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do Balcão Único do Empreendedor (BUE), do
Centro de Resolução Extrajudicial de
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2287I SÉRIE – N.º 34 – DE 24 DE MARÇO DE 2020

Maria Isabel Malunga Mutunda;
João Diogo Gaspar;
Albertina Navemba Ngolo Felisberto;
Virgílio Pedro Samussongo;
Felé António.

2.º — É revogada a Resolução n.º 46/17, de 13 de 
Novembro.

3.º — A presente Resolução entra imediatamente em 
vigor.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 
aos 19 de Fevereiro de 2020.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da 
Piedade Dias dos Santos.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
E DOS DIREITOS HUMANOS

Decreto Executivo n.º 121/20
de 24 de Março

Considerando que o Decreto Legislativo Presidencial 
Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, determina que, sec-
torialmente, sejam tomadas as medidas de contingência 
apropriadas para enfrentar a pandemia do COVID-19 
(Coronavírus);

Tendo em atenção o registo das primeiras ocorrências de 
contágio, a nível do País, em razão da infecção causada pelo 
referido vírus;

Sopesando o facto de alguns Serviços da Justiça, dada a 
sua elevada interacção com o público, exigirem a adopção 
e implementação de medidas extraordinárias de contenção e 
de prevenção específicas;

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, nos ter-
mos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, 
e em conformidade com o disposto no artigo 4.º do Decreto 
Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, 
determina o seguinte:

ARTIGO 1.º 
(Suspensão de serviços)

É suspensa, a nível do Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos, a prestação dos serviços dos Registos e 
do Notariado, da Identificação Civil e Criminal, do Gabinete 
Jurídico, do Guiché Único da Empresa — GUE, do Balcão 
Único do Empreendedor — BUE, do Centro de Resolução 
Extrajudicial de Litígios — CREL, e do Instituto Nacional 
de Estudos Judiciários — INEJ, por 15 dias, com efeitos a 
partir do dia 24 de Março de 2020.

ARTIGO 2.º 
(Serviços mínimos)

1. Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os ser-
viços mínimos e urgentes, bem como a constituição de 
sociedades comerciais on-line e os casamentos agendados 
para o período a que se refere a suspensão.

2. Nos casamentos previstos no número anterior, as pre-
senças na cerimónia de registo oficial devem limitar-se, para 
além do Conservador do Registo Civil, aos cônjuges, teste-
munhas (padrinhos) e pais dos cônjuges. 

ARTIGO 3.º 
(Âmbito dos serviços mínimos)

Consideram-se serviços mínimos, para efeitos do período 
de suspensão ora decretado, os seguintes actos:

a) Registo de óbitos;
b) Imposição de selos nas urnas funerárias;
c) Abertura de urnas funerárias.

ARTIGO 4.º 
(Piquetes de atendimento)

A Direcção Nacional dos Registos e do Notariado deve 
organizar, para efeitos do disposto no número anterior, 
piquetes de atendimento.

ARTIGO 5.º 
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que o presente Diploma susci-
tar são resolvidas pelo Ministro da Justiça e dos Direitos 
Humanos.

ARTIGO 6.º 
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 23 de Março de 2020.
O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Queiroz.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

Decreto Executivo n.º 122/20
de 24 de Março

Havendo necessidade de se assegurar a implementação 
do Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, 
de 18 de Março;

Convindo a adoptar medidas adicionais que visem evitar 
a eventual propagação da Pandemia COVID-19;

Considerando que o desenvolvimento das actividades 
laborais ao nível do Sector Empresarial pressupõe um aglo-
merado de trabalhadores nos centros de trabalho, conforme 
o estabelecido no n.º 1 do artigo 2.º do referido Decreto 
Legislativo Presidencial Provisório;



 
Decreto Executivo n.º 122/20, de 24 de Março
Determina que todas as empresas públicas
e privadas e outras entidades abrangidas
pela Lei Geral do Trabalho devam elaborar
e aplicar planos de contingência
 
 
 

@CFA advogados | Law Angola

CFA.Legal
@cfaadvogados

+244 921 675 413

cfa@cfa-lawfirm.com



2287I SÉRIE – N.º 34 – DE 24 DE MARÇO DE 2020

Maria Isabel Malunga Mutunda;
João Diogo Gaspar;
Albertina Navemba Ngolo Felisberto;
Virgílio Pedro Samussongo;
Felé António.

2.º — É revogada a Resolução n.º 46/17, de 13 de 
Novembro.

3.º — A presente Resolução entra imediatamente em 
vigor.

Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 
aos 19 de Fevereiro de 2020.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da 
Piedade Dias dos Santos.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
E DOS DIREITOS HUMANOS

Decreto Executivo n.º 121/20
de 24 de Março

Considerando que o Decreto Legislativo Presidencial 
Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, determina que, sec-
torialmente, sejam tomadas as medidas de contingência 
apropriadas para enfrentar a pandemia do COVID-19 
(Coronavírus);

Tendo em atenção o registo das primeiras ocorrências de 
contágio, a nível do País, em razão da infecção causada pelo 
referido vírus;

Sopesando o facto de alguns Serviços da Justiça, dada a 
sua elevada interacção com o público, exigirem a adopção 
e implementação de medidas extraordinárias de contenção e 
de prevenção específicas;

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, nos ter-
mos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, 
e em conformidade com o disposto no artigo 4.º do Decreto 
Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, 
determina o seguinte:

ARTIGO 1.º 
(Suspensão de serviços)

É suspensa, a nível do Ministério da Justiça e dos 
Direitos Humanos, a prestação dos serviços dos Registos e 
do Notariado, da Identificação Civil e Criminal, do Gabinete 
Jurídico, do Guiché Único da Empresa — GUE, do Balcão 
Único do Empreendedor — BUE, do Centro de Resolução 
Extrajudicial de Litígios — CREL, e do Instituto Nacional 
de Estudos Judiciários — INEJ, por 15 dias, com efeitos a 
partir do dia 24 de Março de 2020.

ARTIGO 2.º 
(Serviços mínimos)

1. Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os ser-
viços mínimos e urgentes, bem como a constituição de 
sociedades comerciais on-line e os casamentos agendados 
para o período a que se refere a suspensão.

2. Nos casamentos previstos no número anterior, as pre-
senças na cerimónia de registo oficial devem limitar-se, para 
além do Conservador do Registo Civil, aos cônjuges, teste-
munhas (padrinhos) e pais dos cônjuges. 

ARTIGO 3.º 
(Âmbito dos serviços mínimos)

Consideram-se serviços mínimos, para efeitos do período 
de suspensão ora decretado, os seguintes actos:

a) Registo de óbitos;
b) Imposição de selos nas urnas funerárias;
c) Abertura de urnas funerárias.

ARTIGO 4.º 
(Piquetes de atendimento)

A Direcção Nacional dos Registos e do Notariado deve 
organizar, para efeitos do disposto no número anterior, 
piquetes de atendimento.

ARTIGO 5.º 
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que o presente Diploma susci-
tar são resolvidas pelo Ministro da Justiça e dos Direitos 
Humanos.

ARTIGO 6.º 
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 23 de Março de 2020.
O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Queiroz.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

Decreto Executivo n.º 122/20
de 24 de Março

Havendo necessidade de se assegurar a implementação 
do Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, 
de 18 de Março;

Convindo a adoptar medidas adicionais que visem evitar 
a eventual propagação da Pandemia COVID-19;

Considerando que o desenvolvimento das actividades 
laborais ao nível do Sector Empresarial pressupõe um aglo-
merado de trabalhadores nos centros de trabalho, conforme 
o estabelecido no n.º 1 do artigo 2.º do referido Decreto 
Legislativo Presidencial Provisório;
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2288 DIÁRIO DA REPÚBLICA

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.º 1 do artigo 4.º do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, apro-
vado pelo Decreto Presidencial n.º 33/18, de 8 de Fevereiro, 
determino:

ARTIGO 1.º
(Obrigatoriedade)

Todas as empresas públicas e privadas, bem como 
outras entidades abrangidas pela Lei Geral do Trabalho, 
devem elaborar e aplicar planos de contingência ao abrigo 
do Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, 
de 18 de Março.

ARTIGO 2.º
(Justificação de ausência)

Consideram-se justificadas as ausências registadas no 
local de trabalho de todos os trabalhadores sujeitos à con-

dição de quarentena, bem como aqueles cuja actividade 
laboral esteja suspensa face à pandemia, sem prejuízo de as 
entidades empregadoras procederem ao pagamento integral 
e pontual dos salários dos referidos trabalhadores.

ARTIGO 3.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões que resultem da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pela 
Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança 
Social.

ARTIGO 4.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 20 de Março de 2020. 

A Ministra, Teresa Rodrigues Dias.



Decreto Executivo n.º 123/20, de 30 de Março
Sujeita os bens médico-medicamentosos
para a prevenção e tratamento do
coronavírus ao Regime de Preços Vigiados
 

@CFA advogados | Law Angola

CFA.Legal
@cfaadvogados

+244 921 675 413

cfa@cfa-lawfirm.com



2325I SÉRIE – N.º 38 – DE 30 DE MARÇO DE 2020

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Decreto Executivo n.º 123/20
de 30 de Março 

Considerando que o Decreto Presidencial n.º 206/11, 
de 29 de Julho, que aprova as Bases Gerais do Sistema 
Nacional de Preços, determina que o Regime de Preços 
Vigiados decorre da necessidade de se corrigir distorções 
na formação de preços de certos bens ou serviços, em con-
sequência de alterações de preços não justificados pelas 
condições normais de mercado e deve aplicar-se a bens e 
serviços, com especial incidência na vida da população e 
cuja produção e distribuição ocorram em mercados não per-
feitamente concorrenciais;

Havendo a necessidade de garantir que os cidadãos e 
outras pessoas colectivas estejam em condições de adquirir 
os equipamentos e materiais de higiene pessoal, familiar e 
comunitária para a prevenção e tratamento do Coronavírus, 
reduzindo ao mínimo o risco de introdução e disseminação 
do Coronavírus em Angola, evitando, deste modo, a inter-
rupção da actividade normal das pessoas, quer em termos de 
produção quer de consumo;

Em consonância com o Decreto Legislativo Presidencial 
Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, que estabelece as pro-
vidências para salvaguardar a vida e a saúde da população 
em geral;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da 
Constituição da República de Angola, a Ministra das 
Finanças, enquanto Autoridade de Preços, ouvido o Conselho 
Nacional de Preços, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º e da alí-
nea c) do artigo 17.º, conjugados com o artigo 9.º, todos do 
Decreto Presidencial n.º 206/11, de 29 de Julho, que aprova 
as Bases Gerais do Sistema Nacional de Preços, e da alínea w) 
do n.º 1 do artigo 2.º do Estatuto Orgânico do Ministério das 
Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 31/18, 
de 7 de Fevereiro, determina:

ARTIGO 1.º
(Objecto)

O presente Diploma sujeita os bens médico-medica-
mentosos para a prevenção e tratamento do Coronavírus ao 
Regime de Preços Vigiados.

ARTIGO 2.º
(Âmbito)

O presente Diploma aplica-se a todos os agentes econó-
micos que produzem, distribuem e comercializam bens, ou 
prestam serviços no território nacional, excepto àqueles que 
se regem por legislação específica.

ARTIGO 3.º
(Lista dos bens médico-medicamentosos para a prevenção  

e tratamento do Coronavírus)

1. Fazem parte do Regime de Preços Vigiados os bens 
médico-medicamentosos de prevenção e tratamento do 
Coronavírus constantes da lista anexa ao presente Decreto 
Executivo, fazendo dele parte integrante.

2. Os bens previstos no número anterior ficam sujeitos à 
legislação de preços em vigor, mormente ao cumprimento 
das regras e procedimentos para fixação e alteração dos pre-
ços, a publicação dos preços de referência e aos respectivos 
actos de fiscalização previstos no Decreto Executivo n.º 77/16, 
de 25 de Fevereiro. 

3. A lista dos bens médico-medicamentosos referida 
no n.º 1 do presente artigo é actualizada pela Autoridade de 
Preços, ouvido o Conselho Nacional de Preços, por meio da 
publicação no jornal de maior circulação no País.

ARTIGO 4.º
(Fiscalização)

Compete à Inspecção Geral de Saúde, em coordenação com 
a Inspecção Geral do Comércio e os Serviços de Investigação 
Criminal, fiscalizar o cumprimento do estatuído no presente 
Diploma Legal, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 5.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e apli-
cação do presente Diploma são resolvidas pela Ministra das 
Finanças.

ARTIGO 6.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Março de 2020.
A Ministra, Vera Daves de Sousa. 

ANEXO
Lista dos bens a que se refere o artigo 3.º  

do presente Decreto Executivo
1 Adesivo 21 Luvas cirúrgicas

2 Álcool gel 22 Luvas de exame

3 Algodão 250 gr 23 Máscara N195

4 Antipiréticos, Paracetamol 24 Máscaras descartáveis

5 Aventais descartáveis 25 Óculos de protecção

6 Balde c/ tampa e torneira para 
preparação de SRO 26 Protector facial

7 Balde para dissolução de  
hipoclorito 27 Protectores de sapatos

8 Batas/avental 28 Pulverizador

9 Batas descartáveis 29 Sabão azul

10 Borboletas de diversos tamanhos 30 Sacos mortuários

11 Botas de borracha 31 Seringa de 10 cc

12 Branulas de diversos tamanhos 32 Seringas de 5 cc com agulha

13 Caixas de incineração 33 Sistemas de soro com agulha

14 Ciprofloxacina 500 mg 34 Suportes duplos para soro

15 Cloreto de sódio 0.9% 35 Termómetro laser

16 Fatos macacos impermeáveis 36 Toucas

17 Hipoclorito de Cálcio 45 kg 37 Toucas descartáveis

18 Incineradores 38 Viseira

19 Lactato de Ringer 39 Vitaminas

20 Lençóis descartáveis

A Ministra, Vera Daves de Sousa. 

RuteSantos
Realce



Decreto Executivo n.º 124/20, de 30 de Março
Suspende todas as actividades lectivas
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2326 DIÁRIO DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Decreto Executivo n.º 124/20
de 30 de Março 

Havendo necessidade de se assegurar a implementação do 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de 
Março, urge a adopção de medidas adicionais que visem evi-
tar a eventual propagação da Pandemia COVID-19 no seio 
das Instituições de Ensino, nos Subsistemas de Educação Pré- 
-Escolar, Ensino Geral, Ensino Secundário Técnico- 
-Profissional, Ensino Secundário Pedagógico e da Educação 
de Adultos.

Considerando que o desenvolvimento das actividades 
lectivas destas Instituições de Ensino envolve um número 
significativo de alunos, superior ao aglomerado de mais de 
200 (duzentas) pessoas, previsto no n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 
de Março;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com os 
pontos 1 e 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de 
Outubro, determino:

ARTIGO 1.º 
(Suspensão da actividade lectiva)

São suspensas todas as actividades lectivas em todas as 
Instituições de Ensino, nos Subsistemas de Educação Pré- 
-Escolar, Ensino Geral, Ensino Secundário Técnico- 
-Profissional, Ensino Secundário Pedagógico e da Educação 
de Adultos, públicas, privadas e público-privadas, a partir 
de 24 de Março, por um período de 15 (quinze) dias, auto-
maticamente prorrogável por igual período de tempo, se não 
houver disposição em contrário, em função do comporta-
mento global da Pandemia COVID-19.

ARTIGO 2.º
(Atribuição de tarefas)

Durante o período de suspensão das actividades lectivas, 
os professores devem atribuir e orientar a realização de tare-
fas para casa.

ARTIGO 3.º
(Fiscalização)

Os Gabinetes/Secretarias Provinciais e as Direcções 
Municipais da Educação devem assegurar o cumprimento 
escrupuloso desta orientação.

ARTIGO 4.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas pela interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Titular do Ministério da Educação.

ARTIGO 5.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Março de 2020. 
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

Decreto Executivo n.º 125/20
de 30 de Março 

Ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto 
Presidencial n.º 17/18, de 25 de Janeiro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Ministério da Educação;

Considerando a suspensão das aulas nos Subsistemas de 
Educação Pré-Escolar, Ensino Geral, Secundário Técnico- 
-Profissional, Pedagógico e de Educação de Adultos;

Convindo adoptar medidas alternativas que permitam a 
manutenção do contacto do aluno com o conteúdo de ensino, 
a manutenção dos serviços mínimos administrativos e a 
capacitação, em serviço, dos professores;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da 
República, e de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 4.º do 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de 
Março, determino:

ARTIGO 1.º
(Aprovação)

São aprovadas as recomendações para o funcionamento 
das escolas no período de suspensão das aulas, anexas ao 
presente Decreto Executivo e dele sendo parte integrante.

ARTIGO 2.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pela Ministra 
da Educação.

ARTIGO 3.º
(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra imediatamente em vigor.
Publique-se.

Luanda, aos 20 de Março de 2020. 
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

RECOMENDAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO 
DAS ESCOLAS NO PERÍODO  
DE SUSPENSÃO DAS AULAS

1. Recomendações para os professores:
Orientar o estudo autónomo e independente dos alunos 

da sua classe/disciplina:
a) Cópias;
b) Leitura e elaboração de resumos de contos, lendas, 

fábulas e outros géneros literários;
c) Trabalho de pesquisa de adivinhas, anedotas e 

provérbios, a partir de fontes orais (pais, avós, 
autoridades tradicionais, entre outras);

d) Estudo do alfabeto;
e) Exercícios;
f) Desenho livre/orientado;
g) Redacções/composições;
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h) Exercícios (disciplinas práticas ou teórico-práti-
cas).

