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PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Decreto Presidencial n.º 27/17
de 22 de Fevereiro

Considerando a natureza singular do Instituto Nacional
de Estatística, enquanto principal produtor da informação
estatística oficial;
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41. Olarias (sem fornos fumífugos ou onde se empre-
guem no vidrado composto de chumbo);

42. Fabrico de oxigénio;
43. Fabrico de óleo de origem animal;
44. Fábricas de pape! nas oficinas onde se escolhem e

preparam trabalhos e papeis;
45. Lustragem e preparação de peles ondehaja poeiras

e não sejam aspiradas;
46. Oficina de polidores, onde não haja aspiração de

poeiras;
47. Fábrica de porcelana, onde haja poeiras e não

sejam aspiradas;
48. Produção de materiais pomogräfìcos;
49. Trituração e moagem de quartzo;
50. Serrações, nas máquinas perigosas;
51. Fabrico de sódio e seus sais;
52. Soldadura autogénea;
53. Fabrico e manipulação de substâncias radioactivas

e radiações;
54. Limpeza de tapetes;
55. Nas oficinas onde se empreguem materiais tóxicos

(tinturarias);
56. Fábrica de vidro de cristal, nas oficinas onde haja

poeiras ou se trabalhe com ácido fluorídrico;
57. Aplicação a quente sobre papel, madeira ou qual

quer outra Superficie (Vernizes),

O Presidente da República, José EDUARDO nos SANTOS.

Decreto Presidencial n.º 31/17
de 22 de Fevereiro

Havendo a necessidade de se estabelecer o Regime Jurídico
de Cedência Temporéria deTrabalhadores,ban como asformali
dades para a autorização do exercício dessa actividade, de acordo
com o disposto no artigo 31.º da Leinº 7/15, de 15 de Junho -
Lei Geml doTrabalho;

O Presidente da República decreta, nos termos da alí
nea I) do artigo 120.º e don.º 3 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, o seguinte:

CAPÍTIJLO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.º
(Objecto)

O presenteDiploma regula o Regime Juridico de Cedência
Temporária de Trabalhadores, bem como a actividade das
empresas de trabalho temporário e as suas relações contra
tuais com os trabalhadores e com os utilizadores.

ARTIGO 2.0
(Âmbito de aplicação)

O presenteDiploma aplica-se às empresas privadas, mis
tas e cooperativas que tenham como objecto social a cedência
temporária de trabalhadores.

ARTIGO 3.0
(Definições)

Para efeitos do presente Diploma, considera-se:
cv «Empresa de Trabalho Iëmporôno», pessoa colectiva

cuja actividade consiste na cedência temporária
a terceiros a utilização de trabalhadores que para
determinado efeito admite e remunera;

b) «Utilizador», pessoa colectiva com ou sem fins lucra
tivos que ocupa, sob a sua autoridade e direcção,
trabalhadores cedidos por uma ou mais empresas
de trabalho temporário;

e) «Comraio de Cedência de Trabalho Ièmporário»,
contrato celebrado entre uma empresa de trabalho
temporário e um utilizador, pelo qual aquela se
obriga a colocar à disposição deste, um ou mais
trabalhadores temporários.

ARTIGO 4.0
(Autorizaçãoprévia)

l. A actividade de cedência temporária de trabalhado
res carece de autorização prévia do Titular do Departamento
Ministerial que superintende a Administração do Trabalho,
devendo o requerente preencher cumulativamente os seguin
tes requisitos:

a) Idoneidade;
b) Capacidade técnica, organizativa e funcional para

o exercício da actividade;
e) Situação contributiva regularizada perante a Admi

nistração Fiscal e a Segurança Social.
2. Considera-se idónea a empresa que tiver capacidade

para a prática de actos de comércio e que sobre ela não recai
nenhuma proibição do exercício da actividade.

3. A capacidade técnica afere-sepela existência de instala
ções adequadas, recursos humanos que satisfaçam as exigências
próprias da actividade, suporte administrativo e organizacio
nal necessário à gestão.

