proposta de um dos Estados Membros.

2. A proposta de entrada será objecto de negociações entre os Estados Membros, com 
vista a obter um texto final.

3. O texto resultante das negociações acima referida será encaminhado ao Conselho de 
Ministros, onde será adoptado por consenso.

4. As emendas entrarão em vigor nos termos previstos no artigo17º.

ARTIGO 17.º

1. Qualquer Estado Membro poderá denunciar o presente acordo, mediante notificação ao 
Secretariado Executivo que, por sua vez, comunicará de imediato aos demais Estados  Membros.

2. A denúncia produzirá efeito 60 dias após à data da recepção da notificação.

ARTIGO 18.º

1. O presente acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data em que três 
Estados  Membros  da  CPLP  tenham  depositado  na  sede  da  CPLP,  junto  ao  Secretariado 
Executivo,  os  respectivos  instrumentos  de  ratificação  ou  documentos  equivalentes  que  os 
vinculem ao acordo.

2. Para cada um dos Estados Membros que vier a depositar posteriormente, na sede da 
CPLP, junto ao Secretariado Executivo, o respectivo instrumento de ratificação ou documento 



equivalente que o vincule ao acordo, o mesmo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte 
à data do depósito.

ARTIGO 19.º

O  texto  original  do  presente  Acordo  será  depositado  na  sede  da  CPLP,  junto  do 
Secretariado Executivo, que enviará cópias autenticadas do mesmo aos Estados Membros.

Feito e assinado em Brasília, em 30 de Julho de 2002.

Pelo Governo da República de Angola, ilegível.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, ilegível.

Pelo Governo da República de Cabo Verde, ilegível.

Pelo Governo da República da Guiné-Bissau, ilegível.

Pelo Governo da República de Moçambique, ilegível.
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CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO Nº 75/08, DE 10 DE SETEMBRO
( D.R. Nº 170/08, 1ª SÉRIE)

Decreto nº 75/08
de 10 de Setembro

Considerando  que  a  reconstrução  e  o  desenvolvimento  sustentado  do  País  depende 
fundamentalmente da existência de mão-de-obra nacional qualificada;

Tendo em conta que a tarefa da qualificação profissional dos recursos humanos requer da 
parte  do  Governo  investimentos  nos  mais  variados  domínios  para  facilitar  o  exercício  da 
aprendizagem e o ingresso dos cidadãos no mercado de trabalho;

Havendo  necessidade  de  se  adoptarem  medidas  activas  de  emprego  traduzidas  na 
atribuição dos subsídios de aprendizagem e de estágio profissional com o objectivo de, por um 
lado, promover a formação profissional inicial e apoiar a aprendizagem dos jovens e, por outro, 
contribuir  para  uma  maior  incorporação  de  candidatos  a  procura  do  primeiro  emprego  na 
obtenção de experiência profissional em contexto real de trabalho;

Nos termos das disposições combinadas  da alínea f) do artigo 112º  e do artigo 113º, 
ambos da Lei Constitucional, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I



Disposições Gerais

ARTIGO 1º
(Objecto)

O presente diploma estabelece a atribuição do subsídio de aprendizagem e do subsídio de 
estágio profissional.

ARTIGO 2º
(Âmbito)

O  presente  diploma  abrange  os  formandos  do  Sistema  Nacional  de  Formação 
Profissional, na área de artes e ofícios, bem como os candidatos com perfil para ingresso no 
programa de estágio profissional em contexto real de trabalho.

CAPÍTULO II
Subsídio de aprendizagem

ARTIGO 3º
(Conceito)

Entende-se por subsídio de aprendizagem a prestação pecuniária atribuída ao formando 
durante o período de formação profissional inicial, nos termos previstos no presente diploma.

ARTIGO 4º
(Objectivos)

A atribuição do subsídio de aprendizagem prossegue os seguintes objectivos:

a) incentivar  a  adesão  e  dedicação  dos  formandos  nos  cursos  ministrados  no 
âmbito do Sistema de Emprego e Formação Profissional;

b) contribuir  para  a  promoção  da  formação  profissional  inicial  e  apoiar  a 
aprendizagem,  a  aquisição  de  conhecimento,  as  aptidões  e  competências 
susceptíveis de favorecer a empregabilidade e o exercício da cidadania;

c) incentivar  os  jovens  a  obterem  uma  profissão  aderindo  aos  programas  de 
formação  profissional  e  deste  modo  contribuir  para  a  redução  da  taxa  de 
desemprego;

d) reduzir  o  índice  de  desistência  e  o  mau  aproveitamento  dos  formandos  do 
Sistema Nacional de Formação profissional;

e) complementar  os  esforços  das  famílias  desfavorecidas  dos  cidadãos 
desempregados em idade activa que se encontram no processo de capacitação 
profissional.

ARTIGO 5º
(Beneficiários)

1.  Constituem beneficiários  do subsídio de aprendizagem os candidatos  apurados nos 
testes de selecção para a frequência dos cursos de formação inicial, enquadrados na estrutura do 
itinerário de qualificação de nível I do Sistema Nacional de Formação Profissional, na área de 
artes e ofícios.



2.  O  âmbito  de  beneficiários  estabelecido  no  número  anterior  pode  ser  alargado 
excepcionalmente  tendo  em  consideração  as  circunstâncias  de  carácter  económico,  social  e 
geográfico dos formandos.

ARTIGO 6º
(Condições de atribuição)

1.  A atribuição  do subsídio  de aprendizagem depende do cumprimento  das  seguintes 
condições:

a) inscrição  e  frequência  de  um curso  de  formação  nos  Centros  de  Formação 
Profissional, Centros Integrado de Emprego e Formação Profissional, Centros 
Móveis e Pavilhões de Formação de Artes e Ofícios, tutelados pelo Instituto 
Nacional de Emprego e Formação Profissional ou de gestão participada;

b) aproveitamento no processo de formação;
c) assiduidade, pontualidade e cumprimento zeloso das tarefas e do regulamento 

dos  centros  de  formação  e  demais  obrigações  resultantes  da  condição  de 
formando.

2. Os formandos inscritos e que frequentem cursos de formação inicial em Centros de 
Formação Profissional Públicos, tutelados por outros organismos do Estado, podem beneficiar da 
atribuição do subsídio de aprendizagem nos termos a acordar entre o Instituto do Emprego e 
Formação Profissional e as entidades responsáveis dos referidos centros.

ARTIGO 7º
(Requerimento)

O subsídio de aprendizagem deve ser requerido pelo formando logo após o início da 
formação de acordo com o modelo a ser fornecido pela unidade de formação profissional em que 
se encontra matriculado para a frequência do curso.

ARTIGO 8º
(Montante do subsídio)

1. O montante do subsídio de aprendizagem para os primeiros quatro meses de formação 
é  equivalente  a  40% do salário  mínimo nacional  e  a  60% deste  para  os  restantes  meses  de 
formação.