Participar nas acções de formação que serão organizadas 
pelas escolas, neste período específico;

Elaborar uma caracterização de cada um dos alunos, 
relativamente ao domínio da Língua Portuguesa (como 
é que o aluno lê, como escreve, se domina as 40 palavras 
chave –– substantivos, adjectivos, pronomes, verbos, advér-
bios, conjunções... etc.);

Elaborar uma caracterização de cada um dos alunos, 
relativamente ao domínio da Matemática (operações mate-
máticas básicas, selecção das operações em função das 
incógnitas dos problemas, solução de equações/inequações, 
m.m.c., m.d.c., entre outros);

Elaborar uma caracterização de outras disciplinas, em 
função da condição dos alunos, de modo a não deixarmos 
ninguém atrás;

Estar disponível para atender os pais e encarregados de 
educação.

2. Recomendações para os alunos:
a) Proceder à leitura das obras, de acordo com as 

orientações baixadas pelos professores;
b) Efectuar as cópias das lições recomendadas;
c) Efectuar os exercícios programados pelos profes-

sores;
d) Efectuar as composições e/ou redacções sobre os 

temas recomendados.
Sugestões de temas para as composições/Redacções:

1. Cuidados a ter com a Pandemia do Coronavírus;
2. Terra: nossa casa comum;

3. A Higiene corporal e a sua importância para a 
saúde;

4. Os meios de transporte e a sua importância.
3. Recomendações para os pais e encarregados de 

educação:
a) Considerar como se os filhos estivessem em 

período de aulas;
b) Determinar os horários dentro dos quais os filhos 

devem realizar as tarefas encomendadas e reco-
mendadas pelos professores, e os horários para o 
repouso dos mesmos;

c) Verificar se as tarefas estão a ser, efectivamente, 
realizadas;

d) Sempre que possível, manter contacto com os pro-
fessores para as devidas orientações.

4. Recomendações para os funcionários adminis- 
trativos:

a) Organizar os processos individuais dos alunos e 
professores;

b) Assegurar que o atendimento aos utentes seja feito 
em grupos de não mais de 5 pessoas, depen-
dendo do espaço em causa;

c) Fazer o levantamento/actualização da condição 
física dos móveis das escolas;

d) Preparar condições para a elaboração, quando che-
gue a altura, dos quadros de honra dos melhores 
alunos;

e) Manter a higiene e a conservação das escolas.
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Decreto Executivo n.º 124/20
de 30 de Março 

Havendo necessidade de se assegurar a implementação do 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de 
Março, urge a adopção de medidas adicionais que visem evi-
tar a eventual propagação da Pandemia COVID-19 no seio 
das Instituições de Ensino, nos Subsistemas de Educação Pré- 
-Escolar, Ensino Geral, Ensino Secundário Técnico- 
-Profissional, Ensino Secundário Pedagógico e da Educação 
de Adultos.

Considerando que o desenvolvimento das actividades 
lectivas destas Instituições de Ensino envolve um número 
significativo de alunos, superior ao aglomerado de mais de 
200 (duzentas) pessoas, previsto no n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 
de Março;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com os 
pontos 1 e 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de 
Outubro, determino:

ARTIGO 1.º 
(Suspensão da actividade lectiva)

São suspensas todas as actividades lectivas em todas as 
Instituições de Ensino, nos Subsistemas de Educação Pré- 
-Escolar, Ensino Geral, Ensino Secundário Técnico- 
-Profissional, Ensino Secundário Pedagógico e da Educação 
de Adultos, públicas, privadas e público-privadas, a partir 
de 24 de Março, por um período de 15 (quinze) dias, auto-
maticamente prorrogável por igual período de tempo, se não 
houver disposição em contrário, em função do comporta-
mento global da Pandemia COVID-19.

ARTIGO 2.º
(Atribuição de tarefas)

Durante o período de suspensão das actividades lectivas, 
os professores devem atribuir e orientar a realização de tare-
fas para casa.

ARTIGO 3.º
(Fiscalização)

Os Gabinetes/Secretarias Provinciais e as Direcções 
Municipais da Educação devem assegurar o cumprimento 
escrupuloso desta orientação.

ARTIGO 4.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas pela interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Titular do Ministério da Educação.

ARTIGO 5.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Março de 2020. 
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

Decreto Executivo n.º 125/20
de 30 de Março 

Ao abrigo do disposto no artigo 1.º do Decreto 
Presidencial n.º 17/18, de 25 de Janeiro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Ministério da Educação;

Considerando a suspensão das aulas nos Subsistemas de 
Educação Pré-Escolar, Ensino Geral, Secundário Técnico- 
-Profissional, Pedagógico e de Educação de Adultos;

Convindo adoptar medidas alternativas que permitam a 
manutenção do contacto do aluno com o conteúdo de ensino, 
a manutenção dos serviços mínimos administrativos e a 
capacitação, em serviço, dos professores;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da 
República, e de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 4.º do 
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de 
Março, determino:

ARTIGO 1.º
(Aprovação)

São aprovadas as recomendações para o funcionamento 
das escolas no período de suspensão das aulas, anexas ao 
presente Decreto Executivo e dele sendo parte integrante.

ARTIGO 2.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pela Ministra 
da Educação.

ARTIGO 3.º
(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra imediatamente em vigor.
Publique-se.

Luanda, aos 20 de Março de 2020. 
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

RECOMENDAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO 
DAS ESCOLAS NO PERÍODO  
DE SUSPENSÃO DAS AULAS

1. Recomendações para os professores:
Orientar o estudo autónomo e independente dos alunos 

da sua classe/disciplina:
a) Cópias;
b) Leitura e elaboração de resumos de contos, lendas, 

fábulas e outros géneros literários;
c) Trabalho de pesquisa de adivinhas, anedotas e 

provérbios, a partir de fontes orais (pais, avós, 
autoridades tradicionais, entre outras);

d) Estudo do alfabeto;
e) Exercícios;
f) Desenho livre/orientado;
g) Redacções/composições;
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h) Exercícios (disciplinas práticas ou teórico-práti-
cas).

Participar nas acções de formação que serão organizadas 
pelas escolas, neste período específico;

Elaborar uma caracterização de cada um dos alunos, 
relativamente ao domínio da Língua Portuguesa (como 
é que o aluno lê, como escreve, se domina as 40 palavras 
chave –– substantivos, adjectivos, pronomes, verbos, advér-
bios, conjunções... etc.);

Elaborar uma caracterização de cada um dos alunos, 
relativamente ao domínio da Matemática (operações mate-
máticas básicas, selecção das operações em função das 
incógnitas dos problemas, solução de equações/inequações, 
m.m.c., m.d.c., entre outros);

Elaborar uma caracterização de outras disciplinas, em 
função da condição dos alunos, de modo a não deixarmos 
ninguém atrás;

Estar disponível para atender os pais e encarregados de 
educação.

2. Recomendações para os alunos:
a) Proceder à leitura das obras, de acordo com as 

orientações baixadas pelos professores;
b) Efectuar as cópias das lições recomendadas;
c) Efectuar os exercícios programados pelos profes-

sores;
d) Efectuar as composições e/ou redacções sobre os 

temas recomendados.
Sugestões de temas para as composições/Redacções:

1. Cuidados a ter com a Pandemia do Coronavírus;
2. Terra: nossa casa comum;

3. A Higiene corporal e a sua importância para a 
saúde;

4. Os meios de transporte e a sua importância.
3. Recomendações para os pais e encarregados de 

educação:
a) Considerar como se os filhos estivessem em 

período de aulas;
b) Determinar os horários dentro dos quais os filhos 

devem realizar as tarefas encomendadas e reco-
mendadas pelos professores, e os horários para o 
repouso dos mesmos;

c) Verificar se as tarefas estão a ser, efectivamente, 
realizadas;

d) Sempre que possível, manter contacto com os pro-
fessores para as devidas orientações.

4. Recomendações para os funcionários adminis- 
trativos:

a) Organizar os processos individuais dos alunos e 
professores;

b) Assegurar que o atendimento aos utentes seja feito 
em grupos de não mais de 5 pessoas, depen-
dendo do espaço em causa;

c) Fazer o levantamento/actualização da condição 
física dos móveis das escolas;

d) Preparar condições para a elaboração, quando che-
gue a altura, dos quadros de honra dos melhores 
alunos;

e) Manter a higiene e a conservação das escolas.
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.
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ARTIGO 2.º
(Objectivos)

As medidas de contingência têm os seguintes objectivos:
a) Sensibilizar os funcionários para as consequências 

de uma propagação da Pandemia em Angola;
b) Dotar os funcionários de conhecimentos e compe-

tências que lhes permitam lidar com um cenário 
de infecção;

c) Definir procedimentos e responsáveis que assegu-
rem o funcionamento das funções essenciais do 
Ministério;

d) Desenvolver mecanismos de resposta a uma 
eventual situação de propagação do vírus na 
Instituição.

ARTIGO 3.º
(Serviços essenciais)

1. O Ministério das Finanças deve, nos termos do  
artigo 10.º do Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de 
Março, manter o pleno exercício das suas funções, assegu-
rando, para o efeito, os seguintes serviços essenciais:

a) Direcção Nacional do Tesouro (DNT);
b) Direcção Nacional do Orçamento do Estado 

(DNOE);
c) Direcção Nacional de Investimento Público 

(DNIP);
d) Gabinete de Estudos e Estatísticas (GEE);
e) Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD);
f) Grupo Técnico de Apoio ao Credor do Estado 

(GTACE);
g) Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP);
h) Serviço de Tecnologias de Informação e Comuni-

cação das Finanças Públicas (SETIC-FP);
i) Administração Geral Tributária (AGT).

2. Nos serviços referidos no número anterior, as funções 
são asseguradas pelos titulares de cargos de direcção e chefia 
e, pelo menos, 1/3 do pessoal técnico em regime presencial, 
podendo ser adoptados mecanismos para assegurar a rotati-
vidade do pessoal técnico.

3. Sem prejuízo do referido do n.º 1, os titulares de car-
gos de direcção e chefia dos demais serviços centrais, locais 
e órgãos superintendidos devem manter o pleno exercício 
das suas funções e assegurar que o pessoal técnico desen-
volva as suas actividades laborais através do trabalho em 
domicílio.

ARTIGO 4.º
(Interacção com utentes externos)

1. Na interacção com os utentes, os serviços do Ministério 
das Finanças devem privilegiar a utilização de meios infor-
máticos como e-mail, telefone, videoconferências e outros 
disponíveis, devendo o contacto físico ser utilizado como 
último recurso, mediante prévia marcação e salvaguardadas 
todas as medidas de higiene e segurança.

2. A Secretária Geral deve assegurar as condições essen-
ciais de protecção individual dos funcionários em matéria 
de higiene e biossegurança, designadamente, pela disponi-
bilização de equipamentos de protecção individual para os 
funcionários que interagem com os utentes externos.

ARTIGO 5.º
(Divulgação do Plano de Contingência)

O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa 
deve proceder à divulgação do Plano de Contingência, apro-
vado no presente Diploma, junto dos Serviços Centrais, 
Delegações Provinciais e Órgãos Superintendidos do 
Ministério das Finanças, bem como disponibilizar para o 
público e utentes os meios informáticos referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º, através dos quais estes poderão contactar os diver-
sos serviços do Ministério.

ARTIGO 6.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do pre-
sente Despacho são resolvidas pela Ministra das Finanças.

ARTIGO 7.º
(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicação e permanece vigente, enquanto durarem as medi-
das decorrentes do Estado de Emergência, declarado pelo 
Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, e as medi-
das de prevenção à propagação do COVID-19.

Luanda, aos 30 de Março de 2020.

Publique-se.
A Ministra, Vera Daves de Sousa.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Decreto Executivo n.º 129/20
de 1 de Abril

Considerando que a Organização Mundial da Saúde 
declarou a infecção causada pelo vírus COVID-19 como pan-
demia mundial, elevando a situação para calamidade pública 
mundial e as recomendações constantes no Regulamento 
Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde, 
que impõe um conjunto de procedimentos a observar para 
efeitos de mitigação dos riscos de contaminação e para a não 
disseminação da pandemia às populações;

Tendo em conta que, com o fundamento no facto de 
que a República de Angola atravessa no presente momento 
uma situação de iminente calamidade pública, por Decreto 
Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, foi declarado o 
Estado de Emergência, em todo o território nacional, com 
a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 27 de 
Março de 2020 e cessando às 23h59 minutos do dia 11 de 
Abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da lei;

RuteSantos
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Considerando ainda que, para a concretização da 
Declaração do Estado de Emergência, por Decreto 
Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, foram aprovadas 
as Medidas de Excepção Temporária para a Prevenção e 
Controlo da Propagação da Pandemia COVID-19;

Havendo necessidade de adopção de medidas de excep-
ção para garantir a manutenção e funcionamento do Sector 
dos Transportes, nomeadamente com o fluxo restrito de 
pessoas, movimento de transporte, carga e descarga de 
mercadoria, bem como das infra-estruturas rodoviárias, fer-
roviárias, portuárias e aeroportuárias;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da 
Constituição da Republica de Angola, conjugado com o 
Despacho Presidencial n.º 287/17, de 13 de Outubro, e com 
o Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, bem como 
o Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, determino 
o seguinte:

MEDIDAS DE EXCEPÇÃO E TEMPORÁRIAS 
DO SECTOR DOS TRANSPORTES PARA 

A PREVENÇÃO E O CONTROLO DA 
PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 

ARTIGO 1.º 
(Objecto)

O presente Decreto Executivo define as medidas con-
cretas de excepção durante o Estado de Emergência, 
relativamente ao Sector dos Transportes.

ARTIGO 2.º 
(Âmbito)

O presente Decreto Executivo aplica-se a todo o territó-
rio nacional.

ARTIGO 3.º 
(Serviços mínimos)

Para efeitos do presente Diploma, consideram-se servi-
ços mínimos a capacidade de operacionalizar e salvaguardar 
o transporte de passageiros, mercadorias e carga, de acordo 
com as restrições específicas e inerentes ao funcionamento 
de cada subsector do Sector dos Transportes, de acordo 
com as normas sanitárias e protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, para todas as entidades públicas e 
privadas.

ARTIGO 4.º
(Cumprimento das regras de prevenção higienossanitária)

Visando assegurar a saúde e o bem-estar de todos os 
colaboradores, passageiros e utentes dos transportes colecti-
vos públicos e de mercadorias, o Ministério dos Transportes 
definiu as medidas de prevenção e controlo do COVID-19, 
conforme Documento Único que é parte integrante do pre-
sente Decreto Executivo.

ARTIGO 5.º 
(Transportes públicos de pessoas e bens)

Os transportes públicos essenciais durante o Estado de 
Emergência devem sujeitar-se às normas e procedimentos 
dimanados pelo Ministério da Saúde e são os seguintes:

1. Transporte Aéreo:
a) Serviços de transporte de mercadorias e carga, 

nacional e internacional;
b) Serviços de transporte de passageiros e carga 

definidos no âmbito dos voos humanitários e de 
emergência;

c) Serviços de transporte de passageiros em apoio à 
actividade petrolífera e mineira.

2. Transporte Marítimo e Portuário:
a) Serviços de transporte de mercadoria e carga marí-

tima, operações de carga e descarga;
b) Movimentação de mercadorias e o reacondiciona-

mento de cargas que, por razões de segurança, se 
torne necessário efectuar em navios arribados;

c) Intervenções de carácter operacional, cuja efecti-
vação seja adequada e indispensável em caso de 
incêndio, abalroamento, água aberta e encalhe 
de navios;

d) Serviços de transporte marítimo para a Indústria 
Petrolífera;

e) Todos os actos materiais indispensáveis para a 
efectivação das operações referidas nas alíneas 
anteriores do presente número, particularmente 
a peagem e a despeagem de carga e a baldeação 
e em especial, a actividade das portarias dos 
terminais portuários.