ARTIGO 5.0
(Instrução e decisão do procedimento de autorização)

l. O interessado deve apresentar o requerimento de auto
rização de exercício da actividade de empresa de trabalho
temporário dirigido ao Titular do Departamento Ministerial
que superintende a Administração do Trabalho, acompanhado
dos seguintes documentos:

a) Requerimento, no qual indique a denominação,
sede, númerode pessoa colectiva, cópia do registo
comercial e do contrato de sociedade, nomes dos
titulares dos corpos sociais e a localização do
estabelecimento onde se irá exercera actividade;

b) Declarações de que tem a situação contributiva
regularizada perante a Administração Fiscal e a
Segurança Social;

e) Comprovação dos requisitos de capacidade técnica,
organizativa e funcional para o exercícioda activi
dade, confumada através de visita conjunta a sede
da empresa requerente,pelos serviços competentes
das Áreas do Trabalho e Formação Profissional e
da Inspecção Geral do Trabalho.

2. O pedido é apreciado no prazo de 30 (trinta) dias após
análise e parecerda Área Competenteno domínio do Trabalho
e Formação Profissional.

ARTIGO 6.0
(Certificado)

O Certificado para o exercício da actividade é emitido
pela entidade competente da Área do Trabalho e Formação
Profissional apôs anuência da entidade prevista no n.º 1 do
artigo 4.0 do presente Diploma.
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ARTIGO 7.0
(Deveres das empresas de trabalho temporário)

Constituem deveres das empresas de trabalho temporário:
a) Remeter semestralmente ao Centro de Emprego da

respectiva área de actividade, a relação completa
dos trabalhadorescedidos, com indicações donome,
númerode beneficiário da Segurança Social, início
e duração do contrato, local de trabalho, categoria
profissional e remuneração de base;

b) Comunicar ao Centro de Emprego a alteração da
sede e localização dos estabelecimentos para o
exercício da actividade, bem como a suspensão
ou cessação por iniciativa própria;

e) Incluir em todos os contratos, correspondências,
anúncios e de um modo geral em toda a sua acti
vidade externa, o número e a data do Certificado
de Autorização do Exercício da Actividade;

d) Afectar à formação profissional dos trabalhadores
temporários, pelomenos, 5% do seu volume anual
de negócios nesta actividade.

CAPÍTULO II
Contratos

SECÇÃO I
Contrato de Trabalho Temporário

ARTIGO 8.0
(Noção)

Contrato de Trabalho Temporário é o contrato pelo qual
uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua
actividade intelectual ou manual a uma empresa de trabalho
temporário por um período de tempo determinado.

ARTIGO 9.0
(Forma do Contrato de Trabalho Temporário)

Sem prejuízo das disposições legais vigentes, o Contrato
de Trabalho Temporário é obrigatoriamente celebrado por
escrito e deve conter os seguintes elementos:

a) Identificação do trabalhador;
b) Categoria profissional ou descrição das funções a

exercer pelo trabalhador;
e)A remuneração;
d) Duração do contrato;
e) O horário e o local de trabalho;
f) Data da celebração.

ARTIGO 10.º
(Estabilidade de emprego)

O trabalhador tem direito à estabilidade de emprego, nos
termos don.º 1 do artigo 198.º da Lei Geral do Trabalho, sendo
proibido ao empregador extinguir a relação jurídico-laboral
com cessação do contrato de trabalho, por fundamentos não
previstos na lei.

SECÇÃO II
Contrato de Cedência de TrabalhadoresTemporários

ARTIGO 11.º
(Admissibilidade do contrato)

A celebração do Contrato de Cedência apenas é admissível
para os trabalhadores com 2 (dois) meses de serviço efectivo
na empresa de trabalho temporário, sendo considerados nulos
todos os contratos que não obedecerem a este requisito.

ARTIGO 12.º
(Condições gerais de licitude)

A celebração do Contrato de Cedência de Trabalho
Temporário só é permitida nos seguintes casos:

a) Substituição de trabalhador ausente ou que se encon
tre impedido de prestar serviço;

b) Necessidade decorrente da vacatura de postos de
trabalho quando já decorram processos de recru
tamento para o seu preenchimento;

e)Acréscimo temporário ou excepcional de actividad e,
incluindo o devido à recuperação de tarefas ou
da produção;

d) Tarefa especificamente definida e não duradoura;
e)Actividade de natureza sazonal ou outras actividades

económicas cujo ciclo anual de produção apresente
irregularidades decorrentes ela natureza estrutural
do respectivo mercado ou de outra causa relevante;

Í) Necessidades intermitentes de mão-de-obra deter
minadas por flutuações da actividade diária ou
partes do dia, desde que a utilização não ultra
passe, semanalmente, metade do período normal
de trabalho praticado na empresa utilizadora;

g)Necessidades intermitentes de trab alha dores para a
prestação de apoio familiar directo, de natureza
social, durante dias ou partes do dia;

h) Necessidades de mão-de-obra para a realização
de projectos com carácter temporal limitado,
designadamente de instalação e reestruturação
de empresas ou estabelecimentos, montagens e
reparações industriais;

i)Necessidade ele mão-de-obra especializada.
ARTIGO 13.0

(Duração do contrato)