2. Nos casos excepcionais  em que a formação corresponde apenas ao período de três 
meses, o montante do subsídio é equivalente a 40% do salário mínimo nacional.

ARTIGO 9º
(Início e período de pagamento)

1. O subsídio de aprendizagem é pago no final de cada mês de formação tendo em conta o 
aproveitamento, a pontualidade e a  assiduidade.

2. O período máximo de pagamento do subsídio de aprendizagem é de seis meses.

ARTIGO 10º
(Extinção do subsídio)



O subsídio de aprendizagem extingue-se nas seguintes condições:

a) desistência ou expulsão do formando;
b) cumulação do subsídio de aprendizagem;
c) falecimento do formando.

ARTIGO 11º
(Financiamento)

1. As despesas decorrentes da atribuição do subsídio de aprendizagem são suportadas 
pelo  Fundo  de  Financiamento  da  Segurança  Social,  mediante  programação  previamente 
aprovada pelos titulares dos órgãos das Finanças e da Segurança Social.

2. O Fundo de Financiamento da Segurança Social coloca anualmente a disposição do 
Fundo de Financiamento da Formação Profissional, o montante necessário para a cobertura dos 
encargos relativos ao subsídio de aprendizagem.

CAPÍTULO III
Subsídio de estágio profissional

ARTIGO 12º
(Conceito)

1.  O subsídio de estágio  profissional  é uma comparticipação  do Estado com carácter 
remuneratório que tem como objectivo principal compensar o empregador pelo trabalho prestado 
em regime de estágio profissional por um candidato ao primeiro emprego.

ARTIGO 13º
(Objectivo)

A atribuição do subsídio de estágio profissional visa os seguintes objectivos:

a) inserir no mercado de trabalho jovens a procura do primeiro emprego e/ ou 
recém-formados;

b) complementar  a  formação  académica  ou  profissional  em  contexto  real  de 
trabalho;

c) incentivar  a  criação  de  postos  de  trabalho  através  da  comparticipação  nas 
despesas com o pessoal;

d) contribuir para a redução da taxa de desemprego.

ARTIGO 14º
(Beneficiários)

1. São beneficiários do subsídio de estágio profissional os jovens que tendo concluído o 
ciclo médio ou superior de formação do sistema de educação pretendam ingressar pela primeira 
vez no mercado de emprego.

2. A título excepcional e em circunstâncias devidamente ponderadas e justificadas podem 
ser admitidos jovens que tenham concluído cursos de formação nos centros de formação públicos 
ou privados devidamente reconhecidos.

ARTIGO 15º



(Condições de atribuição)

Constituem condições de atribuição do subsídio de estágio profissional:

a) ser cidadão angolano;
b) ter  idade  entre  18  a  25  anos  e  até  35  anos  para  os  portadores  de  deficiência  ou 

desmobilizados;
c) ter formação média ou superior concluída;
d) ser candidato ao primeiro emprego.

ARTIGO 16º
(Deveres e direitos da entidade empregadora)

1. Constituem deveres da entidade empregadora:

a) atribuir um posto de trabalho ao estagiário compatível com a sua capacidade técnico-
profissional;

b) acompanhar o estagiário e avaliá-lo regularmente;
c) pagar regularmente a remuneração;
d) enviar  periodicamente  aos  serviços  locais  do  Instituto  Nacional  do  Emprego  e 

Formação Profissional o relatório das actividades dos estagiários;
e) elaborar um programa de estágio de acordo com o perfil do estagiário e as exigências 

do posto de trabalho.

2. Constituem direitos da entidade empregadora:

a) exigir do estagiário entrega, zelo e dedicação no trabalho;
b) suspender  o  estagiário  sempre  que  este  se  mostre  desinteressado  pelo  trabalho  e 

informar  imediatamente  os  serviços  locais  do  Instituto  Nacional  do  Emprego  e 
Formação Profissional;

c) recusar-se a pagar o subsídio aos formandos que tenham faltado mais de 50% das 
aulas;

d) exercer todos os direitos do empregador previstos na Lei Geral do trabalho.

ARTIGO 17º
(Deveres dos beneficiários)

1. Constituem deveres dos beneficiários:

a) ser assíduo, pontual e realizar as suas tarefas com zelo e diligência;
b) acatar e seguir as instruções das pessoas encarregues pelo seu estágio;
c) cumprir o regulamento ou normas vigentes na empresa ou centro de trabalho;
d) utilizar cuidadosamente e zelar pela conservação dos bens materiais que lhe sejam 

confiados;
e) cumprir com as cláusulas previstas no contrato de estágio;
f) observar as demais obrigações resultantes da actividade que desenvolve.

ARTIGO 18º
(Candidaturas)



1.  As  candidaturas  devem  ser  feitas  junto  dos  órgãos  administrativos  provinciais 
responsáveis  pela  administração  do  trabalho,  pela  entidade  empregadora  através  de 
preenchimento  de  modelo  próprio,  após  parecer  dos  serviços  locais  do emprego e  formação 
profissional.

2. Os candidatos ao primeiro emprego podem apresentar a sua candidatura aos órgãos 
administrativos provinciais responsáveis pela administração do trabalho, sempre que as entidades 
empregadoras tenham vagas para o efeito e o comuniquem aos serviços de emprego.

ARTIGO 19º
(Requisitos das empresas)

Constituem requisitos para as empresas que se candidatam a recepção do subsídio de 
estágio profissional, o cumprimento das obrigações fiscais e da segurança social, bem como a 
aplicação do qualificador ocupacional respectivo.

ARTIGO 20º
(Período de aberto de candidaturas)

1. O período de candidaturas decorre nos meses de Julho e Agosto de cada ano.

2.  Os  órgãos  administrativos  provinciais  responsáveis  pela  administração  do  trabalho 
devem, no prazo de 45 dias após o término do período de candidaturas,  publicar a lista dos 
candidatos seleccionados.

ARTIGO 21º
(Montante do subsídio)

O subsídio de estágio profissional é equivalente a 60% do valor da remuneração fixada 
para a categoria ou função a exercer conforme o qualificador profissional em vigor na empresa, 
nos termos do nº 2 do artigo 36º da Lei Geral do Trabalho, devendo os pagamentos dos restantes 
40% ser da responsabilidade da entidade empregadora.

ARTIGO 22º
(Duração)

O subsídio de estágio profissional é atribuído por um período de duração de seis meses, 
podendo ser prorrogado apenas por mais seis meses.

ARTIGO 23º
(Cessação da atribuição do subsídio)

1. A atribuição do subsídio de estágio profissional cessa nas seguintes situações:

a) rescisão do contrato de estágio;
b) incumprimento das obrigações de ambas as partes previstas no presente diploma;
c) admissão no quadro de pessoal permanente da empresa;
d) cumprimento do período máximo de duração do estágio profissional.

2. Sempre que o subsídio de estágio cessar nas condições previstas no número anterior, a 
empresa deve comunicar imediatamente os serviços competentes.