3. Transporte Ferroviário:
a) Serviços de transporte urbano e intermunicipal 

de passageiros, até eventuais ordens posterio-
res, ficam limitados a uma única frequência de 
manhã e outra ao final da tarde e a um máximo 
de 25 (vinte e cinco) passageiros por carruagem;

b) Para o efeito do estipulado na alínea anterior, as 
empresas de caminho-de-ferro devem criar as 
condições necessárias para garantir a operacio-
nalidade das ligações intermunicipais a nível 
nacional;

c) Serviços e transporte de mercadoria e carga, 
movimento de carga e descarga, local e interpro-
vincial;

d) Todos estes serviços de passageiros devem cumprir 
com as normas de higienização e desinfecção de 
carruagens e das desinfestações das estações 
ferroviárias e em apoio aos passageiros.
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4. Transportes Rodoviários:
i. Transportes Rodoviários Regulares de Passageiros:

a) O serviço de transporte rodoviário de pas-
sageiros deve observar o pressuposto geral 
de 1/3 (um terço) da capacidade de lugares 
sentados;

b) O serviço de transporte urbano em autocarros 
deve ser transportado apenas 20 (vinte) passa-
geiros, dos 60 (sessenta) lugares disponíveis;

c) É permitida a circulação do transporte inter-
municipal de passageiros em autocarros, 
devendo transportar apenas 8 (oito) passagei-
ros no caso de veículos de 26 (vinte e seis) 
lugares e 10 (dez) passageiros, para o caso de 
veículos de 30 (trinta) lugares disponíveis;

d) Fica interdita a circulação do serviço de trans-
porte interprovincial de passageiros;

e) Fica autorizada a circulação do serviço de 
transportes colectivo de trabalhadores, em 
regime de aluguer, contrato ou veículos pró-
prios, por parte de entidades empresariais 
públicas ou privadas, respeitando as limita-
ções definidas nas alíneas anteriores;

f) Os operadores dos serviços de transportes de 
passageiros são obrigados a realizar a limpeza 
diária dos veículos de transporte, com uso de 
água com lixívia ou outro produto indicado 
pelas autoridades, com incidência nas super-
fícies mais tocadas, tais como corrimão das 
portas, as pegas do interior, partes superio-
res dos assentos, vidros laterais, o volante e 
outros pontos habituais de apoio, bem como 
aspergir o piso;

g) Os operadores de serviços de transportes de 
passageiros devem criar condições para dis-
ponibilizarem a solução antisséptica de 
base alcoólica (álcool-gel ou equiparado) 
nos terminais rodoviários e outros locais de 
embarque de passageiros;

h) Os motoristas, cobradores ou expedidores nas 
paragens, terminais rodoviários ou outros 
pontos de recolha, os passageiros podem 
ajudar a organizar as filas, para acesso aos 
transportes públicos, velando pela obser-
vância de uma distância mínima de 2 (dois) 
metros entre os passageiros, dentro e fora das 
instalações, evitando aglomerados com mais 
de 50 (cinquenta) pessoas.

ii. Transporte Rodoviário Ocasional de Passageiros 
— Candongueiros e Gira-bairro:
a) É permitida a circulação de táxis colectivos 

transportando apenas 5 (cinco) passageiros, 
para o caso de veículos de 15 (quinze) luga-
res, e para os veículos de 9 (nove) lugares 
devem transportar apenas 3 (três) passagei-
ros, não devendo subir nenhum passageiro na 
parte da frente;

b) Sobre os táxis personalizados e o vulgo «gira-
-bairro», é permitido o transporte de apenas 2 
(dois) passageiros;

c) Os proprietários das viaturas de serviços de 
táxis colectivos e personalizados devem criar 
condições para disponibilizarem álcool em 
gel aos passageiros e trabalhadores nos pon-
tos de embarque de passageiros;

d) Durante o dia, os operadores destes serviços 
são obrigados a realizar a limpeza diária dos 
veículos de transporte, com incidência nas 
superfícies mais tocadas, tais como corrimão 
das portas, as pegas do interior, partes supe-
riores dos assentos, vidros laterais, o volante 
e outros pontos habituais de apoio, com uso 
de álcool em gel ou com solução de água 
com lixivia, a aplicar também nos pisos dos 
veículos.

iii. Transportes em Serviço de Moto-Táxi:
a) Fica interdita, em centros urbanos e periurba-

nos, a circulação do serviço de transporte de 
passageiro em motorizada «moto-táxi»;

b) A título excepcional poderá tolerar-se o trans-
porte de doentes para os hospitais com uso 
de máscara;

c) Este tipo de transporte fica autorizado só em 
zonas rurais e com uso de máscara.

iv. Transporte Rodoviário de Mercadorias:
a) É permitida a circulação de transportes de 

mercadorias essenciais em todo o território 
nacional, tais como as abaixo discriminadas:
i. Produtos e bens alimentares da cesta básica;
ii. Medicamentos; utensílios e equipamentos 

de saúde;
iii. Combustível gás e lubrificantes;
iv. Produtos agrícolas;
v. Produtos alimentares e bebidas;
vi. Produtos de papel, cartão, vidro e plástico;
vii. Produtos das indústrias que trabalham 

com ciclos de produção contínua, nomea-
damente as que utilizam fornos com altas 
temperaturas no seu processo produtivo, 
tais como o cimento, aço, vidro;
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viii. Matérias-Primas para indústria nacional;
ix. Todas as mercadorias introduzidas em 

regime de importação (marítimo, aéreo, 
terrestre ou ferroviário);

x. As mercadorias descarregadas em trânsito 
em portos nacionais e destinadas a países 
vizinhos, desde que no cumprimento de 
todas as regras documentais e aduaneiras 
exigíveis;

xi. E outras mercadorias ou bens a determinar 
pelas entidades competentes do Estado.

b) Também poderão ser transportados mate-
riais de construção, quando autorizados pelos 
Departamentos Ministeriais ou Governos 
Provinciais que superintendam obras no 
domínio do PIP — Programa do Investimento 
Público ou do PIIM — Programa de 
Investimento Integrado Municipal;

c) É permitida a entrada de veículos de trans-
porte de mercadorias nos postos fronteiriços, 
devendo ser cumpridas as instruções de pre-
venção que forem orientadas pelas equipas 
de controlo sanitário colocadas nas fronteiras 
terrestres;

d) Estão vedadas as saídas do território nacio-
nal de mercadorias, consideradas como bens 
essenciais, nos termos definidos no artigo 5.º 
do Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de 
Março;

e) Todos os transportes interprovinciais de bens 
essenciais, nos termos do Decreto Presidencial 
em referência, têm obrigatoriamente de ser 
acompanhados de Documentos de Transporte, 
a seguir discriminados:
i. Factura ou facturas;
ii. Guia de Transportes (Formulário Anexo).

f) Elementos a constar nos dois documentos 
(Factura e Guia de Transporte):
i. Nome, firma ou denominação social, domi-

cílio ou sede e Número de Identificação 
Fiscal do remetente e respectivos contac-
tos telefónicos;

ii. Designação comercial dos bens, com indi-
cação das quantidades.

g) Os locais de carga e descarga (morada completa, 
município e província), referidos como tais, e a 
data e hora em que se inicia o transporte;

h) As alterações ao destinatário ou adquirente, 
ou ao local de destino, ocorridas durante o 
transporte, ou a não-aceitação imediata e 
total dos bens transportados, obrigam à emis-
são de documento de transporte adicional 
em papel, identificando a alteração e o docu-
mento alterado;

i) Os operadores de serviços de transportes de 
mercadorias são obrigados a realizar a lim-
peza diária dos veículos de transporte com 
incidência nas superfícies mais tocadas, tais 
como corrimão das portas, as pegas do inte-
rior, partes superiores dos assentos, vidros 
laterais, o volante e outros pontos habituais 
de apoio com álcool-gel ou com solução de 
água com gotas de lixívia;

j) Os procedimentos da alínea anterior devem 
ser aplicados nos transportes ferroviários de 
passageiros;

k) É permitida a circulação de veículos des-
tinados à entrega ao domicílio de bens 
alimentares, medicamentos, água, correspon-
dência, combustível e outros bens essenciais 
à subsistência das pessoas;

l) Para o efeito do disposto no presente artigo, 
todos os órgãos reguladores que integram o 
Sector dos Transportes devem assegurar a 
aplicação dessas medidas junto das empre-
sas, sob sua supervisão;

m) Na sequência do número anterior, as empre-
sas que integram o Subsector Marítimo e 
Portuário, dada a natureza das suas activi-
dades, devem coordenar a implementação 
das medidas ora definidas com o Instituto 
Marítimo e Portuário de Angola (IMPA);

n) As empresas que integram o Subsector 
Marítimo e Portuário, bem como as do 
Subsector dos Transportes e Logística estão 
autorizadas a manter o quadro de pessoal 
mínimo essencial, para a manutenção das 
suas actividades, permitindo à sua circula-
ção entre a residência e o local de trabalho, 
sendo de qualquer modo garantidas por estas 
empresas as condições de laboração em segu-
rança nos locais de trabalho, nomeadamente 
no respeitante à limpeza, higienização dos 
locais e meios de transporte;

o) As entidades reguladoras do Sector dos 
Transportes e Logística deverão manter a 
vigilância sobre os preços dos títulos de 
transportes e fretes cobrados pelos operado-
res, prevenindo a especulação e eventuais 
abusos na prestação dos seus serviços, coor-
denando com as autoridades da concorrência 
e inspecção das actividades económicas, no 
âmbito das sanções previstas nas disposições 
legais e regulamentares em vigor.
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ARTIGO 6.º
(Funcionamento dos órgãos e serviços prestados pelos institutos  

reguladores, empresas públicas, empresas privadas e actividades conexas)

Para os efeitos do presente artigo são definidos os servi-
ços mínimos a prestar pelos órgãos reguladores, empresas 
públicas, empresas privadas e actividades conexas a saber:

1. Ao Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC) e 
Provedores Aeroportuários cabe assegurar:

a) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade da aviação civil do País;

b) A renovação de licenças de operação;
c) A renovação das licenças das aeronaves;
d) A certificação e licenciamento do pessoal nave-

gante;
e) A autorização de voos excepcionais, de acordo com 

as medidas de excepção em vigor;
f) A operacionalidade dos aeroportos com segurança, 

serviços de despacho e direcção;
g) O funcionamento dos terminais de carga.

2. Ao Instituto Marítimo Portuário de Angola (IMPA), 
Autoridades Portuárias e Provedores Marítimos e Portuários 
cabe assegurar:

a) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade marítima e portuária do País;

b) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade da logística de mercadorias do 
País;

c) A certificação electrónica da mercadoria;
d) A actividade da autoridade portuária;
e) A operacionalidade de atracação e desatracação de 

navios, carga e a descarga de mercadorias;
f) O transporte de mercadoria em função das necessi-

dades, a partir dos portos;
g) Os serviços de piquete da capitania;
h) A operação de segurança, patrulha e fiscalização 

marítima, da orla costeira e fluvial;
i) A operação de segurança, fiscalização e inspecção 

das embarcações com destino aos portos nacio-
nais;

j) A operação de segurança e fiscalização das embar-
cações de recreio, marinas e demais actividades 
recreativas ou dentro dos limites das horas de 
circulação de pessoas e bens.

3. Ao Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de 
Angola (INCFA), Provedores e Actividades Conexas cabe 
assegurar:

a) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade ferroviária do País;

b) A programação e a frequência de comboios no CFL 
— Caminho de Ferro de Luanda, nos termos 
definidos no artigo anterior do presente Decreto 
Executivo;

c) A coordenação e frequências destes transportes em 
relação aos demais caminhos-de-ferro;

d) O limite de venda de bilhetes relativo à capacidade 
de lugares, em conformidade o estabelecido no 
artigo anterior do presente Decreto Executivo.

4. Ao Instituo Nacional dos Transportes Rodoviários 
(INTR), Provedores e Actividades Conexas incumbe asse-
gurar a coordenação, o acompanhamento e a monitorização 
da actividade dos transportes colectivos da logística de mer-
cadorias do País.

5. As empresas privadas que operam no Sector dos 
Transportes devem, com as devidas adequações, observar as 
regras e o cumprimento do estipulado no presente Decreto 
Executivo, sem prejuízo do estabelecido nos Decretos 
Presidenciais n.os 81/20 e 82/20, respectivamente de 25  
e 26 de Março.

ARTIGO 7.º
(Fiscalização do cumprimento das medidas)

Para o efeito de fiscalização e acompanhamento do 
cumprimento das medidas constantes do presente Decreto 
Executivo, a Comissão que coordena e monitoriza as acti-
vidades relacionadas com o presente Estado de Emergência, 
deve coordenar a sua actuação com as entidades reguladores 
de cada subsector do Ministério dos Transportes, em coope-
ração e colaboração com a Comissão Interministerial para o 
Combate à Propagação do COVID-19.

ARTIGO 8.º
(Medidas para garantir o desembaraço de mercadorias nos portos)

De forma a permitir atender o novo quadro criado pela 
pandemia, que obrigou o Estado Angolano a fechar as suas 
fronteiras e desta forma não sendo possível fazer a entrega 
atempada dos documentos de carga, especificamente o Bill 
of Lading (BL), o Ministério dos Transportes, na qualidade 
de regulador de toda a actividade marítima, de navegação, 
portuária e responsável pelo tráfego de mercadorias, para 
permitir a simplificação e automatização de um processo 
que garanta a legalidade documental, determina as seguin-
tes acções, em função dos intervenientes no procedimento:

1. Agentes de Navegação:
a) A veiculação e promoção imediata junto das suas 

representadas Linhas de Navegação da neces-
sidade imperiosa de avisar os Expedidores da 
mercadoria (Shippers) da situação restritiva 
existente no envio da documentação;

b) O aviso na origem da capacidade que os expedi-
dores têm de autorizar a entrega — sempre que 
se trate de um BL nominal, não dirigido a um 
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Banco e que não configure portanto uma venda 
com Crédito Documentário (CDI) — com um 
simples «Telex Release», que confere a capaci-
dade legal ao Agente de Navegação de entregar 
a mercadoria ao Consignatário nomeado pelo 
Carregador;

c) A obtenção da autorização da sua representada para 
a impressão local de um BL original, sob autori-
zação do expedidor e a solicitação do importador 
para os casos em que a mercadoria foi vendida 
através da abertura de um CDI, a fim de este ser 
enviado digitalmente ao Banco consignatário 
e assim endossado também digitalmente pelo 
Banco (Bank Release);

d) A emissão das Notas de Entrega (Delivery) pode 
ser feita em papel ou a instrução de entrega das 
mercadorias pode ser feita por envio digital 
junto do operador de terminal;

e) Agir junto dos clientes e seus despachantes para a 
redução da quantidade de transacções ao balcão, 
para o mínimo indispensável, assim contri-
buindo para a redução dos contactos pessoais;

f) Aceitar, sempre que não subsista dúvida quanto à 
sua autenticidade, que os documentos exigíveis 
aos seus clientes, tais como o certificado de 
embarque do Conselho Nacional de Carregado-
res (CNC), possam ser enviados por via digital;

g) Excepção feita à entrega obrigatória do BL ori-
ginal, pelos Consignatários, aos Agentes de 
Navegação, nas situações não cobertas pelas 
alíneas acima (Telex Release e Bank Release).

2. Conselho Nacional de Carregadores:
a) Coordenar com os Agentes de Navegação para 

que possam não exigir dos clientes o original 
dos certificados de embarque do CNC, mas tão-
-somente a sua cópia digital e/ou a prova do seu 
pagamento;

b) Coordenar com a Administração Geral Tributária 
(AGT) para que não exija, também, no acto de 
despacho aduaneiro o original do certificado de 
embarque do CNC. 

3. Autoridades Portuárias:
a) As Autoridades Portuárias deverão deixar de exigir 

cópias dos BL originais, visados pelo Agente de 
Navegação, para efeitos de taxação portuária, 
recebendo da AGT, através do ASYCUDA, toda 
a informação que necessitam para a respectiva 
taxação;

b) Sempre que possível, privilegiem e desenvolvam 
os portais para operação credenciada pelos 
Agentes de Navegação para toda a tramitação 
relacionada com a operação dos navios e a ope-
ração das cargas, nomeadamente no respeitante 
à sua taxação e facturação.

4. Terminais:
a) Deverão deixar de exigir aos recebedores a apre-

sentação da via original da Nota de Entrega 
(Delivery) aos clientes ou seus despachantes ou 
transitários;

b) Garantir o recebimento, exclusivamente enviado 
a partir do Agente de Navegação, as Notas de 
Entrega (Delivery) por via digital, garantindo 
na mesma a liberação das mercadorias por parte 
do Agente de Navegação e o cumprimento dos 
prazos ali estabelecidos;

c) Possibilitar o processamento de mensagens tipo 
físico (Edifact Coreor), para integração da res-
pectiva informação de entrega.

ARTIGO 9.º 
(Prorrogação do prazo de validade de licenças  

de pessoal aeronáutico, marítimo-portuário e ferroviário)

São prorrogados excepcionalmente os prazos de vali-
dade de licenças ou qualificações de pessoal aeronáutico, 
titulares licenças e qualificações aeronáuticas, cujo prazo 
de validade expire a partir da data de entrada em vigor do 
Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, que declara 
o Estado de Emergência ou nos 30 dias imediatamente ante-
riores, considerando o seguinte:

1. A prorrogação prevista no número anterior abrange a 
data de: 

a) Validade dos averbamentos constantes das licenças 
de piloto;

b) Validade das licenças dos técnicos de manutenção 
aeronáutica;

c) Duração dos cursos de piloto, incluindo o prazo 
respeitante à recomendação para a realização 
dos exames e o período referente à contagem de 
tempo para realização dos exames teóricos;

d) Validade dos averbamentos constantes das licenças 
de controlador de tráfego aéreo;

e) Validade dos certificados médicos emitidos dos 
Pilotos e dos Controladores de Tráfego Aéreo;

f) Validade das licenças de Oficiais de Operações de 
Voo.

2. Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, considera-se 
pessoal aeronáutico, designadamente, os:

a) Pilotos de Aeronaves;
b) Técnicos de Manutenção Aeronáutica;
c) Controladores de Tráfego Aéreo;
d) Oficiais de Operações de Voo;
e) Titulares de certificados médicos de aptidão de 

pessoal aeronáutico;
f) E outros, assim, qualificados pelo Instituto Nacio-

nal da Aviação Civil (INAVIC).
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3. As prorrogações mencionadas nos números anteriores 
são concedidas pelo período de tempo compreendido entre o 
dia 27 de Março e 1 de Junho de 2020, sem prejuízo de nova 
avaliação da situação a efectuar em momento oportuno.

4. O INAVIC deve assegurar o cumprimento do disposto 
no presente artigo, promovendo a notificação das entidades 
do sector e das agências de segurança da aviação de outros 
países que considere necessários.

5. O disposto nos números anteriores do presente artigo, 
aplica-se, igualmente, aos reguladores dos Subsectores 
Marítimo Portuário e Ferroviário, com as devidas adaptações. 

ARTIGO 10.º
(Regras sanitárias a observar no transporte  

de mercadorias e de passageiros)

A circulação do transporte de mercadorias e de passagei-
ros fica sujeita às seguintes regras:

1. Todos os veículos de mercadorias e passageiros auto-
rizados a circular devem estar equipados com:

a) Máscaras cirúrgicas;
b) Luvas;
c) Solução antisséptica de base alcoólica, para uso 

pessoal e limpeza do veículo;
d) Solução de água com lixívia, para pulverização 

dos pisos interiores das viaturas e dos recintos 
de embarque e desembarque, podendo usar pul-
verizadores agrícolas de costas;

e) Lenços de papel;
f) Sacos de lixo identificados para deposição de resí-

duos potencialmente contaminados.
2. Todos os operadores devem capacitar os seus colabo-

radores, incluindo condutores ou, em sua substituição, um 
elemento da tripulação, para identificação de casos suspei-
tos, nomeadamente através do reconhecimento dos sintomas 
que apresentam, bem como para adopção de medidas pre-
ventivas com vista à redução do risco de contaminação.

3. No caso de partilha de veículo, embarcação, carrua-
gem ou aeronave, com caso suspeito, deve ser preenchido o 
formulário fornecido pela autoridade sanitária, por todos os 
passageiros, incluindo tripulantes, que partilharam o veículo 
ou carruagem com o caso suspeito.

4. No modo ferroviário, se uma avaliação de risco 
inicial indicar um elevado risco de exposição nas restan-
tes carruagens e veículos, o operador pode determinar o 
preenchimento do formulário acima referido por todos os 
passageiros, incluindo os tripulantes.

5. No modo rodoviário, deve ser preenchido o formu-
lário mencionado e identificados os veículos da frota que 
possam ser objecto de semelhante intervenção referida no 
número anterior.

6. Com base na informação disponível, devem ser obser-
vados os seguintes procedimentos:

a) Devem ser efectuados todos os esforços para mini-
mizar o contacto com o caso suspeito, que deve 
ser separado dos demais passageiros, idealmente 
por 2 (dois) metros;

b) Se o caso suspeito não tiver embarcado deve ser 
encaminhado para espaço de isolamento tempo-
rário existente, até ao transporte para o hospital 
de referência;

c) Se este espaço não existir, deve esperar no local, 
separado dos demais passageiros, idealmente 
por 2 (dois) metros;

d) Deve ser fornecida máscara cirúrgica ao caso 
suspeito, desde que a sua condição clínica o 
permita;

e) A máscara deve ser colocada pelo próprio e bem 
ajustada;

f) Deve ainda ser disponibilizado saco para deposição 
de resíduos.

7. Todos os reguladores devem adoptar as medidas con-
sideradas necessárias para a aplicação do presente artigo 
e devem, em articulação com os órgãos da Administração 
Local do Estado, responsáveis pelo Sector dos Transportes, 
adoptar as regras do presente artigo às condições específicas 
existentes ou inerentes à sua localização.

ARTIGO 11.º 
(Serviços de apoio aos meios de transporte)

No âmbito das competências que são cometidas ao Sector 
para a garantia dos serviços mínimos essenciais, o Ministro 
dos Transportes, no âmbito da delegação das competências 
conferidas pelo Decreto Presidencial n.º 82/20, poderá:

1. Por via de requisição escrita, garantir o funcionamento 
mínimo de serviços de peças e de assistência técnica ou ofi-
cinal junto dos agentes comerciais licenciados pelo Sector;

2. Em caso de incumprimento, pelas entidades enuncia-
das no número anterior, o Ministro dos Transportes poderá 
recorrer às autoridades competentes, tendo em vista o cum-
primento do Decreto Presidencial ou do que está plasmado 
neste Decreto Executivo;

3. Tendo em vista a garantia da prestação dos serviços 
mínimos, o Ministro dos Transportes pode determinar ou 
requisitar serviços extraordinários ou fora dos horários de 
trabalho comuns, a toda e qualquer empresa e a todo e qual-
quer órgão sob sua tutela;

4. No âmbito da parceria social, sempre que necessá-
rio, o Ministro ou em quem ele delegar, a nível central ou a 
nível provincial, poderá convocar dirigentes de associações 
empresariais para acertos de política dos transportes;
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5. No âmbito da parceria social, o Ministro dos 
Transportes poderá colocar às Associações Empresariais ou 
em quem ele delegar, situações que sejam do interesse para 
a garantia dos serviços mínimos e que possam estar conecta-
dos com esses objectivos e ou intervir junto de entes oficiais 
de modo a assegurar a prestação dos necessários serviços 
mínimos que sejam legítimos prestar a quem o requeira;

6. No que concerne ao trânsito ou despachos nos por-
tos e aeroportos a CDOA — Câmara dos Despachantes 
Oficiais de Angola poderá requerer ao Gabinete do Ministro 
ou ao gabinete a quem ele delegar, para tratamento oficioso 
e célere de eventuais dificuldades;

7. As empresas públicas e privadas, abrangidas pelo 
presente Decreto Executivo, estão autorizadas a emitir as 
respectivas credenciais para os profissionais e entidades 
conexas, que permitam a sua circulação de e para os seus 
respectivos postos de trabalho, respeitando os requisitos 
de implementação de serviços mínimos e regime de cerca 
nacional e provincial, decorrentes do Decreto Presidencial 
n.º 82/20, de 26 de Março.

ARTIGO 12.º 
(Actividade laboral do Ministério)

Para o efeito do cumprimento das medidas de excepção 
em vigor, tendo sido determinada a restrição de circulação 
de pessoas, incluindo os funcionários públicos, cabe a cada 
unidade orgânica deste Ministério definir o pessoal neces-
sário e indispensável para a execução das suas atribuições 
ou tarefas em termos presenciais, respeitando as limitações 
impostas no âmbito da Declaração do Estado de Emergência, 
sem prejuízo da continuidade da prestação do serviço no 
domicílio sempre que aplicável.

ARTIGO 13.º 
(Colaboração e cooperação com outros órgãos)

O Ministério dos Transportes, em estreita colaboração e 
cooperação com o Ministério da Saúde, Forças de Ordem 
Interna, Defesa e Segurança, deverá continuar a manter 
todos os passageiros e utentes dos transportes públicos e 
transporte de carga/mercadorias informados sobre a actua-
lização dos «Serviços Mínimos» necessários, em função do 
nível de emergência a que o País esteja sujeito.

ARTIGO 14.º 
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Ministro dos Transportes.

ARTIGO 15.º 
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Março de 2020.
O Ministro, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de 

Abreu.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA O 
CONTROLO DO COVID-19 

DOCUMENTO ÚNICO

I. Introdução
Tendo a Organização Mundial da Saúde (OMS) Declarado 

o Novo Coronavírus, COVID-19, como uma Pandemia, e 
havendo necessidade de evitar a infecção por COVID-19 de 
trabalhadores e utentes dos transportes públicos;

O presente Documento e as Medidas Preventivas nele 
contidas baseiam-se no disposto no Regulamento Sanitário 
Internacional, ratificado pelo Estado Angolano, através 
da Resolução n.º 32/08, de 1 de Setembro, da Assembleia 
Nacional, conjugado com o estipulado no Regulamento 
Sanitário Nacional, aprovado através da Lei n.º 5/87, de 23 
de Fevereiro, em conformidade com o Decreto Legislativo 
Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de Março.

II. Medidas Urgentes e Imediatas
Visando garantir a saúde e o bem-estar de todos os cola-

boradores, passageiros e utentes dos transportes colectivos 
públicos e de mercadorias, o Ministério dos Transportes 
implementou as seguintes medidas de carácter interno e com 
efeito imediato:

1. Criação de uma Task-force para a prevenção e combate 
ao COVID-19, coordenada pelo Secretário de Estado dos 
Transportes para os Sectores da Aviação Civil e Marítimo 
e Portuário, e constituída por todos os Directores Nacionais 
e Directores Gerais dos Institutos Reguladores do Sistema 
Angolano de Transportes;

2. Indicação do Inspector Geral do Ministério dos 
Transportes como ponto focal da referida Task-force;

3. Elaboração do Plano de Contingência do Ministério 
dos Transportes;

4. Revisão pelos reguladores do Sistema Angolano de 
Transportes, do Decreto Legislativo Presidencial Provisório  
n.º 1/20, de 18 de Março, para produzir regulamentação 
específica.
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III. Medidas Transversais Fase 1 — Alerta
Nesta fase de elevada suspeita em que se constata o 

elevado risco de introdução do COVID-19 no País e a exis-
tência de casos suspeitos. 

A nível do Sector, o Ministério dos Transportes reco-
menda as seguintes medidas, que devem ser adoptadas pelos 
diferentes operadores do sistema de transportes, colaborado-
res e utentes dos transportes públicos:

1. Para o Órgão Central, Institutos e Empresas Tuteladas:
a) Trabalho remoto dos funcionários, sempre que 

possível;
b) Instalação de estações de controlo e rastreio de 

temperatura para acesso aos edifícios e instala-
ções;

c) Garantir condições para lavagem das mãos e/ou 
desinfecção;

d) Garantir a higienização frequente dos locais de 
trabalho, equipamentos, maçanetas das portas e 
outras superfícies, com desinfectante à base de 
lixívia ou álcool;

e) Utilizar luvas descartáveis para manuseamento e 
entrega de correspondência.

2. As empresas devem garantir a adopção de medidas 
preventivas pelos seus trabalhadores, de acordo com as 
orientações da Autoridade Sanitária Nacional.

3. Para as Estações de Transportes Aéreos, Ferroviários, 
Rodoviários e Marítimos:

a) Criar condições para que os trabalhadores lavem 
ou desinfectem as mãos antes de entrarem nas 
instalações da empresa;

b) Criar espaço para separar funcionário com sinto-
mas respiratórios enquanto aguarda pela equipa 
de resposta;

c) Lavar as mãos frequentemente com água e sabão 
ou desinfectar com álcool em gel, sempre que 
espirrar ou tossir;

d) Manter a distância social, de pelo menos um metro 
entre as pessoas;

e) Evitar passar as mãos directamente em superfí-
cies que possam estar contaminadas, tais como 
corrimãos, maçanetas das portas, mobiliário de 
espaços comuns;

f) Cobrir a boca e o nariz ao tossir e ou espirrar com 
lenço de papel ou na parte interior do antebraço;

g) Evitar tocar os olhos, nariz e boca;
h) Restringir as deslocações desnecessárias;
i) Evitar participar em cerimónias e rituais fúnebres;
j) Se tiver febre alta, tosse seca e mal-estar, mantenha-

-se calmo e ligue para o 111 (Centro Integrado 
de Segurança Pública –– CISP);

k) Evitar contacto próximo com doentes que apresen-
tarem febre, tosse ou dificuldade respiratória.

4. Reforçar a higiene nos equipamentos:
a) Aumentar a frequência da limpeza diária, sobretudo 

dentro dos veículos, locomotivas, carruagens, 
vagões, barcos, barcaças, aeronaves e demais 
equipamentos;

b) A limpeza deve incidir principalmente nas super-
fícies mais tocadas, tais como corrimão das 
portas, as pegas do interior, partes superiores dos 
assentos, o volante, e outros pontos;

c) No caso de ter transportado passageiros vindos de 
um país de risco ou um suspeito de ter contraído o 
COVID-19, os veículos, tais como locomotivas, 
carruagens, vagões, barcos, barcaças aeronaves 
e demais equipamentos devem ser limpos, para 
garantir a sua desinfecção e descontaminação.

5. Garantir a protecção de passageiros, motoristas e 
outros ocupantes:

a) As empresas e proprietários de táxis e outros 
veículos de transporte colectivo de passageiros 
devem reduzir para metade da sua capacidade, 
garantindo uma distância de segurança entre 
passageiros de no mínimo 1 (um) metro;

b) As empresas devem criar condições para disponibi-
lizarem álcool em gel nos terminais rodoviários, 
estações, aeroportos, portos e outros locais de 
embarque e desembarque de passageiros;

c) Respeitar a distância mínima de 1 (um) metro, em 
espaços fechados como estações rodoviárias e 
ferroviárias, aeroportos e portos;

d) Nas carreiras de longo curso disponibilizar água e 
sabão nos sanitários dos veículos nos casos em 
que existam, bem como meios de desinfecção 
das mãos;

e) Os motoristas, bilheteiros, cobradores/revisores e 
outros trabalhadores que realizarem abordagem 
a passageiros no geral e nos pontos fronteiriços 
em particular (entrada no território nacional) 
devem usar equipamentos de biossegurança 
(máscaras cirúrgicas e luvas), com ou sem pre-
sença de casos suspeitos de coronavírus;

f) Durante o processo de controlo, entrada e saída de 
cidadãos no território nacional, devem ser veri-
ficados com máxima atenção os documentos de 
viagem, sobretudo o passaporte;

g) Para os passageiros provenientes de país abran-
gido pela medida de quarentena obrigatória, 
antes de chegada ao posto fronteiriço de entrada 
em Angola, deve-se comunicar as autoridades 
sanitárias e outras autoridades competentes des-
tacadas na fronteira;

h) Os passageiros devem ser informados/sensibiliza-
dos durante o check-in sobre a possibilidade de 
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serem submetidos ao isolamento domiciliar ou 
em centro de quarentena;

i) A inspecção de bagagens deve ser acompanhada, 
por parte das Autoridades Sanitárias e trabalha-
dores da empresa transportadora, devendo ser 
feita com uso de equipamentos de biossegurança 
(máscara cirúrgica e luvas);

j) As empresas devem criar imediatamente uma 
Comissão de Gestão de Crise, elaborar um Plano 
de Acção ou Plano de Gestão de Emergência, 
bem como Planos de Continuidade de Negócio;

k) Coordenar com a Direcção Nacional de Saúde 
Pública para instruir e treinar os trabalhadores 
quanto à implementação de novas ou adicionais 
medidas que se julguem pertinentes consoante a 
evolução positiva ou negativa do quadro epide-
miológico.

IV. Medidas Transversais Fase 2 — Activação do Vírus
Tendo já sido registados casos confirmados de 

COVID-19, em Angola, as medidas a executar para além 
das que já estão em execução, o Ministério dos Transportes 
recomenda a todos os agentes do Sistema Angolano de 
Transportes a adoptar as seguintes acções com efeito ime-
diato para a contenção da pandemia:

a) A redução de participações em grupos de trabalho, 
reuniões e comissões de trabalho, devendo-se 
realizar apenas aquelas que forem consideradas 
indispensáveis e inadiáveis;

b) A redução ao mínimo de reuniões internas;
c) O cancelamento de eventos e visitas dentro e fora 

do Sector;
d) A suspensão de todos os serviços que impliquem 

o atendimento pessoal, devendo ser criadas 
condições para a realização destes serviços por 
via telefónica ou electrónica (por ex. esclareci-
mentos prestados aos operadores, consumidores, 
etc.);

e) A redução da força de trabalho em 60% do Minis-
tério e Institutos tutelados;

f) A redução da actividade inspectiva e a realização 
de vistorias técnicas, devendo-se realizar apenas 
aquelas que forem consideradas urgentes;

g) O adiamento de todas as acções formativas;
h) O estabelecimento de horários de trabalho em 

períodos intercalados a fim de evitar o possível 
contágio entre os colaboradores;

i) A suspensão das actividades correntes, as estrita-
mente fundamentais;

j) A recomendação aos colaboradores para a redução 
ao mínimo da permanência em locais públicos e 
com grande concentração de pessoas.

V. Trabalho Remoto

Face à especificidade do Sector, para garantir que os ser-
viços mínimos sejam executados, foi criado seguinte quadro 
de preparação e prontidão para a actividade profissional seja 
realizada de forma remota.

VI. Regulamentação

De modo a que os intervenientes do Sector dos 
Transportes possam funcionar, de modo eficiente e efi-
caz, para garantir os serviços mínimos e pontuais durante o 
período da pandemia, os Reguladores do Sector, com base 
no Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, 
emitiram até à data, as seguintes circulares:

1. INAVIC:
a) Circular de Informação Aérea n.º 006 — Procedi-

mentos para Assistência aos Voos de Carga, aos 
Voos Indispensáveis por Razoes Humanitárias, 
ou que Estejam ao Serviço da Execução da Poli-
tica Externa de Angola;

b) Circular de Informação Aérea n.º 007 — Procedi-
mentos para o Pessoal Navegante e Carga dos 
Voos Excepcionais ao Abrigo do n.º 2 do artigo 1.º 
do DLPP n.º 1/20.

2. INTR:
a) Circular n.º 2 — Transportes Rodoviários Regula-

res de Passageiros;
b) Circular n.º 3 — Medidas a Adoptar nos Trans-

portes Rodoviários Ocasionais de Passageiros 
–– Táxis Colectivos e Personalizados;

c) Circular n.º 4 — Transportes Rodoviários de Mer-
cadorias.

3. INCFA:
a) Circular n.º 5/13.00 — Medidas Preventivas
b) Circular n.º 6/13.00 — Ajustamento de Horários e 

Circulações.

VII. Medidas para Garantir o Desembaraço de 
Mercadorias nos Portos

Com vista a garantir o tratamento mais expedito da 
mercadoria e documentação inerente, serão exaradas, por 
Decreto Executivo, as medidas com vista a simplificar e a 
tornar mais célere o desembaraço aduaneiro, enquanto durar 
o período do Estado de Emergência.

O Ministério dos Transportes, em estreita colaboração 
com o Ministério da Saúde, vai continuar a manter o sec-
tor e, todos os passageiros e utentes dos transportes públicos 
informados sobre as medidas adoptadas face à pandemia.

Luanda, aos 27 de Março de 2020.

O Ministro, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de 
Abreu.
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ARTIGO 2.º
(Objectivos)

As medidas de contingência têm os seguintes objectivos:
a) Sensibilizar os funcionários para as consequências 

de uma propagação da Pandemia em Angola;
b) Dotar os funcionários de conhecimentos e compe-

tências que lhes permitam lidar com um cenário 
de infecção;

c) Definir procedimentos e responsáveis que assegu-
rem o funcionamento das funções essenciais do 
Ministério;

d) Desenvolver mecanismos de resposta a uma 
eventual situação de propagação do vírus na 
Instituição.

ARTIGO 3.º
(Serviços essenciais)

1. O Ministério das Finanças deve, nos termos do  
artigo 10.º do Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de 
Março, manter o pleno exercício das suas funções, assegu-
rando, para o efeito, os seguintes serviços essenciais:

a) Direcção Nacional do Tesouro (DNT);
b) Direcção Nacional do Orçamento do Estado 

(DNOE);
c) Direcção Nacional de Investimento Público 

(DNIP);
d) Gabinete de Estudos e Estatísticas (GEE);
e) Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD);
f) Grupo Técnico de Apoio ao Credor do Estado 

(GTACE);
g) Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP);
h) Serviço de Tecnologias de Informação e Comuni-

cação das Finanças Públicas (SETIC-FP);
i) Administração Geral Tributária (AGT).

2. Nos serviços referidos no número anterior, as funções 
são asseguradas pelos titulares de cargos de direcção e chefia 
e, pelo menos, 1/3 do pessoal técnico em regime presencial, 
podendo ser adoptados mecanismos para assegurar a rotati-
vidade do pessoal técnico.

3. Sem prejuízo do referido do n.º 1, os titulares de car-
gos de direcção e chefia dos demais serviços centrais, locais 
e órgãos superintendidos devem manter o pleno exercício 
das suas funções e assegurar que o pessoal técnico desen-
volva as suas actividades laborais através do trabalho em 
domicílio.

ARTIGO 4.º
(Interacção com utentes externos)

1. Na interacção com os utentes, os serviços do Ministério 
das Finanças devem privilegiar a utilização de meios infor-
máticos como e-mail, telefone, videoconferências e outros 
disponíveis, devendo o contacto físico ser utilizado como 
último recurso, mediante prévia marcação e salvaguardadas 
todas as medidas de higiene e segurança.

2. A Secretária Geral deve assegurar as condições essen-
ciais de protecção individual dos funcionários em matéria 
de higiene e biossegurança, designadamente, pela disponi-
bilização de equipamentos de protecção individual para os 
funcionários que interagem com os utentes externos.

ARTIGO 5.º
(Divulgação do Plano de Contingência)

O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa 
deve proceder à divulgação do Plano de Contingência, apro-
vado no presente Diploma, junto dos Serviços Centrais, 
Delegações Provinciais e Órgãos Superintendidos do 
Ministério das Finanças, bem como disponibilizar para o 
público e utentes os meios informáticos referidos no n.º 1 do 
artigo 4.º, através dos quais estes poderão contactar os diver-
sos serviços do Ministério.

ARTIGO 6.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do pre-
sente Despacho são resolvidas pela Ministra das Finanças.

ARTIGO 7.º
(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicação e permanece vigente, enquanto durarem as medi-
das decorrentes do Estado de Emergência, declarado pelo 
Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, e as medi-
das de prevenção à propagação do COVID-19.

Luanda, aos 30 de Março de 2020.

Publique-se.
A Ministra, Vera Daves de Sousa.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Decreto Executivo n.º 129/20
de 1 de Abril

Considerando que a Organização Mundial da Saúde 
declarou a infecção causada pelo vírus COVID-19 como pan-
demia mundial, elevando a situação para calamidade pública 
mundial e as recomendações constantes no Regulamento 
Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde, 
que impõe um conjunto de procedimentos a observar para 
efeitos de mitigação dos riscos de contaminação e para a não 
disseminação da pandemia às populações;

Tendo em conta que, com o fundamento no facto de 
que a República de Angola atravessa no presente momento 
uma situação de iminente calamidade pública, por Decreto 
Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, foi declarado o 
Estado de Emergência, em todo o território nacional, com 
a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 27 de 
Março de 2020 e cessando às 23h59 minutos do dia 11 de 
Abril de 2020, podendo ser prorrogado nos termos da lei;

RuteSantos
Realce
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Considerando ainda que, para a concretização da 
Declaração do Estado de Emergência, por Decreto 
Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, foram aprovadas 
as Medidas de Excepção Temporária para a Prevenção e 
Controlo da Propagação da Pandemia COVID-19;

Havendo necessidade de adopção de medidas de excep-
ção para garantir a manutenção e funcionamento do Sector 
dos Transportes, nomeadamente com o fluxo restrito de 
pessoas, movimento de transporte, carga e descarga de 
mercadoria, bem como das infra-estruturas rodoviárias, fer-
roviárias, portuárias e aeroportuárias;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da 
Constituição da Republica de Angola, conjugado com o 
Despacho Presidencial n.º 287/17, de 13 de Outubro, e com 
o Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, bem como 
o Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, determino 
o seguinte:

MEDIDAS DE EXCEPÇÃO E TEMPORÁRIAS 
DO SECTOR DOS TRANSPORTES PARA 

A PREVENÇÃO E O CONTROLO DA 
PROPAGAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 

ARTIGO 1.º 
(Objecto)

O presente Decreto Executivo define as medidas con-
cretas de excepção durante o Estado de Emergência, 
relativamente ao Sector dos Transportes.

ARTIGO 2.º 
(Âmbito)

O presente Decreto Executivo aplica-se a todo o territó-
rio nacional.

ARTIGO 3.º 
(Serviços mínimos)

Para efeitos do presente Diploma, consideram-se servi-
ços mínimos a capacidade de operacionalizar e salvaguardar 
o transporte de passageiros, mercadorias e carga, de acordo 
com as restrições específicas e inerentes ao funcionamento 
de cada subsector do Sector dos Transportes, de acordo 
com as normas sanitárias e protocolos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde, para todas as entidades públicas e 
privadas.

ARTIGO 4.º
(Cumprimento das regras de prevenção higienossanitária)

Visando assegurar a saúde e o bem-estar de todos os 
colaboradores, passageiros e utentes dos transportes colecti-
vos públicos e de mercadorias, o Ministério dos Transportes 
definiu as medidas de prevenção e controlo do COVID-19, 
conforme Documento Único que é parte integrante do pre-
sente Decreto Executivo.

ARTIGO 5.º 
(Transportes públicos de pessoas e bens)

Os transportes públicos essenciais durante o Estado de 
Emergência devem sujeitar-se às normas e procedimentos 
dimanados pelo Ministério da Saúde e são os seguintes:

1. Transporte Aéreo:
a) Serviços de transporte de mercadorias e carga, 

nacional e internacional;
b) Serviços de transporte de passageiros e carga 

definidos no âmbito dos voos humanitários e de 
emergência;

c) Serviços de transporte de passageiros em apoio à 
actividade petrolífera e mineira.

2. Transporte Marítimo e Portuário:
a) Serviços de transporte de mercadoria e carga marí-

tima, operações de carga e descarga;
b) Movimentação de mercadorias e o reacondiciona-

mento de cargas que, por razões de segurança, se 
torne necessário efectuar em navios arribados;

c) Intervenções de carácter operacional, cuja efecti-
vação seja adequada e indispensável em caso de 
incêndio, abalroamento, água aberta e encalhe 
de navios;

d) Serviços de transporte marítimo para a Indústria 
Petrolífera;

e) Todos os actos materiais indispensáveis para a 
efectivação das operações referidas nas alíneas 
anteriores do presente número, particularmente 
a peagem e a despeagem de carga e a baldeação 
e em especial, a actividade das portarias dos 
terminais portuários.

3. Transporte Ferroviário:
a) Serviços de transporte urbano e intermunicipal 

de passageiros, até eventuais ordens posterio-
res, ficam limitados a uma única frequência de 
manhã e outra ao final da tarde e a um máximo 
de 25 (vinte e cinco) passageiros por carruagem;

b) Para o efeito do estipulado na alínea anterior, as 
empresas de caminho-de-ferro devem criar as 
condições necessárias para garantir a operacio-
nalidade das ligações intermunicipais a nível 
nacional;

c) Serviços e transporte de mercadoria e carga, 
movimento de carga e descarga, local e interpro-
vincial;

d) Todos estes serviços de passageiros devem cumprir 
com as normas de higienização e desinfecção de 
carruagens e das desinfestações das estações 
ferroviárias e em apoio aos passageiros.
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4. Transportes Rodoviários:
i. Transportes Rodoviários Regulares de Passageiros:

a) O serviço de transporte rodoviário de pas-
sageiros deve observar o pressuposto geral 
de 1/3 (um terço) da capacidade de lugares 
sentados;

b) O serviço de transporte urbano em autocarros 
deve ser transportado apenas 20 (vinte) passa-
geiros, dos 60 (sessenta) lugares disponíveis;

c) É permitida a circulação do transporte inter-
municipal de passageiros em autocarros, 
devendo transportar apenas 8 (oito) passagei-
ros no caso de veículos de 26 (vinte e seis) 
lugares e 10 (dez) passageiros, para o caso de 
veículos de 30 (trinta) lugares disponíveis;

d) Fica interdita a circulação do serviço de trans-
porte interprovincial de passageiros;

e) Fica autorizada a circulação do serviço de 
transportes colectivo de trabalhadores, em 
regime de aluguer, contrato ou veículos pró-
prios, por parte de entidades empresariais 
públicas ou privadas, respeitando as limita-
ções definidas nas alíneas anteriores;

f) Os operadores dos serviços de transportes de 
passageiros são obrigados a realizar a limpeza 
diária dos veículos de transporte, com uso de 
água com lixívia ou outro produto indicado 
pelas autoridades, com incidência nas super-
fícies mais tocadas, tais como corrimão das 
portas, as pegas do interior, partes superio-
res dos assentos, vidros laterais, o volante e 
outros pontos habituais de apoio, bem como 
aspergir o piso;

g) Os operadores de serviços de transportes de 
passageiros devem criar condições para dis-
ponibilizarem a solução antisséptica de 
base alcoólica (álcool-gel ou equiparado) 
nos terminais rodoviários e outros locais de 
embarque de passageiros;

h) Os motoristas, cobradores ou expedidores nas 
paragens, terminais rodoviários ou outros 
pontos de recolha, os passageiros podem 
ajudar a organizar as filas, para acesso aos 
transportes públicos, velando pela obser-
vância de uma distância mínima de 2 (dois) 
metros entre os passageiros, dentro e fora das 
instalações, evitando aglomerados com mais 
de 50 (cinquenta) pessoas.

ii. Transporte Rodoviário Ocasional de Passageiros 
— Candongueiros e Gira-bairro:
a) É permitida a circulação de táxis colectivos 

transportando apenas 5 (cinco) passageiros, 
para o caso de veículos de 15 (quinze) luga-
res, e para os veículos de 9 (nove) lugares 
devem transportar apenas 3 (três) passagei-
ros, não devendo subir nenhum passageiro na 
parte da frente;

b) Sobre os táxis personalizados e o vulgo «gira-
-bairro», é permitido o transporte de apenas 2 
(dois) passageiros;

c) Os proprietários das viaturas de serviços de 
táxis colectivos e personalizados devem criar 
condições para disponibilizarem álcool em 
gel aos passageiros e trabalhadores nos pon-
tos de embarque de passageiros;

d) Durante o dia, os operadores destes serviços 
são obrigados a realizar a limpeza diária dos 
veículos de transporte, com incidência nas 
superfícies mais tocadas, tais como corrimão 
das portas, as pegas do interior, partes supe-
riores dos assentos, vidros laterais, o volante 
e outros pontos habituais de apoio, com uso 
de álcool em gel ou com solução de água 
com lixivia, a aplicar também nos pisos dos 
veículos.

iii. Transportes em Serviço de Moto-Táxi:
a) Fica interdita, em centros urbanos e periurba-

nos, a circulação do serviço de transporte de 
passageiro em motorizada «moto-táxi»;

b) A título excepcional poderá tolerar-se o trans-
porte de doentes para os hospitais com uso 
de máscara;

c) Este tipo de transporte fica autorizado só em 
zonas rurais e com uso de máscara.

iv. Transporte Rodoviário de Mercadorias:
a) É permitida a circulação de transportes de 

mercadorias essenciais em todo o território 
nacional, tais como as abaixo discriminadas:
i. Produtos e bens alimentares da cesta básica;
ii. Medicamentos; utensílios e equipamentos 

de saúde;
iii. Combustível gás e lubrificantes;
iv. Produtos agrícolas;
v. Produtos alimentares e bebidas;
vi. Produtos de papel, cartão, vidro e plástico;
vii. Produtos das indústrias que trabalham 

com ciclos de produção contínua, nomea-
damente as que utilizam fornos com altas 
temperaturas no seu processo produtivo, 
tais como o cimento, aço, vidro;
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viii. Matérias-Primas para indústria nacional;
ix. Todas as mercadorias introduzidas em 

regime de importação (marítimo, aéreo, 
terrestre ou ferroviário);

x. As mercadorias descarregadas em trânsito 
em portos nacionais e destinadas a países 
vizinhos, desde que no cumprimento de 
todas as regras documentais e aduaneiras 
exigíveis;

xi. E outras mercadorias ou bens a determinar 
pelas entidades competentes do Estado.

b) Também poderão ser transportados mate-
riais de construção, quando autorizados pelos 
Departamentos Ministeriais ou Governos 
Provinciais que superintendam obras no 
domínio do PIP — Programa do Investimento 
Público ou do PIIM — Programa de 
Investimento Integrado Municipal;

c) É permitida a entrada de veículos de trans-
porte de mercadorias nos postos fronteiriços, 
devendo ser cumpridas as instruções de pre-
venção que forem orientadas pelas equipas 
de controlo sanitário colocadas nas fronteiras 
terrestres;

d) Estão vedadas as saídas do território nacio-
nal de mercadorias, consideradas como bens 
essenciais, nos termos definidos no artigo 5.º 
do Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de 
Março;

e) Todos os transportes interprovinciais de bens 
essenciais, nos termos do Decreto Presidencial 
em referência, têm obrigatoriamente de ser 
acompanhados de Documentos de Transporte, 
a seguir discriminados:
i. Factura ou facturas;
ii. Guia de Transportes (Formulário Anexo).

f) Elementos a constar nos dois documentos 
(Factura e Guia de Transporte):
i. Nome, firma ou denominação social, domi-

cílio ou sede e Número de Identificação 
Fiscal do remetente e respectivos contac-
tos telefónicos;

ii. Designação comercial dos bens, com indi-
cação das quantidades.

g) Os locais de carga e descarga (morada completa, 
município e província), referidos como tais, e a 
data e hora em que se inicia o transporte;

h) As alterações ao destinatário ou adquirente, 
ou ao local de destino, ocorridas durante o 
transporte, ou a não-aceitação imediata e 
total dos bens transportados, obrigam à emis-
são de documento de transporte adicional 
em papel, identificando a alteração e o docu-
mento alterado;

i) Os operadores de serviços de transportes de 
mercadorias são obrigados a realizar a lim-
peza diária dos veículos de transporte com 
incidência nas superfícies mais tocadas, tais 
como corrimão das portas, as pegas do inte-
rior, partes superiores dos assentos, vidros 
laterais, o volante e outros pontos habituais 
de apoio com álcool-gel ou com solução de 
água com gotas de lixívia;

j) Os procedimentos da alínea anterior devem 
ser aplicados nos transportes ferroviários de 
passageiros;

k) É permitida a circulação de veículos des-
tinados à entrega ao domicílio de bens 
alimentares, medicamentos, água, correspon-
dência, combustível e outros bens essenciais 
à subsistência das pessoas;

l) Para o efeito do disposto no presente artigo, 
todos os órgãos reguladores que integram o 
Sector dos Transportes devem assegurar a 
aplicação dessas medidas junto das empre-
sas, sob sua supervisão;

m) Na sequência do número anterior, as empre-
sas que integram o Subsector Marítimo e 
Portuário, dada a natureza das suas activi-
dades, devem coordenar a implementação 
das medidas ora definidas com o Instituto 
Marítimo e Portuário de Angola (IMPA);

n) As empresas que integram o Subsector 
Marítimo e Portuário, bem como as do 
Subsector dos Transportes e Logística estão 
autorizadas a manter o quadro de pessoal 
mínimo essencial, para a manutenção das 
suas actividades, permitindo à sua circula-
ção entre a residência e o local de trabalho, 
sendo de qualquer modo garantidas por estas 
empresas as condições de laboração em segu-
rança nos locais de trabalho, nomeadamente 
no respeitante à limpeza, higienização dos 
locais e meios de transporte;

o) As entidades reguladoras do Sector dos 
Transportes e Logística deverão manter a 
vigilância sobre os preços dos títulos de 
transportes e fretes cobrados pelos operado-
res, prevenindo a especulação e eventuais 
abusos na prestação dos seus serviços, coor-
denando com as autoridades da concorrência 
e inspecção das actividades económicas, no 
âmbito das sanções previstas nas disposições 
legais e regulamentares em vigor.
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ARTIGO 6.º
(Funcionamento dos órgãos e serviços prestados pelos institutos  

reguladores, empresas públicas, empresas privadas e actividades conexas)

Para os efeitos do presente artigo são definidos os servi-
ços mínimos a prestar pelos órgãos reguladores, empresas 
públicas, empresas privadas e actividades conexas a saber:

1. Ao Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC) e 
Provedores Aeroportuários cabe assegurar:

a) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade da aviação civil do País;

b) A renovação de licenças de operação;
c) A renovação das licenças das aeronaves;
d) A certificação e licenciamento do pessoal nave-

gante;
e) A autorização de voos excepcionais, de acordo com 

as medidas de excepção em vigor;
f) A operacionalidade dos aeroportos com segurança, 

serviços de despacho e direcção;
g) O funcionamento dos terminais de carga.

2. Ao Instituto Marítimo Portuário de Angola (IMPA), 
Autoridades Portuárias e Provedores Marítimos e Portuários 
cabe assegurar:

a) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade marítima e portuária do País;

b) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade da logística de mercadorias do 
País;

c) A certificação electrónica da mercadoria;
d) A actividade da autoridade portuária;
e) A operacionalidade de atracação e desatracação de 

navios, carga e a descarga de mercadorias;
f) O transporte de mercadoria em função das necessi-

dades, a partir dos portos;
g) Os serviços de piquete da capitania;
h) A operação de segurança, patrulha e fiscalização 

marítima, da orla costeira e fluvial;
i) A operação de segurança, fiscalização e inspecção 

das embarcações com destino aos portos nacio-
nais;

j) A operação de segurança e fiscalização das embar-
cações de recreio, marinas e demais actividades 
recreativas ou dentro dos limites das horas de 
circulação de pessoas e bens.

3. Ao Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de 
Angola (INCFA), Provedores e Actividades Conexas cabe 
assegurar:

a) A coordenação, acompanhamento e a monitoriza-
ção da actividade ferroviária do País;

b) A programação e a frequência de comboios no CFL 
— Caminho de Ferro de Luanda, nos termos 
definidos no artigo anterior do presente Decreto 
Executivo;

c) A coordenação e frequências destes transportes em 
relação aos demais caminhos-de-ferro;

d) O limite de venda de bilhetes relativo à capacidade 
de lugares, em conformidade o estabelecido no 
artigo anterior do presente Decreto Executivo.

4. Ao Instituo Nacional dos Transportes Rodoviários 
(INTR), Provedores e Actividades Conexas incumbe asse-
gurar a coordenação, o acompanhamento e a monitorização 
da actividade dos transportes colectivos da logística de mer-
cadorias do País.

5. As empresas privadas que operam no Sector dos 
Transportes devem, com as devidas adequações, observar as 
regras e o cumprimento do estipulado no presente Decreto 
Executivo, sem prejuízo do estabelecido nos Decretos 
Presidenciais n.os 81/20 e 82/20, respectivamente de 25  
e 26 de Março.

ARTIGO 7.º
(Fiscalização do cumprimento das medidas)

Para o efeito de fiscalização e acompanhamento do 
cumprimento das medidas constantes do presente Decreto 
Executivo, a Comissão que coordena e monitoriza as acti-
vidades relacionadas com o presente Estado de Emergência, 
deve coordenar a sua actuação com as entidades reguladores 
de cada subsector do Ministério dos Transportes, em coope-
ração e colaboração com a Comissão Interministerial para o 
Combate à Propagação do COVID-19.

ARTIGO 8.º
(Medidas para garantir o desembaraço de mercadorias nos portos)

De forma a permitir atender o novo quadro criado pela 
pandemia, que obrigou o Estado Angolano a fechar as suas 
fronteiras e desta forma não sendo possível fazer a entrega 
atempada dos documentos de carga, especificamente o Bill 
of Lading (BL), o Ministério dos Transportes, na qualidade 
de regulador de toda a actividade marítima, de navegação, 
portuária e responsável pelo tráfego de mercadorias, para 
permitir a simplificação e automatização de um processo 
que garanta a legalidade documental, determina as seguin-
tes acções, em função dos intervenientes no procedimento:

1. Agentes de Navegação:
a) A veiculação e promoção imediata junto das suas 

representadas Linhas de Navegação da neces-
sidade imperiosa de avisar os Expedidores da 
mercadoria (Shippers) da situação restritiva 
existente no envio da documentação;

b) O aviso na origem da capacidade que os expedi-
dores têm de autorizar a entrega — sempre que 
se trate de um BL nominal, não dirigido a um 
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Banco e que não configure portanto uma venda 
com Crédito Documentário (CDI) — com um 
simples «Telex Release», que confere a capaci-
dade legal ao Agente de Navegação de entregar 
a mercadoria ao Consignatário nomeado pelo 
Carregador;

c) A obtenção da autorização da sua representada para 
a impressão local de um BL original, sob autori-
zação do expedidor e a solicitação do importador 
para os casos em que a mercadoria foi vendida 
através da abertura de um CDI, a fim de este ser 
enviado digitalmente ao Banco consignatário 
e assim endossado também digitalmente pelo 
Banco (Bank Release);

d) A emissão das Notas de Entrega (Delivery) pode 
ser feita em papel ou a instrução de entrega das 
mercadorias pode ser feita por envio digital 
junto do operador de terminal;

e) Agir junto dos clientes e seus despachantes para a 
redução da quantidade de transacções ao balcão, 
para o mínimo indispensável, assim contri-
buindo para a redução dos contactos pessoais;

f) Aceitar, sempre que não subsista dúvida quanto à 
sua autenticidade, que os documentos exigíveis 
aos seus clientes, tais como o certificado de 
embarque do Conselho Nacional de Carregado-
res (CNC), possam ser enviados por via digital;

g) Excepção feita à entrega obrigatória do BL ori-
ginal, pelos Consignatários, aos Agentes de 
Navegação, nas situações não cobertas pelas 
alíneas acima (Telex Release e Bank Release).

2. Conselho Nacional de Carregadores:
a) Coordenar com os Agentes de Navegação para 

que possam não exigir dos clientes o original 
dos certificados de embarque do CNC, mas tão-
-somente a sua cópia digital e/ou a prova do seu 
pagamento;

b) Coordenar com a Administração Geral Tributária 
(AGT) para que não exija, também, no acto de 
despacho aduaneiro o original do certificado de 
embarque do CNC. 

3. Autoridades Portuárias:
a) As Autoridades Portuárias deverão deixar de exigir 

cópias dos BL originais, visados pelo Agente de 
Navegação, para efeitos de taxação portuária, 
recebendo da AGT, através do ASYCUDA, toda 
a informação que necessitam para a respectiva 
taxação;

b) Sempre que possível, privilegiem e desenvolvam 
os portais para operação credenciada pelos 
Agentes de Navegação para toda a tramitação 
relacionada com a operação dos navios e a ope-
ração das cargas, nomeadamente no respeitante 
à sua taxação e facturação.

4. Terminais:
a) Deverão deixar de exigir aos recebedores a apre-

sentação da via original da Nota de Entrega 
(Delivery) aos clientes ou seus despachantes ou 
transitários;

b) Garantir o recebimento, exclusivamente enviado 
a partir do Agente de Navegação, as Notas de 
Entrega (Delivery) por via digital, garantindo 
na mesma a liberação das mercadorias por parte 
do Agente de Navegação e o cumprimento dos 
prazos ali estabelecidos;

c) Possibilitar o processamento de mensagens tipo 
físico (Edifact Coreor), para integração da res-
pectiva informação de entrega.

ARTIGO 9.º 
(Prorrogação do prazo de validade de licenças  

de pessoal aeronáutico, marítimo-portuário e ferroviário)

São prorrogados excepcionalmente os prazos de vali-
dade de licenças ou qualificações de pessoal aeronáutico, 
titulares licenças e qualificações aeronáuticas, cujo prazo 
de validade expire a partir da data de entrada em vigor do 
Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, que declara 
o Estado de Emergência ou nos 30 dias imediatamente ante-
riores, considerando o seguinte:

1. A prorrogação prevista no número anterior abrange a 
data de: 

a) Validade dos averbamentos constantes das licenças 
de piloto;

b) Validade das licenças dos técnicos de manutenção 
aeronáutica;

c) Duração dos cursos de piloto, incluindo o prazo 
respeitante à recomendação para a realização 
dos exames e o período referente à contagem de 
tempo para realização dos exames teóricos;

d) Validade dos averbamentos constantes das licenças 
de controlador de tráfego aéreo;

e) Validade dos certificados médicos emitidos dos 
Pilotos e dos Controladores de Tráfego Aéreo;

f) Validade das licenças de Oficiais de Operações de 
Voo.

2. Para efeitos do n.º 1 do presente artigo, considera-se 
pessoal aeronáutico, designadamente, os:

a) Pilotos de Aeronaves;
b) Técnicos de Manutenção Aeronáutica;
c) Controladores de Tráfego Aéreo;
d) Oficiais de Operações de Voo;
e) Titulares de certificados médicos de aptidão de 

pessoal aeronáutico;
f) E outros, assim, qualificados pelo Instituto Nacio-

nal da Aviação Civil (INAVIC).
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3. As prorrogações mencionadas nos números anteriores 
são concedidas pelo período de tempo compreendido entre o 
dia 27 de Março e 1 de Junho de 2020, sem prejuízo de nova 
avaliação da situação a efectuar em momento oportuno.

4. O INAVIC deve assegurar o cumprimento do disposto 
no presente artigo, promovendo a notificação das entidades 
do sector e das agências de segurança da aviação de outros 
países que considere necessários.

5. O disposto nos números anteriores do presente artigo, 
aplica-se, igualmente, aos reguladores dos Subsectores 
Marítimo Portuário e Ferroviário, com as devidas adaptações. 

ARTIGO 10.º
(Regras sanitárias a observar no transporte  

de mercadorias e de passageiros)

A circulação do transporte de mercadorias e de passagei-
ros fica sujeita às seguintes regras:

1. Todos os veículos de mercadorias e passageiros auto-
rizados a circular devem estar equipados com:

a) Máscaras cirúrgicas;
b) Luvas;
c) Solução antisséptica de base alcoólica, para uso 

pessoal e limpeza do veículo;
d) Solução de água com lixívia, para pulverização 

dos pisos interiores das viaturas e dos recintos 
de embarque e desembarque, podendo usar pul-
verizadores agrícolas de costas;

e) Lenços de papel;
f) Sacos de lixo identificados para deposição de resí-

duos potencialmente contaminados.
2. Todos os operadores devem capacitar os seus colabo-

radores, incluindo condutores ou, em sua substituição, um 
elemento da tripulação, para identificação de casos suspei-
tos, nomeadamente através do reconhecimento dos sintomas 
que apresentam, bem como para adopção de medidas pre-
ventivas com vista à redução do risco de contaminação.

3. No caso de partilha de veículo, embarcação, carrua-
gem ou aeronave, com caso suspeito, deve ser preenchido o 
formulário fornecido pela autoridade sanitária, por todos os 
passageiros, incluindo tripulantes, que partilharam o veículo 
ou carruagem com o caso suspeito.

4. No modo ferroviário, se uma avaliação de risco 
inicial indicar um elevado risco de exposição nas restan-
tes carruagens e veículos, o operador pode determinar o 
preenchimento do formulário acima referido por todos os 
passageiros, incluindo os tripulantes.

5. No modo rodoviário, deve ser preenchido o formu-
lário mencionado e identificados os veículos da frota que 
possam ser objecto de semelhante intervenção referida no 
número anterior.

6. Com base na informação disponível, devem ser obser-
vados os seguintes procedimentos:

a) Devem ser efectuados todos os esforços para mini-
mizar o contacto com o caso suspeito, que deve 
ser separado dos demais passageiros, idealmente 
por 2 (dois) metros;

b) Se o caso suspeito não tiver embarcado deve ser 
encaminhado para espaço de isolamento tempo-
rário existente, até ao transporte para o hospital 
de referência;

c) Se este espaço não existir, deve esperar no local, 
separado dos demais passageiros, idealmente 
por 2 (dois) metros;

d) Deve ser fornecida máscara cirúrgica ao caso 
suspeito, desde que a sua condição clínica o 
permita;

e) A máscara deve ser colocada pelo próprio e bem 
ajustada;

f) Deve ainda ser disponibilizado saco para deposição 
de resíduos.

7. Todos os reguladores devem adoptar as medidas con-
sideradas necessárias para a aplicação do presente artigo 
e devem, em articulação com os órgãos da Administração 
Local do Estado, responsáveis pelo Sector dos Transportes, 
adoptar as regras do presente artigo às condições específicas 
existentes ou inerentes à sua localização.

ARTIGO 11.º 
(Serviços de apoio aos meios de transporte)

No âmbito das competências que são cometidas ao Sector 
para a garantia dos serviços mínimos essenciais, o Ministro 
dos Transportes, no âmbito da delegação das competências 
conferidas pelo Decreto Presidencial n.º 82/20, poderá:

1. Por via de requisição escrita, garantir o funcionamento 
mínimo de serviços de peças e de assistência técnica ou ofi-
cinal junto dos agentes comerciais licenciados pelo Sector;

2. Em caso de incumprimento, pelas entidades enuncia-
das no número anterior, o Ministro dos Transportes poderá 
recorrer às autoridades competentes, tendo em vista o cum-
primento do Decreto Presidencial ou do que está plasmado 
neste Decreto Executivo;

3. Tendo em vista a garantia da prestação dos serviços 
mínimos, o Ministro dos Transportes pode determinar ou 
requisitar serviços extraordinários ou fora dos horários de 
trabalho comuns, a toda e qualquer empresa e a todo e qual-
quer órgão sob sua tutela;

4. No âmbito da parceria social, sempre que necessá-
rio, o Ministro ou em quem ele delegar, a nível central ou a 
nível provincial, poderá convocar dirigentes de associações 
empresariais para acertos de política dos transportes;
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5. No âmbito da parceria social, o Ministro dos 
Transportes poderá colocar às Associações Empresariais ou 
em quem ele delegar, situações que sejam do interesse para 
a garantia dos serviços mínimos e que possam estar conecta-
dos com esses objectivos e ou intervir junto de entes oficiais 
de modo a assegurar a prestação dos necessários serviços 
mínimos que sejam legítimos prestar a quem o requeira;

6. No que concerne ao trânsito ou despachos nos por-
tos e aeroportos a CDOA — Câmara dos Despachantes 
Oficiais de Angola poderá requerer ao Gabinete do Ministro 
ou ao gabinete a quem ele delegar, para tratamento oficioso 
e célere de eventuais dificuldades;

7. As empresas públicas e privadas, abrangidas pelo 
presente Decreto Executivo, estão autorizadas a emitir as 
respectivas credenciais para os profissionais e entidades 
conexas, que permitam a sua circulação de e para os seus 
respectivos postos de trabalho, respeitando os requisitos 
de implementação de serviços mínimos e regime de cerca 
nacional e provincial, decorrentes do Decreto Presidencial 
n.º 82/20, de 26 de Março.

ARTIGO 12.º 
(Actividade laboral do Ministério)

Para o efeito do cumprimento das medidas de excepção 
em vigor, tendo sido determinada a restrição de circulação 
de pessoas, incluindo os funcionários públicos, cabe a cada 
unidade orgânica deste Ministério definir o pessoal neces-
sário e indispensável para a execução das suas atribuições 
ou tarefas em termos presenciais, respeitando as limitações 
impostas no âmbito da Declaração do Estado de Emergência, 
sem prejuízo da continuidade da prestação do serviço no 
domicílio sempre que aplicável.

ARTIGO 13.º 
(Colaboração e cooperação com outros órgãos)

O Ministério dos Transportes, em estreita colaboração e 
cooperação com o Ministério da Saúde, Forças de Ordem 
Interna, Defesa e Segurança, deverá continuar a manter 
todos os passageiros e utentes dos transportes públicos e 
transporte de carga/mercadorias informados sobre a actua-
lização dos «Serviços Mínimos» necessários, em função do 
nível de emergência a que o País esteja sujeito.

ARTIGO 14.º 
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Ministro dos Transportes.