1. O Contrato ele Cedência de Trabalho Temporário tem,
conforme a sua causa, a seguinte duração:

a) Nos casos previstos nas alíneas a) e e) do artigo
anterior a duração não pode exceder um ano;

b) Nos casos previstos na alinea b) do artigo anterior,
a duração não pode exceder 6 (seis) meses;

e) Nos casos previstos nas alíneas cl), f), g), eh) do
artigo anterior a duração não pode exceder 6 (seis)
meses, sendo permitida a sua prorrogação por
igual período de tempo mediante autorização da
Inspecção Geral do Trabalho;

d) Nos casos previstos na alinea e) do artigo anterior o
contrato mantém-se durante a natureza sazonal ou
a irregularidade da actividade económica desen
volvida, não podendo em cada ano a duração do
contrato exceder 6 (seis) meses;

e) Nos casos previstos na alínea i) cio artigo anterior
a duração não pode exceder 24 (vinte e quatro)
meses, podendo ser renovado por mais 6 (seis)
meses mediante autorização ela Inspecção Geral
cio Trabalho.

2. Para todos os efeitos, é considerado como urn único
contrato aquele que seja objecto de uma oumais renovações.

3. Éproibida a sucessão de trabalhadores temporários no
mesmo posto de trabalho quando tenha sido atingida a dura
ção máxima prevista nos números anteriores.
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ARTIGO 14.º
(Inobservância dos prazos)

No caso do trabalhador continuar ao serviço do utiliza
dor e uma vez terminados os períodos estabelecidos no artigo
anterior, este passa a integrar automaticamente o quadro ele
pessoal da empresa utilizadora c01n base em Contrato por
Tempo Indeterminado.

ARTIGO 15.0
(Forma do Contrato de Cedência)

l. O Contrato de Cedência de Trabalho Temporário é
obrigatoriamente celebrado por escrito, em triplicado e deve
conter o seguinte:

a) Denominação e sede da empresa de trabalho tempo
rário e da empresa utilizadora, bem como a indi
cação dos respectivos números ele contribuinteda
Segurança Socia! e o número e data do Certificado
de Autorização para o Exercício da Actividade;

b) Indicação dos motivos de recurso ao trabalho tem
porário por parte ela empresa utilizadora;

e) Características genéricas do posto de trabalho a
preencher, local e horário de trab alho;

d) Montante da retribuição devida pela empresa utili
zadora à empresa de trabalho temporário;

e) Início e duração cio contrato;
fl Data ela celebração do contrato.

2. O utilizador deve exigir à empresa de trabalho tempo
rário, no momento da celebração do contratode utilização de
trabalho temporário, a junção da cópia da apólice de Seguro
deAcidente de Trabalho eDoenças Profissionais que englobe
o trabalhador temporário e as funções que ele tenha de desem
penhar ao abrigo do contrato de utilização, sob pena de passar
a ser sua a responsabilidade por tal seguro.

3. O utilizador é o único responsável pelos elementos que
fornece no acto de solicitação à empresa de trabalho tempo
rário, designadamente pela falta de existência da razão que
aponta como justificativa para o recurso ao trabalho temporário.

ARTIGO 16.0
(Enquadramento dos trabafhadores temporários)

Os trabalhadores postos à disposição do utilizador em exe
cução do contrato de cedência temporária não são incluídos
no efectivo de pessoal do utilizador.

ARTIGO 17.º
(Substìtuìção do trabalhador temporário)

l. A cessação ou suspensão do Contrato de Trabalho
Temporário, salvo acordo em contrário, não implica a cessação
do contrato de cedência, devendo a empresa de trabalho tempo
rário colocar à disposição do utilizador outro trabalhador para
substituir aquele cujo contrato cessou ou se encontra suspenso.

2. Igual obrigação existe para a empresa de trabalho tempo
rário se, durante os primeiros 15 (quinze) dias de permanência
do trabalhador, o mesmo não se adaptar ao posto ele trabalho
ou sempre que em processo disciplinar se verifique a suspen
são preventiva do trabalhador temporário.