ARTIGO 24º
(Financiamento)

As despesas decorrentes da aplicação do subsídio de estágio profissional são suportadas 
pelo Orçamento Geral do Estado, através das disposições para o efeito estabelecidas pelo titular 
do órgão das Finanças.

CAPÍTULO IV
Órgãos e Serviços Intervenientes

ARTIGO 25º
(Órgãos administrativos provinciais)

1. No âmbito da implementação do disposto no presente diploma, compete as Direcções 
Provinciais da Administração Pública, Emprego e Segurança Social:

a) velar pelo cumprimento das disposições legais em vigor sobre o subsídio de 
aprendizagem, bem como do contrato de estágio e do respectivo subsídio e 
ainda comunicar às entidades competentes as questões relevantes;

b) supervisionar  o  processo  de  atribuição  do  subsídio  de  aprendizagem  e  do 
subsidio  de  estágio  profissional  através  do estabelecimento  de mecanismos 
eficazes de coordenação e acompanhamento junto dos serviços provinciais do 
Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional.

2. Compete à Delegação Provincial de Finanças articular com a Direcção Provincial da 
Administração  Pública,  Emprego e Segurança Social,  os  procedimentos  para a  atribuição  do 
subsídio de aprendizagem e respectivo controlo.

3. Aos Serviços Provinciais do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, 
compete:

a) proceder  localmente  ao  levantamento  de  informações  relacionadas  com  os 
potenciais  candidatos  ao subsídio de aprendizagem e ao subsídio de estágio 
profissional;

b) proceder à inscrição das empresas e dos candidatos ao primeiro emprego que 
pretendem beneficiar do subsídio de estágio;

c) comunicar  regularmente  à  Direcção  Provincial  da  Administração  Pública, 
Emprego e Segurança Social, os resultados da formação;

d) comunicar às empresas e aos candidatos o resultado das suas candidaturas.

ARTIGO 26º
(Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional)

No  âmbito  da  atribuição  dos  subsídios  de  aprendizagem  e  de  estágio  profissional, 
compete, em especial, ao Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional:

a) recolher e fornecer os dados estatísticos necessários relativos aos candidatos, 
aos cursos de formação profissional e a procura do primeiro emprego;

b) submeter à aprovação do Ministro de tutela modelos ou formulários necessários 
à atribuição dos subsídios de aprendizagem e de estágio profissional;



c) elaborar o programa anual de atribuição dos subsídios de aprendizagem e de 
estágio  profissional  e  projectar  os  respectivos  custos  de  acordo  com  a 
disponibilidade financeira das fontes de financiamento;

d) propor  anualmente  ao  Ministro  de  tutela  a  aprovação  do  número  de 
beneficiários dos subsídios de aprendizagem e de estágio profissional;

e) acompanhar  junto  das  empresas  o  desenvolvimento  das  actividades  dos 
estagiários;

f) desenvolver  as  demais  actividades  relacionadas  com  a  implementação  do 
presente diploma.

ARTIGO 27º
(Fiscalização)

1. Os Serviços de Inspecção Geral do Trabalho devem proceder à fiscalização ao Instituto 
Nacional do Emprego e Formação Profissional das actividades dos trabalhadores em regime de 
estágio profissional resultantes da decisão dos órgãos administrativos provinciais, responsáveis 
pela  administração  do  trabalho,  assim como da  atribuição  do  subsídio  de  aprendizagem aos 
formandos.

2. Compete às entidades centrais dos ministérios encarregues pelas Finanças Públicas e 
Administração do Trabalho, supervisionar e controlar o cumprimento das disposições constantes 
no presente diploma.

CAPÍTULO V
Disposições Finais

ARTIGO 28º
(Habilitação indevida)

As empresas, estagiários e formandos que se habilitem indevidamente aos subsídios, ou 
omitem  quaisquer  informações  passíveis  de  fazer  cessar  a  atribuição  dos  mesmos,  são 
responsáveis pela restituição dos valores indevidamente pagos, sem prejuízo da responsabilidade 
criminal prevista na legislação em vigor.

ARTIGO 29º
(Preferência na selecção de candidatura)

No domínio da atribuição dos estágios profissionais gozam de preferência no processo de 
selecção de candidaturas as empresas que estejam geograficamente localizadas nas províncias do 
País com maior carência.

ARTIGO 30º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente diploma são 
resolvidas pelo Conselho de Ministros.

ARTIGO 31º
(Entrada em vigor)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 30 de Abril de 2008.



O Primeiro Ministro, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Promulgado aos 18 de Agosto de 2008.

Publique-se.

O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

 

CONSELHO DE MINISTROS

DESPACHO Nº 9 /08, DE 20 DE NOVEMBRO
( D.R. Nº 218/08, 1ª SÉRIE)

Despacho nº  9/08
de 20 de Novembro

Com vista a regulamentar a organização e funcionamento da Comissão para Estabelecer 
as  Linhas  de Coordenação dos  Subsistemas  de Formação Profissional  e  do Ensino Técnico-
Profissional, criado por Despacho nº 3/08, de 5 de Maio do Primeiro Ministro e garantir deste 
modo o cumprimento das tarefas que lhes estão acometidas;

Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 114º da Lei Constitucional, determino:

Artigo 1º - É aprovado o Regulamento Interno da Comissão para Estabelecer as Linhas de 
Coordenação dos Subsistema de Formação Profissional e do Ensino Técnico-Profissional, anexo 
ao presente despacho e que dele faz parte integrante.

Art. 2º - As dúvidas e omissões que resultem da interpretação e aplicação do presente 
despacho são resolvidas pelo Primeiro Ministro.

Art. 3º - O presente despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Novembro de 2008.

O Primeiro Ministro, António Paulo Kassoma.

_____________

REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO QUE ESTABELECE AS LINHAS 
DE COORDENAÇÃO DOS SUBSISTEMAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DO 

ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL

CAPÍTULO I
Disposições Gerais



ARTIGO 1º
(Objecto)

O presente regulamento define as regras de organização e funcionamento da Comissão 
que  Estabelece  as  Linhas  de  Coordenação  dos  Subsistemas  de  Formação  Profissional  e  do 
Ensino Técnico-Profissional, adiante designada por CASETFP.

ARTIGO 2º
(Natureza)

A CASETFP – Comissão que Estabelece as Linhas de Coordenação dos Subsistemas de 
Formação Profissional e do Ensino Técnico-Profissional é um órgão administrativo que visa a 
adopção de medidas de coordenação e de articulação institucional que garantam a criação de 
condições para uma maior eficácia no cumprimento de tais tarefas para o alcance dos objectivos 
preconizados.

ARTIGO 3º
(Objectivos)

A CASETFP tem os seguintes objectivos:

a) estabelecer as linhas de coordenação dos subsistemas  de formação profissional 
e do ensino técnico-profissional;

b) propor políticas e programas de gestão dos subsistemas,  de modo a garantir 
uma  complementaridade  entre  eles  e  se  evitarem excessos  ou  carências  de 
formação, em função da demanda do mercado nas regiões em que estiverem 
implantados;

c) definir o perfil profissional de saída de formandos.

CAPÍTULO II
Organização e funcionamento

SECÇÃO I
Organização

ARTIGO 4º
(Coordenação e composição)

1. A CASETFP é coordenada pelo Vice-Ministro da Administração Pública, Emprego e 
Segurança Social e integra as seguintes entidades:

a) Vice-Ministra do Planeamento;
b) Vice-Ministro da Administração do Território;
c) Vice-Ministra da Reinserção Social;
d) Vice-Ministro da Educação.

2. A CASETFP é apoiada por um grupo técnico e um secretariado permanente que têm a 
competência de preparar e executar todas as tarefas inerentes à sua organização e funcionamento.

SECÇÃO II
Funcionamento



ARTIGO 5º
(Competências do coordenador)

Compete ao coordenador da CASETFP:

a) convocar e dirigir as reuniões;
b) apresentar  trimestralmente  ao  Gabinete  ao  Gabinete  do  Primeiro  Ministro  um 

relatório de actividade da CASETFP;
c) controlar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  tarefas  distribuídas  aos  membros  da 

Comissão;
d) apresentar agenda para cada reunião;
e) apresentar  os  projectos,  programas  e  cronogramas  de  acções  a  desenvolver  pela 

CASETFP;
f) representar a CASETFP junto do Primeiro Ministro e de outras entidades;
g) solicitar sempre que necessário a contribuição de consultores e especialistas;
h) indicar de entre os membros da CASETFP o seu substituto nos casos de impedimento 

ou outras razões de força maior;
i) estabelecer  contactos  com  os  titulares  dos  organismos  do  Estado,  sempre  que 

necessário para a boa execução das tarefas acometidas à CASETFP;
j) apresentar projectos de diplomas legais sobre formação profissional e ensino técnico-

profissional;
k) manter a ordem e a disciplina no desenvolvimento das actividades da CASETFP;
l) avaliar  a  execução  das  deliberações  e  recomendações  de  cada  de  cada  reunião 

realizada pela CASETFP;
m) apresentar  propostas  do orçamento  necessário  para  as  actividades  da  CASETFP e 

submetê-las à aprovação do Primeiro Ministro, com o prévio parecer do Ministério 
das Finanças.

ARTIGO 6º
(Direitos dos membros da Comissão)

Constituem direitos dos membros da CASETFP:

a) participar nas reuniões da Comissão;
b) emitir pareceres sobre os documentos submetidos à apreciação da Comissão;
c) propor  a  adopção  de  medidas  para  a  obtenção  dos  resultados  preconizados  pela 

Comissão.

ARTIGO 7º
(Deveres dos membros da Comissão)

Constituem deveres dos membros da CASETFP:

a) executar com zelo e dedicação as tarefas constantes do cronograma de acções;
b) respeitar  a  legislação  vigente  sobre  formação  profissional  e  ensino  técnico-

profissional;
c) manter sigilo em relação às informações inerentes às actividades da Comissão;
d) exercer as demais funções que lhe forem determinadas superiormente.

ARTIGO 8º
(Concertação e auscultação)



A  CASETFP  manterá  encontros  de  concertação  e  auscultação  com  entidades  cujas 
actividades concorram para o êxito das suas tarefas.

ARTIGO 9º
(Reuniões)

1. A CASETFP realiza reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias, sempre que 
necessário, por iniciativa do coordenador ou a pedido dos restantes membros da Comissão.

2.  As  reuniões  da  CASETFP  são  realizadas  no  local  a  indicar  previamente  pelo 
coordenador da CASETFP.

3.  A ordem de trabalho para as reuniões  é aprovada previamente   antes do início  da 
reunião.

ARTIGO 10º
(Convocatória)

1.  As  convocatórias  e  respectiva  documentação  são  preparadas  pelo  Secretariado 
Permanente  da  Comissão  e  distribuídas  com antecedência  mínima  de  48  horas  e  dela  deve 
constar o dia, a hora e o local da reunião.

2. As ausências e representações devem ser comunicadas ao Secretariado Permanente da 
Comissão 24 horas antes da realização da reunião.

3.  O  coordenador  da  Comissão  pode  convidar  para  as  reuniões  da  CASETFP 
personalidades especialistas cuja participação seja considerada útil e necessária para análise de 
questões específicas a debater.

ARTIGO 11º
(Deliberações e recomendações)

1. As deliberações e recomendações da CASETFP são tomadas por consenso.
2. Não havendo consenso, entre os membros, recorre-se ao método de votação por mão 

levantada.

3. As decisões e recomendações saídas da reunião devem ser objecto de avaliação na 
reunião seguinte.

ARTIGO 12º
(Actas das reuniões)

Em cada reunião é lavrada uma acta da qual devem constar as presenças e ausências, a 
agenda de trabalhos, as decisões e recomendações.

CAPÍTULO III
Grupo Técnico e Secretaria Permanente

SECÇÃO I
Grupo Técnico



ARTIGO 13º
(Composição)

Integram o Grupo Técnico da CASETFP dois representantes de cada um dos seguintes 
organismos:

a) Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, que o coordena;
b) Ministério da Educação;
c) Ministério da Administração do Território;
d) Ministério do Planeamento;
e) Ministério da Assistência e Reinserção Social.

ARTIGO 14º
(Competências)

Compete ao Grupo Técnico da Comissão:

a) apoiar tecnicamente a CASETFP;
b) elaborar os documentos com carácter técnico-científico orientados pela CASETFP;
c) elaborar  os  projectos  de  diplomas,  programas  cronogramas  e  demais  planos  de 

actividade para a CASETFP;
d) avaliar a execução das medidas técnicas tomadas nas suas reuniões;
e) apresentar propostas de orçamento necessárias para as actividades da CASETFP;
f) executar outras tarefas superiormente orientadas pela CASETFP.

ARTIGO 15º
(Coordenador)

O coordenador do Grupo Técnico tem as seguintes competências:

a) convocar e dirigir as reuniões;
b) controlar e fiscalizar o cumprimento das tarefas distribuídas aos membros do Grupo 

Técnico;
c) apresentar a agenda para cada reunião;
d) propor a criação de sub-grupos de trabalho especializados sempre que necessário e 

indicar os seus responsáveis;
e) submeter os relatórios mensais das suas actividades à CASETFP;
f) solicitar sempre que necessário a contribuição de consultores e especialistas;
g) indicar  entre  os  membros  do  Grupo  Técnico  o  seu  substituto  nos  casos  de 

impedimento ou outras razões de força maior;
h) manter a ordem e a disciplina nas actividades do Grupo Técnico;
i) executar outras tarefas superiormente orientadas pelo coordenador da CASETFP.