ARTIGO 15.º 
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra imediatamente em 
vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Março de 2020.
O Ministro, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de 

Abreu.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA O 
CONTROLO DO COVID-19 

DOCUMENTO ÚNICO

I. Introdução
Tendo a Organização Mundial da Saúde (OMS) Declarado 

o Novo Coronavírus, COVID-19, como uma Pandemia, e 
havendo necessidade de evitar a infecção por COVID-19 de 
trabalhadores e utentes dos transportes públicos;

O presente Documento e as Medidas Preventivas nele 
contidas baseiam-se no disposto no Regulamento Sanitário 
Internacional, ratificado pelo Estado Angolano, através 
da Resolução n.º 32/08, de 1 de Setembro, da Assembleia 
Nacional, conjugado com o estipulado no Regulamento 
Sanitário Nacional, aprovado através da Lei n.º 5/87, de 23 
de Fevereiro, em conformidade com o Decreto Legislativo 
Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de Março.

II. Medidas Urgentes e Imediatas
Visando garantir a saúde e o bem-estar de todos os cola-

boradores, passageiros e utentes dos transportes colectivos 
públicos e de mercadorias, o Ministério dos Transportes 
implementou as seguintes medidas de carácter interno e com 
efeito imediato:

1. Criação de uma Task-force para a prevenção e combate 
ao COVID-19, coordenada pelo Secretário de Estado dos 
Transportes para os Sectores da Aviação Civil e Marítimo 
e Portuário, e constituída por todos os Directores Nacionais 
e Directores Gerais dos Institutos Reguladores do Sistema 
Angolano de Transportes;

2. Indicação do Inspector Geral do Ministério dos 
Transportes como ponto focal da referida Task-force;

3. Elaboração do Plano de Contingência do Ministério 
dos Transportes;

4. Revisão pelos reguladores do Sistema Angolano de 
Transportes, do Decreto Legislativo Presidencial Provisório  
n.º 1/20, de 18 de Março, para produzir regulamentação 
específica.
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III. Medidas Transversais Fase 1 — Alerta
Nesta fase de elevada suspeita em que se constata o 

elevado risco de introdução do COVID-19 no País e a exis-
tência de casos suspeitos. 

A nível do Sector, o Ministério dos Transportes reco-
menda as seguintes medidas, que devem ser adoptadas pelos 
diferentes operadores do sistema de transportes, colaborado-
res e utentes dos transportes públicos:

1. Para o Órgão Central, Institutos e Empresas Tuteladas:
a) Trabalho remoto dos funcionários, sempre que 

possível;
b) Instalação de estações de controlo e rastreio de 

temperatura para acesso aos edifícios e instala-
ções;

c) Garantir condições para lavagem das mãos e/ou 
desinfecção;

d) Garantir a higienização frequente dos locais de 
trabalho, equipamentos, maçanetas das portas e 
outras superfícies, com desinfectante à base de 
lixívia ou álcool;

e) Utilizar luvas descartáveis para manuseamento e 
entrega de correspondência.

2. As empresas devem garantir a adopção de medidas 
preventivas pelos seus trabalhadores, de acordo com as 
orientações da Autoridade Sanitária Nacional.

3. Para as Estações de Transportes Aéreos, Ferroviários, 
Rodoviários e Marítimos:

a) Criar condições para que os trabalhadores lavem 
ou desinfectem as mãos antes de entrarem nas 
instalações da empresa;

b) Criar espaço para separar funcionário com sinto-
mas respiratórios enquanto aguarda pela equipa 
de resposta;

c) Lavar as mãos frequentemente com água e sabão 
ou desinfectar com álcool em gel, sempre que 
espirrar ou tossir;

d) Manter a distância social, de pelo menos um metro 
entre as pessoas;

e) Evitar passar as mãos directamente em superfí-
cies que possam estar contaminadas, tais como 
corrimãos, maçanetas das portas, mobiliário de 
espaços comuns;

f) Cobrir a boca e o nariz ao tossir e ou espirrar com 
lenço de papel ou na parte interior do antebraço;

g) Evitar tocar os olhos, nariz e boca;
h) Restringir as deslocações desnecessárias;
i) Evitar participar em cerimónias e rituais fúnebres;
j) Se tiver febre alta, tosse seca e mal-estar, mantenha-

-se calmo e ligue para o 111 (Centro Integrado 
de Segurança Pública –– CISP);

k) Evitar contacto próximo com doentes que apresen-
tarem febre, tosse ou dificuldade respiratória.

4. Reforçar a higiene nos equipamentos:
a) Aumentar a frequência da limpeza diária, sobretudo 

dentro dos veículos, locomotivas, carruagens, 
vagões, barcos, barcaças, aeronaves e demais 
equipamentos;

b) A limpeza deve incidir principalmente nas super-
fícies mais tocadas, tais como corrimão das 
portas, as pegas do interior, partes superiores dos 
assentos, o volante, e outros pontos;

c) No caso de ter transportado passageiros vindos de 
um país de risco ou um suspeito de ter contraído o 
COVID-19, os veículos, tais como locomotivas, 
carruagens, vagões, barcos, barcaças aeronaves 
e demais equipamentos devem ser limpos, para 
garantir a sua desinfecção e descontaminação.

5. Garantir a protecção de passageiros, motoristas e 
outros ocupantes:

a) As empresas e proprietários de táxis e outros 
veículos de transporte colectivo de passageiros 
devem reduzir para metade da sua capacidade, 
garantindo uma distância de segurança entre 
passageiros de no mínimo 1 (um) metro;

b) As empresas devem criar condições para disponibi-
lizarem álcool em gel nos terminais rodoviários, 
estações, aeroportos, portos e outros locais de 
embarque e desembarque de passageiros;

c) Respeitar a distância mínima de 1 (um) metro, em 
espaços fechados como estações rodoviárias e 
ferroviárias, aeroportos e portos;

d) Nas carreiras de longo curso disponibilizar água e 
sabão nos sanitários dos veículos nos casos em 
que existam, bem como meios de desinfecção 
das mãos;

e) Os motoristas, bilheteiros, cobradores/revisores e 
outros trabalhadores que realizarem abordagem 
a passageiros no geral e nos pontos fronteiriços 
em particular (entrada no território nacional) 
devem usar equipamentos de biossegurança 
(máscaras cirúrgicas e luvas), com ou sem pre-
sença de casos suspeitos de coronavírus;

f) Durante o processo de controlo, entrada e saída de 
cidadãos no território nacional, devem ser veri-
ficados com máxima atenção os documentos de 
viagem, sobretudo o passaporte;

g) Para os passageiros provenientes de país abran-
gido pela medida de quarentena obrigatória, 
antes de chegada ao posto fronteiriço de entrada 
em Angola, deve-se comunicar as autoridades 
sanitárias e outras autoridades competentes des-
tacadas na fronteira;

h) Os passageiros devem ser informados/sensibiliza-
dos durante o check-in sobre a possibilidade de 
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serem submetidos ao isolamento domiciliar ou 
em centro de quarentena;

i) A inspecção de bagagens deve ser acompanhada, 
por parte das Autoridades Sanitárias e trabalha-
dores da empresa transportadora, devendo ser 
feita com uso de equipamentos de biossegurança 
(máscara cirúrgica e luvas);

j) As empresas devem criar imediatamente uma 
Comissão de Gestão de Crise, elaborar um Plano 
de Acção ou Plano de Gestão de Emergência, 
bem como Planos de Continuidade de Negócio;

k) Coordenar com a Direcção Nacional de Saúde 
Pública para instruir e treinar os trabalhadores 
quanto à implementação de novas ou adicionais 
medidas que se julguem pertinentes consoante a 
evolução positiva ou negativa do quadro epide-
miológico.

IV. Medidas Transversais Fase 2 — Activação do Vírus
Tendo já sido registados casos confirmados de 

COVID-19, em Angola, as medidas a executar para além 
das que já estão em execução, o Ministério dos Transportes 
recomenda a todos os agentes do Sistema Angolano de 
Transportes a adoptar as seguintes acções com efeito ime-
diato para a contenção da pandemia:

a) A redução de participações em grupos de trabalho, 
reuniões e comissões de trabalho, devendo-se 
realizar apenas aquelas que forem consideradas 
indispensáveis e inadiáveis;

b) A redução ao mínimo de reuniões internas;
c) O cancelamento de eventos e visitas dentro e fora 

do Sector;
d) A suspensão de todos os serviços que impliquem 

o atendimento pessoal, devendo ser criadas 
condições para a realização destes serviços por 
via telefónica ou electrónica (por ex. esclareci-
mentos prestados aos operadores, consumidores, 
etc.);

e) A redução da força de trabalho em 60% do Minis-
tério e Institutos tutelados;

f) A redução da actividade inspectiva e a realização 
de vistorias técnicas, devendo-se realizar apenas 
aquelas que forem consideradas urgentes;

g) O adiamento de todas as acções formativas;
h) O estabelecimento de horários de trabalho em 

períodos intercalados a fim de evitar o possível 
contágio entre os colaboradores;

i) A suspensão das actividades correntes, as estrita-
mente fundamentais;

j) A recomendação aos colaboradores para a redução 
ao mínimo da permanência em locais públicos e 
com grande concentração de pessoas.

V. Trabalho Remoto

Face à especificidade do Sector, para garantir que os ser-
viços mínimos sejam executados, foi criado seguinte quadro 
de preparação e prontidão para a actividade profissional seja 
realizada de forma remota.

VI. Regulamentação

De modo a que os intervenientes do Sector dos 
Transportes possam funcionar, de modo eficiente e efi-
caz, para garantir os serviços mínimos e pontuais durante o 
período da pandemia, os Reguladores do Sector, com base 
no Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, 
emitiram até à data, as seguintes circulares:

1. INAVIC:
a) Circular de Informação Aérea n.º 006 — Procedi-

mentos para Assistência aos Voos de Carga, aos 
Voos Indispensáveis por Razoes Humanitárias, 
ou que Estejam ao Serviço da Execução da Poli-
tica Externa de Angola;

b) Circular de Informação Aérea n.º 007 — Procedi-
mentos para o Pessoal Navegante e Carga dos 
Voos Excepcionais ao Abrigo do n.º 2 do artigo 1.º 
do DLPP n.º 1/20.

2. INTR:
a) Circular n.º 2 — Transportes Rodoviários Regula-

res de Passageiros;
b) Circular n.º 3 — Medidas a Adoptar nos Trans-

portes Rodoviários Ocasionais de Passageiros 
–– Táxis Colectivos e Personalizados;

c) Circular n.º 4 — Transportes Rodoviários de Mer-
cadorias.

3. INCFA:
a) Circular n.º 5/13.00 — Medidas Preventivas
b) Circular n.º 6/13.00 — Ajustamento de Horários e 

Circulações.

VII. Medidas para Garantir o Desembaraço de 
Mercadorias nos Portos

Com vista a garantir o tratamento mais expedito da 
mercadoria e documentação inerente, serão exaradas, por 
Decreto Executivo, as medidas com vista a simplificar e a 
tornar mais célere o desembaraço aduaneiro, enquanto durar 
o período do Estado de Emergência.

O Ministério dos Transportes, em estreita colaboração 
com o Ministério da Saúde, vai continuar a manter o sec-
tor e, todos os passageiros e utentes dos transportes públicos 
informados sobre as medidas adoptadas face à pandemia.

Luanda, aos 27 de Março de 2020.

O Ministro, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de 
Abreu.
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Tendo sido declarado o Estado de Emergência no país, a partir de 27 de
Março de 2020, motivado pelo impacto da COVID-19, considerado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia mundial;

Considerando o papel relevante que as instituições financeiras
desempenham no funcionamento da economia, em particular na vida dos
consumidores, torna-se imperioso assegurar a adopção de mecanismos
adequados para a continuidade dos serviços financeiros, particularmente,
no que se refere ao seu acesso por parte dos clientes e do público em
geral, visando evitar constrangimentos relacionados com dificuldades no
funcionamento das referidas instituições, nomeadamente, nas suas
responsabilidades enquanto prestadores de serviços, bem como no
atendimento aos utilizadores destes serviços;

Considerando que esses condicionalismos, inerentes ao actual contexto
mundial, podem ser supridos com a criação de medidas extraordinárias, o
Banco Nacional de Angola vem comunicar o seguinte:

As instituições financeiras devem garantir a normal prestação dos
seus serviços, nomeadamente, mas não limitados a, depósitos e
levantamentos de numerário, transferências domésticas e
internacionais, emissão de cartões de pagamentos domésticos e
internacionais, emissão de extractos de conta de clientes, entre
outros, assegurando que o acesso às suas instalações obedece às
condições de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da
Saúde, quer dentro como fora destas;

As instituições financeiras devem continuar a garantir o atendimento
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regular de reclamações, incluindo por via presencial, em cujo caso
serão observadas as medidas de segurança emitidas pelo Ministério
da Saúde;

As instituições financeiras devem aceitar a exibição de documentos
cujo prazo de validade expire durante o período de vigência do
actual estado de emergência ou nos 30 dias imediatamente
anteriores ou posteriores.

As instituições financeiras devem disponibilizar meios alternativos,
nomeadamente contactos de telefone, e-mail, homebanking ou
outras soluções digitais que garantam o acesso regular às contas e
saldos dos seus clientes e permitam a realização remota de
operações;

As instituições financeiras devem garantir o funcionamento pleno e
regular dos Caixas Automáticos/ATM e terminais de pagamentos,
POS, em toda rede nacional;

Relativamente ao encerramento temporário de algumas agências e
dependências, as instituições financeiras devem informar o público
em geral, qual a agência mais próxima que garantirá a prestação dos
serviços aos seus clientes;

Quanto à prestação de serviços de remessas e recepção de valores,
as instituições financeiras autorizadas para o efeito, devem garantir
a manutenção dos referidos serviços, podendo, excepcionalmente,
aceitar transferências bancárias dos ordenantes, para liquidação das
operações, quando observadas as exigências relativas à
regulamentação sobre o combate e prevenção aos crimes de
branqueamento de capital e financiamento do terrorismo
(AML/CFT);

No período de emergência, o Banco Nacional de Angola assegurará o
atendimento regular de reclamações, pedidos de esclarecimentos e
denúncias mediante os seus canais habituais, nomeadamente:

  Site: www.consumidorbancario.bna.ao
  Email: reclamacoes@bna.ao ou bnacorrespondencia@bna.ao
  Telefone: 222 679 244

O BNA continuará a garantir as actividades concernentes às
facilidades de liquidez, serviços de depósitos, bem como
levantamentos de numerário a nível central e delegações regionais;

No contexto da supervisão, para garantir que as instituições
continuam a desempenhar o seu papel no funcionamento da
economia real, num quadro adequado de governação corporativa e
controlo dos riscos, durante este período excepcional, o Banco
Nacional de Angola suspenderá e/ou prorrogará os prazos de reporte
de informação via Portal das Instituições Financeiras (PIF), conforme
Directiva a publicar. 
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AVISO N.º 10/ 2020 

 

ASSUNTO: CONCESSÃO DE CRÉDITO AO SECTOR REAL DA ECONOMIA  

     - Termos e condições  

 

Com vista a promover a diversificação da economia e, por essa via, reduzir a dependência 

excessiva da importação de bens e serviços e contribuir para a sustentabilidade das contas 

externas do país, o BNA publicou os Avisos 4/2019, de 3 de Abril e 7/19 de 07 de Outubro, 

elegendo 17 produtos com potencial de mais rapidamente contribuírem para a cobertura 

de necessidades internas de consumo; 

Entretanto, os desenvolvimentos económicos mais recentes, marcados pela acentuada 

queda do preço do petróleo e pelo impacto da Covid-19 sobre as economias mundiais, 

recomendam o reforço das regras estabelecidas nos Avisos anteriores sobre a concessão 

de crédito pelas Instituições Financeiras Bancárias aos produtores nacionais de bens 

considerandos essenciais, cuja produção nacional não satisfaz ainda a procura interna; 

Considerando o acima exposto e tendo presente o Decreto Presidencial n.º 23/19 de 14 de 

Janeiro que aprova o Regulamento da Cadeia Comercial de Oferta de Bens da Cesta Básica 

e Outros Bens Prioritários de Origem Nacional que condiciona a importação de 

determinados produtos de forma a dar prioridade ao consumo de produtos nacionais; 

Ao abrigo das disposições combinadas da alínea d) e f) do n.º 1 do artigo 21.º e alínea d) 

do n.º 1 do artigo 51.º, ambos da Lei n.º 16/10, de 15 de Julho – Lei do Banco Nacional 

de Angola e ouvida a Associação Angolana de Bancos. 

 

DETERMINO: 

Artigo 1.º 

(Âmbito) 

1. O presente Aviso aplica-se à concessão de crédito pelas Instituições Financeiras 

Bancárias, para a produção de bens essenciais que apresentam défices de oferta de 
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produção nacional, a matéria-prima e o investimento necessário à sua produção, 

incluindo-se no investimento a aquisição de tecnologia, máquinas e equipamentos. 

2. Os bens essenciais referidos no número anterior são os produtos referidos no Decreto 

Presidencial n.º 23/19 de 14 de Janeiro, incluindo:  

a) Arroz; 

b) Artigos de higiene; 

c) Avicultura, bonivicultura, caprinicultura, sunicultura e derivados; 

d) Bebidas, incluindo sumos; 

e) Cana-de-açúcar e seus derivados; 

f) Cimento; 

g) Clinquer; 

h) Cultura do café e seus derivados; 

i) Embalagens;  

j) Feijão e seus derivados; 

k) Fruta tropical; 

l) Legumes; 

m) Leite e seus derivados; 

n) Madeira e seus derivados; 

o) Mel; 

p) Milho e seus derivados; 

q) Óleo alimentar;  

r) Palmar; 

s) Pesca comercial, aquicultura e todas actividades relacionadas com a indústria 

da pesca; 

t) Sabão e detergentes; 

u) Sal comum: 

v) Soja; 

w) Tinta para construção; 

x) Tubérculos e seus derivados; 

y) Varão de aço de construção;  

z) Vidro. 
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Artigo 2.º 

(Prioridades na Concessão de Crédito) 

No cumprimento das disposições do presente Aviso, as Instituições Financeiras Bancárias 

devem estimular e priorizar as operações de crédito apresentadas por Cooperativas 

Agrícolas e por Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 

 

Artigo 3.º 

(Custo do Crédito para o Mutuário) 

1. O custo total do crédito a conceder ao abrigo do presente Aviso, incluindo a taxa de 

juro nominal e as comissões, não pode ser superior a 7,5% (sete vírgula cinco porcento) 

por ano. 

2. Na eventualidade de o cliente solicitar uma garantia pública, as despesas a pagar ao 

Fundo de Garantia de Crédito são acrescidas ao custo referido no número anterior. 

 

Artigo 4.º 

(Limites a Cumprir pelas Instituições Financeiras Bancárias na Concessão do 

Crédito) 

1. O saldo do crédito contratualizado por cada Instituição Financeira Bancária nos termos 

do presente Aviso e dos Avisos nº 4/19 e 7/19 de 3 de Abril e de 7 de Outubro, 

respectivamente, no fecho de cada exercício, deve corresponder a, no mínimo, 2,5% 

(dois vírgula cinco porcento) do valor total do activo líquido registado no seu balanço a 

31 de Dezembro do ano anterior. 

2. Para além da condição estabelecida no número anterior, no exercício económico de 

2020, as Instituições Financeiras Bancárias devem assegurar a contratualização de um 

mínimo de: 

a) 50 (cinquenta) novos créditos, no caso de o total do activo líquido registado no seu 

balanço ser igual ou superior a Kz 1 500 000 000,00 (mil e quinhentos milhões de 

Kwanzas) a 31 de Dezembro de 2019;  

b) 20 (vinte) novos créditos, no caso de o total do activo líquido registado no seu 

balanço ser inferior ao indicado na alínea anterior. 
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3. São elegíveis para o cumprimento do número 1 do presente artigo, os créditos 

reestruturados sem desembolso, quando a reestruturação é feita nas condições 

financeiras estabelecidas no presente Aviso. 

4. Não são elegíveis para o cumprimento dos números 1 e 2 do presente artigo, os créditos 

concedidos a entidades relacionadas, nomeadamente a: 

a)  Titulares de participações qualificadas na Instituição Financeira Bancária e pessoas 

singulares ou colectivas a estes relacionadas;  

b) Membros dos órgãos de administração e fiscalização das Instituições Financeiras 

Bancárias e seus cônjuges, descendentes ou ascendentes até ao segundo grau da 

linha recta e empresas por estes detidas ou geridas. 

5. O Banco Nacional de Angola pode alterar anualmente os requisitos estabelecidos no 

presente artigo. 

 

Artigo 5.º 

(Critérios de Avaliação e Gestão de Risco) 

1. As Instituições Financeiras Bancárias devem oferecer produtos de crédito adequados às 

finalidades referidas no artigo 1.º do presente Aviso. 

2. As Instituições Financeiras Bancárias devem formalizar uma política para a concessão de 

crédito ao abrigo do presente Aviso que define critérios de avaliação e gestão de risco 

adequados à natureza, montante e características das referidas operações e que sirva 

de base para a classificação do risco da operação e para a constituição das provisões e 

imparidades exigidas pelas normas contabilísticas em vigor. 

3. Os critérios de avaliação devem ter em conta o disposto no Instrutivo 4/2019 no que diz 

respeito à apreciação da solvabilidade do cliente, adaptado à natureza, montante e 

características das operações de crédito abrangidas pelo presente Aviso. 

4. A política referida no presente artigo deve ainda incluir, na avaliação da capacidade do 

cliente para cumprir os seus compromissos financeiros perante a Instituição Financeira 

Bancária, o requisito de uma análise detalhada dos riscos específicos do sector no qual 

a actividade deste se insere. 

5. As Instituições Financeiras Bancárias devem recorrer à subcontratação de entidades com 

conhecimento reconhecido dos sectores de actividade nos quais os seus clientes se 

inserem, sempre que necessário, para garantir uma apreciação completa dos riscos 

associados à concessão do crédito. 
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Artigo 6.º 

(Dedução das Reservas Obrigatórias) 

1. O crédito concedido para as finalidades especificadas no artigo 1.º do presente Aviso é 

dedutível do valor das reservas obrigatórias a constituir por cada Instituição Financeira 

Bancária, excepto: 

a) Qualquer crédito concedido a entidades relacionadas, na definição do número 4 do 

artigo 4.º do presente Aviso; 

b) Crédito inicialmente concedido em data anterior à entrada em vigor do Aviso n.º 

4/2019 de 3 de Abril e reestruturado após a entrada em vigor do presente Aviso, 

independentemente das condições financeiras aplicáveis.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a dedução deve ser efectuada no valor 

acumulado dos desembolsos à data do reporte das reservas obrigatórias. 

 

Artigo 7.º 

(Publicação de Informação) 

1. As Instituições Financeiras Bancárias devem: 

a) Publicar, no prazo de 30 dias da entrada em vigor do presente Aviso, no seu sítio 

institucional na internet, o valor total acumulado do crédito concedido até à data, 

ao abrigo do presente Aviso e dos Avisos nºs 4/2019, de 3 de Abril e 7/2019, de 

7 de Outubro; 

b) Actualizar o valor publicado no último dia dos meses de Julho, Outubro e Janeiro 

de cada ano. 

2. As Instituições Financeiras Bancárias devem observar o dever de sigilo bancário na 

divulgação de qualquer informação referente a créditos concedidos ao abrigo do 

presente Aviso. 

 

Artigo 8.º 

(Reporte de Informação) 

As Instituições Financeiras Bancárias devem reportar a informação sobre o crédito 

concedido ao abrigo do presente Aviso ao Banco Nacional de Angola, no formato a 

estabelecer em normativo específico. 
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Artigo 9.º 

(Sanções) 

O presente Aviso tem por base o princípio de “cumprimento e explicação” (comply & 

explain), devendo o Banco Nacional de Angola decidir as medidas/sanções a serem 

aplicadas às Instituições Financeiras Bancárias que não cumprem os limites e outros 

requisitos de concessão de crédito neste estabelecidos, caso a caso, em função das 

justificações apresentadas. 

 

Artigo 10.º 

(Revogação) 

São revogados os Avisos nºs 4/2019, de 3 de Abril e 7/2019, de 7 de Outubro. 

 

Artigo 9.º 

(Dúvidas e Omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Aviso são 

resolvidas pelo Banco Nacional de Angola.  

 

Artigo 10.º 

(Entrada em Vigor) 

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

PUBLIQUE-SE. 

 

Luanda, 01 de Abril de 2020. 

 

 

               O GOVERNADOR 

 

                            JOSÉ DE LIMA MASSANO 

                            



Instrutivo do BNA n.º 4/20
Flexibilização de prazos para o
cumprimento de obrigações creditícias
 

@CFA advogados | Law Angola

CFA.Legal
@cfaadvogados

+244 921 675 413

cfa@cfa-lawfirm.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

INSTRUTIVO N.º 04/2020 

DE 30 DE MARÇO 

 

ASSUNTO: SISTEMA FINANCEIRO 

 - Flexibilização de Prazos para o Cumprimento de Obrigações 

Creditícias 

 

No âmbito do Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março que definiu, entre 

outras medidas, a suspensão de interpelações, constituições em mora e execuções 

decorrentes do atraso de obrigações que não possam ser realizadas por decorrência 

do Estado de Emergência, motivado pelo impacto significativo da pandemia causada 

pelo surto de Covid – 19; 

Nestes termos, ao abrigo das disposições combinadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 

21.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 16/10, de 15 de Julho – Lei do 

Banco Nacional de Angola, bem como da disposição constante da alínea l) do artigo 

90.º da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho – Lei de Bases das Instituições Financeiras. 

 

DETERMINO: 
 

1. Objecto  

O presente Instrutivo estabelece regras sobre as facilidades temporárias que as 

Instituições Financeiras devem conceder aos seus clientes, particulares e empresas, 

no âmbito do cumprimento de obrigações creditícias contraídas junto das referidas 

Instituições Financeiras. 

 

2. Âmbito  

O presente instrutivo é aplicável a todas Instituições Financeiras que desenvolvam 

operações de crédito sujeitas à supervisão do Banco Nacional de Angola. 
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3. Procedimentos para Concessão de Moratórias 

3.1. As Instituições Financeiras que desenvolvam operações de crédito devem 

conceder aos seus clientes uma moratória de 60 (sessenta) dias no âmbito 

da amortização do capital e juros inerentes a obrigações creditícias, 

garantindo que esta não provoque uma alteração ao valor das prestações 

em curso, bem como suspender, temporariamente, todas as interpelações, 

constituições em mora e execuções decorrentes do atraso no cumprimento 

das referidas obrigações que não possam ser realizadas por decorrência do 

impacto significativo da pandemia do Covid-19.  

3.2. A moratória prevista no subponto anterior deve estar disponível mediante a 

observância das seguintes situações: 

a) Pedido expresso do cliente, em formato físico ou digital; e 

b)  Operações de crédito em situação regular que se encontrem em 

período de reembolso, ou tenham iniciado esse período em Março 

de 2020. 

3.3. As facilidades previstas no subponto 3.1. do presente Instrutivo não 

conduzem a uma classificação automática de incumprimento, reestruturação 

ou reduzida probabilidade de cumprimento de obrigações creditícias. 

3.4. As Instituições Financeiras devem tomar as devidas providências para a 

regularização à posteriori das adendas aos contratos objecto de alterações. 

 

4. Deveres de Informação  

As Instituições Financeiras devem prestar ao público informações sobre as condições 

de suspensão temporária das interpelações, constituições em mora e execuções 

decorrentes do atraso de obrigações creditícias, de forma visível, completa, 

verdadeira, actual e inequívoca, devendo estas serem expressas em linguagem clara 

e objectiva, conforme disposto no Aviso n.º 14/2016. 

 

 

5. Regras de Natureza Prudencial e Contabilística 



 

 

CONTINUAÇÃO DO INSTRUTIVO N.º 04/2020                                                                                              Página 3 de 4 
  

 

5.1. Na implementação de facilidades previstas no presente Instrutivo as 

Instituições Financeiras devem observar as regras de natureza prudencial e 

contabilística de exposições de crédito, bem como continuar a monitorar, 

avaliar e classificar as referidas exposições, por forma a reflectirem 

adequadamente qualquer deterioração do risco de crédito. 

5.2. No âmbito da aplicação da Norma Internacional de Relato Financeiro 9 (IFRS 

9), as Instituições Financeiras devem assegurar-se de que efectuam uma 

adequada avaliação e distinção entre mutuários cujo risco de crédito não 

seja significativamente afectado pela situação actual no longo prazo e 

aqueles em que o referido impacto tenha lugar.  

 

6. Reporte de Informação à CIRC  

As Instituições Financeiras devem providenciar o reporte de exposições de crédito 

abrangidos no âmbito do presente Instrutivo à Central de Informação de Risco de 

Crédito (CIRC). 

 

7. Isenção de Comissões  

As facilidades previstas no número 1 do presente Instrutivo estão isentas de 

despesas ou comissões. 

 

 

8. Disposição Transitória  

As Instituições Financeiras que desenvolvam operações de crédito devem respeitar 

as condições do presente Instrutivo no prazo máximo de 2 (dois) meses, contados 

da data da publicação. 

 

9. Sanções 

O incumprimento das normas imperativas estabelecidas no presente Instrutivo 

constitui contravenção punível nos termos da Lei de Bases das Instituições 

Financeiras. 

 

 

10. Dúvidas e Omissões 
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As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente 

Instrutivo são resolvidas pelo Banco Nacional de Angola. 

 

 

11. Entrada em Vigor 

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

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Luanda, 30 de Março de 2020. 

 

 

 

          O GOVERNADOR 

 

JOSÉ DE LIMA MASSANO 
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INSTRUTIVO N.º 05/2020 

DE 30 DE MARÇO 

 

ASSUNTO: POLÍTICA CAMBIAL 

 − Isenção Temporária de Limites por Instrumento de Pagamento na 

importação de bens alimentares, medicamentos e material de 

biossegurança.  

 

Considerando que o Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março definiu, por 

decorrência do Estado de Emergência, motivado pelo impacto significativo da 

pandemia causada pelo surto de Covid – 19, entre outras medidas, a facilitação e 

desburocratização dos procedimentos de licenciamento para importação de bens 

essenciais, torna-se necessário facilitar os procedimentos aplicáveis às operações 

cambiais de pagamento das referidas importações; 

No uso da competência que me é conferida pelas disposições conjugadas do número 

2 do artigo 28.º da Lei n.º 5/97, de 27 de Julho - Lei Cambial e do artigo 40.º da Lei 

n.º 16/10, de 15 de Julho - Lei do Banco Nacional de Angola; 

 

DETERMINO: 

 

1. Isenção temporária dos limites por instrumento de 

pagamento 

 

1.1. Ficam isentos dos limites estabelecidos no Instrutivo n.º 18/19, de 25 de 

Outubro, as importações dos bens alimentares referidos no nº 2 do 

presente Instrutivo, medicamentos e material de biossegurança, desde 

que os pagamentos sejam efectuados directamente aos produtores dos 

referidos bens ou seus representantes oficiais. 
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1.2. Ficam sujeitos à autorização do Banco Nacional de Angola os pagamentos 

antecipados para a importação dos produtos referidos no nº 2 do 

presente Instrutivo, medicamentos e material de biossegurança de valor 

superior a USD 100.000,00 (cem mil dólares dos Estados Unidos da 

América), por operação, dispensando-se a apresentação de garantias 

bancárias de boa execução.  

 
1.3. Ficam igualmente sujeitos à aprovação do Banco Nacional de Angola, os 

pagamentos, nos termos definidos no presente Instrutivo, de importações 

de quaisquer outros produtos não por este abrangidos e que possam vir a 

ser considerados essenciais.  

 

1.4. Para efeitos da autorização mencionada nos pontos anteriores, os 

requerentes devem remeter os pedidos devidamente fundamentados às 

Instituições Financeiras Bancárias para subsequente envio ao Banco 

Nacional de Angola. 

 
1.5. Cabe ao Departamento de Controlo Cambial do Banco Nacional de Angola 

responder aos pedidos de autorização, no prazo de 48 horas do seu 

recebimento ou dos esclarecimentos adicionais solicitados. 

 

2. Bens alimentares abrangidos  

Os bens alimentares contemplados pelo presente Instrutivo são: 

a) Açucar 

b) Arroz 

c) Grão de milho 

d) Grão de trigo 

e) Feijão 

f) Leite em Pó 

g) Óleo Alimentar 

h) Carne bovina 

i) Carne suína 

j) Carne de frango 
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3. Procedimentos de Diligência  

 

3.1. Na avaliação dos processos dos seus clientes importadores, as Instituições 

Financeiras Bancárias devem, com base no conhecimento do seu cliente: 

a) validar a coerência dos bens a importar com a natureza da actividade 

do cliente;  

b) avaliar a sua capacidade financeira, logística e operacional para a 

realização das importações. 

 
3.2. As Instituições Financeiras Bancárias devem ainda assegurar o 

cumprimento da legislação e regulamentação cambial vigente, bem como 

as regras de importação de mercadoria determinadas pelas autoridades 

competentes.  

 
3.3. Sempre que as Instituições Financeiras Bancárias saibam, suspeitem, ou 

tenham razões suficientes para suspeitar que teve lugar, está em curso 

ou foi tentada uma operação susceptível de estar associada à prática do 

crime de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou de 

infracções subjacentes, devem abster-se da sua execução e comunicá-la à 

Unidade de Informação Financeira – UIF, nos termos da legislação e 

regulamentação em vigor. 

 

4. Dúvidas e Omissões 

 

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação do presente Instrutivo são 

esclarecidas pelo Banco Nacional de Angola. 

 

5. Sanções 

 

A violação das disposições previstas no presente Instrutivo sujeita os Bancos a 

penalizações, nos termos da Lei de Bases das Instituições Financeiras e da Lei 

Cambial. 
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6. Período de vigência 

 

Ficam suspensas as disposições do Instrutivo n.º 18/19, de 25 de Outubro que 

contrariam o disposto no presente Instrutivo pelo prazo de 90 dias da data de 

publicação do presente Instrutivo. 

 

7. Entrada em Vigor 

 

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

 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Luanda, 30 de Março de 2020 

 

 

 

          O GOVERNADOR 

 

JOSÉ DE LIMA MASSANO 
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