3. A empresa de trabalho temporário é ainda obrigada a
substituir o trabalhador temporário sempre que, por razões
não imputáveis ao utilizador, aquele se encontre impedido
para a prestação efectiva ele trabalho.

ARTIGO 18.0
(Regime da prestação de trabalho)

l. Durante a execução do Contratode TrabalhoTemporário,
o trabalhador fica sujeito ao regime de trabalho aplicável ao
utilizador no que respeita ao modo, lugar, duração de trabalho

e suspensão da prestação de trabalho, segurança, higiene e
saúde no trabalho e acesso aos seus equipamentos sociais.

2. Durante a execução do contrato, cabe ao utilizador
exercer sobre o trabalhador temporário o poder de direcção
e outros inerentes à prestação de trabalho.

3. O utilizador deve informara empresa ele trabalho tem
porário e o trabalhador temporário sobre os riscos para a
segurança e saúde do trabalhador inerentes ao posto de tra
balho em que é colocado.

4. A empresa de trabalho temporário não pode exigir ao
trabalhador temporário qualquer quantia, seja a que título for,
nomeadamentepor serviços prestados ou formação profissional.

ARTIGO 19.0
(Igualdade de tratamento)

l. O trabalhador temporário tem direito a auferir o salá
rio de base e os complementos remuneratórios decorrentes
ela actividade do respectivo posto de trabalho, bem como as
condições de segurança, higiene e saúde no trabalho que os
demais trabalhadores beneficiam ao serviço do utilizador.

2. A empresa utilizadora deve verificar e assegurar, antes
da celebração do contrato com a empresa temporária, o cum
primento do disposto no número anterior

ARTIGO 20.0
(Nulidades)

São nulas as cláusulas do contrato de utilização que proíbam
a celebração de um contrato entre o trabalhador temporário
e o utilizador ou que, no caso de celebração de tal contrato
imponham a este op agamento de uma indemnização ou com
pensação à empresa de trabalho temporário.

ARTIGO 21.º
(Contratos nulos)

l. É nulo o Contrato de Cedência celebrado com uma
empresa de trabalho temporário não autorizada nos termos
cio presente Diploma.

2. A nulidade do Contrato de Cedência acarreta a nulidade
do Contrato de Trabalho Temporário.

3. No caso previsto no número anterior, o trabalho consi
dera-se prestado ao utilizador tendo como base um Contrato
por Tempo Indeterminado, celebrado entre o utilizador e o
trabalhador.

ARTIGO 22.º
(Multas)

1. As empresas que não tenham autorização para exercer a
actividad e de cedência temporária de trabalhadores de acordo
com o presente Diploma, são punidas nos termos previstos
no regime das multas por contravenções ao disposto na Lei
Geral do Trabalho e legislação complementar.

2. Pode ser punida com suspensão ou cancelamento da
autorização de exercício da respectiva activiclade a empresa
que incoffa na prática elas seguintes infracções:

a)Rescisão ilegal de contrato com os trabalhadores e
despedimentos ilegais;

b)Não inscrição dos trabalhadores na entidade gestora
da Protecção Social Obrigatória ou omissão das
remunerações sujeitas à contribuição;

e) Não constituição de Seguro contra Acidentes de
Trabalho e Doenças Profissionais a favor dos
trabalhadores;

d) Atraso por um período superior a 30 (trinta) dias
no pagamento pontual da retribuição devida a
trabalhadores temporários.
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3. O valor das multas aplicadas ao abrigo do presente
Diploma são distribuídas de acordo coin as percentagens
previstas no regime jurídico das multas por contravenção ao
disposto na Lei Geral do Trabalho e legislação complementar.

ARTIGO 23.º
(Competência da Inspecção Geral doTrabalho)

l. Compete à Inspecção Geral doTrabalho fiscalizar a apli
cação do disposto no presenteDiploma e instruir os processos
para aplicação das multas.

2. A Inspecção Geral do Trabalho deve informaras multas
aplicadas e as empresas sancionadas à Área responsável pelo
Trabalhoe Formação ProfissionaldoMinistério daAdministração
Pública Trabalho e Segurança Social.

CAPÍTULO III
Disposições Finais

ARTIGO 24.º
(Regime dos contratos de trabalho)

Em tudo o que não esteja previsto no presenteDiploma,
são aplicáveis as disposições da Lei Geral do Trabalho e
demais legislação laboral.

ARTIGO 25.0
(Revogação)

ÉrevogadooDecretoPresidencialn.º 272/11, de 26 deOutubro,
e demais legislação que contrarieo presenteDiploma.