ARTIGO 16º
(Reuniões)

1. O Grupo Técnico realiza reuniões ordinárias quinzenalmente e extraordinárias sempre 
que necessário.

2. As reuniões são convocadas pelo coordenador do Grupo Técnico.

3. A ordem de trabalhos para as reuniões é aprovada antes do início de cada reunião.



4.  As  convocatórias  são  elaboradas  pelo  Secretariado  Permanente  e  distribuídas  com 
antecedência mínima de 48 horas e delas devem constar o dia, a hora e o local da reunião e fazer-
se acompanhar da respectiva documentação.

5. As reuniões são realizadas na sala de reuniões do Instituto Nacional do Emprego e 
Formação Profissional ou noutro local a indicar pelo coordenar.

6. As ausências às reuniões deverão ser antecipadamente comunicadas ao coordenador do 
Grupo Técnico.

ARTIGO 17º
(Actas das reuniões)

De cada reunião é lavrada uma acta da qual devem constar as presenças e ausências, a 
agenda de trabalhos e as medidas técnicas tomadas.

ARTIGO 18º
(Medidas técnicas)

1. As medidas técnicas são tomadas por consenso.

2. Não havendo consenso, entre os membros, recorre-se ao método de votação por mão 
levantada.

3.  As  medidas  técnicas  de  cada  reunião  devem ser  objecto  de  avaliação  na  reunião 
seguinte.

SECÇÃO II
Secretariado Permanente

ARTIGO 19º
(Composição)

1. O Secretariado Permanente é composto por quatro técnicos indicados pelo coordenador 
da Comissão, sendo um deles o coordenador.

2.  Compete  ao  Secretariado  Permanente  apoiar  o  Grupo  Técnico  e  a  CASETFP,  do 
seguinte modo:

a) secretariar as reuniões da Comissão e do Grupo Técnico;
b) proceder  à  leitura  das  actas  das  reuniões  da  Comissão  e  do  Grupo  Técnico  nas 

reuniões seguintes;
c) distribuir os convites, as convocatórias e os documentos das reuniões da Comissão e 

do Grupo Técnico;
d) executar  outras  tarefas  administrativas  orientadas  pela  Comissão  e  pelo  Grupo 

Técnico.

CAPÍTULO IV
Remuneração e Apoio Técnico



ARTIGO 20º
( Senhas de presença)

Aos membros da Comissão, do Grupo Técnico e do Secretariado Permanente serão pagas 
as senhas de presença de acordo com a legislação em vigor.

ARTIGO 21º
(Apoio técnico e material)

Os meios técnicos necessários ao funcionamento da CASETFP, do Grupo Técnico e do 
Secretariado Permanente serão assegurados pelo Gabinete do Primeiro Ministro.

O Primeiro Ministro, António Paulo Kassoma

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

 SOBRE :Rendimentos de Trabalho

1999

 Lei  nº  1/99,  de 23 de Abril;  da Assembleia  Nacional:  Das Instituições  Financeiras  .- 

Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma, nomeadamente a 

lei nº 5/91, de 20 de Abril .- D.R. nº 17.-

 Decreto  nº  21/99,  de  27  de  Agosto;  do  Conselho  de  Ministros:  Cria  o  Fundo  de 

desenvolvimento Económico e Social, abreviadamente designado por F.D.E.S. e aprova o 

seu estatuto .- D.R. nº 35.-

2003

 Lei nº 9/03, de 18 de Abril; da Assembleia Nacional: Que altera a lei sobre a venda do 

património habitacional do Estado .- D.R. nº 30.-

 Decreto  nº  44/03,  de 4 de  Julho;  do  Conselho  de Ministros:  Extingue  o  Instituto  de 

Investimento Estrangeiro e cria a Agência Nacional para o Investimento Privado. Adiante 

abreviadamente designada por (A.N.I.P.) e aprova o seu estatuto .- D.R. nº 52.-

 Lei  nº 14/03,  de 18 de Julho; da Assembleia  Nacional:  Do fomento do empresariado 

privado angolano .- D.R. nº 56.-

 Lei  nº  17/03,  de 25 de Julho;  da Assembleia  Nacional:  Sobre os incentivos  fiscais  e 

aduaneiros ao investimento privado .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto 

na presente lei .- D.R. nº 58.-



 Lei nº 22/03, de 29 de Agosto; da Assembleia Nacional: De alteração à tabela de Imposto 

de selo .- D.R. nº 68.-

 Decreto nº 99/03, de 28 de Outubro; do Conselho de Ministros: Cria os mecanismos que 

estabelece a delimitação e a competência para autorizar concessões de terras destinadas a 

investimento privado .- D.R. nº 85.-

2004

 Lei nº 1/04, de 13 de Fevereiro; da Assembleia Nacional: Das Sociedade Comerciais .- 

Revoga toda a legislação que contrarie o disposto na presente lei e nomeadamente os 

artigos 104 a 206 do Código Comercial, a lei de 11 de Abril de 1901, Lei das Sociedades 

por  Quotas,  o  decreto-lei  nº  598/73,  de  8  de  Novembro,  sobre  a  Fusão  e  Cisão  de 

Sociedades Comerciais, o Decreto-lei nº 49381, de 15 de Novembro, sobre Fiscalização 

das Sociedades Anónimas, o artigo 6º da Lei nº 9/91, de 20 de Abril e o artigo 3º do 

decreto nº 38/00, de 6 de Outubro .- D.R. nº 13.-

 Decreto nº 58/04, de 10 de Setembro; do Conselho de Ministros: Sobre a Classificação 

das Actividades de Angola (CAE) .- Revoga a Resolução nº 1/83, de 17 de Janeiro .- D.R. 

nº 73.-

 Resolução nº 32/04, de 19 de Novembro; do Conselho de Ministros: Aprova o Programa 

de Extensão do Desenvolvimento Rural para o período 2004-2008 .-

2005

 Rectificação de 15 de Abril, do Conselho de Ministros; ao decreto nº 58/04, de 10 de 

Setembro,  publicado no Diário da República nº 73, 1ª série – Sobre classificação das 

Actividades Económicas de Angola (CAE) .- D.R. nº 45.-

 Lei  nº  5/05,  de 29 de Julho;  da Assembleia  Nacional:  Do Sistema de Pagamento  de 

Angola .- D.R. nº 90.-

2006

 Decreto executivo nº 3/06, de 16 de Janeiro; do Ministério da Justiça: Aprova o estatuto 

do Sindicato Autónomo dos Empregados de Cabinda Gulf Oil Campay, abreviadamente 

designado por SAECGOC.- D.R. nº 7.-

 Lei nº 3/06, de 18 de Janeiro; da Assembleia Nacional: Das Associações de Defesa do 

Ambiente .- D.R. nº 8.-

 Decreto executivo nº 38/06, de 3 de Abril; do Ministério da Educação: Cria o Complexo 

Escolar nº 637, denominado “Simão Gonçalves Toco”, na província de Luanda e aprova 

o seu quadro de pessoal .- D.R. nº 41.-

 Lei nº 7/06, de 15 de Maio; da Assembleia Nacional: De Imprensa .- Revoga a Lei nº 

22/91, de 15 de Junho .- D.R. nº 59.-



 Decreto  nº  37/06,  de  7  de  Junho;  do  Conselho  de  Ministros:  Extingue  o  Fundo  de 

Desenvolvimento Económico e Social (FDES) e cria o Banco de Desenvolvimento de 

Angola,  abreviadamente  designado  BDA  e  aprova  o  seu  estatuto  .-  Revoga  toda  a 

legislação  que contrarie  o disposto no presente diploma,  nomeadamente  o Decreto nº 

21/99, de 27 de Agosto .- D.R. nº 69.-

 Resolução nº 56/06, de 9 de Agosto, do Conselho de Ministros: Aprova o Plano Director 

de Tecnologias de Informação do Governo .-  D.R. nº 96.-

 Resolução nº 57/06,  de 21 de Agosto,  do Conselho de Ministros:  Aprova o Plano de 

Acção da Sociedade de  Informação de Angola( PASI) .-  D.R. nº 101.-

 Resolução nº 28/06, de 25 de Agosto; da Assembleia Nacional: Aprova o Orçamento da 

Assembleia Nacional para o ano de 2007.-  D.R. nº 103.-

 Resolução nº 60/06, de 4 de Setembro, do Conselho de Ministros: Aprova a política do 

Governo para o Fomento Habitacional .-  D.R. nº 107.-

 Decreto-Lei  nº  5/06,  de  4 de  Outubro;  do Conselho  de  Ministros:  Aprova  o  Código 

Aduaneiro D.R. nº 120.-

2007

 Decreto nº 7/07, de 6 de Fevereiro; do Conselho de Ministros: Institucionaliza a mala 

diplomática e o correio diplomático da república de Angola, regula a utilização e o 

funcionamento  da  mala  diplomática,  estabelece  as  funções  e  o  estatuto  pessoal  do 

correio diplomático da República de Angola, assim como o regime de entrada, uso e 

saída do território  nacional  .-  Revoga toda a legislação que contrarie  o disposto no 

presente decreto .- D.R. nº 16.-

 Decreto  nº  13/07,  de  26  de  Fevereiro;  do  Conselho  de  Ministros:  Aprova  o 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas .- Revoga a Portaria nº 6269, de 19 de 

Abril de 1948 e toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. 

nº 25.-

 Decreto nº 14/07, de 5 de Março; do Conselho de Ministros: Dá nova redacção aos 

artigos  1º  e 2º  do Decreto nº 47/03,  de 8 de Julho,  que cria  o Ficheiro Central  de 

Denominações Sociais (FCDS).- D.R. 28.-

2008

 Despacho  conjunto  nº  145/08,  de  17  de  Março;  dos  Ministérios  da  Educação  e  da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social: Cria a Comissão de Trabalho para 
proceder  ao  estudo  e  a  elaboração  de  mecanismos  que  permitam  a  equivalência  da 
certificação da formação ministrada no Sistema de Educação e no Sistema Nacional de 
Formação Profissional .- D.R. nº 49.-



 Decreto  executivo  nº  68/08,  de  20  de  Maio;  do  MAPESS:  Aprova  o  paradigma  da 
orgânica  dos  serviços  executivos  indirectos  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e 
Formação Profissional .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente 
diploma .- D.R. nº 92.-

 Decreto  executivo  nº  69/08,  de  22  de  Maio;  do  Ministério  da  Educação:  Aprova  o 
regulamento sobre a organização curricular,  criação de cursos, avaliação dos alunos e 
certificação na formação profissional básica .- Revoga toda a legislação que contrarie o 
disposto no presente diploma .- D.R. nº 94.-

 Decreto executivo nº 237/08, de 6 de Outubro; do MAPESS: Cria o Centro Integrado de 
Formação Tecnológica, abreviadamente designada por CINFOTEC e aprova o respectivo 
estatuto  orgânico  .-  Revoga  toda  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente 
diploma .- D.R. nº 187 .-

 Decreto executivo nº 248/08, de 13 de Outubro; do MAPESS: Cria o Comité Integrado 
de Formação Tecnológica,  abreviadamente designado por CINFOTEC e aprova o seu 
estatuto  orgânico  .-  Revoga  toda  a  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente 
diploma .- D.R. nº 192 .-

 Decreto nº 116/08, de 14 de Outubro; do Conselho de Ministros: Sobre o recrutamento, 
integração,  formação e desenvolvimento do pessoal na indústria  petrolífera  .-  D.R. nº 
193.-

 Decreto nº 117/08, de 22 de Outubro; do Conselho de Ministros: Aprova o regulamento 
de carreiras profissionais da Polícia Nacional .- Revoga toda a legislação que contrarie o 
disposto no presente decreto .- D.R. nº 199 .-

 Decreto  executivo  nº  306/08,  de  28  de  Outubro;  do  MAPESS:  Cria  os  Centros  de 
Formação Profissional de âmbito provincial  e aprova o estatuto orgânico que rege os 
Centros .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. 
nº 203 .-

 Decreto executivo nº 307/08, de 28 de Outubro; do MAPESS: Cria o Centro de Formação 
Profissional de Construção Civil (CENFOC) e aprova o  seu estatuto orgânico .- Revoga 
toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. nº 203 .-

 Decreto  executivo  nº  308/08,  de  29  de  Outubro;  do  MAPESS:  Cria  os  Centros  de 
Formação Profissional de âmbito Municipal e aprova o  seu estatuto orgânico .- Revoga 
toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. nº 204 .-

 Decreto  executivo  nº  309/08,  de  29  de  Outubro;  do MAPESS:  Cria  os  Pavilhões  de 
Formação Profissional de Artes e Ofícios e aprova o  seu estatuto orgânico .- Revoga toda 
a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. nº 204 .-

 Despacho  nº  10/08,  de  2  de  Dezembro;  do  Gabinete  do  Primeiro  Ministro: 
Institucionaliza,  sob coordenação do Vice-Ministro da Economia, o Grupo Técnico de 
Apoio  à  Equipa  Económica  da  Comissão  Permanente  do  Conselho  de  Ministros 
(GTAEE) e aprova o seu regulamento interno .- D.R. nº 226 .-



 Despacho  nº  47/08,  de  5  de  Dezembro;  do  Ministério  das  Finanças:  Autoriza  as 
alterações ao Plano de Pensões e ao Contrato de Constituição do Fundo de Pensões dos 
Trabalhadores da UNITEL – S.A.R.L. .- D.R. nº 229 .-

 SOBRE :Inspecção do Trabalho

1998

 Despacho nº 1/98, de 9 de Janeiro; do Ministério das Finanças: Determina que o valor da 

unidade de Correcção Fiscal (UCF) para actualização de impostos, taxas, multas e outras 

receitas de natureza tributária, conforme determinado no artigo 40º A do Código Geral 

Tributário, é fixado em Kzr. 1.300.000,00 .- D.R. nº 1.-

1999

 Decreto executivo nº 85/99, de 11 de Junho; do Ministério das Finanças:  Actualiza a 

tabela geral do Imposto de Selo .- Revoga o decreto executivo nº 34/95, de 21 de Julho .- 

D.R. nº 24.-

2000

 Decreto nº 39/00, de 10 de Outubro; do Conselho de Ministros: Regula a protecção, para 

garantir  a sua preservação, no que concerne à saúde, àgua, solo e subsolo, ar, flora e 

fauna, eco-sistema, paisagem, atmosfera e os valores culturais, arqueológicos, estéticos e 

define o regime de protecção do ambiente a que ficam sujeitas as actividades petrolíferas, 

quer em terra quer no mar .- D.R. nº 24.-

2002

 Decreto executivo nº 26/02, de 2 de Julho; do Ministério das Finanças: Cria o cartão de 

identificação  profissional  dos  funcionários  da  Direcção  Nacional  das  Alfândegas  . 

Revoga tudo o que contrarie o disposto neste decreto executivo .- D.R. nº 52.-

 Resolução nº 24/02, de 8 de Outubro; do Conselho de Ministros: Aprova o Acordo sobre 

a concessão de vistos temporários para tratamento médico à cidadãos da comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa .- D.R. nº 80.-

2003

 Lei  nº  20/03,  de  19  de  Agosto;  da  Assembleia  Nacional:  De  Base  dos  Transportes 

Terrestres  .-  Revoga  toda  a  legislação  que  contrarie  o  disposto  na  presente  lei, 

nomeadamente o Decreto nº 10142, de 27 de Fevereiro de 1958, o Decreto nº 47043, de 7 

de Junho de 1966, a Portaria nº 14835, de 18 de Fevereiro de 1967, a Portaria nº 14838, 

de 18 de Fevereiro de 1967, o Decreto nº 11/81, de 13 de Março, Decreto nº 10/89, de 22 

de Abril e Decreto nº 54-A/92, de 16 de Setembro .- D.R. nº 65.-



 Decreto nº 87/03, de 3 de Outubro; do Conselho de Ministros: Aprova o regime jurídico 

das  Associações  desportivas  .-  Revoga  todas  as  disposições  legais  que  contrariem o 

presente decreto .- D.R. nº 78.-

2004

 Decreto nº 61/04, de 28 de Setembro; do Conselho de Ministros: Institui o número de 

Identificação Fiscal, adiante designado abreviadamente por (NIF) para pessoas singulares 

e colectivas .- Revoga toda a legislação que contrarie o regime jurídico instituído pelo 

presente diploma .- D.R. nº 78.-

 Lei nº 9/04, de 9 de Novembro; da Assembleia Nacional: Lei da Terra .- revoga toda 

legislação que contrarie a presente lei.- D.R. nº 90.-

 Lei nº 9/04, de 9 de Novembro; da Assembleia Nacional: Lei das Actividades Petrolíferas 

.- sem prejuízo do disposto no artigo 92º, fica revogada toda a legislação que contrarie o 

disposto na presente lei, nomeadamente a Lei nº 13/78, de 26 de Agosto – Lei Geral das 

Actividades Petrolíferas .- D.R. nº 91.-

 Decreto executivo conjunto nº 123/04, de 15 de Novembro; do Ministério da Justiça: Fixa 

em  330  UCF  o  emolumento  a  cobrar  para  emissão,  confirmação  ou  revalidação  do 

Certificado de Admissibilidade pelo Ficheiro Central de Denominações Sociais .- D.R. 

92.-

 Decreto executivo nº 125/04, de 15 de Novembro,  do Ministério da Justiça:  Activa e 

reinstala a 2ª secção da Sala dos Crimes comuns do tribunal Provincial de Luanda .- D.R. 

nº 92.-

2005

 Decreto executivo conjunto nº 32/05, dos ministérios das Finanças e da Energia e Águas: 

Fixa  os  valores  de  licenças,  taxas,  multas  e  outros  emolumentos  a  cobras  pela  junta 

Provincial de Electricidade de Angola .- D.R. nº 23.-

 Decreto nº 43/05, de 20 de Junho; do Conselho de Ministros: Aprova o regulamento de 

Fiscalização das Pescas .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente 

decreto .- D.R. nº 73.-

 Lei nº 1/05, de 1 de Julho; da Assembleia Nacional: Da nacionalidade .- Revoga a lei nº 

13/91, de 11 de Maio .- D.R. nº 78.-

 Decreto nº 44/05, de 6 de Julho; do Conselho de Ministros: Aprova o Regulamento de 

Licenciamento Industrial .- Revoga todas as disposições legais que contrariem o disposto 

no presente decreto,  nomeadamente o Diploma Legislativo nº 3906, de 1 de Maio de 

1969 .- D.R. nº 80.-



 Lei nº 8/05, de 11 de Agosto; da Assembleia Nacional: Que cria a taxa dos serviços de 

limpeza e saneamento .- D.R. nº 96.-

 Despacho nº 252/05, de 16 de Setembro; do Ministério das Finanças: Fixa o valor da 

Unidade  de  Correcção  Fiscal  (UCF),  para  actualização  de  impostos,  taxas,  multas  e 

outras receitas de natureza tributárias, conforme determinado no artigo 40º A do Código 

Geral tributário .- D.R. nº 111.-

2006

 Rectificação, de 12 de Maio; da Assembleia Nacional: À Lei nº 9/05 de 17 de Agosto, 
publicada no Diário da República nº 98/05, 1ª série – Lei sobre a Actualização das Custas 
Judiciais da Alçada dos Tribunais D.R. nº 58.-

 Decreto nº 48/06, de 1 de Setembro; do Conselho de Ministros: Aprova as regras e os 
procedimentos dos concursos públicos no Sector dos Petróleos D.R. nº 106.-

 Decreto-Lei  nº  5/06,  de  4 de  Outubro;  do Conselho  de  Ministros:  Aprova  o  Código 
Aduaneiro D.R. nº 120.-

SOBRE: Emprego e Formação Profissional

2000

 Decreto executivo conjunto nº 64/00, de 18 de Agosto; dos Ministérios da Juventude e 

Desporto e das Finanças: Cria o Fundo de Apoio à Juventude e ao Desporto e aprova o 

seu estatuto orgânico .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente 

diploma .- D.R. nº 33.-

2002

 Decreto executivo nº 4/02, de 15 de Janeiro; do Ministério dos Transporte:  Aprova o 

regulamento interno do Centro de Formação Profissional Rodoviária Comandante N’Zagi 

.- D.R. nº 4.-

 Decreto nº 69/02, de 1 de Novembro; do Conselho de Ministros: Aprova o novo modelo 

de Carta de Condução de Automóveis .- Revoga todas as disposições que contrariem o 

disposto no presente diploma .- D.R. nº 87.-

2003

 Decreto nº 7/03, de 3 de Fevereiro; do Conselho de Ministros: Cria o Centro de Formação 

de  Jornalista,  abreviadamente  designado  por  CEFOJOR  e  aprova  o  seu  estatuto 

orgânico .- Revoga tudo o que disponha em contrário a este diploma .- D.R. nº 9.-



 Decreto executivo conjunto nº 31/03, de 24 de Junho; dos Ministérios da Administração 

Pública,  Emprego  e  Segurança  Social  e  do  Planeamento:  Aprova  o  Classificador  de 

Profissões de Angola (C.P.A) .- D.R. nº 49.-

 Resolução nº 33/03, de 17 de Outubro; do Conselho de Ministros: Aprova o Programa 
Escola  para Todos – PET e o Programa Formação – Trabalho – Desenvolvimento  – 
FTD .- D.R. nº 82.-

2004

 Decreto executivo nº 6/04, de 13 de Janeiro; do Ministério da Justiça: Cria e aprova o 

impresso a ser utilizado para o pedido do certificado de admissibilidade de firmas ou 

denominação social .- D.R. nº 4.-

2005

 Resolução nº 1/05, de 23 de Fevereiro; do Conselho de Ministros: Aprova o Acordo de 

Doação entre o Banco Mundial e o Governo de Angola, para financiamento do Programa 

HIV/SIDA, Malária e Tuberculose .- D.R. nº 23.-

 Resolução nº 2/05, de 23 de Fevereiro; do Conselho de Ministros: Aprova o Memorando 

sobre os encontros provinciais de Quadros .- D.R. nº 23.-

 Decreto nº 7/05, de 9 de Março; do Conselho de Ministros: Cria o Instituto Nacional de 

Luta Conta a SIDA .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente 

decreto .- D.R. nº 29.-

 Decreto executivo nº 37/05, de 14 de Março; do MAPESS: Cria o Centro Nacional de 

Formação  de  Formadores,  abreviadamente  designado  por  CENFFOR e  aprova  o  seu 

estatuto orgânico .- D.R. nº 31.-

 Resolução  nº  29/05,  de  27  de  Julho;  do  Conselho  de  Ministros:  Aprova  o  Plano 

Executivo de Apoio à Juventude para o Biénio 2005/2006, anexo à presente resolução, 

fazendo parte integrante do Programa Social do Governo .- D.R. nº 89.-

2006

 Decreto nº 13/06, de 17 de Maio, do Conselho de Ministros: Aprova o regulamento das 

condições de instalação e funcionamento do Centro de Dia de Assistência à Pessoa Idosa 

e  Portadora  de  Deficiência  .-  Revoga  toda  a  legislação  que  contrarie  o  disposto  no 

presente diploma .- D.R. nº 60.-

 Decreto executivo nº 128/06, de 6 de Outubro; do Ministério da Juventude e Desporto: 

Aprova o regulamento interno da Casa da Juventude .- D.R. nº 121.-

2007

 Resolução  nº  75/07,  de  27  de  Agosto;  do  Conselho  de  Ministros:  Aprova  o  acordo 
Intergovernamental relativo à criação do Instituto de Formação em gestão Económica e 
Financeira, dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa .- D.R. nº 103 .-



2008

 Despacho  conjunto  nº  145/08,  de  17  de  Março;  dos  Ministérios  da  Educação  e  da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social: Cria a Comissão de Trabalho para 
proceder  ao  estudo  e  a  elaboração  de  mecanismos  que  permitam  a  equivalência  da 
certificação da formação ministrada no Sistema de Educação e no Sistema Nacional de 
Formação Profissional .- D.R. nº 49.-

 Decreto  executivo  nº  68/08,  de  20  de  Maio;  do  MAPESS:  Aprova  o  paradigma  da 
orgânica  dos  serviços  executivos  indirectos  do  Instituto  Nacional  de  Emprego  e 
Formação Profissional .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente 
diploma .- D.R. nº 92.-

 Decreto  executivo  nº  69/08,  de  22  de  Maio;  do  Ministério  da  Educação:  Aprova  o 
regulamento sobre a organização curricular,  criação de cursos, avaliação dos alunos e 
certificação na formação profissional básica .- Revoga toda a legislação que contrarie o 
disposto no presente diploma .- D.R. nº 94.-

 Decreto executivo nº 237/08, de 6 de Outubro; do MAPESS: Cria o Centro Integrado de 
Formação Tecnológica, abreviadamente designada por CINFOTEC e aprova o respectivo 
estatuto  orgânico  .-  Revoga  toda  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente 
diploma .- D.R. nº 187 .-

 Decreto executivo nº 248/08, de 13 de Outubro; do MAPESS: Cria o Comité Integrado 
de Formação Tecnológica,  abreviadamente designado por CINFOTEC e aprova o seu 
estatuto  orgânico  .-  Revoga  toda  a  legislação  que  contrarie  o  disposto  no  presente 
diploma .- D.R. nº 192 .-

 Decreto nº 116/08, de 14 de Outubro; do Conselho de Ministros: Sobre o recrutamento, 
integração,  formação e desenvolvimento do pessoal na indústria  petrolífera  .-  D.R. nº 
193.-

 Decreto nº 117/08, de 22 de Outubro; do Conselho de Ministros: Aprova o regulamento 
de carreiras profissionais da Polícia Nacional .- Revoga toda a legislação que contrarie o 
disposto no presente decreto .- D.R. nº 199 .-

 Decreto  executivo  nº  306/08,  de  28  de  Outubro;  do  MAPESS:  Cria  os  Centros  de 
Formação Profissional de âmbito provincial  e aprova o estatuto orgânico que rege os 
Centros .- Revoga toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. 
nº 203 .-

 Decreto executivo nº 307/08, de 28 de Outubro; do MAPESS: Cria o Centro de Formação 
Profissional de Construção Civil (CENFOC) e aprova o  seu estatuto orgânico .- Revoga 
toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. nº 203 .-

 Decreto  executivo  nº  308/08,  de  29  de  Outubro;  do  MAPESS:  Cria  os  Centros  de 
Formação Profissional de âmbito Municipal e aprova o  seu estatuto orgânico .- Revoga 
toda a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. nº 204 .-

 Decreto  executivo  nº  309/08,  de  29  de  Outubro;  do MAPESS:  Cria  os  Pavilhões  de 
Formação Profissional de Artes e Ofícios e aprova o  seu estatuto orgânico .- Revoga toda 
a legislação que contrarie o disposto no presente diploma .- D.R. nº 204 .-



 Despacho  nº  10/08,  de  2  de  Dezembro;  do  Gabinete  do  Primeiro  Ministro: 
Institucionaliza,  sob coordenação do Vice-Ministro da Economia, o Grupo Técnico de 
Apoio  à  Equipa  Económica  da  Comissão  Permanente  do  Conselho  de  Ministros 
(GTAEE) e aprova o seu regulamento interno .- D.R. nº 226 .-

 Despacho  nº  47/08,  de  5  de  Dezembro;  do  Ministério  das  Finanças:  Autoriza  as 
alterações ao Plano de Pensões e ao Contrato de Constituição do Fundo de Pensões dos 
Trabalhadores da UNITEL – S.A.R.L. .- D.R. nº 229 .-
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