ARTIGO 26.0
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e apli
cação do presente Decreto Presidencial são resolvidas pelo
Presidente da República.

ARTIGO 27.0
(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra e111 vigor na data da sua
publicação.

Apreciado em Conselho deMinistros, em Luanda, aos 25
de Janeiro de 2017.

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Fevereiro de 2017.
O Presidente da República, José EDUARDO Dos SANTOS.

Decreto Presidencial n.º 32/17
de 22 de Fevereiro

Por conveniência de serviço;
O Presidente da República decreta, nos tamos da alínea h)

do artigo 119.º e don.º 3 do artigo 125.º, ambos da Constituição
da República deAngola, conjugados com a alínea e) don.º 2 do
artigo 9.0 da Lein.º 2/93, de 26 de Março, ouvido o Conselho
de Segurança Nacional, o seguinte:

Énomeado Juiz Conselheirodo SupremoTribunal Militar das
Forças Atmadas Angolanas o Oficial General (NIP 40216093)
JerónimoMateus Van-Dúnem.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Fevereiro de 2017.

O Presidente da República, José EDUARDO Dos SANTOS.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA INDÚSTRIA

Decreto Executivo Conjunto n. º 104/17
de 22 de Fevereiro

Considerandoque porDecreto ExecutivoConjuntonº 251/12,
de 6 de Agosto, clos Ministérios da Economia e da Geologia e
Minas eIndústria, foidesintegradada empresaPANGA-PANGA
U.E.E. a Unidade de Produção UNDIANUNO e aprovada a
sua privatização, bem como o respectivo figurino.

Tendo-se verificado inexactidão da denominação social das
sociedades adjudicatarias identificadas no 2.0 ponto do supra
citado Decreto Executivo Conjunto e constatada a desistência
do adjudicatário minoritário, tornando-se assim necessário
proceder à correspondente rectificação.

E111 conformidade corn os poderes delegados pelo
Presidente da República deAngola, nos termos do artigo 137.º
da Constituição da República de Angola, e de acordo com o
artigo 2.0 do DecretoPresidencial n.º 6/10, de 24 deFevereiro,
e alínea e) cio artigo 2.0 do Estatuto Orgânico do Ministério da
Economia, publicado no Diário da República n.º 230/12, de 3
deDezembro- I Série, conjugados com os artigos 60.º e 61.º,
ambos da Lein.º 11/13, de 3 de Setembro-Lei de Bases cio
Sector Empresarial Público, conjugados coin o artigo 9.0 da
Lein.º 7/14, de 26 de Maio, determina-se:

l.º - Éalterado o 2.0 ponto doDecretoExecutivoConjunto
n.º 251/12, de 6 de Agosto, publicado no Diário daRepública
n.º 150, I Série, o qual passa a ter a seguinte redacção:

«2.º - O figurino de privatização é o seguinte:
1000/o(cem por cento) por ajuste directo a favorda

GEFI - Sociedade de Gestão e Participações
Financeiras, S.A.».

2. º-As dúvidas e emissões que resultaremda interpretação
e aplicação cio presente Diploma serão resolvidaspor Despacho
do Ministro da Economia.

3.0 - O presente Decreto Executivo Conjunto entra em
vigorna data da sua publicação.

Publique-se.
Luanda, aos 14 de Fevereiro de 2017.
O Ministro daEconomia,Abrahão Pio dos Samos Gourgel.
A Ministra da Indústria, Bernarda Gonçalves Martins

Henriques da Silva.

MINISTÉRIOS DA ECONOMIA, DAS FINANÇAS
E DA JUVENTUDE E DESPORTOS

Despacho Conjunto n.º 71/17
de 22 de Fevereiro

Havendo necessidade de se acompanharas acções de ope
racionalização do Financiamento aos Programas Dirigidos,
no âmbitoda Estratégia para a Saída da Crise, assim como do
ProgramadeApoio ao Empreendedorismo Juvenil (ProJovem),
no âmbito do Plano Nacional deDesenvolvimentoda Juventude
2014-2017;

Emconfornidadecem ospoderesdelegadospeloPresidenteda
República,nos tamos do artigo 137.º da ConstituiçãodaRepública
deAngola, e de acordo com as disposições combinadas clos n."' 1
e4 doartigo 2.0 doDecretoPresidencialn.º 6/1O, de24 deFevereiro,
e don.º 2 do artigo 3.0 do Decreto Presidencial n.º 213/16, de 5
de Outubro, determino:


