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Nota à 1.ª edição
Construímos esta colectânea com o propósito de facilitar a consulta dos
documentos essenciais, que regulam a situação excepcional e temporária de
estado de emergência, decretada pelo Presidente da República de Angola.
Os diplomas que integram esta colectânea devem ser interpretados
considerando os princípios gerais de Direito e a sistemática jurídica de Angola.
Luanda, 10 de Abril de 2020
os editores
Prof. Doutor Carlos Maria Feijó
Dra. Rute Santos

cfa@cfa-lawfirm.com
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Nota à 2.ª edição
Angola permanece em prevenção da Covid-19, tendo o estado de emergência
sido decretado para ter início em 27 de Março de 2020. Desde ai já foi
prorrogado duas vezes.
De acordo com o Decreto Presidencial n.º 120/20 de 24 de Abril, Angola
permanecerá em estado de emergência até ao fim do dia de 10 de Maio. Até
essa data "é interdita a circulação e a permanência de pessoas na via pública,
devendo os cidadãos estar submetidos a recolhimento domiciliar e isolamento
social", sendo admitidas várias excepções.
Desde a publicação da primeira edição desta colectânea foram publicados
vários instrumentos de regulamentação das regras que vigoram durante o
estado de emergência e é fundamental que as possamos conhecer para
estarmos habilitados a cumprir.
Nesta segunda edição encontrará mais de 15 novos documentos incluindo, o
enquadramento constitucional e legal do estado de emergência, bem como o
conjunto de diplomas e comunicações de execução, que foram entretanto
tornados públicos.
Esta colectânea é muito mais do que uma colecção de documentos avulsos
sobre o estado de emergência em Angola. Nesta segunda edição melhorámos
o conteúdo e a sistemática e é possível ver nas suas páginas a evolução das
medidas que foram sendo tomadas para prevenção da Covid-19.
Esperamos que esta colectânea lhe seja útil durante e depois deste tempo de
excepção.
Luanda, 25 de Abril de 2020
os editores
cfa@cfa-lawfirm.com

Prof. Doutor Carlos Maria Feijó
Dra. Rute Santos

@CFA advogados | Law Angola
@cfaadvogados

CFA.legal

+244 921 675 413

o CFA
O CFA é um escritório de advogados angolano, com sede em Luanda. O
CFA foi fundado em 2012 pelo Professor Doutor Carlos Maria Feijó e afirmase pela prática especializada em Direito Constitucional e Administrativo, Direito
das Empresas, Direito Fiscal, Direito Financeiro e Bancário.
Procuramos soluções adequadas às circunstâncias e que se integrem na
actividade dos nossos clientes, fazendo parte da sua cadeia de geração de
valor e crescimento.
O nosso compromisso permanente é prestar serviços jurídicos de excelência,
com base na convergência de um grupo de profissionais com vasta experiência,
que decidiram aplicar o seu talento e conhecimento na especialização nas
principais áreas de Direito angolano.
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EXCERTOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE ANGOLA

TÍTULO II
DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO II
DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
SECÇÃO II
GARANTIA DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS

Artigo 56.º
(Garantia geral do Estado)
1. O Estado reconhece como invioláveis os direitos e liberdades fundamentais
consagrados na Constituição e cria as condições políticas, económicas, sociais,
culturais, de paz e estabilidade que garantam a sua efectivação e protecção, nos
termos da Constituição e da lei.
2. Todas as autoridades públicas têm o dever de respeitar e de garantir o livre exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais e o cumprimento dos deveres
constitucionais e legais.
Artigo 57.º
(Restrição de direitos, liberdades e garantias)
1. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente
previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário, proporcional
e razoável numa sociedade livre e democrática, para salvaguardar outros direitos ou
interesses constitucionalmente protegidos.
2. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter
geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão nem o
alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.
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Artigo 58.º
(Limitação ou suspensão dos direitos, liberdades e garantias)
1. O exercício dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos apenas pode ser
limitado ou suspenso em caso de estado de guerra, de estado de sítio ou de estado
de emergência, nos termos da Constituição e da lei.
2. O estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência só podem ser
declarados, no todo ou em parte do território nacional, nos casos de agressão efectiva
ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem
constitucional democrática ou de calamidade pública.
3. A opção pelo estado de guerra, estado de sítio ou estado de emergência, bem como
a respectiva declaração e execução, devem sempre limitar-se às acções necessárias e
adequadas à manutenção da ordem pública, à protecção do interesse geral, ao
respeito do princípio da proporcionalidade e limitar-se, nomeadamente quanto à sua
extensão, duração e meios utilizados, ao estritamente necessário ao pronto
restabelecimento da normalidade constitucional.
4. A declaração do estado de guerra, do estado de sítio ou do estado de emergência
confere às autoridades competência para tomarem as providências necessárias e
adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional.
5. Em caso algum a declaração do estado de guerra, do estado de sítio ou do estado
de emergência pode afectar:
a) A aplicação das regras constitucionais relativas à competência e ao funcionamento
dos órgãos de soberania;
b) Os direitos e imunidades dos membros dos órgãos de soberania;
c) O direito à vida, à integridade pessoal e à identidade pessoal;
d) A capacidade civil e a cidadania;
e) A não retroactividade da lei penal;
f) O direito de defesa dos arguidos;
g) A liberdade de consciência e de religião.
6. Lei especial regula o estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência.
(...)
TÍTULO IV
ORGANIZAÇÃO DO PODER DO ESTADO
CAPÍTULO II
PODER EXECUTIVO
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SECÇÃO III
COMPETÊNCIA

Artigo 117.º
(Reserva da Constituição)
As competências do Presidente da República são as definidas pela presente
Constituição.
(...)
Artigo 119.º
(Competências como Chefe de Estado)
Compete ao Presidente da República, enquanto Chefe de Estado:
a) Convocar as eleições gerais e as eleições autárquicas, nos termos estabelecidos na
Constituição e na lei;
b) Dirigir mensagens à Assembleia Nacional;
c) Promover junto do Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva e sucessiva da
constitucionalidade de actos normativos e tratados internacionais, bem como de
omissões inconstitucionais, nos termos previstos na Constituição;
d) Nomear e exonerar os Ministros de Estado, os Ministros, os Secretários de Estado e
os Vice-Ministros;
e) Nomear o Juiz Presidente do Tribunal Constitucional e demais Juízes do referido
Tribunal;
f) Nomear o Juiz Presidente do Tribunal Supremo, o Juiz Vice-Presidente e os demais
Juízes do referido Tribunal, sob proposta do Conselho Superior da Magistratura
Judicial;
g) Nomear o Juiz Presidente do Tribunal de Contas, o juiz Vice-Presidente e os demais
Juízes do referido Tribunal, nos termos da Constituição;
h) Nomear o Juiz Presidente, o Juiz Vice-Presidente e os demais Juízes do Supremo
Tribunal Militar;
i) Nomear e exonerar o Procurador-Geral da República, os Vice-Procuradores Gerais
da República e os Adjuntos do Procurador-geral da República, bem como os
Procuradores Militares junto do Supremo Tribunal Militar, sob proposta do Conselho
Superior da Magistratura do Ministério Público;
j) Nomear e exonerar o Governador e os Vice-Governadores do Banco Nacional de
Angola;
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k) Nomear e exonerar os Governadores e os Vice-Governadores Provinciais;
l) Convocar referendos, nos termos da Constituição e da lei;
m) Declarar o estado de guerra e fazer a paz, ouvida a Assembleia Nacional;
n) Indultar e comutar penas;
o) Declarar o estado de sítio, ouvida a Assembleia Nacional;
p) Declarar o estado de emergência, ouvida a Assembleia Nacional;
q) Conferir condecorações e títulos honoríficos, nos termos da lei;
r) Promulgar e mandar publicar a Constituição, as leis de revisão constitucional e as leis
da Assembleia Nacional;
s) Presidir ao Conselho da República;
t) Nomear os membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas, nos termos
previstos pela Constituição;
u) Designar os membros do Conselho da República e do Conselho de Segurança
Nacional;
v) Exercer as demais competências estabelecidas pela Constituição.
(...)
Artigo 125.º
(Forma dos actos)
1. No exercício das suas competências o Presidente da República emite decretos
legislativos presidenciais, decretos legislativos presidenciais provisórios, decretos
presidenciais e despachos presidenciais, que são publicados no Diário da República.
2. Revestem a forma de decreto legislativo presidencial os actos do Presidente da
República referidos na alínea e) do artigo 120.º;
3. Revestem a forma de decreto presidencial os actos do Presidente da República
referidos nas alíneas a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), t) e u) do artigo 119.º,
nas alíneas g) e l) do artigo 120.º, na alínea d) do artigo 121.º, nas alíneas c), d), e), f),
g), h), i) e j) do artigo 122.º, todos da Constituição.
4. Os actos do Presidente da República decorrentes da sua competência como
Comandante-em-Chefe das Forças Armadas e não previstos nos números anteriores
revestem a forma de Directivas, Indicações, Ordens e Despachos do Comandante-emChefe.
5. Revestem a forma de Despacho Presidencial os actos administrativos do Presidente
da República.
(...)
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CAPÍTULO III
PODER LEGISLATIVO
SECÇÃO III
COMPETÊNCIA

(...)
Artigo 161.º
(Competência política e legislativa)
Compete à Assembleia Nacional, no domínio político e legislativo:
a) Aprovar alterações à Constituição, nos termos da presente Constituição;
b) Aprovar as leis sobre todas as matérias, salvo as reservadas pela Constituição ao
Presidente da República;
c) Conferir ao Presidente da República autorizações legislativas e apreciar, para efeitos
de cessação de vigência ou modificação, os decretos legislativos presidenciais
autorizados, nos termos da lei;
d) Apreciar, para efeitos de conversão em lei ou rejeição, os decretos legislativos
presidenciais provisórios;
e) Aprovar o Orçamento Geral do Estado;
f) Fixar e alterar a divisão político-administrativa do país, nos termos da Constituição e
da lei;
g) Conceder amnistias e perdões genéricos;
h) Pronunciar-se sobre a possibilidade de declaração pelo Presidente da República de
estado de sítio ou estado de emergência;
i) Pronunciar-se sobre a possibilidade de declaração pelo Presidente da República de
estado de guerra ou de feitura da paz;
j) Propor ao Presidente da República a submissão a referendo de questões de relevante
interesse nacional;
k) Aprovar para ratificação e adesão os tratados, convenções, acordos e outros
instrumentos internacionais que versem matéria da sua competência legislativa
absoluta, bem como os tratados de participação de Angola em organizações
internacionais, de rectificação de fronteiras, de amizade, de cooperação, de defesa e
respeitantes a assuntos militares;
l) Aprovar a desvinculação de tratados, convenções, acordos e outros instrumentos
internacionais;
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m) Promover o processo de acusação e destituição do Presidente da República, nos
termos previstos nos artigos 127.º e 129.º da presente Constituição;
n) Desempenhar as demais funções que lhe sejam cometidas pela Constituição e pela
lei.
Artigo 162.º
(Competência de controlo e fiscalização)
Compete à Assembleia Nacional, no domínio do controlo e da fiscalização:
a) Velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis;
b) Receber e analisar a Conta Geral do Estado e de outras instituições públicas que a
lei obrigar, podendo as mesmas ser acompanhadas do relatório e parecer do Tribunal
de Contas, assim como de todos os elementos que se reputem necessários à sua
análise, nos termos da lei;
c) Analisar e discutir a aplicação da declaração do estado de guerra, do estado de sítio
ou do estado de emergência;
d) Autorizar o Executivo a contrair e a conceder empréstimos, bem como a realizar
outras operações de crédito que não sejam de dívida flutuante, definindo as
respectivas condições gerais, e fixar o limite máximo dos avales a conceder em cada
ano ao Executivo, no quadro da aprovação do Orçamento Geral do Estado;
e) Analisar, para efeitos de recusa de ratificação ou de alteração, os decretos
legislativos presidenciais aprovados no exercício de competência legislativa
autorizada.
(...)
Artigo 164.º
(Reserva absoluta de competência legislativa)
À Assembleia Nacional compete legislar com reserva absoluta sobre as seguintes
matérias:
a) Aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade;
b) Direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos;
c) Restrições e limitações aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
d) Eleições e estatuto dos titulares dos órgãos de soberania, do poder local e dos
demais órgãos constitucionais, nos termos da Constituição e da lei;
e) Definição dos crimes, penas e medidas de segurança, bem como das bases do
processo criminal;
f) Bases do sistema de organização e funcionamento do poder local e da participação
dos cidadãos e das autoridades tradicionais no seu exercício;
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g) Regime de referendo;
h) Organização dos tribunais e estatuto dos magistrados judiciais e do Ministério
Público;
i) Bases gerais da organização da defesa nacional;
j) Bases gerais da organização, do funcionamento e da disciplina das Forças Armadas
Angolanas, das forças de segurança pública e dos serviços de informações;
k) Regimes do estado de guerra, do estado de sítio e do estado de emergência;
l) Associações, fundações e partidos políticos;
m) Regime dos símbolos nacionais;
n) Regime dos feriados e datas de celebração nacional;
o) Estado e capacidade das pessoas;
p) Definição dos limites do mar territorial, da zona contígua, da zona económica
exclusiva e da plataforma continental.
(...)
SECÇÃO V
PROCESSO LEGISLATIVO

Artigo 166.º
(Forma dos actos)
1. A Assembleia Nacional emite, no exercício das suas competências, leis de revisão
constitucional, leis orgânicas, leis de bases, leis, leis de autorização legislativa e
resoluções.
2. Os actos da Assembleia Nacional praticados no exercício das suas competências
revestem a forma de:
a) Leis de revisão constitucional, os actos normativos previstos na alínea a) do artigo
161.º da Constituição;
b) Leis orgânicas, os actos normativos previstos na alínea a) do artigo 160.º e nas alíneas
d), f), g) e h) do artigo 164.º;
c) Leis de bases, os actos normativos previstos nas alíneas i) e j) do artigo 164.º e nas
alíneas a), b), e), f), i), l), p), q) e r) do n.º 1 do artigo 165.º, todos da Constituição;
d) Leis, os demais actos normativos que versem sobre matérias da competência
legislativa da Assembleia Nacional e que não tenham que revestir outra forma, nos
termos da Constituição;
e) Leis de autorização legislativa, os actos normativos previstos na alínea c) do artigo
161.º;
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f) Resoluções, os actos previstos nas alíneas b) e c) do artigo 160.º, nas alíneas g), h), i),
j), k), l) e m) do art. 161.º, nas alíneas b), c) e d) do artigo 162.º e nas alíneas a), b), c),
d) e e) do artigo 163.º e as demais deliberações em matéria de gestão corrente da
actividade parlamentar, bem como as que não requeiram outra forma, nos termos da
Constituição.
(...)
TÍTULO V
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CAPÍTULO II
SEGURANÇA NACIONAL
(...)
Artigo 204.º
(Estados de necessidade constitucional)
1. No âmbito da preservação da segurança nacional e da manutenção da ordem
pública, o Presidente da República pode declarar, em conformidade com as exigências
da situação, os estados de necessidade constitucional, nos termos da Constituição e
da lei.
2. São estados de necessidade constitucional o estado de guerra, o estado de sítio e o
estado de emergência, decorrendo estes desde a sua declaração até à formalização da
sua cessação.
3. A lei regula o estado de guerra, o estado de sítio e o estado de emergência.
(...)
TÍTULO VII
GARANTIAS DA CONSTITUIÇÃO E CONTROLO DA CONSTITUCIONALIDADE
CAPÍTULO I
FISCALIZAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE
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SECÇÃO I
PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 226.º
(Constitucionalidade)
1. A validade das leis e dos demais actos do Estado, da administração pública e do
poder local depende da sua conformidade com a Constituição.
2. São inconstitucionais as leis e os actos que violem os princípios e normas
consagrados na presente Constituição.
Artigo 227.º
(Objecto da fiscalização)
São passíveis de fiscalização da constitucionalidade todos os actos que consubstanciem
violações de princípios e normas constitucionais, nomeadamente:
a) Os actos normativos;
b) Os tratados, convenções e acordos internacionais;
c) A revisão constitucional;
d) O referendo.
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Lei n.º 17/91, de 11 de Maio
Lei sobre o Estado de Sítio e Estado
de Emergência
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e sariç~ previstas na lei. Sêlitpreque, a elas possa
haver lugar. ·
· · ··
·
··
·
AR.TIO() ts.•.

no

Convindo assim,:dar sequência.~ regulálmentaçãodo estatuto constitucional·dos estados de excepção;
'.Nostermos'.da.alineab) do artigo SI.,°da Lei Cons-·•.
· titucional e no uso da faculdade .que me é conferida
.pela alínea .q) do artigo 47.0 da mesma,IA:i,a Assem'!
bleia 4ó Povo aprova· e eu assino e façQ publicar .a
' seguinte: _ . · ·
.

'

·.·LEI SOBRE·,o ESTADO DE SITIO ..
E ESTADO DE ·EMERGINCIA
I

.

·CAPITULO' .
~

•

•

•1

'

•

· . Disposiçõesgerais ·
·ARTIGO·1.•

(Recura)

~·

de eJ,ctpçlo)

1. Das decisõestom.adaspélMabtoridàdes~.impedin1. O estado de sítio ·ou o ~stado de ·eme.ra&ncia
do o exerclció do-direito de reunião ou de manifesta.
constituem
situaçõ~ de excepção, stis~ptiveis .de sus.:.
ção·Óuviolação ao disposto na .presente lei, po.demos
pender
ou
limitar
,o exerc(cio dos qireitos,•.liberdades
interessados_·tesados apresentar .queixa ·no Trib_u~al
e.
,~~n.!ias
.dos.
cidadãos.
,..·.• .
··
·
Popular Provincialque deverá proferir decisão~o prazo
2.· O estado.de 'Sítio·e e estadode'emergênciaapenas
de 48 horas.
·
··
2. Da· decisão dos Tribunais· Populares ~Provincia~s podem ser declàradosnoJ termos da Lei Constitucional
e da presente lei. -.. · . > .· ·
.
.· . .
caberecurso p~a o Tribúnal Popular Supr~mo.
.··.' ..::A:·RTIGO
2.ª
3. A !egitimidade para impugnar, ou recorrer da,s
.
...... J.
de~isões dos trib~nais cabe aos promotoi:es.
(PrenàpodOI)
1

ARTIGO 16.• ,
(Rffopflc,)

e

É revogado o· Decr~to,.Lei_
n.0 406/14. do. 29 de
Agosto.·
·
ARTIGO 17.•

(Enlndaeni
. -vla;or)·
Bsta lei entra imediatamente e~ vigor.
~

..

·

·.

'

·.

serdeclarados, quando se _verificarem,
isolada ou cumu.látivamente,os seguintespre&tilpottos:
'.

a) agressãoefectivaou iminenteao territària nacio_.
· nal, .por !-Orçasestrangeiras; ··,.·
. .~ ·
b) grave ameaça ou perturbação 'da.ordem;co~sti..
~ucional-e.stabelecída.;.·•.
-,:_·Y:,;- ~-; .' :.'~;~:.\.,.. : .
· e) veriftcàçãoou iminênciad.e calamidade,púbiiêà:
·

.

. Vista e .aprovada peia Assembleia do Povo.
·
.
'

1·

O estado de sítio ou estado de -.emergtncia,só podem .

\

j

.

. • • ::

•Í.

~ .

'

Publique-se.

.Luanda,
.aos6 df?,Maio

1. O estado. de s(tio ., declarado nos casos ~m que
se: verifiqu~ •ou .esteja~ iminentes•actos de invasão
' o P1'll&iden:te
da·. República, .José
·· por forç~ · ~sfràngeir~sou tumultos, pondo em ca~sa
SANTO_$'.
-a soberatUa,a in~ep~ndência~.
a:~nt~~iwl
. ou a .ordemconst1tuc.tQnal
, não.P.'.>•.àf.t
·.· ;l{i ·:
. ·pelos·~eios n~tinais ao alcance ~o· Estado.
, L•I n.0 17/91
.2. Sem prejuízo do .disposto no_artigo S.0 ,. a 'deeJa...
ele u de Maio
. ràção rle'estado. de sítio implicará a . suspe1Uãototal'
.parcial, ou ·a .limitação.do· e;x:ercíciode -~~
~ O -proce.ssode transformações poiitiQas,econó~cas liberdades e garànti,asdos cidadãps,dev,endo._serostâ;.
··
e sociais em curso :no no~o País, como nlo podia belocida.a subordinação das B;Utoridades
civis;'àsauto.. '
éieixar de ser, veio. reftectir-se.nó acervo. (le-'direitos,- _ridades.militaresou a sµa substituiçlo por estas~
s•rantias ·e liberdades dos ci~dãos.
•-b'
da
·
· · 1 ,;a,. Le' e
•·
·3. As forças ..de ordem pública &ar-lo colocadas,
A ·
st1
. ssfrn, no a.Jll ito · revisão pareia '"""' · l . ón • . durante O .estado de sítio,
efeitos operacionaià,
tutjonal; enriqueceu-se.substançiahpent.e os direitos, sob o"·comànéio do Chefe de Sstad~Maior-Otaoral<
. ·garantias-eliberdadesfundamentaisdos cidadãos,como das Forças·Armadas~por intenhédiôdos -~~andantes•··
pressupostosduma verdadeira democracia,·assente nos
das tes~tr;as' Ateas.· _
·
·.
·
padrões universalmenteaceites.·
;.
·
,.
. .
.
.,._
Todavia, a par da cons_agraçãodos direitos, liber,4,:Às autoddades .administratiV8$.
civis .será assegudades e garantias fundámentais dos cidadãos, a ~ , tado 9 •oxercf~g
,.d~sré$pectivàscompetência, que, n·os.·
-Con,stitucional
·admite a possibilidad~ do seu exercício · .-termosdesi. ·léi' e 4.adeclaração do· ·estado de·. ~[tio,
ser· suspenso ou. limitado· rios estados de· éxcepção- . . não tenhãm •sido d'eotadas pelos·poderes conferidós:às
·estado do sitio .e estado. de emergência- , ~ando · autorida:desmilitàreS,:
-de\end~, em qualquer ca,so,.faao legisladórcordinário .a ~spOllSal,ilidadede regula- CQ)tar a estas os, ·ele.meatos~- informação que ·lhes···
menlaç~o dos estados de ~xcepção.
· · forem·solicitados. ·
'
·
·
.

.

de 199l.

..
BDUARDO DOS
'

'

ou

para

DlARi,O
ARTIGO 4,'
· (F.stado-de emerg&lcta)

'L O estado de emergência é declarado ~ando as
situações determinantesdo estado.de excepção se apre•
sentarem com· menor g~avidade, nomeadamente nos
casos .emque se verifiqueou.haja indíciosde calamidade
pública. '·
2.. Sem .prej~lzo do .disposto
artigo seguinte, no
. estado de emergência apenas poderá ,ser determinada
a suspensão parcial ou limitação do exercíciode direiw
tos, .liberdadese garantias dos cidadãos, pôdendo haver
· .·lugar ao rçforço dos poderes d~s autoridades adminis~
trativas civis e o apoio a estas por parte das Forças
Armadas Angolanas.

no

· ARTIGO 5,0
(Garantiasdos DireltOI doa Cld&cllbã)'
.·· •·~,:;

1. Em nenhum caso a declaração do estado de slti~ ·
oudo estado de emergência pode afectar os· direitos à
, vida, à integridade e a identidade pessoais,à capacidade

DAR!POBLICA .·

testemunhas, scmpte. que .possível,residentes
. ná .mesma área e devem._seracompanhad;as
da informação ,sobre as causas que ·as determinaram e os respectivos•resultados;·

ç) .em · caso .de condicionamento ou interdição de ·

· . trânsito 4e.~soas e bens ou de circulação.de ·
veículos, cabe às. a,utoridades tomar as· pro•
vidêncías necessárias, para· ate~uar os efeitos
decqrrentes'da, execução das mencionadas
medidas;
·
á) pode ser suspenso qualquer tipo de publicaÇlo,
emissãode rádio, televisão e espectáculo·cine..

matogrático ou teatral, assim como ser. ordena.da a ..apreéllsão:.4oquaisquer publicações,
não devendo, entretanto,. tais medida!, con~
figurar qualquer forma ~e. censura prévia;
. ;, f).nlo devem,em casoàtgum,·ser proibidas,dissol- .
,
vidãs.ou submetidasa autorização·prévia, as
reuni~es·de órgãos direciivos dos partidos,
sindicatos·e associações.· ·

· civil e à·cidadania, a não retro,actjvidade4~.lei penal,.
o direito·de defesa dos arguidos·e a. tiberdádê dê •cot1s,ARTIGO 7.'
ciência e de religião.
. ,
(Ãinbtto)·
2. Os direitos eimunidadesdos membros dos ót'gãos
de sob~rania, só podel'lo ser afectados nos termos da
A declaração do es.tadode sítio ou do 1.'!stadode
legislação aplicável. ·
··
emergênciapode respeitar.a ..todo
a parte d9 território .nacional,·de .acordo com a extensão das çausas
3. Os cidadãos cujos direitos, liberdades e garantias
~ área
·venham a s~r.violados duraJ}.tea yjgência.'da:.estado que 11.:det~rinfn~am,devendo referirwsetLPÇliàs
do território em que a sua aplicação scUriO:stre
necos:d~ sítio ou ·arr
mad~t,de.'.emetgência ÓU por qualquer
providência ilícita adaptada . durante· á sua vigência, ,sária ao imediato restabelecimento_.dànormal,idade.
nomeadamente,privação ilegal ou injustificada•da liber~
dade; têm o direito à correspondente indemnização,
. ARTIGO8~•
nos ·termos gerais.·
·

ou

1

·:i\,:-

•..

(Duraçlo): . .

ARTIGO6,•
(Proporcionalidadee ad~UQçlo dai medida&)

1. .A duração do éstado . de sítio ou do estado de
emergência. deve· ser .finda·.
com ·referência à da:ta e
hora do seu início e termo.
·

l. ·A.extensãoi' duração e ·os meios.utilizados, relati•
.
vamente à -suspensãoou a restrição àe direitos,·uber•·
2."
A.
dmação
·
do
estadd
·de
sitio
ou
do
eStad<>
de
dades e garantias dos cidadãos, devem restringir-se ao
emergêe.cia
deve
limitarwse
ao
estritamente
necest4rio
:
. estritamente necessário ao imediato- restabelecimentp
..
áO
imedi•tõ
iestàbelecimento
da
normalidade,
·nlo
J;1Q:~
·
·
· da notn;lalidade.
·
·· ·
dendo pi:olongar-sepor mais d~ noventa dias, salvo
2. A declaração.do estado.de sitio ·ou do .estado de
o disposto no ·artigo 16.0 df. presente lei. .
emergência não pode alterar a ordem·.constitucional ·
. para·.alé#i,;dos-termos previstos na Lei .Constitucional
e na presentelei, ,nomeadamente,prejudicar a aplicação
ARTIGO9.
\
das normas constitucionais relativas.a competência e·
(AcellO aoa óralos Jlll'.1tdlclonal1)
· ao fµnciona~ento dos: órgãos de· soberania..
·
'
Todo
o
.cidadãQ
mantém.
o
direit9
de aeess~. nos
3. Nos casos ~m que possa haver lugar~a suspensão··
·termos
da
lei,
$OS órgã'osjurisdicionais, d:urante• vi..
do ex~rcfcio· de direitos, liberdades e gas:antiasdeverá .
respeitar o princfpio da. igualdade e não discriminação gência do estado de sitio ou do estado de emergência,
para defesa dos seus direitos, liberdades. e garantia
·dos cidadã.os e .obedecer os seguintes limites:
tesadás ou ameaçados. d~ lesão, ·por quaisquer provi~
·. · ··
.. . · ·
·. .
a)· a fixação de residência ou detenção de. pessoas : dências ilicitas... •
, com fundamento ·em violação das normas de "
ARTIGO, 10;•
segurança deve ser imediatamente comuni:-·
(Respopsabllldaà
Crlmlaal).
1 cada ao magi$trado do
Ministério· Público
cot_npetenteou no pru.o máiini•o de.48 horas, ·
A;violação.·do.•
dis~~sto na de.clataçiô do e'st.adode··
a contar da data da ocorrência, assegurando~
sitio'
•
oÚ'
do
·
estado
,de emergência·ou.tiapresente lei,
-se-o direito de hab,:as,corpus,;
·.
n9me&4amente,
..quando à execução da4uela,.
faz incorrer os.respectivosautores em responsabilidadecriminal,
· b)'a realização de buscas aos domicílios e a iecosem prejuízo· da responsabilidade·.disciplinar ou civi1
lha dqutros. meios de pro:va,serão-reduúdas
·
. :·· .
a au~o, na presença de, pelo menos, duas· ·~quehaja lugar. · · . · . .
.
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1
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~
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•
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CAPÍTULO II

/) determinação,no estado'.é.to
emerg8ncia,do grau
.. de reforço_dospoderes.das autoridadesadmi~
. ntstratÍVI\IS
'civise.do,-·
apoioque lhes seráCOD•
~dido ·pelas Forças Armadas~-sindo··caso
disso; .
..· : <.,'
··
,-,-··especificação
dos crimes que ficam sujeitos_:
à)
Jurisdição dos. tribunais militares~nos.fcim.01·
·. ·do artigõ:-27~º.
· · .:. · · ..._·.'·,;·

· ··na·i>eelaraçlo
.' . ARTJOó
fil': .
' . '(Competfncla)
.'
Compete··.aoPresidenteda República declararo -esta..:
do de sfticr-ouo estado.de emergência,ouvido-o Gover-

d~~1:!~~!tep::c::.~~·da

'·••1··

rorere~,;·,o~

. 2~·À· fundamentação'ser4:
feita por·.
' . ;',;,'..
casos determinantes previs.tos DO n.0 1 do artiio ,3.•
, . AR.TIOO,.fa.•
e no li. 0 J do artigo 4.º• amlj,os...d~ presente lei, .bem ·
· .·. .. (Pedlclti• • to..
) .
.
.
.- _ como .asconsequanciaS:
já vêri~êada~ou previsíve•sno
..
__.
. ._
au . . . .
. . . . . . ·:plano da alteraçã~:~ llPrin-1i4&1.do.;;
··
L O p~do de a:utoriz$çãopara a c;\ecl~a9ão,.·.
~ •. .
· ·
;
. . ·. : ·
.
estado de ·sitio ou do estado de ..9.inCJ.d,1\ç~.
ou .a sua
.
.. prorrogação, será formulado··pelo Hesidente"da Repú, ARnGõ -16.• - ., , : ~·;. '.'.'·
/. ·_,.,
bli~_à_Assem}>leia
dó Povo.~~VtCqmissão_
Perman·ente.
(Prorroaaçlo)
· :· .. ,. ·.·
2,: PQ pe41do de autot1zaç~o,eonstarao· os factos
_...
·
. ·.· . .
. . ; ·. .:.. _. .
· justificativ<?s,doe:tado ·a declarar, os _e1;111entos
referi~.:.
O:praz~ ~~t1:1r~ção
d~_.es,do chl,.sft.10
dos no artigo 15.. e a mençã()da_audiçao ~o ôove~o:-. _.,~,llt . _.
... .
i!,~~u--·· _P . 111._..
bem como da resposta qeste. . .
· · . · .I:'ª~ª· · .
. ·
.?~,~ 11s que
deter.
· ·
mmaram a sua deçJaração; · - ··· ·
· :· · ·
ARTiGO •.t:s.•
2. A prorrop.9ão: referida nonúmero ant~riot"ol>~.
1· ,
,·
(Dlllllerael~ da Alsembiela.,Ô PoYO)
decerá.aos trlmitea·t,révistospara a decla~~~·)ittfo~.
Assem~leiado Povo ou,
. '. ·,,

d.é1.:

e.:-dfr~s~

·L Á Assembleiado Povd ou·a Comissão·permanente
,,...,.. '
proriunciar-áe~àsobre. o p,edido de autorização para
., \ARTIOO 17,• .:.. rJ :.
a declaração do estqp4e sitio ou do-estado de ~mer:.
'
' '(M~~~)/:_' : : . ·.:_'
gênc'ia, desde que·
estej1;1
.presente .a maioria dos.seus:
mel:nbtos. -· ·· ·
·
· 1. Em caso ele alteração das circunstânciasquo_tive-- 2. A·autorizaçlo da Assem~leia·doPovo é concedida .rem :determinadoa· declaração do -estado·de sítlo ou ·
· ··111ediante
votação favorável 'dà •maioria absoluta ·dos do .estado de··emergênc(a,:as providências e medidas
membros-pa.:.esentes.
·
..
.
.
constantesda (\eclaração.·poderão ser objectQ·de ade-•·
3. A Assembleiado.Povo ou a ComissãoPermanente,·· qu~da ;~tensão (>U;··rê'duçio...noi'.•l$dl~do. ~-~fg
.~·•. .
Di() pod~i:á,autorizar.
a declaração.de torina c6ridicio•
ilal ou.co~ ·restriçõ,~ ou ~endas. ·
. -. · '· · 2, A- modificaçãoconsubsta.nci~dana "ext~slif•· .
providênciase 'medidu"constaritesda
sujeitaàs .exisenc:iascontidu •it,~ .., 2 :e,\(i:~j, 'aài~o~;-;"..~
ARTIGO 14:• .
3.• Tratando-se·de mod~c,QJô:~~-ri1J4a.~a· ~ /
'(Rafflleécl.;,
duç~Q
das.providências..eJnedídas
cqpstantes.·da'decla- ·
.. ,1, A .deliberaçãoda_Comissão·~rmanente SQbrea
ração, a única forn;aã:)idáÜfl
:exigi$t'pata ·a emissão da
declaração·do estado de sitio ·ou do.estadode ·emergên• declaração)~rá--a.
pmia audição do Governo. ·. . .
~
■
eia está sqjeita·à râtiftçação da Assembleiado_.P.ovo,
~
na sua primeira sessão ·apôs a deliberaç~.
_. A,RTTGOia~•-.·.·•-'::),7<~~q;:~-~j::i~~
. 2~ A ratificação é _concedidamediante votaçãQ fàyo•
.··râv.el-de 2/l doi .meD:tbiospresentes•. ·
. 1
'
, · (Subltltulçlo)

~-••i-·

•

•

•

.

.· ._,

• f

•

~

•

•

-~·• •

I

.:

'•

:.·

•

•

:'" _· .•'• •

•~••••

.__

.,,.

•

.

•

l.

•

, ••

:.

:

•

•

· •. ·-':··-~

'

'

.

·; ,·

• •}

j:

,

._·. '..~--~;·
__ .•

.. . Sempre que .as altêra:çõescircunstanciais·o' permi~'
· tirem.a declaraçãodo estado de sitio c;leverá:,,...~,; illiiili;a

. ·. · ARTIGO. 15,•

Pnddente
da llepúbllea)' ·
.ti~uida pel~ declaração do estado:de~niefd.tis:a;r+\!Jl+
1. Obtida ·a autbrizàção'referida n~s artigos-_ante- · ~do~se ·o.s_ti'Aníiteiie fonnalidades'piêv.iítc;,s.;·~•-a.
riores, o Presidente:êlallepublica·poderá emitir a decla- . . declaração inicial. ~1 .
..·
· · · .:
. ··
' ·
· (Dec~çlo

~o

ração do ·estadoO:desitio ou do estado ·de emergencia · ·
qúé. conterA,··elara··e expressamente os ~êguintes·e10:..".
. iíieiitos~:: ·
·
·
,'.

~) CJ1racteriza9ão·
e fundamentação·do estadÕ de.
· clara.do; ·.
, ..
. . . . ..
b) duração do, período C:Ieiexcepção: .

·

·

1

•

·

·

·

· · ·. ·. ARTIGO 19.• .
(Ceilajlo).
-

.

.

....,. -_

..-

.

'

..

.

· t. Em caso.de cessaçllo,das cii:cuns.tànciaa
4etermi:
nantéS·de·
~declaração
doestado c:w
-sftfô'.'-i,u,,õo
estado
. . de ·emeraancia.
·será esta -1mediàtament~~éVQ~ _por- ..
·-âcto·
d,o.Presidente:da .República,o'1,vi4oe,· Ooveffio•.
· ·.-i ci'~stado
de -siiio.ou O·estado ··de·em~&fJ)~~i

e) Ambitoterritorial;· ·• ·
. d).'especificaçãod~s-diteitós,lib~rdadese~garantias
· cujo exercjcii;,
fica sus~so:- o:u·limitado; . · ."cesSJm,igualmente,pelo decurso do prazo ·Jxado. na·::
· e) d*rminação, 'n<>estado de,sitio~do, poderes .- .·.i-.pecti\'a·
4~lartl91o~se. não l'l~uv.er.
prorrogação·_:-.~
:CQnf!'ridosàs autoridack,sm~Utar.es,
nos ter... . em·C&$0d~ a~orizaçao_da Coi'nissão-Pe~nento,:,~laJ·
mGs;dos.
n.08 . 2 '..
o' 3\do .àrtiJo 3.•;
-· . ·. · · ..· : recusa de ratificação da Assemõleiadó Povo•. _.. ·.:
..: ·.:..,··
.'··
.
.

.

'.

ffl.

01.ABIO DA UPQJLICA
ARTIGO 24,•.

ARTIGO 2Ó.•
(llorma,dol. aetot)

·-(D•vtr de co~çto)

.

J. A autoriz,.çãoou à fCCUSl\ da Assembleiado Povo
· ou da .ComissãoPermanente,relativa à declaração do·
~t4d.4>
d• sítio ou do estado de .emcr&'nçia,
assumirá·
·•. foQna de resoh1çãQ
.. · ··
2, A declaração .do Presidente da República, bem
como os actos subsequentes a ela ·inerentesrevestem
• forma de decreto presidencial.
.

Semprejulzodos poder~sde excepçãoconferidospeta ....·
presenteJoi.todas autoridades ficamobr!gadasà tomada _
de medidas o providênciasq"10se mostrem necessárias
e adequadas ao r4,pidç,;t,,-t:a~~leçirqcmtQ
dt1 l)ormalid~dc CO.Q.stitucional.· · ·· '· . . ·
ARTIGO25.~-.
(Exeéu•·•· Nivel Locàl)

1. Com base nos poderes consta·otesno n. º 2 do
artigo 3;º, a exec'1slo.q.a,~eclaração.do estado de. sitio,
(Celeridadedei aetol)
a nlvelloctµ,,é assegurada.pelos COmaJildantes
militares,
na área do respectivôêomando.
1. Os actos processuaisprevistos no presente capi2.· A execuçãoda declar~çãod,o·e~tado·de.-emerg!ncia,
tulo revestemnatureza urgentíssimae serão prio~dç,s
a,.l'l!vel.
lqcal, ~-coordenada pelos aovern~dôres,na área
em relação aos demais.
·
· :-1: · · .:. ·
. da:,têí~va.judsdição, sem prejuJzo_q.asatribuições
.
2. p~·• ~x~·.dos
·referidos·aotos, a Assembleia ào Governo; .
do Povo ou a Comissão-Permanente reunem e deli.: ARTIGO.26!
be~ CO:Qldispensa dos prazos regimentais,em reaime
de funoionamenioininterrupto. . .
. . . ··
·(Repreaeataate1
GovenpuÍutall)
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PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Carta de Aprovação n.º 1/20
de 18 de Março

Eu, João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da
República de Angola;
Faço saber que:
Tendo sido rubricado o Acordo entre o Governo da
República de Angola e o Governo da República Portuguesa
sobre Promoção Recíproca de Investimentos;
Dando cumprimento às formalidades legais necessárias
para a sua Aprovação;
Nos termos da alínea c) do artigo 121.º da Constituição
da República de Angola e das disposições combinadas do
artigo n.º 5 e do n.º 1 do artigo 17.º, ambos da Lei n.º 4/11,
de 14 de Janeiro;
Dou-o por firme e válido e garanto que será rigorosamente observado.
Em testemunho de que, mando passar a presente Carta,
que vai por mim assinada e autenticada com o selo branco
da República de Angola.
Feita em Luanda, aos 12 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20
de 18 de Março

Considerando que foi declarada como pandemia pela
Organização Mundial da Saúde a infecção causada pelo
vírus COVID-19, por se assistir a uma alta taxa de mortalidade e pelo seu impacto social e económico negativo em
todo o mundo;
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Tornando-se necessário tomar medidas urgentes em
defesa do interesse público, com vista a se reforçarem as
providências já tomadas para se evitar a importação de casos
e salvaguardar a vida e a saúde da população em geral;
O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 1
do artigo 125.º e do artigo 126.º, ambos da Constituição da
República de Angola, o seguinte:
ARTIGO 1.º
(Circulação fronteiriça)

1. São suspensos a partir das 0:00 (zero) horas do dia
20 de Março de 2020 todos os voos comerciais e privados
de passageiros de Angola para o exterior e vice-versa por
15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período de tempo,
em função do comportamento global da pandemia do
COVID-19.
2. O disposto no número anterior não abrange os voos
de carga, nem aqueles que sejam indispensáveis por razões
humanitárias ou que estejam ao serviço da execução da política externa de Angola.
3. É interdita a circulação de pessoas nas fronteiras terrestres a partir das 0:00 (zero) horas do dia 20 de Março
de 2020, por 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período
de tempo, em função do comportamento global da pandemia
do COVID-19.
4. É interdita a atracagem e o desembarque de navios
de passageiros e respectivas tripulações, provenientes do
exterior do País, em todos os portos nacionais a partir das
0:00 (zero) horas do dia 20 de Março de 2020, por 15 (quinze)
dias, prorrogáveis por igual período de tempo, em função do
comportamento global da pandemia do COVID-19.
5. A medida constante no número anterior não é aplicável à atracagem e ao desembarque de navios de carga.
6. Apenas é permitido o desembarque das tripulações
dos navios de carga referenciados no número anterior, em
caso de necessidade de assistência por razões médicas e
humanitárias, observando-se em todo o caso o protocolo
de prevenção estabelecido para o combate à pandemia do
COVID-19.
ARTIGO 2.º
(Aglomerações sociais)

1. É proibida a realização de eventos públicos como cultos religiosos, actividades culturais, recreativas, desportivas,
políticas, associativas, turísticas, privadas e de qualquer
outra índole, com a aglomeração de mais de 200 (duzentas)
pessoas.
2. Todos os estabelecimentos públicos e privados,
incluindo centros comerciais, mercados, restaurantes, bares,
lanchonetes, estações ferroviárias e rodoviárias, portos, aeroportos, locais de culto, escritórios, escolas e outros locais de
congregação que se mantiverem abertos ao público devem
criar as condições adequadas e acessíveis para a higiene das
mãos, com sabão e água corrente, ou desinfectante à base
de álcool.

3. É recomendada a todos cidadãos a observância de restrição no contacto pessoal próximo, como apertos de mão
e abraços, principalmente em ambientes congregacionais,
como escolas, escritórios, locais de culto e outros.
4. É recomendada a todos os cidadãos a observância permanente de medidas de higiene que evitem o contágio, a
participação em reuniões não necessárias, bem como a realização de viagens ao interior e exterior do País que não sejam
essenciais.
5. É especialmente recomendada a observância de rigorosas normas de higiene, nos termos das recomendações
do Ministério da Saúde, nos meios de transporte colectivo
de passageiros, como autocarros, táxis, comboios, aviões e
navios.
ARTIGO 3.º
(Quarentena)

1. Todos os passageiros que desembarcarem nos aeroportos nacionais até as 0:00 (zero) horas do dia 20 de Março
de 2020 devem preencher no momento do desembarque
o formulário para o controlo sanitário obrigatório, entregue pelas autoridades competentes, e ficar em casa por um
período mínimo de 14 (catorze) dias, cumprindo as orientações dadas para o efeito pelo Ministério da Saúde.
2. É proibida a visita aos cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior durante o período de tempo em
que estiverem em quarentena.
3. As administrações e direcções das instituições da
Administração Central e Local do Estado, bem como as entidades patronais das empresas públicas e privadas, devem
considerar como justificada a ausência ao trabalho dos cidadãos, que resulte da observância do período de quarentena,
nos termos do disposto no presente Diploma.
ARTIGO 4.º
(Implementação)

1. Os órgãos competentes do Estado afectos aos
Ministérios da Saúde, do Interior, da Defesa Nacional e dos
Transportes devem, de modo articulado, zelar pelo cumprimento e materialização do disposto no presente Diploma.
2. Os órgãos mencionados no número anterior podem
recorrer a colaboração especializada das entidades públicas
e privadas que julgarem necessárias, em função da natureza
das tarefas a executar para a implementação do disposto no
presente Diploma.
3. É delegada competência regulamentar a cada um dos
Titulares dos Departamentos Ministeriais em função da
matéria, relativamente à necessidade de se tomarem eventuais medidas adicionais que reforcem o controlo sanitário,
migratório e de ordem pública, exigidos no âmbito da prevenção e contenção da expansão da pandemia COVID-19.
ARTIGO 5.º
(Recursos financeiros extraordinários)

A Ministra das Finanças deve assegurar recursos financeiros extraordinários que se destinem especificamente a
custear as tarefas relacionadas com a aquisição dos meios
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necessários para a preparação das equipas, prestação de
assistência e a realização de acções de vigilância epidemiológica, visando prevenir e conter a expansão da pandemia
COVID-19.
ARTIGO 6.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da
República.
ARTIGO 7.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Legislativo Presidencial Provisório
entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 18 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Despacho Presidencial n.º 43/20
de 18 de Março

Considerando os esforços do Executivo na manutenção
da estabilidade macroeconómica e no lançamento das bases
para reforçar o sistema de transmissão e distribuição de electricidade em Angola;
Havendo necessidade de se substituir as actuais e dispendiosas centrais térmicas, baixando assim o correspondente
custo de produção de electricidade, bem como melhorar a
respectiva sustentabilidade financeira da Empresa Nacional
de Distribuição de Electricidade (ENDE), reduzindo as perdas não técnicas e reduzindo a dependência de subsídios do
Estado, com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD);
O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 5 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, conjugados com o
artigo 3.º do Decreto Presidencial n.º 164/18, de 12 de Julho,
que aprova o Regulamento da Emissão e Gestão da Dívida
Pública Directa e Indirecta, o seguinte:
1. É aprovado o Acordo de Financiamento denominado
Fase I do Programa de Eficiência e Expansão do Sector da
Energia (PEESE I), entre a República de Angola, representada pelo Ministério das Finanças, e o Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD), no valor global de USD 530 000 000,00
(quinhentos e trinta milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), no âmbito da materialização do Programa «Reforçar
o Sistema de Transmissão e Distribuição de Electricidade em
Angola».
2. A Ministra das Finanças é autorizada, com poderes
de subdelegar, a proceder à assinatura do referido Acordo
de Financiamento e toda a documentação relacionada com
o mesmo, em nome e em representação da República de
Angola;
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3. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo
Presidente da República.
4. O presente Despacho Presidencial entra em vigor no
dia seguinte à data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 13 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Despacho Presidencial n.º 44/20
de 18 de Março

Considerando que o Despacho Presidencial n.º 165/19,
de 1 de Outubro, aprova o Programa Global de Médio Prazo
para a emissão de Eurobonds;
Havendo necessidade de se recorrer a financiamento
externo para a cobertura dos encargos orçamentais no exercício económico de 2020;
O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 5 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, o seguinte:
1. É autorizada a Ministra das Finanças, no âmbito do
Programa Global de Médio Prazo para a Emissão de Títulos
de Dívida Soberana, a emitir títulos de dívida soberana nos
mercados internacionais sob a forma de Eurobonds, até ao
montante de USD 3 000 000 000,00 (três mil milhões de
dólares dos Estados Unidos da América), ou o equivalente
em outras moedas, em uma ou mais séries.
2. É autorizada a Ministra das Finanças a aprovar e assinar a Carta-Mandato, em representação da República de
Angola e conferir poderes às instituições financeiras que
participam na presente emissão de Eurobonds, bem como
aprovar e assinar toda a documentação relacionada com a
referida emissão, com a faculdade de subdelegar.
3. É aprovado o Acordo de Financiamento Ponte, no
valor de USD 500 000 000,00 (quinhentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), a celebrar entre a
República de Angola e uma das instituições financeiras que
participa na emissão de Eurobonds.
4. É autorizada a Ministra das Finanças a assinar o
Acordo referido no ponto anterior, assim como toda a documentação a ela relacionado, em nome e representação da
República de Angola, com a faculdade de subdelegar.
5. O montante do financiamento objecto do Acordo
de Financiamento Ponte, ora aprovado, deve ser reembolsado com os recursos a serem captados com a emissão de
Eurobonds durante o exercício económico de 2020.
6. As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo
Presidente da República.

Despacho Presidencial 45/20,
de 18 de Março
Suspensão das deslocações em
missão de serviço
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Decreto Executivo n.º 121/20, de 24
de Março
Determina a suspensão da 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)
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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
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ARTIGO 2.º
(Serviços mínimos)

1. Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os serviços 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 presenças na cerimónia de registo oficial devem limitar-se, para
além do Conservador do Registo Civil, aos cônjuges, testemunhas (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)

de 24 de Março

Considerando que o Decreto Legislativo Presidencial
Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, determina que, sectorialmente, 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 termos 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:

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

ARTIGO 1.º
(Suspensão de serviços)

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 aglomerado de trabalhadores nos centros de trabalho, conforme
o estabelecido no n.º 1 do artigo 2.º do referido Decreto
Legislativo Presidencial Provisório;

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 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

Decreto Executivo n.º 122/20, de 24
de Março
Aplicação de planos de contingência
por empresas privadas e públicas

CFA.Legal

I 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
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ARTIGO 2.º
(Serviços mínimos)

1. Exceptuam-se do disposto no artigo anterior os serviços 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 presenças na cerimónia de registo oficial devem limitar-se, para
além do Conservador do Registo Civil, aos cônjuges, testemunhas (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)

de 24 de Março

Considerando que o Decreto Legislativo Presidencial
Provisório n.º 1/20, de 18 de Março, determina que, sectorialmente, 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 termos 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:

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

ARTIGO 1.º
(Suspensão de serviços)

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 aglomerado de trabalhadores nos centros de trabalho, conforme
o estabelecido no n.º 1 do artigo 2.º do referido Decreto
Legislativo Presidencial Provisório;

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 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
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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, aprovado 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.

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.

ARTIGO 2.º
(Justificação de ausência)

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

Luanda, aos 20 de Março de 2020.
A Ministra, Teresa Rodrigues Dias.
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ASSINATURA

SUMÁRIO
Presidente da República
Decreto Presidencial n.º 120/20:
Prorroga o Estado de Emergência por um período de 15 dias, entre as
00h:00 do dia 26 de Abril de 2020 e as 23h:59 do dia 10 de Maio de
2020, e define as medidas concretas de excepção em vigor durante o
período de vigência do Estado de Emergência. –– Revoga todos os
actos praticados pelos Órgãos da Administração Central e Local que
contrariem o disposto no presente Diploma.
Despacho Presidencial n.º 62/20:
Cria a Comissão Interministerial de Coordenação do Plano Integrado de
Intervenção dos Municípios — PIIM, coordenada pelo Ministro de
Estado para a Coordenação Económica, coadjuvado pelos Ministros
da Administração do Território e das Finanças.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Decreto Presidencial n.º 120/20
de 24 de Abril

Considerando que, como medida necessária e urgente
ao controlo da propagação da pandemia causada pelo vírus
COVID-19 em Angola, foi declarado Estado de Emergência,
através do Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março,
o qual foi prorrogado por um período de 15 dias, através do
Decreto Presidencial n.º 97/20, de 9 de Abril;
Tendo em conta que persistem as razões que fundamentaram a declaração de Estado de Emergência, nomeadamente
o risco de propagação do vírus COVID-19 na República de
Angola;
Considerando que o estágio actual de propagação do
vírus COVID-19 em Angola continua a recomendar a adopção de medidas excepcionais, nomeadamente a suspensão,
total ou parcial, de certos direitos fundamentais, com vista à
contenção da sua propagação, salvaguarda da vida e a estabilidade nacional;

&RQYLQGR SURUURJDU R (VWDGR GH (PHUJrQFLD H FODUL¿car as medidas de excepção em vigor no território nacional
durante o período da sua vigência;
Ouvida a Assembleia Nacional;
O Presidente da República decreta, nos termos do
artigo 58.º, da alínea p) do artigo 119.º, da alínea l) do
artigo 120.º e do n.º 3 do artigo 125.º, todos da Constituição
da República de Angola, o seguinte:
PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA
E DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS DE EXCEPÇÃO
E TEMPORÁRIAS TENDENTES À PREVENÇÃO
E AO CONTROLO DA PROPAGAÇÃO DA
PANDEMIA COVID-19
ARTIGO 1.º
(Prorrogação do Estado de Emergência)

É prorrogado o Estado de Emergência por um período
de 15 (quinze) dias, entre as 00h:00 (zero horas) do dia 26
de Abril de 2020 e as 23h:59 (vinte e três horas e cinquenta
e nove minutos) do dia 10 de Maio de 2020.
ARTIGO 2.º
(Objecto)

 2 SUHVHQWH 'LSORPD GH¿QH DV PHGLGDV FRQFUHWDV GH
excepção em vigor durante o período de vigência do Estado
de Emergência referido no artigo anterior.
2. Sem prejuízo do disposto no presente Diploma, podem
ser adoptadas outras medidas sempre que a aplicação do presente Decreto Presidencial o exigir.
ARTIGO 3.º
(Âmbito territorial)

O presente Diploma aplica-se em todo o território
nacional.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

2710
ARTIGO 4.º
(Suspensão de direitos)

ARTIGO 6.º
(Desobediência)

Nos termos do presente Diploma, durante a vigência do
Estado de Emergência são suspensos, no todo ou em parte,
os seguintes direitos:
a) Inviolabilidade do domicílio;
b) Direito de propriedade;
c) Direito à livre iniciativa económica;
d) Liberdade de culto, na sua dimensão colectiva;
e) Liberdade de residência, circulação e emigração;
f) Liberdade de reunião e de manifestação;
g) Inviolabilidade da correspondência e das comunicações;
h) Direito à greve e direitos gerais dos trabalhadores.

1. Em caso de violação do disposto no artigo anterior, os
órgãos competentes da ordem pública orientam ao cidadão
de regresso ao seu domicílio.
2. O desrespeito à ordem referida no número anterior
constitui crime de desobediência, punível nos termos da Lei
Penal, podendo dar lugar à detenção imediata.

ARTIGO 5.º
(Limitações à liberdade de circulação)

1. É interdita a circulação e a permanência de pessoas na
via pública, devendo os cidadãos estar submetidos a recolhimento domiciliar e isolamento social.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as
deslocações necessárias e urgentes, nomeadamente para
efeitos de:
a) Aquisição de bens e serviços essenciais;
b) A prestação de serviços autorizados a funcionar;
c) A busca de serviços autorizados a funcionar;
d) O exercício de actividade laboral, para os cidadãos
com vínculo laboral com instituições em funcionamento durante o período de vigência do
Estado de Emergência;
e) Obtenção de cuidados de saúde;
f) Entrega de bens alimentares ou medicamentos ao
domicílio;
g) Assistência a pessoas vulneráveis;
h) Participação em acções de voluntariado;
i) Participação em actos públicos em instituições em
funcionamento;
j) Retorno ao domicílio;
k) Transporte de mercadorias.
3. Os veículos particulares podem circular na via pública
para a realização das actividades previstas no número
anterior.
4. As deslocações para a aquisição de bens e serviços
essenciais devem ser feitas, preferencialmente, para os estabelecimentos e serviços mais próximos da residência do
cidadão.
5. Exceptuam-se igualmente as deslocações por parte de
pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas na República de Angola,
desde que relacionadas com o desempenho de funções
R¿FLDLV

ARTIGO 7.º
(Cerca sanitária nacional)

e¿[DGDFHUFDVDQLWiULDQDFLRQDOHVWDQGRLQWHUGLWDVDV
entradas e saídas do território nacional por qualquer meio.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as
entradas e saídas do território nacional em casos de extrema
necessidade e urgência, nomeadamente:
a) Entrada e saída de bens e serviços essenciais;
b) Ajuda humanitária;
c) Entradas e saídas de doentes.
3. Compete aos Departamentos Ministeriais competentes
HPUD]mRGDPDWpULDDGH¿QLomRGRVWHUPRVGHDSOLFDomRGR
disposto no número anterior.
4. É proibida a saída do território nacional de produtos da
cesta básica, combustível, medicamentos e equipamentos e
material gastável de uso médico.
ARTIGO 8.º
(Circulação interprovincial)

1. É levantada a cerca sanitária provincial, sendo permitida a circulação interprovincial de pessoas, para efeitos de
exercício da actividade económica, nomeadamente compra
e venda de bens e serviços.
2. O disposto no número anterior não é aplicável à circulação interprovincial para efeitos de lazer, visita a familiares
RX¿QVVLPLODUHV
ARTIGO 9.º
(Cerca sanitária na Província de Luanda)

6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQRDUWLJRDQWHULRUp¿[DGD
cerca sanitária provincial na Província de Luanda, estando
interditas entradas e saídas do território da Província de
Luanda.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as
entradas e saídas da Província de Luanda nos casos considerados urgentes e necessários, nomeadamente para:
a) Entrada e saída de bens e serviços essenciais;
b) Ajuda humanitária;
c) Entradas e saídas de doentes.
ARTIGO 10.º
(Quarentena e testagem obrigatória)

1. Estão sujeitos ao regime da quarentena institucional
obrigatória:
a) As pessoas expostas à infecção;
b) Os cidadãos provenientes do exterior do País.
2. Estão sujeitos ao regime da quarentena domiciliar os
cidadãos relativamente a quem as autoridades determinem
situação de vigilância activa.
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3. A violação da quarentena domiciliar dá lugar à sua
transformação em quarentena institucional, podendo as
autoridades competentes invadir o domicílio do infractor
para a detenção em caso de resistência.
4. A violação da obrigação de quarentena constitui crime
de desobediência, punível nos termos da Lei Penal.
5. Os órgãos competentes devem criar as condições
necessárias à localização de pessoas que tiveram contacto
com casos positivos, para acompanhamento.
6. Para efeitos do disposto no número anterior, as autoridades competentes podem requerer junto dos operadores de
comunicação electrónica o registo detalhado de chamadas
telefónicas e demais elementos de suporte exclusivamente
SDUDUDVWUHLRGRVFLGDGmRVVXVSHLWRVRXGHFDVRVFRQ¿UPDGRV
de COVID-19 e seus contactos.
ARTIGO 11.º
(Testes obrigatórios)

1. Os cidadãos em quarentena, institucional ou domiciliar, estão sujeitos à realização obrigatória de teste de
COVID-19.
2. Estão igualmente sujeitos a teste de COVID-19 todos
RVFLGDGmRVQRVWHUPRVGH¿QLGRVSHODVDXWRULGDGHVVDQLWirias competentes.
3. A todos é vedada a possibilidade de recusar a realização dos testes obrigatórios, sob pena de prática de crime de
desobediência, punível nos termos da Lei Penal.
ARTIGO 12.º
(Funcionamento dos órgãos de soberania)

Os Órgãos de Soberania adoptam regimes próprios de
funcionamento, considerando a situação de emergência,
devendo salvaguardar sempre o funcionamento dos serviços
mínimos essenciais.
ARTIGO 13.º
(Funcionamento dos Órgãos Auxiliares do Presidente da República)

1. Os Órgãos Auxiliares do Presidente da República
mantêm o exercício pleno das suas funções.
2. Os Departamentos Ministeriais, os Governos Provinciais,
as Administrações Municipais, as Administrações Comunais e
de Distrito Urbano mantêm o exercício das suas funções, das 8
horas às 15 horas, sem prejuízo da extensão deste período nos
casos estritamente necessários, podendo-se limitar ou suspender a prestação de certos serviços públicos considerados não
essenciais.
3. O efectivo laboral presencial dos órgãos referidos no
número anterior não deve exceder os 50% da força de trabalho, devendo trabalhar em regime de rotatividade.
4. A medida prevista no n.º 3 do presente artigo não
DEUDQJHRVWLWXODUHVGHFDUJRGHGLUHFomRHFKH¿DRVTXDLV
mantêm o pleno exercício das suas funções.
ARTIGO 14.º
(Serviços públicos em geral)

1. São reabertos os serviços públicos em geral.
2. Os serviços públicos funcionam no período das
8 horas às 15 horas, devendo o seu efectivo laboral presencial não exceder os 50% da força de trabalho, devendo
trabalhar em regime de rotatividade.
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3. Os serviços públicos em funcionamento durante a
vigência do Estado de Emergência devem criar as condições para observância do distanciamento social obrigatório
e observância das medidas de biossegurança.
ARTIGO 15.º
(Protecção especial de cidadãos particularmente vulneráveis)

1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos particularmente vulneráveis à infecção por COVID-19,
nomeadamente os cidadãos:
a) Com idade igual ou superior a 60 anos;
b) Portadores de doença crónica considerada de risco,
de acordo com as orientações das autoridades
sanitárias, designadamente os imunocomprometidos, os doentes renais, os hipertensos, os
diabéticos, os doentes cardiovasculares, os
portadores de doença respiratória crónica e os
doentes oncológicos;
c) As gestantes e mulheres com crianças menores de
12 anos a seu cuidado.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de vínculo laboral com entidade,
pública ou privada, que deve prestar serviço no período de
vigência do Estado de Emergência, estão dispensados da
actividade laboral presencial.
3. O disposto no número anterior não abrange os titulares
GH FDUJR S~EOLFR RV SUR¿VVLRQDLV GH VD~GH RV RSHUDGRUHV
de tráfego e apoio à mobilidade, bem como os membros dos
Órgãos de Defesa e Segurança.
ARTIGO 16.º
(Trabalho em domicílio)

1. Quando aplicável e sempre que as condições o permitam, os cidadãos dispensados da actividade laboral
presencial durante o período do Estado de Emergência estão
sujeitos ao regime de trabalho em domicílio.
&RPSHWHDFDGDHQWLGDGHS~EOLFDRXSULYDGDGH¿QLU
as modalidades do trabalho em domicílio.
ARTIGO 17.º
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)

1. É proibida a cessação das relações jurídico-laborais
com fundamento na ausência dos trabalhadores do local de
trabalho.
2. O disposto no número anterior não impede a adopção
de medidas disciplinares, nomeadamente para os funcionários e trabalhadores com dever de prestar serviço durante a
vigência do Estado de Emergência.
ARTIGO 18.º
(Direito à greve e direitos gerais dos trabalhadores)

1. É suspenso o direito à greve.
2. Os funcionários e agentes administrativos do Sector
da Saúde, bem como os efectivos dos Órgãos de Defesa e
Segurança podem desenvolver funções em lugar e em condições diferentes daqueles que correspondem ao vínculo
existente.
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ARTIGO 19.º
(VWDEHOHFLPHQWRVGHHQVLQRHFHQWURVGHIRUPDomRSUR¿VVLRQDO

1. São encerrados os estabelecimentos públicos e privados de ensino, em todos os níveis do Sistema Nacional de
Educação.
 6mR HQFHUUDGRV RV FHQWURV GH IRUPDomR SUR¿VVLRnal públicos e privados do Sistema Nacional de Formação
3UR¿VVLRQDO
ARTIGO 20.º
(Competições e treinos desportivos)

1. São encerrados todas as competições desportivas, os
estabelecimentos de competição e os respectivos treinos
desportivos.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitida a prática desportiva individual e de lazer em espaços
abertos, devendo ser realizada nos seguintes períodos:
a) Das 5h:00 às 6h:30;
b) Das 17h:30 às 19h:00.
3. A prática desportiva referida no número anterior deve
ser feita em regime de distanciamento social, num raio de
até 2 quilómetros da residência do cidadão.
&RPSHWHDR0LQLVWpULRGD-XYHQWXGHH'HVSRUWRVGH¿nir as regras para a concretização do disposto no n.º 2 do
presente artigo.
ARTIGO 21.º
(Comércio de bens e serviços em geral)

1. É permitido o exercício da actividade comercial de
bens e serviços em geral das 8 horas às 15 horas, devendo o
efectivo laboral não exceder os 50%, trabalhando em regime
de rotatividade.
2. Os estabelecimentos comerciais que comercializam
bens alimentares funcionam das 8 horas às 16 horas.
3. Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do presente
artigo, o número máximo de cidadãos no interior dos estaEHOHFLPHQWRV FRPHUFLDLV p GH¿QLGR HP WHUPRV FDSD]HV GH
assegurar o distanciamento mínimo de 2 metros entre os
cidadãos.
4. São encerrados os restaurantes e similares, excepto
para serviço externo, nomeadamente take-away e entregas
ao domicílio.
5. É proibido o encerramento dos serviços considerados essenciais, salvo em situação de força maior, podendo
as autoridades competentes adoptar as medidas necessárias
para a manutenção da prestação dos seus serviços.
ARTIGO 22.º
(Mercados e venda ambulante)

1. Os mercados públicos, formais ou informais, mantêm-se em funcionamento três vezes por semana, nomeadamente
às terças, quintas e sábados, no período compreendido entre
as 6 horas e as 13 horas, sendo permitida a comercialização
de bens e serviços em geral.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, por recomendação das autoridades sanitárias competentes, podem
ser encerrados os mercados formais ou informais, sempre
que se esteja em presença comprovada de alto risco de contágio comunitário.
3. É permitida a venda ambulante individual três vezes
por semana, nomeadamente às terças, quintas e sábados,
no período compreendido entre as 6 horas e as 13 horas,
devendo ser observado o distanciamento mínimo recomendado entre o vendedor e o comprador no acto da compra.
4. São proibidos os mercados informais de rua que impliquem a concentração de pessoas.
5. Os órgãos gestores dos mercados devem criar as condições para a observância do distanciamento recomendável
entre os vendedores e entre estes e os compradores.
6. Os órgãos competentes da Administração Local devem
criar as condições para a desinfestação regular dos mercados, bem como de higiene e salubridade do meio.
ARTIGO 23.º
(Actividade industrial e agrícola)

1. É permitido o exercício da actividade industrial em
geral.
2. É proibido o encerramento da actividade industrial de
produção de bens e serviços essenciais, salvo em situação de
força maior, podendo as autoridades competentes adoptar as
medidas necessárias para a manutenção da produção.
3. É permitido o funcionamento da actividade de produção agrícola em geral.
ARTIGO 24.º
(Obras públicas prioritárias e estratégicas)

1. É autorizado o recomeço das obras públicas consideradas prioritárias e estratégicas.
2. Compete aos Departamentos Ministeriais responsáveis pela Execução das Obras e aos Governos Provinciais
decidir sobre a sua continuidade, nos termos do número
anterior.
ARTIGO 25.º
(Actividades políticas e liberdade de reunião e manifestação)

1. Estão interditos os eventos e actividades políticas que
impliquem a concentração de mais de 50 pessoas.
2. Estão interditas as reuniões e manifestações que impliquem a concentração de mais de 50 pessoas.
ARTIGO 26.º
(Actividades recreativas, culturais e de lazer
na via pública ou em espaço público)

1. São interditas as actividades recreativas e de lazer realizadas na via pública ou em espaço público.
2. São encerradas as discotecas e salas de jogos.
3. São encerrados os bares e similares, excepto para a
prestação de serviço de entrega ao domicílio.
4. São encerrados os espaços públicos destinados à prática desportiva e ao lazer e zonas balneares.
5. São suspensas as actividades culturais e artísticas,
salvo as realizadas com recurso às tecnologias de informação e comunicação.
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6. São encerrados os locais de realização de actividades
culturais.
7. São encerrados os museus, bibliotecas, mediatecas,
teatros, monumentos e similares.
8. É suspensa a navegação marítima de recreio.
9. É suspensa a realização de feiras e exposições.

1. São proibidos os despejos de inquilinos nos contratos
GHDUUHQGDPHQWRSDUD¿QVKDELWDFLRQDLV
2. O disposto no número anterior não desonera o inquilino do dever de pagamento da renda devida.

ARTIGO 27.º
(Cultos e celebrações religiosas)

ARTIGO 34.º
(Visita a estabelecimentos hospitalares e prisionais)

1. Estão suspensos os cultos e celebrações religiosas na
sua dimensão colectiva, em todos os lugares de culto.
2. O disposto no número anterior não impede o direito à
liberdade de culto na sua dimensão individual.

1. São interditas as visitas a cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares e aos cidadãos presos ou detidos.
2. Os órgãos competentes devem garantir a disponibilização de informação aos familiares sobre a situação dos
cidadãos internados, presos e detidos.

ARTIGO 28.º
(Empregados domésticos)

É permitida a prestação de serviço por empregados
domésticos residentes no domicílio familiar.
ARTIGO 29.º
(Cerimónias fúnebres)

1. São proibidas cerimónias fúnebres com mais de 50
participantes, devendo os funerais realizar-se no período
compreendido entre as 8 horas e as 13 horas.
2. Os órgãos de gestão dos cemitérios adoptam as medidas
necessárias ao cumprimento do disposto no número anterior.
3. Os funerais de pessoas que tenham como causa de
morte a COVID-19 devem ser realizados no período da
tarde, com a participação de um máximo de 50 cidadãos.
ARTIGO 30.º
(Regime excepcional de contratação pública)

1. A aquisição de bens e serviços urgentes necessários
DRFRQWURORHFRPEDWHjSDQGHPLD¿FDVXMHLWDDXPUHJLPH
excepcional.
2. Os bens e serviços essenciais, nomeadamente medicamentos, material hospitalar, material de biossegurança e
demais material essencial, podem ser adquiridos em regime
GHFRQWUDWDomRVLPSOL¿FDGD
3. Compete ao Ministério das Finanças criar as condições para a efectivação do disposto nos números anteriores.
ARTIGO 31.º
5HJXODUL]DomR¿VFDOa posteriori)

1. O pagamento de impostos sobre a importação de bens
DOLPHQWDUHV PHGLFDPHQWRV H RXWURV EHQV HVVHQFLDLV ¿FD
sujeito ao regime de regularização a posteriori.
2. Compete ao Ministério das Finanças garantir os mecanismos de aplicação do disposto no número anterior.
ARTIGO 32.º
(Licenciamento para importação de bens essenciais)

1. A importação de bens alimentares, medicamentos,
PDWHULDOGHELRVVHJXUDQoDHRXWURVSURGXWRVHVVHQFLDLV¿FD
sujeita a um regime excepcional de licenciamento.
2. Compete aos Ministérios das Finanças, da Economia
e Planeamento, dos Transportes e da Indústria e Comércio
H DR %DQFR 1DFLRQDO GH$QJROD GH¿QLU R UHJLPH UHIHULGR
no número anterior, o qual deve privilegiar a facilitação e a
desburocratização.

ARTIGO 33.º
(Protecção de inquilinos)

ARTIGO 35.º
(Transportes colectivos de pessoas e bens)

1. É autorizado o funcionamento dos transportes colectivos urbanos e interprovinciais, públicos e privados, devendo
a sua lotação não exceder 50% da sua capacidade.
2. Os transportes colectivos urbanos funcionam no
período compreendido entre as 5h:00 e as 18 horas.
3. Os transportes ferroviários mantêm-se em funcionamento apenas para a transportação de bens e mercadorias.
4. É proibida a actividade de moto-táxi.
5. Os proprietários das empresas ou dos veículos devem
garantir as condições mínimas de higiene e segurança
sanitária.
6. A violação do disposto no presente artigo por parte de
prestadores de serviço privados pode determinar a apreensão do veículo.
7. O Ministério dos Transportes deve praticar os actos
necessários e adequados para garantir os serviços de transporte de pessoas e bens essenciais, por via dos transportes
terrestres, marítimos e aéreos, assim como a manutenção e
funcionamento dos meios circulantes e das infra-estruturas
essenciais.
ARTIGO 36.º
(Dever de apresentação de documento de trabalho)

1. Os cidadãos que, nos termos do presente Decreto
Presidencial, estão autorizados a circular pela via pública
por razões de serviço devem fazer-se acompanhar de declaração do serviço que comprova a escala de trabalho durante
a vigência do Estado de Emergência e do respectivo passe
de trabalho.
2. Compete às instituições com quem têm vínculo os
cidadãos emitir as declarações referidas no número anterior.
ARTIGO 37.º
(Medidas de protecção individual)

1. É obrigatório o uso de máscaras faciais individuais
nos seguintes casos:
a) Nos mercados;
b) Nos recintos fechados de acesso ao público;
c) Nos transportes colectivos.
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2. As instituições públicas e privadas que se mantenham
em funções, nos termos do presente Diploma, devem garantir
as condições essenciais de protecção individual dos funcionários e respeitar as orientações das autoridades sanitárias,
designadamente em matéria de higiene e biossegurança.
3. O atendimento público deve observar as orientações
sobre o distanciamento entre as pessoas.
ARTIGO 38.º
(Requisição dos Órgãos de Defesa e Segurança)

1. Enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas
Angolanas, autorizo o recurso aos Órgãos de Defesa e
Segurança para a garantia do cumprimento do disposto no
presente Diploma.
2. O Ministério do Interior e o Ministério da Defesa
Nacional e Veteranos da Pátria devem criar as condições
para a efectivação da participação dos Órgãos de Defesa e
Segurança na medida do necessário e proporcional.
ARTIGO 39.º
(Requisição de médicos e enfermeiros reformados)

1. É determinada excepcionalmente requisição civil de
médicos e enfermeiros na reforma.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os
casos de médicos e enfermeiros particularmente vulneráveis
à pandemia COVID-19.
3. Compete ao Ministério da Saúde criar as condições
para a materialização das medidas previstas no presente
artigo.
ARTIGO 40.º
(Acesso ao direito e aos tribunais)

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos articula com os Conselhos Superiores da Magistratura Judicial
e do Ministério Público a adopção das providências adequadas à efectivação do acesso ao direito e aos tribunais, para
salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias lesados ou
ameaçados de lesão.
ARTIGO 41.º
(Suspensão dos prazos de prescrição e caducidade)

Fica suspensa a contagem de quaisquer prazos legais para
prescrição e caducidade de acções e direitos pelo período de
duração do Estado de Emergência.
ARTIGO 42.º
9DOLGDGHGRVGRFXPHQWRVR¿FLDLVFDGXFDGRV

1. Enquanto vigorar o Estado de Emergência, são váliGRV H H¿FD]HV RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV R¿FLDLV DLQGD TXH
caducados:
a) Bilhete de identidade;
b) Carta de condução;
c) Livrete de viatura;
d) Título de propriedade automóvel;
e) Passaporte;
f) Cartão de estrangeiro residente.

2. São igualmente válidos os documentos de suporte
necessários à instrução dos processos para a aquisição dos
documentos referidos no número anterior.
ARTIGO 43.º
(Licenças e autorizações)

Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças,
autorizações ou outro tipo de actos administrativos mantêm-se válidos independentemente do decurso do respectivo
prazo.
ARTIGO 44.º
(Créditos bancários)

(QTXDQWR YLJRUDU R (VWDGR GH (PHUJrQFLD ¿FDP VHP
efeito as interpelações, constituições em mora e execuções
decorrentes do atraso do cumprimento de obrigações que
não possam ser realizadas por decorrência da aplicação das
medidas previstas no presente Diploma.
ARTIGO 45.º
(Inspecção das actividades económicas)

1. Os órgãos competentes de inspecção das actividades económicas mantêm-se em funções e funcionam com o
apoio dos Órgãos de Defesa e Segurança.
2. Devem ser reforçadas as acções de inspecção com
YLVWDDLGHQWL¿FDUHVDQFLRQDUDVSUiWLFDVGHHVSHFXODomRGH
preços pelos estabelecimentos comerciais.
ARTIGO 46.º
(Órgãos de Comunicação Social e dever de informação)

1. Os Órgãos de Comunicação Social, públicos e privados, mantêm-se em funcionamento.
2. Os órgãos competentes de gestão podem adoptar medidas de diminuição do efectivo laboral presencial durante a
vigência do Estado de Emergência, salvaguardando sempre
a prestação dos serviços essenciais.
3. Os órgãos competentes devem, com a regularidade
recomendável, prestar informação pública sobre a evolução
da pandemia em Angola.
ARTIGO 47.º
(Dever de cooperação)

Os cidadãos e as entidades públicas e privadas têm o
dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de
ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela
segurança, protecção civil e saúde pública na pronta satisfaomR GH VROLFLWDo}HV TXH MXVWL¿FDGDPHQWH OKHV VHMDP IHLWDV
pelas entidades competentes para a concretização das medidas do presente Diploma.
ARTIGO 48.º
(Audição de especialistas em saúde pública)

As entidades competentes devem ouvir, com a regularidade possível, especialistas em saúde pública ou em outras
iUHDVD¿QVQHFHVViULDVjDGRSomRGHPHGLGDVSDUDDFRQWHQção da propagação do COVID-19.
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ARTIGO 49.º
(Acções de sensibilização e educação cívico-sanitária)

Os órgãos competentes devem implementar medidas
adicionais com vista a sensibilização e a educação cívico-sanitária dos cidadãos sobre a pandemia por COVID-19,
nomeadamente através dos meios de difusão massiva, públicos e privados, e de outros meios considerados adequados.
ARTIGO 50.º
(Voluntariado)

Sempre que recomendável, podem ser promovidas
acções de voluntariado com vista ao asseguramento das funções essenciais à implementação das medidas previstas no
presente Diploma e de outros que venham a ser tomadas.
ARTIGO 51.º
(Validade das medidas que não contrariam o presente Diploma)

6mRYiOLGDVHH¿FD]HVWRGDVDVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUD
a prevenção e combate à pandemia do COVID-19, desde
que não contrariem o disposto na presente Diploma.
2. Compete aos Departamentos Ministeriais competentes
em razão da matéria e aos Governos Provinciais garantir as
condições, implementar, fazer cumprir e adoptar as medidas
QHFHVViULDVjH¿FiFLDGRSUHVHQWH'LSORPD
ARTIGO 52.º
(Revogação)

São revogados todos os actos praticados pelos Órgãos da
Administração Central e Local que contrariem o disposto no
presente Diploma.
ARTIGO 53.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e
aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas
pelo Presidente da República.
ARTIGO 54.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Presidencial entra em vigor às 00:00
do dia 26 de Abril de 2020.
Publique-se.
Luanda, aos 23 de Abril de 2020.
O Presidente da República, -ඈඞඈ 0ൺඇඎൾඅ *ඈඇඡൺඅඏൾඌ
/ඈඎඋൾඇඡඈ
Despacho Presidencial n.º 62/20
de 24 de Abril

Tendo em conta que o disposto nos n.os 25 e 26 do
Capítulo I do Relatório de Fundamentação do Orçamento
Geral do Estado 2020 da Lei n.º 30/19, de 27 de Dezembro,
que aprova o Orçamento Geral do Estado para o Exercício
de 2020, prevê o Programa Integrado de Intervenção nos
Municípios — PIIM como um subprograma do Programa de
Investimento Público — PIP e uma das principais âncoras
para alavancar o crescimento económico em 2020;
Considerando a natureza operacional, multissectorial e
plurilocalizada do PIIM, no território nacional;
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Havendo necessidade de se reforçar a capacidade institucional dos Municípios, consubstanciada na preparação,
execução e acompanhamento de projectos de construção de
infra-estruturas básicas, indispensáveis ao desenvolvimento
local e, desta forma, criar as premissas para a institucionalização das autarquias, por um lado, e tornar transparentes os
processos concursais e promover um ambiente de negócios
concorrencial, sustentável e saudável, por outro lado;
Considerando a necessidade de se criar, ao nível do
Executivo, uma estrutura que garanta o alinhamento das
orientações estratégicas, operacionalização, acompanhamento e monitorização, bem como a elaboração de relatórios
de progresso, em torno da execução do PIIM;
O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 5 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, o seguinte:
1. É criada a Comissão Interministerial de Coordenação
do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios — PIIM,
coordenada pelo Ministro de Estado para a Coordenação
Económica, coadjuvado pelos Ministros da Administração do
Território e das Finanças e integram as seguintes entidades:
a) Ministro do Interior;
b) Ministro da Economia e Planeamento;
c) Ministro da Agricultura e Pescas;
d) Ministro da Indústria e Comércio;
e) Ministro das Obras Públicas e Ordenamento do
Território;
f) Ministro da Energia e Águas;
g) Ministro dos Transportes;
h) Ministra da Saúde;
i) Ministra da Educação;
j) Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente;
k) Ministra da Acção Social, Família e Promoção da
Mulher;
l) Secretário para o Sector Produtivo do Presidente
da República;
m) Secretário para os Assuntos Económicos do Presidente da República.
2. A Comissão Interministerial tem as seguintes atribuições:
a) Proceder à coordenação geral e executiva do PIIM;
b)'H¿QLUDVSULRULGDGHVHDVOLQKDVRULHQWDGRUDVGH
actuação do GTPIIM;
c) Aprovar os instrumentos e documentos de trabalho
relativos à estratégia de actuação e cronograma
das acções a implementar no quadro do PIIM;
d) Proceder à avaliação periódica da implementação
GDVDFo}HVLQVHULGDVQR3,,0HGH¿QLUDVPHGLdas de correcção de eventuais desvios;
e) Elaborar os relatórios de balanço com a periodiciGDGHVXSHULRUPHQWHGH¿QLGD
f) Outras, superiormente determinadas.

Medidas de execução

Decreto Presidencial n.º 82/20,
de 26 de Março
Determina as medidas de excepção
durante o estado de emergência

CFA.Legal

Decreto Presidencial n.º 86/20,
de 1 de Abril
Abertura de crédito adicional
extraordinário para pagamento das
despesas relacionadas com a
prevenção e combate da Covid-19

CFA.Legal

I SÉRIE – N.º 40 – DE 1 DE ABRIL DE 2020
f) Ministro da Administração do Território:
Secretário de Estado para a Administração
do Território;
Secretário de Estado para as Autarquias
Locais.
g) Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos:
Secretário de Estado para a Justiça;
Secretário de Estado para os Direitos
Humanos.
h) Ministro da Administração Pública, Trabalho
e Segurança Social:
Secretário de Estado para a Administração
Pública;
Secretário de Estado para o Trabalho e
Segurança Social.
i) Ministro da Agricultura e Pescas:
Secretário de Estado para a Agricultura e
Pecuária;
Secretário de Estado para as Florestas;
Secretário de Estado para as Pescas.
j) Ministro da Indústria e Comércio:
Secretário de Estado para a Indústria;
Secretário de Estado para o Comércio.
k) Ministro dos Recursos Minerais, Petróleos e
Gás:
Secretário de Estado para os Recursos
Minerais;
Secretário de Estado para os Petróleos e Gás.
l) Ministro das Obras Públicas e Ordenamento
do Território:
Secretário de Estado para as Obras Públicas;
Secretário de Estado para o Ordenamento
do Território.
m) Ministro da Energia e Águas:
Secretário de Estado para a Energia;
Secretário de Estado para as Águas.
n) Ministro dos Transportes:
Secretário de Estado para o Transporte
Ferroviário;
Secretário de Estado para a Aviação Civil.
o) Ministro das Telecomunicações, Tecnologias
de Informação e Comunicação Social:
Secretário de Estado para as Telecomunicações
e Tecnologias de Informação;
Secretário de Estado para a Comunicação
Social.
p) Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação:
Secretário de Estado para o Ensino Superior;
Secretário de Estado para a Ciência,
Tecnologia e Inovação.
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q) Ministro da Saúde:
Secretário de Estado para a Saúde Pública;
Secretário de Estado para a Área Hospitalar.
r) Ministro da Educação:
Secretário de Estado para o Ensino
Secundário;
Secretário de Estado para a Educação Pré-Escolar e Ensino Primário.
s) Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente:
Secretário de Estado para a Cultura;
Secretário de Estado para o Turismo;
Secretário de Estado para o Ambiente.
t) Ministro da Acção Social, Família e Promoção da Mulher:
Secretário de Estado para a Acção Social;
Secretário de Estado para a Família.
u) Ministro da Juventude e Desportos;
Secretário de Estado para a Juventude;
Secretário de Estado para os Desportos.
v) Secretário do Conselho de Ministros:
Secretário-Adjunto do Conselho de
Ministros.»
ARTIGO 2.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente
da República.
ARTIGO 3.º
(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra em vigor no dia seguinte à
data da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros, em Luanda,
aos 27 de Março de 2020.
Publique-se.
Luanda, aos 31 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Decreto Presidencial n.º 86/20
de 1 de Abril

Havendo necessidade de se proceder à implementação de
mecanismos e medidas para prevenir e conter a transmissão
e a expansão do COVID-19, bem como assegurar as condições mínimas indispensáveis para o combate da pandemia;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 3 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, conjugados com o n.º 1
do artigo 27.º da Lei n.º 15/10, de 14 de Julho (Lei Quadro
do Orçamento Geral do Estado), o seguinte:
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ARTIGO 1.º
(Aprovação de abertura de crédito adicional extraordinário)

É aprovada a abertura de crédito adicional extraordinário, no montante de Kz: 20 000 000 000, 00 (vinte mil
milhões de kwanzas), para o pagamento das despesas relacionadas com a prevenção e combate do COVID-19.
ARTIGO 2.º
(Atribuição de crédito adicional)

O crédito adicional aberto nos termos do artigo anterior é
afecto às Unidades Orçamentais com necessidades inerentes
ao objecto do presente Decreto Presidencial.
ARTIGO 3.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e
aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas
pelo Presidente da República.
ARTIGO 4.º
(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra em vigor no dia seguinte à
data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 30 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Despacho Presidencial n.º 49/20
de 1 de Abril

Considerando que a TAAG-Linhas Aéreas de Angola,
S.A., pretende adquirir 6 (seis) aeronaves de marca Havilland
— Dash — 8, no quadro da reestruturação e diversificação
da sua frota de aeronaves;
Havendo a necessidade de se conceder garantia do
Estado à operação de financiamento para a aquisição das
referidas aeronaves;
O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 5 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, conjugados com o
artigo 38.º da Lei n.º 1/14, de 6 de Fevereiro, que aprova
o Regime Jurídico de Emissão e Gestão da Dívida Pública
Directa e Indirecta, o seguinte:
1. É aprovada a concessão de garantia do Estado
(Garantia Soberana) ao Contrato de Financiamento celebrado entre a empresa TAAG-Linhas Aéreas de Angola,
S.A., e o Sindicato Bancário representado pelo ABSA
Bank Limited, na qualidade de Agente, no valor global de
USD 118 000 000,00 (cento e dezoito milhões de dólares
dos Estados Unidos da América).
2. A Ministra das Finanças é autorizada a negociar e
assinar o Acordo de Garantia com o Sindicato Bancário
financiador, no âmbito do Acordo de Financiamento referido no ponto anterior, em nome e em representação da
República de Angola, com a faculdade de subdelegar.

3. A Ministra das Finanças é autorizada a praticar todos
os actos legais e administrativos previstos na Lei para a emissão e validade da garantia concedida no presente Diploma.
4. Pela emissão da presente Garantia Soberana, a TAAG,
S.A., deve pagar uma taxa no montante correspondente
a 1% do valor do financiamento, nos termos do artigo 44.º
da Lei n.º 1/14, de 6 de Fevereiro, Lei do Regime Jurídico
de Emissão e Gestão da Dívida Pública Directa e Indirecta.
5. A TAAG, S.A., deve reportar mensalmente ao
Ministério das Finanças sobre o grau de execução do Plano
de Reestruturação da Empresa.
6. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e
aplicação do presente Despacho Presidencial são resolvidas
pelo Presidente da República.
7. O presente Despacho Presidencial entra em vigor no
dia seguinte à data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 10 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Despacho Presidencial n.º 50/20
de 1 de Abril

Considerando a necessidade de se assegurar o abastecimento de derivados de petróleo nas Regiões Centro e Sul
do País e permitir a melhoria das condições técnicas operacionais e de segurança da descarga de produtos petrolíferos;
Havendo a necessidade urgente de se prosseguir com as
obras em curso no «TOPSIDE» da Ponte Cais do Namibe,
que se destina à descarga dos navios de combustíveis do
Terminal Oceânico e melhorar a eficiência na prestação
dos serviços logísticos, nos termos dos artigos 1.º e 2.º do
Decreto Presidencial n.º 208/19, de 1 de Julho;
O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 5 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, conjugados com a alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, os artigos 31.º, 33.º, 143.º,
146.º e seguintes, todos da Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, Lei
dos Contratos Públicos, bem como o artigo 37.º da mesma
Lei, alterado pela Rectificação n.º 23/16, de 27 de Outubro,
e com a alínea a) do n.º 2 do Anexo IV, de acordo com a
redacção dada pelo Decreto Presidencial n.º 282/18, de 28
de Novembro, o seguinte:
1. É autorizada a despesa e formalizada a abertura do procedimento de contratação simplificada pelo critério material,
para prosseguir com as obras do contrato de empreitada referente à construção do TOPSIDE da Ponte Cais do Namibe,
no valor de USD 6 923 924,32 (seis milhões, novecentos
e vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro dólares dos
Estados Unidos da América e trinta e dois cêntimos), com o
prazo de execução de 5 meses.

Decreto Presidencial n.º 96/20,
de 9 de Abril
Determinas as medidas transitórias
de resposta ao impacto da COVID-19
sobre o OGE 2020
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Decreto Presidencial n.º 98/20,
de 9 de Abril
Determina as medidas imediatas de
alívio dos efeitos económicos e
financeiros negativos provocados
pela pandemia da COVID-19
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Decreto Presidencial n.º 101/20,
de 14 de Abril
Prorroga o levantamento temporário
da cerca sanitária provincial
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Regulamentação

Decreto Executivo n.º 123/20,
de 30 de Março
Sujeita os bens médicomedicamentosos para a prevenção e
tratamento do coronavírus ao
Regime de Preços Vigiados
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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 consequência 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 perfeitamente 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 interrupção 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 providências 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 alínea 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:
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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 preços, 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 aplicação 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

ARTIGO 2.º
(Âmbito)

8

Batas/avental

28

Pulverizador

9

Batas descartáveis

29

Sabão azul

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

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

ARTIGO 3.º
(Lista dos bens médico-medicamentosos para a prevenção
e tratamento do Coronavírus)

15

Cloreto de sódio 0.9%

35

Termómetro laser

16

Fatos macacos impermeáveis

36

Toucas

17

Hipoclorito de Cálcio 45 kg

37

Toucas descartáveis

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.

18

Incineradores

38

Viseira

19

Lactato de Ringer

39

Vitaminas

20

Lençóis descartáveis

ARTIGO 1.º
(Objecto)

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

A Ministra, Vera Daves de Sousa.

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

CFA.Legal

DIÁRIO DA REPÚBLICA

2326

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Publique-se.
Luanda, aos 19 de Março de 2020.

Decreto Executivo n.º 124/20

A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

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 evitar 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, automaticamente prorrogável por igual período de tempo, se não
houver disposição em contrário, em função do comportamento 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 tarefas 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.

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;

I SÉRIE – N.º 38 – DE 30 DE MARÇO DE 2020
h) Exercícios (disciplinas práticas ou teórico-práticas).
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, advérbios, conjunções... etc.);
Elaborar uma caracterização de cada um dos alunos,
relativamente ao domínio da Matemática (operações matemáticas 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 professores;
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;
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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 recomendadas 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 professores para as devidas orientações.
4. Recomendações para os funcionários administrativos:
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, dependendo do espaço em causa;
c) Fazer o levantamento/actualização da condição
física dos móveis das escolas;
d) Preparar condições para a elaboração, quando chegue a altura, dos quadros de honra dos melhores
alunos;
e) Manter a higiene e a conservação das escolas.
A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

O. E. 0545 - 1/38 - 150 ex. - I.N.-E.P. - 2020

Decreto Executivo n.º 125/20,
de 30 de Março
Recomendações para o
funcionamento das escolas no
período de suspensão das aulas
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Publique-se.
Luanda, aos 19 de Março de 2020.

Decreto Executivo n.º 124/20

A Ministra, Luísa Maria Alves Grilo.

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 evitar 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, automaticamente prorrogável por igual período de tempo, se não
houver disposição em contrário, em função do comportamento 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 tarefas 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.

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-práticas).
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, advérbios, conjunções... etc.);
Elaborar uma caracterização de cada um dos alunos,
relativamente ao domínio da Matemática (operações matemáticas 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 professores;
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;
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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 recomendadas 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 professores para as devidas orientações.
4. Recomendações para os funcionários administrativos:
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, dependendo do espaço em causa;
c) Fazer o levantamento/actualização da condição
física dos móveis das escolas;
d) Preparar condições para a elaboração, quando chegue 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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Decreto Executivo n.º 128/20,
de 1 de Abril
Aprova o Plano de Contingência do
Ministério das Finanças para fazer
face à pandemia do Coronavírus
(COVID-19)
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2. Ao Conselho de Administração da Sonangol, E.P., é
delegada competência para a aprovação das peças do procedimento concursal, verificação da validade e legalidade
de todos os actos praticados no âmbito do referido procedimento, adjudicação das propostas para a celebração do
Contrato citado no ponto anterior, incluindo a assinatura dos
mesmos.
3. O Conselho de Administração da Sonangol, E.P., deve
assegurar os recursos financeiros necessários à execução
do Contrato, bem como deverá reportar ao Ministério das
Finanças o andamento dos trabalhos.
4. As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e
aplicação do presente Despacho Presidencial são resolvidas
pelo Presidente da República.
5. O presente Despacho Presidencial entra em vigor no
dia seguinte à data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 20 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.
Despacho Presidencial n.º 51/20
de 1 de Abril

Considerando que o Despacho Presidencial n.º 133/19,
de 22 de Julho, autorizou a transformação da RECREDIT
— Gestão de Activos (SU), S.A., em sociedade pluripessoal
anónima, com a admissão do Instituto de Gestão de Activos
e Participações do Estado (IGAPE) como novo accionista,
com uma participação de 5% do capital social, passando a
denominar-se RECREDIT — Gestão de Activos, S.A., bem
como a alteração do seu âmbito para dedicar-se, de modo
exclusivo, à gestão de activos financeiros pertencentes ao
Banco de Poupança e Crédito (BPC);
Tendo em conta que por via do referido Despacho
Presidencial foi criado o Comité de Estratégia e Monitorização,
enquanto Órgão Colegial de controlo do Conselho de
Administração a empresa, na condução da estratégia e actos
de gestão, ao qual compete emitir pareceres sobre a aquisição
e recuperação de crédito malparado, assim como a gestão de
activos;
Havendo necessidade de se alterar a alínea a) do n.º 4 do
Despacho Presidencial n.º 133/19, de 22 de Julho, com vista
à melhor adequação da sua composição;
O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 5 do artigo 125.º, ambos da
Constituição da República de Angola, o seguinte:
1. A alínea a) do n.º 4 do Despacho Presidencial
n.º 133/19, de 22 de Julho, passa a ter a seguinte redacção:
«Entidade Independente, com reconhecida idoneidade e conhecimento em matéria de mercado
financeiro, adjudicada em concurso público ou
concurso limitado por convite».
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2. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e
aplicação do presente Despacho Presidencial são resolvidas
pelo Presidente da República.
3. O presente Despacho Presidencial entra em vigor no
dia seguinte à data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 30 de Março de 2020.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Decreto Executivo n.º 128/20
de 1 de Abril

Considerando que a Organização Mundial da Saúde
declarou a infecção causada pelo vírus COVID-19 como
Pandemia Mundial, situação elevada para calamidade
pública para todos os países do mundo;
Tendo em conta que o Presidente da República através
do Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, declarou Estado de Emergência Nacional com a duração de 15
(quinze) dias, contados de 27 de Março de 2020, com fundamento no facto de o País atravessar no presente momento
uma situação de iminente calamidade pública;
Havendo necessidade de se criar condições para a continuidade dos serviços no Ministério das Finanças, sem pôr
em risco a preservação da saúde dos trabalhadores, nos termos do Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março,
que define as Medidas de Excepção e Temporárias para a
Prevenção e o Controlo da Propagação da Pandemia do
COVID-19;
Em conformidade com os poderes delegados pelo
Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da
Constituição da República de Angola, conjugado com os
n.os 1 e 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de
Outubro, e do artigo 45.º do Decreto Presidencial n.º 82/20,
de 26 de Março, bem como da alínea d) do n.º 1 do artigo 6.º
do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 31/18, de 7 de Fevereiro,
determino:
ARTIGO 1.º
(Aprovação)

É aprovado o Plano de Contingência do Ministério
das Finanças para fazer face à pandemia do Coronavírus
(COVID-19), aplicável aos Serviços Centrais, Delegações
Provinciais e Órgãos Superintendidos do Ministério das
Finanças.
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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 competências que lhes permitam lidar com um cenário
de infecção;
c) Definir procedimentos e responsáveis que assegurem 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, assegurando, 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 Comunicação 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 rotatividade do pessoal técnico.
3. Sem prejuízo do referido do n.º 1, os titulares de cargos 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 desenvolva 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 informáticos 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 essenciais de protecção individual dos funcionários em matéria
de higiene e biossegurança, designadamente, pela disponibilização 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, aprovado 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 diversos serviços do Ministério.
ARTIGO 6.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente 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 medidas decorrentes do Estado de Emergência, declarado pelo
Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, e as medidas 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 pandemia 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;

Decreto Executivo n.º 129/20,
de 1 de Abril
Determina as medidas de excepção
para o sector dos transportes
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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 competências que lhes permitam lidar com um cenário
de infecção;
c) Definir procedimentos e responsáveis que assegurem 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, assegurando, 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 Comunicação 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 rotatividade do pessoal técnico.
3. Sem prejuízo do referido do n.º 1, os titulares de cargos 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 desenvolva 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 informáticos 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 essenciais de protecção individual dos funcionários em matéria
de higiene e biossegurança, designadamente, pela disponibilização 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, aprovado 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 diversos serviços do Ministério.
ARTIGO 6.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação do presente 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 medidas decorrentes do Estado de Emergência, declarado pelo
Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, e as medidas 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 pandemia 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;
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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 excepção 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, ferroviárias, 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 concretas 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 território nacional.
ARTIGO 3.º
(Serviços mínimos)

Para efeitos do presente Diploma, consideram-se serviços 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 colectivos 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 presente Decreto Executivo.
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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 marítima, operações de carga e descarga;
b) Movimentação de mercadorias e o reacondicionamento de cargas que, por razões de segurança, se
torne necessário efectuar em navios arribados;
c) Intervenções de carácter operacional, cuja efectivação 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 posteriores, 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 operacionalidade das ligações intermunicipais a nível
nacional;
c) Serviços e transporte de mercadoria e carga,
movimento de carga e descarga, local e interprovincial;
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 passageiros 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) passageiros, dos 60 (sessenta) lugares disponíveis;
c) É permitida a circulação do transporte intermunicipal de passageiros em autocarros,
devendo transportar apenas 8 (oito) passageiros 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 transporte interprovincial de passageiros;
e) Fica autorizada a circulação do serviço de
transportes colectivo de trabalhadores, em
regime de aluguer, contrato ou veículos próprios, por parte de entidades empresariais
públicas ou privadas, respeitando as limitações 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 superfícies mais tocadas, tais como corrimão das
portas, as pegas do interior, partes superiores 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 disponibilizarem 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 observância 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) lugares, e para os veículos de 9 (nove) lugares
devem transportar apenas 3 (três) passageiros, 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 pontos 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 superiores 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 periurbanos, a circulação do serviço de transporte de
passageiro em motorizada «moto-táxi»;
b) A título excepcional poderá tolerar-se o transporte 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, nomeadamente 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 materiais 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 transporte de mercadorias nos postos fronteiriços,
devendo ser cumpridas as instruções de prevenção que forem orientadas pelas equipas
de controlo sanitário colocadas nas fronteiras
terrestres;
d) Estão vedadas as saídas do território nacional 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, domicílio ou sede e Número de Identificação
Fiscal do remetente e respectivos contactos telefónicos;
ii. Designação comercial dos bens, com indicação 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 emissão de documento de transporte adicional
em papel, identificando a alteração e o documento alterado;
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i) Os operadores de serviços de transportes de
mercadorias 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 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 destinados à entrega ao domicílio de bens
alimentares, medicamentos, água, correspondência, 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 empresas, sob sua supervisão;
m) Na sequência do número anterior, as empresas que integram o Subsector Marítimo e
Portuário, dada a natureza das suas actividades, 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 circulação entre a residência e o local de trabalho,
sendo de qualquer modo garantidas por estas
empresas as condições de laboração em segurança 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 operadores, prevenindo a especulação e eventuais
abusos na prestação dos seus serviços, coordenando 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 serviços 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 monitorização 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 navegante;
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 monitorização da actividade marítima e portuária do País;
b) A coordenação, acompanhamento e a monitorização 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 necessidades, 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 nacionais;
j) A operação de segurança e fiscalização das embarcações 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 monitorização 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 assegurar a coordenação, o acompanhamento e a monitorização
da actividade dos transportes colectivos da logística de mercadorias 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 actividades relacionadas com o presente Estado de Emergência,
deve coordenar a sua actuação com as entidades reguladores
de cada subsector do Ministério dos Transportes, em cooperação 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 seguintes 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 necessidade 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 expedidores têm de autorizar a entrega — sempre que
se trate de um BL nominal, não dirigido a um

I SÉRIE – N.º 40 – DE 1 DE ABRIL DE 2020
Banco e que não configure portanto uma venda
com Crédito Documentário (CDI) — com um
simples «Telex Release», que confere a capacidade 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 autorização 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 contribuindo 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 Carregadores (CNC), possam ser enviados por via digital;
g) Excepção feita à entrega obrigatória do BL original, 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 operação das cargas, nomeadamente no respeitante
à sua taxação e facturação.
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4. Terminais:
a) Deverão deixar de exigir aos recebedores a apresentação 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 respectiva 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 validade 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 anteriores, 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 Nacional 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 passageiros fica sujeita às seguintes regras:
1. Todos os veículos de mercadorias e passageiros autorizados 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 pulverizadores agrícolas de costas;
e) Lenços de papel;
f) Sacos de lixo identificados para deposição de resíduos potencialmente contaminados.
2. Todos os operadores devem capacitar os seus colaboradores, incluindo condutores ou, em sua substituição, um
elemento da tripulação, para identificação de casos suspeitos, nomeadamente através do reconhecimento dos sintomas
que apresentam, bem como para adopção de medidas preventivas com vista à redução do risco de contaminação.
3. No caso de partilha de veículo, embarcação, carruagem 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 restantes 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 formulário 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 observados os seguintes procedimentos:
a) Devem ser efectuados todos os esforços para minimizar 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 temporário 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 consideradas 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 oficinal junto dos agentes comerciais licenciados pelo Sector;
2. Em caso de incumprimento, pelas entidades enunciadas no número anterior, o Ministro dos Transportes poderá
recorrer às autoridades competentes, tendo em vista o cumprimento 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 qualquer órgão sob sua tutela;
4. No âmbito da parceria social, sempre que necessário, 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 conectados 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 portos 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 necessário 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 actualização 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.
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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 colaboradores, 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 existência de casos suspeitos.
A nível do Sector, o Ministério dos Transportes recomenda as seguintes medidas, que devem ser adoptadas pelos
diferentes operadores do sistema de transportes, colaboradores 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 instalações;
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 sintomas 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 superfícies 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 apresentarem febre, tosse ou dificuldade respiratória.
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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 superfícies 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 disponibilizarem 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 presença de casos suspeitos de coronavírus;
f) Durante o processo de controlo, entrada e saída de
cidadãos no território nacional, devem ser verificados com máxima atenção os documentos de
viagem, sobretudo o passaporte;
g) Para os passageiros provenientes de país abrangido 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 destacadas na fronteira;
h) Os passageiros devem ser informados/sensibilizados 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 trabalhadores 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 epidemiológico.
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 imediato 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. esclarecimentos prestados aos operadores, consumidores,
etc.);
e) A redução da força de trabalho em 60% do Ministério 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 estritamente fundamentais;
j) A recomendação aos colaboradores para a redução
ao mínimo da permanência em locais públicos e
com grande concentração de pessoas.
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V. Trabalho Remoto
Face à especificidade do Sector, para garantir que os serviços 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 eficaz, 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 — Procedimentos para Assistência aos Voos de Carga, aos
Voos Indispensáveis por Razoes Humanitárias,
ou que Estejam ao Serviço da Execução da Politica Externa de Angola;
b) Circular de Informação Aérea n.º 007 — Procedimentos 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 Regulares de Passageiros;
b) Circular n.º 3 — Medidas a Adoptar nos Transportes Rodoviários Ocasionais de Passageiros
–– Táxis Colectivos e Personalizados;
c) Circular n.º 4 — Transportes Rodoviários de Mercadorias.
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 sector 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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Decreto Executivo n.º 141/20,
de 9 de Abril
Determina as medidas concretas de
excepção e temporárias para os
órgãos do Ministério do Interior
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Decreto Executivo n.º 143/20,
de 9 de Abril
Determina as medidas a aplicar pelos
comerciantes e prestadores de
serviços, no período que durar o
estado de emergência
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Decreto Executivo n.º 148/20,
de 14 de Abril
Suspende as actividades lectivas
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Circular n.º 6/2020,
de 13 de abril de 20,
da Direcção Nacional de Saúde Pública
Sobre a utilização de máscaras
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REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DIRECÇÃO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

GABINETE DA DIRECTORA

CIRCULAR Nº 06 /2020
SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS NO ÂMBITO DO COVID-19
O País registou, até esta data, a ocorrência de 19 casos positivos de Covid-19. Todos os casos
referem-se a cidadãos provenientes de países com circulação do vírus.
A doença do COVID-19 transmite-se tanto por via respiratória através de gotículas expelidas
durante o espirro e a tosse de pessoas infectadas ou por contacto com superfícies contaminadas.
Qualquer pessoa está exposta ao risco de infecção desde que esteja em contacto com pessoa
infectada.
Tendo em vista a redução da transmissão entre a população, baseando-se em experiências de
alguns países (Eslováquia, Hong-Kong, China, Macau, Taiwan, Singapura) que demonstraram a
redução da transmissão da doença em 25% com o uso generalizado da máscara , a Direcção
Nacional de Saúde Pública esclarece o seguinte:
-

-

As pessoas assintomáticas ou com sintomas leves podem transmitir a doença;
O uso da máscara por si só não protege da transmissão da doença se não forem cumpridas as
outras medidas de prevenção, como a lavagem das mãos com água e sabão, o distanciamento
social, a desinfecção de superfícies, tossir ou espirrar num lenço de papel e colocá-lo
imediatamente no lixo;
A máscara quando usada de forma correcta e generalizada, pode reduzir em 25%, a transmissão
da doença;
Até ao momento não existe disponibilidade para testagem massiva à população nem para a
distribuição de máscaras;
As máscaras indicadas para a prevenção destinam-se ao uso pelos profissionais de saúde
e outros parceiros envolvidos na resposta (busca de casos suspeitos e seguimento dos
contactos).

A Direcção Nacional de Saúde Pública no âmbito das competências que lhe são atribuídas pela
Lei 5/87 de 23 de Fevereiro (Regulamento Sanitário Nacional) e pelo Decreto Presidencial 21/18 de
30 de Janeiro (Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde),
DETERMINA:
A. Profissionais de Saúde
1. As Autoridades Sanitárias de todas as unidades sanitárias do Sistema Nacional (públicas
e privadas) devem garantir os materiais de protecção individual e de biossegurança ao
pessoal, de acordo com o nível e tipo de exposição;
2. É obrigatório o uso de máscara facial tipo cirúrgica, pelo pessoal de saúde que realiza a
triagem de doentes com sintomas respiratórios, respeitando o distanciamento de, pelo
menos, 1 metro.
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3. É obrigatório o uso de máscara tipo N95 ou FFP 2 pelo pessoal de saúde que atende doentes
suspeitos ou confirmados da COVID-19 ou realiza procedimentos geradores de aerossol
como entubação, extubação, nebulizações e ventilação manual de alto nível. Este pessoal
deve também utilizar luvas, óculos de protecção ou viseira plástica, toca cirúrgica, batas e
cobre botas descartáveis.
4. O pessoal de saúde deve higienizar as mãos antes de cada procedimento de atendimento
directo ao doente e após qualquer actividade ou contacto que potencialmente cause
contaminação das mãos, incluindo a remoção da máscara
5. A máscara deve ser removida e descartada diariamente ou antes se estiver suja, molhada,
danificada ou causando dificuldade para respirar.
6. O pessoal de saúde deve tomar cuidado para não tocar na máscara. Se tocar ou ajustar a
máscara, deve realizar imediatamente a higiene das mãos.
B. População em geral
1. Para reduzir a cadeia de contágio, toda a população é encorajada a usar máscaras faciais
quando estiver na rua, nos mercados, nos transportes públicos, nos bancos, nas lojas, no
local de trabalho, e em outras situações.
2. As máscaras podem ser fabricadas localmente utilizando dois retângulos de tecido de
algodão sobrepostos de 25 cm por 15 cm de tamanho e colocando tiras de tecido ou elástico
para amarrar por detrás da cabeça.
3. Lavar as mãos com água e sabão ou desinfectar com álcool gel antes de colocar a máscara
e depois de retirar a mesma. Não tocar na parte dianteira da máscara. Se isso acontecer,
lavar ou desinfectar as mãos imediatamente.
4. A máscara deve ser removida se estiver suja, molhada ou danificada. As máscaras
descartáveis devem ser eliminadas diariamente.
5. As máscaras artesanais são confeccionadas em pano, de preferência de algodão e
reforçadas em duas camadas. São de uso individual e, neste caso, cada pessoa deve ter
mais do que uma máscara para permitir a lavagem.
6. Após o uso, as máscaras devem ser colocadas numa solução de lixívia em água durante,
pelo menos, 10 minutos e deixadas secar (a solução prepara-se com 4 colheres de chá de
lixívia por litro de água) e passadas a ferro antes da sua utilização.
Esta circular deve ser divulgada a nível de todas as unidades sanitárias públicas e privadas do
País.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DA DIRECTORA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA, EM LUANDA, AOS 13 DE ABRIL DE 2020.
A DIRECTORA NACIONAL

HELGA REIS FREITAS
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Decreto Executivo 149/20,
de 14 de Abril
Quarentena aplicada em virtude de
deslocações entre províncias
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Decreto Executivo n.º 153/20,
de 17 de Abril
Medidas excepcionais e transitórias
no âmbito da contratação pública
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Circular n.º 3/GMF/2020,
de 21 de Abril
Suspensão da execução dos
contratos celebrados e dos
procedimentos de contratação
pública sem financiamento
assegurado
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Decreto Executivo n.º 157/20,
de 22 de Abril
Regime excepcional para o
pagamento de propinas na
instituições privadas e públicoprivadas que prestam serviços de
educação
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Comunicado do BNA no contexto do
estado de emergência do país
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COMUNICADO DO BANCO NACIONAL
DE ANGOLA NO CONTEXTO DO
ESTADO DE EMERGÊNCIA DO PAÍS
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 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.

Aviso do BNA n.º 10/20
Concessão de crédito à economia
real
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PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, I SÉRIE, N.º 42, DE 3 DE ABRIL

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

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

CFA.Legal

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.

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
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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 do BNA n.º 5/20
Isenção temporária de limites por
instrumento de pagamento na
importação de bens alimentares,
medicamentos e material de
biossegurança
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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.

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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Carta circular n.º 02/DCC/2020,
18 de Abril
Sobre a liquidação de cartas de
crédito
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CARTA-CIRCULAR N.º 02/DCC/2020, 18 de Abril
Assunto: Liquidação de cartas de crédito
Considerando que:
O Aviso 11/2014, de 17 de Dezembro, sobre requisitos específicos para operações de crédito, no nº 1 do artigo 8º refere que
“As instituições ficam expressamente impedidas de realizar operações de crédito, por desembolso, em moeda estrangeira,
em quaisquer prazos e para quaisquer finalidades de crédito.”
O Aviso 5/2018, de 17 de Julho sobre Regras e Procedimentos Aplicáveis às Operações Cambiais de Importação e Exportação
de Mercadoria, no nº 5 do artigo 8º refere que: “Sempre que seja vendida moeda estrangeira, a liquidação da operação deve
ser efectuada por débito da conta em moeda nacional do importador, no momento da liquidação da transacção sobre o
estrangeiro.”
O Instrutivo 4/2019 de 26 de Abril sobre a concessão de crédito, na alínea a) do parágrafo 1.5 refere que “Não é permitida a
concessão de crédito com capital indexado a uma moeda estrangeira.”
O Banco Nacional de Angola vem esclarecer o seguinte:
1.

Qualquer liquidação de uma carta de crédito a favor do exportador obriga ao débito da conta em moeda nacional
do importador nessa mesma data, à taxa de câmbio de venda da moeda estrangeira em vigor na instituição
financeira bancária nessa data. Ou seja, a instituição financeira bancária é obrigada a vender a moeda estrangeira
ao importador na data da liquidação da responsabilidade sobre o estrangeiro. Esta regra aplica-se
independentemente de a instituição financeira bancária ter utilizado a sua posição cambial para a liquidação da
referida responsabilidade ou ter comprado moeda estrangeira especificamente para o efeito.

2.

No caso de o importador não ter um saldo em conta suficiente para cobrir a liquidação referida no ponto anterior, a
instituição financeira bancária deve conceder um crédito em moeda nacional, no valor do déficit verificado na conta
do cliente em moeda nacional, não podendo este valor ser indexado a qualquer moeda estrangeira.

3.

De modo a cumprir com as disposições cambiais vigentes, todas as situações actualmente registadas nos livros das
instituições financeiras bancárias que contrariam o acima exposto devem ser imediatamente regularizadas, de
forma a que o valor do crédito concedido ao importador seja o contravalor em moeda nacional na data da
liquidação em moeda estrangeira ao abrigo da carta de crédito deduzido do saldo na sua conta na mesma data,
disponível para o referido pagamento.

4.

O Banco Nacional de Angola reitera que o incumprimento da regulamentação em vigor sujeita as instituições
financeiras bancárias às penalizações e sanções dispostas na Lei Cambial e na Lei de Bases das Instituições
Financeiras.

5.

Os importadores que se sintam lesados, podem apresentar as suas reclamações junto do Departamento de
Conduta Financeira do Banco Nacional (reclamações@bna.ao).

Luanda, 18 de Abril de 2020

Comunicação do BNA, de 11 de Abril
Sobre Regras para Pagamento de
Serviços de Assistência Técnica
Estrangeira ou de Gestão
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Novas Regras para Pagamento
de Serviços de Assistência
Técnica Estrangeira ou de
Gestão
Considerando que o Decreto Presidencial n.º 98/20, de 9 de Abril,
revoga o Decreto Presidencial n.º 273/11, de 27 de Outubro, que
aprova o Regulamento sobre a Contratação de Prestação de
Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão, o Banco
Nacional de Angola reitera e informa o seguinte:

1. Todos os pagamentos ao estrangeiro ao abrigo dos
Contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica
Estrangeira ou de Gestão abrangidos pela supracitada
legislação devem ser tratados junto dos bancos
comerciais,
de
acordo
com
os
procedimentos
estabelecidos no Aviso n.º 2/2020, de 17 de Janeiro, que
estabelece as Regras e Procedimentos para a Realização de
Operações Cambiais de Invisíveis Correntes por Pessoas
Colectivas.
2. Fica dispensado de qualquer procedimento de
licenciamento prévio, quer pelo Ministério da Economia e
Planeamento, quer pelo Banco Nacional de Angola, o
pagamento de serviços ao estrangeiro, nos termos de
contratos abrangidos pela legislação acima mencionada.

Em caso de quaisquer dúvidas, deve ser contactado o
Departamento de Controlo Cambial do Banco Nacional de Angola
através do seguinte e-mail: dcc@bna.ao

https://www.bna.ao/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=175&idl=1&idi=16798
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Medidas adoptadas
pelo CSMJ

Resolução do Conselho Superior de
Magistratura Judicial,
25 de Março de 2020
Sobre o funcionamento dos Tribunais
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Resolução n.º 1/20, de 22 de Abril, do
Conselho Superior da Magistratura
Judicial
Recomendações aos magistrados
judiciais
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Comunicações

AGT – COMUNICADO
GCI em 27/03/2020
Horário de atendimento ao
contribuinte durante o estado de
emergência

CFA.Legal

Horário de atendimento ao
contribuinte durante o estado de
emergência
COMUNICADO
Por GCI em 27/03/2020.
A
Administração Geral
Tributária informa que,
durante o Estado de
emergência
decretado
pelo Titular
do
Poder
Executivo, o atendimento
ao público será efectuado
apenas no período das
08h00 às 13h00 nas
Repartições Fiscais
e
Delegações Aduaneiras, de
forma a garantir os serviços
mínimos.
Para o cumprimento das
obrigações tributárias, os contribuintes devem optar pelos nossos canais
remotos, nomeadamente:
Central de Apoio ao Contribuinte
Horário: 8.00h - 14.00h
Tlm: 923 16 72 72
E-mail: agt.callcenter@minfin.gov.ao

Portal do Contribuinte
Horário: Disponível 24h
Site: https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao

Sistema Asycuda para o DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS
Horário: Disponível 24h

E-mail: enpa.tecnica@minfin.gov.ao ou enpa.funcional@minfin.gov.ao
A prevenção é um dever de todos nós, juntos somos mais fortes no combate ao
COVID-19. Use os nossos canais alternativos para a liquidação dos seus
tributos.
GABINETE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, em Luanda, aos 27 de
Março de 2020.

https://agt.minfin.gov.ao/PortalAGT/#!/sala-de-imprensa/noticias/7395/horario-deatendimento-ao-contribuinte-durante-o-estado-de-emergencia

AGT – COMUNICADO
GCI em 02/04/2020
Procedimentos para o
desalfandegamento de mercadorias
durante o estado de emergência
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Procedimentos para o
desalfandegamento de
mercadorias durante o
estado de emergência

COMUNICADO
Por GCI em 02/04/2020.
Com vista a garantir uma prestação de serviço célere e adequada ao momento que o País e o
mundo atravessam relativamente à pandemia do COVID-19, a Administração Geral Tributária
(AGT) vem, por meio desta nota, informar o seguinte:
1. As Delegações Aduaneiras dos Aeroportos e Portos, assim como os Postos Fronteiriços
devem garantir os serviços mínimos para permitir a saída imediata das mercadorias,
particularmente, as que forem importadas, exclusivamente, para acudir a pandemia do
COVID – 19;
2. Devem igualmente proceder ao desalfandegamento célere, priorizando os
medicamentos, equipamentos hospitalares e produtos alimentares;
3. A ausência de documentação não deve condicionar o desalfandegamento das
mercadorias, pelo que, fica temporariamente suspensa, a exigência dos documentos de
suporte ao DU, mantendo-se obrigatório apenas o BL, Carta de Porte e Factura
Comercial, até que a situação se normalize;
4. Fica também suspenso, temporariamente, todo o serviço de Inspecção Física de
mercadorias;
5. Informamos que o processo de desoneração da documentação, não isenta o
cumprimento das obrigações (pagamentos) junto dos demais operadores económicos.
Em
caso
de
dúvidas
poderemos
ser
contactos
através
electrónicos enpa.tecnica@minfin.gov.ao ou enpa.funcional@minfin.gov.ao.

dos

correios

GABINETE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, em Luanda, aos 02 de Abril de 2020.

Link de acesso:
https://agt.minfin.gov.ao/PortalAGT/#!/sala-de-imprensa/noticias/7412/procedimentos-para-odesalfandegamento-de-mercadorias-durante-o-estado-de-emergencia

AGT – Nota Informativa
GCI em 13/04/2020
Principais medidas tributárias no
âmbito da resposta e alívio do
impacto económico provocado pela
pandemia da COVID-19
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Principais medidas
tributárias no âmbito da
resposta e alívio do
impacto económico
provocado pela
pandemia da COVID-19

Nota Informativa
Por GCI em 13/04/2020.
No âmbito das acções destinadas a mitigar o impacto da COVID-19, o executivo aprovou, por
via dos Decretos Presidenciais n.º 96/20, de 9 de Abril – Medidas Transitórias de Resposta ao
Impacto da COVID-19 sobre o OGE e n.º 98/20, de 9 de Abril –Medidas de Alívio do Impacto
Económico Provocado pela Pandemia da COVID-19 sobre as Empresas, as Famílias e o
Sector Informal da Economia, as seguintes medidas de impacto fiscal:

1. Isenção do pagamento do IVA e dos direitos aduaneiros as mercadorias importadas para fins
de ajuda humanitária e doações, sendo as referidas mercadorias, incluindo as produzidas
localmente, os serviços e fundos monetários disponibilizados para o mesmo fim, consideradas
como custo fiscalmente dedutíveis em sede de Imposto Industrial (n.º 4, do artigo 2.º, do DP
n.º 96/20, de 9 de Abril);

2. Suspensão das exportações de bens alimentares nacionalizados, bem como de
medicamentos e equipamentos médicos, incluindo os transportados pelos habitantes de zonas
fronteiriças (artigo 4.º, do DP n.º 96/20, de 9 de Abril);

3. Extensão do prazo limite do pagamento do Imposto Industrial para os contribuintes do grupo
B para 29 de Maio de 2020 (ponto i), do n.º 1 da alínea a) da medida 1, do DP n. º 98/20, de
9 de Abril);

4. Extensão do prazo limite do pagamento do Imposto Industrial para os contribuintes do grupo
A para 30 de Junho de 2020, (ponto ii), do n.º 1 da alínea a) da medida 1, do DP n.º 98/20,
de 9 de Abril);

5. Atribuição de crédito fiscal de 12 meses sobre o valor do IVA aos contribuintes que
efectuarem o pagamento deste imposto na importação de bens de capital e de matéria-prima
que sejam utilizados para a produção dos bens da cesta básica definidos no Decreto
Presidencial n.º 23/19, de 14 de Janeiro (ponto iii), do n.º 1 da alínea a) da medida 1, do DP
n.º 98/20, de 9 de Abril);

6. Permitir o pagamento do Imposto Predial Urbano em quatro parcelas, a primeira até ao final
do mês de Abril, a segunda até ao final de Junho, a terceira até final de Agosto e a última até
final de Outubro (n.º 6 do artigo 117 do Código do IPU);

AGT exorta aos contribuintes apenas a dirigirem-se as Repartições Fiscais e Delegações
Aduaneiras em caso de extrema necessidade, recomendando que para cumprimento das
obrigações tributárias, os contribuintes devem optar, preferencialmente, pelos nossos canais
remotos, nomeadamente:
•

Central de Apoio ao Contribuinte

Horário: 8.00h - 14.00h
Tlm: 923167272
E-mail: agt.callcenter@minfin.gov.ao

•

Portal do Contribuinte

Horário: Disponível 24h
Site: https://portaldocontribuinte.minfin.gov.ao

•

Sistema Asycuda para o DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS

Horário: Disponível 24h
E-mail: enpa.tecnica@minfin.gov.ao ou enpa.funcional@minfin.gov.ao
A prevenção é um dever de todos nós, juntos somos mais fortes no combate ao COVID-19. Use
os nossos canais alternativos para a liquidação dos seus tributos.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, em Luanda, 13 de Abril de 2020.

--- --Nota:
Link de acesso
https://agt.minfin.gov.ao/PortalAGT/#!/sala-de-imprensa/noticias/7446/principaismedidas-tributarias-no-ambito-da-resposta-e-alivio-do-impacto-economicoprovocado-pela-pandemia-da-covid-19
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Introdução
1. A maior parte dos países do mundo enfrenta a pandemia provocada pelo
coronavírus, Covid-19, uma doença respiratória infecciosa grave, que infectou
até ao momento mais de um milhão de pessoas no mundo e provocou a morte
de mais de sessenta mil pessoas.
2. A doença respiratória que teve início na China, na cidade de Whuan, mas
rapidamente estendeu-se com grande impacto por diversos países do mundo, é
caracterizada por ter um processo de contágio extremamente acelerado,
crescendo em progressão geométrica, o que contrasta com a capacidade de
atendimento dos sistemas sanitários nacionais.
3. Na maioria dos países afectados, incluindo Angola, as autoridades responderam
adoptando medidas extremas de isolamento e encerramento de parte relevante
das actividades económicas, na tentativa de travar o contágio generalizado da
doença e salvar o maior número, possível, de vidas humanas.
4. O resultado da paralisação quase generalizada da economia mundial, sobretudo
dos seus principais motores de crescimento, com destaque para a China, a União
Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos, vai inevitavelmente conduzir à
recessão da economia global.
5. Antes do impacto da pandemia do coronavírus o FMI projectava o crescimento
da economia mundial em 3,3% para o ano 2020, com 6% de crescimento para a
China, 1,3% e 2% para a Europa e os Estados Unidos, respectivamente. Mas,
depois da rápida expansão da pandemia do coronavírus, todas as previsões
apontam consensualmente para um ano 2020 marcado por uma profunda
recessão global, com uma contracção mais acentuada nos dois primeiros
trimestres do ano, estando a recuperação da actividade económica fortemente
condicionada à capacidade dos Estados afectados conterem a expansão da
pandemia.
6. A actividade económica em Angola, ainda muito dependente do sector
petrolífero, tem sido fortemente impactada pelos preços substancialmente mais
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baixos do petróleo (principal fonte de receita) que se vem verificando, desde
final de Fevereiro de 2020. Deste modo, espera-se que em 2020 Angola venha a
registar mais um ano de recessão.
7. O presente documento tem por objectivo apresentar medidas de carácter
imediato que o Governo de Angola adopta em resposta aos efeitos da pandemia
do coronavírus, Covid-19, sobre o sector real da economia, por porta a facilitar a
candidatura a essas medidas.

8. Além desta secção introdutória este documento está estruturado em duas
secções, que descrevem as medidas que o Governo adopta para mitigar os
efeitos negativos do choque externo sobre as Empresas e os Particulares.
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A. Medidas para o Sector Produtivo
(Empresas)
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1.

Medidas de alívio no pagamento de impostos e
contribuições
1.1

Medidas de alívio fiscal

Com o objectivo de desanuviar a pressão sobre a tesouraria com
obrigações tributárias (alívio fiscal), são adoptadas as seguintes
medidas.
1.1.1

alargar, para dia 29 de Maio de 2020, o prazo limite da
liquidação final das obrigações declarativas do Imposto
Industrial para as empresas do Grupo B.

1.1.2

alargar, para dia 30 de Junho de 2020, o prazo limite da
liquidação final das obrigações declarativas do Imposto
Industrial para as empresas do Grupo A.

1.1.3

atribuir crédito fiscal de 12 meses para as empresas sobre o
valor do IVA a pagar na importação de bens de capital e de
matéria-prima que sejam utilizados para a produção de bens
da cesta básica.

1.2

Medidas de Alívio no Pagamento de Salários
Com o objectivo de desanuviar a pressão sobre a tesouraria
com o pagamento de contribuições para a Segurança Social
(alívio no pagamento de salários), é adoptada a seguinte
medida.
Autorizar o diferimento do pagamento da Contribuição para a
Segurança Social (contribuição de 8% do total da folha salarial) referente
ao 2º Trimestre de 2020, para pagamento em seis parcelas mensais,
durante os meses de Julho a Dezembro de 2020, sem formação de juros.
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2. Medidas de Apoio Financeiro às Empresas
Com o objectivo de assegurar o apoio financeiro para a manutenção
mínima dos níveis de actividade das micro, pequenas e médias empresas do
sector produtivo, são alocados recursos totais de cerca de 488 mil milhões de
Kwanzas, distribuídos pelas seguintes iniciativas de apoio financeiro.

2.1

O FADA disponibiliza uma linha de crédito para a
agricultura familiar
O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, disponibiliza
uma linha de crédito de 15 mil milhões de Kwanzas, para o
financiamento às explorações agropecuária familiares, com taxa de
juros não superior a 3%, sendo o principal instrumento de
financiamento deste tipo de produtores, com tramitação célere e para
pacotes de financiamento na dimensão dos mesmos.
O FADA disponibiliza uma linha de crédito para agricultura
familiar:
Para apoiar as Explorações Agropecuárias Familiares
 Montante da linha: 15 mil milhões de Kwanzas
 Prazo: Negociável caso-a-caso
 Carência: Negociável caso-a-caso
 Taxa de Juro: até 3%

2.2

Linha de crédito BDA para compra de produtos para
Pequenas e Médias Empresas
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O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, disponibiliza uma linha
de crédito de 17,6 mil milhões de Kwanzas, com uma taxa de 9% e
maturidade de 2 anos, carência de capital de 180 dias, para financiar a
compra dos operadores do comércio e distribuição aos produtores
nacionais dos seguintes produtos: milho, trigo, arroz, açúcar, cana-deaçúcar, massambala, massango, matata rena, batata doce, mandioca,
feijão, ginguba, girassol, soja, banana de mesa, banana pão, manga,
abacate, citrinos, mamão, abacaxi, tomate; cebola alho, cenoura,
beringela, repolho, pepino, couve, carne bovina, carne caprina, carne
ovina e carne suína, aves, ovos ( de galinha), mel, carapau, sardinela,
sardinha do reino, atum, caxuxu, corvinas, garoupas, pescadas,
roncadore, linguado, peixe-espada, lagosta, gamba costeira, camarão,
alistado, caranguejo, choco, lulas e polvos, cacusso ( espécies dos
géneros oreochromis e tilápia) e bagre ( darias gariepinus).
O BDA disponibiliza linhas de crédito para apoiar a compra de
produtos, insumos e serviços para pequenas e médias empresas

2.3



Montante da linha: 17,6 mil milhões de Kwanzas



Prazo: 2 anos



Carência: 180 dias



Taxa de Juro: 9%

Linha de crédito BDA para compras de produtos pelas
cooperativas familiares
O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, disponibiliza uma linha
de crédito de 8,8 mil milhões de Kwanzas, com uma taxa de 9%,
maturidade de 2 anos, carência de capital de 180 dias, para financiar as
compras das cooperativas de produtores familiares e dos empresários
agropecuários de pequena e média dimensão a fornecedores de
sementes melhoradas de cereais, hortícolas e tubérculos, de
fertilizantes, de pesticidas, de vacinas e de prestação de serviços de
preparação e correcção de solos agricolas.
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Para apoiar projectos de expansão de 15 Cooperativas familiares
por cada Província (270)

2.4



Montante da linha: 8,8 mil milhões de Kwanzas



Limite: 50 milhões de Kwanzas por cada Cooperativa



Prazo: Negociável caso-a-caso



Carência: Negociável caso-a-caso



Taxa de Juro: 7,5%

Linha de crédito BDA para modernização e expansão de
cooperativas familiares
O Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, disponibiliza uma linha
de crédito de 13,5 milhões de Kwanzas para financiar projectos de
modernização e de expansão das actividades de um número máximo
de 15 cooperativas por cada província, nos sectores da agricultura e
das pescas, com um valor máximo de 50 milhões de Kwanzas, com
uma taxa de juro de 7,5% e maturidade equivalente ao ciclo
operacional.

2.5

Fundo FACRA para capital próprio de cooperativas
O Fundo Activo de Capital de Risco, FACRA, disponibiliza 3 mil milhões
de Kwanzas para realizar investimentos no capital próprio de
cooperativas da agricultura, pecuária e pescas, participando no
pagamento da parcela de capital próprio exigida na concessão dos
empréstimos que serão disponibilizados pelo BDA.

2.6

Linha de Crédito FACRA para financiar instituições de
microfinanças
O Fundo Activo de Capital de Risco, FACRA, disponibiliza uma linha de
crédito no valor de 4 mil milhões de Kwanzas para financiar sociedades
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de micro finanças, escolas de campo, caixas de crédito comunitárias,
seleccionadas por meio de concurso público, que pretendam
operacionalizar ao menor custo possível um processo de atribuição de
micro crédito para mulheres e jovens empreendedores nas seguintes
actividades: ( 1) agricultura, com destaque para produção de cereais,
leguminosas e oleaginosas, raízes e turbérculos e hortículas; ( 2)
avicultura de corte; ( 3) avicultura de postura; ( 4) aquisição de bovinos
para engorda e abate; ( 5) processamento de alimentos e produção de
bebidas; ( 6) logística e distribuição de produtos agro-alimentares e
das pescas; (7) aquicultura; ( 8) reciclagem de resíduos sólidos urbanos;
( 9) prestação de serviços de transportes; ( 10) prestação de serviços de
formação profissional; ( 11) desenvolvimento de software; ( 12)
turismo, produção cultural e artística.
O FACRA disponibiliza linhas de financiamento para startups e
para sociedades de microfinanças:
Para apoiar o pagamento de downpayments de Startups
(modalidade de capital de risco)


Montante da linha: 4 mil milhões de Kwanzas

Para financiar Instituições de Microfinanças (para repassar microcrédito)


2.7

Montante da linha: 3 mil milhões de Kwanzas

Estímulo a linhas de crédito da Banca Comercial a
cooperativas PME
Os Bancos Comerciais com activo líquido registado no seu balanço, a
31 de Dezembro do ano 2019, igual ou superior a um bilião e
quinhentos mil milhões de Kwanzas devem financiar durante o ano
2020 um número mínimo de 50 novos créditos para Cooperativas e
Pequenas e Médias Empresas na cadeia de produção de um dos 54
produtos definidos no Programa de Apoio ao Crédito (PAC) e no
PRODESI. Os demais bancos comerciais devem financiar um número
mínimo de 25 novos créditos para as mesmas entidades e finalidades.

Medidas de Alívio do Impacto Provocado pela Pandemia
Covid-19 sobre as Empresas e os Particulares – 9 de Abril 2020
www.alivioeconomico.org

11

República de Angola
Ministério da Economia e Planeamento

O financiamento de novos créditos é descontado das reservas
obrigatórias e deve ser equivalente a um mínimo de 2,5% do valor
total do activo líquido do Banco. O custo do crédito que não pode ser
superior a 7,5% com excepção do custo das garantias contratadas ao
Fundo de Garantia de Crédito. O valor mínimo disponível para esta
modalidade de financiamento éde 327 mil milhões de Kwanzas.

2.8

Expediente simplificado para operações de crédito com
financiamento externo
As Operações de Crédito realizadas com as linhas de crédito obtidas
com financiamento externo garantido pelo Estado, nomeadamente, 1
mil milhão de dólares do Deustch Bank cedido ao BDA e 120 milhões
de dólares do BAD cedidas ao BPC, passam a ser acompanhadas por
um Comité de Supervisão, coordenado pelo Ministério da Economia e
Planeamento, integrando os Dertamentos Ministeriais responsáveis do
sector da produção não petrolífera, para assegurar a implementação
de um expediente simplificado e célere de acesso destes recursos para
os empresários dos sectores da agricultura, das pescas e da indústria
que pretendam realizar investimentos que tenham mais de 50% de
incorporação de factores de produção nacionais e que promovam
exportações.
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3. Medidas para desbloquear excesso de
burocracia administrativa
Com o objectivo de remover o excesso de burocracia administrativa que
incide sobre as empresas, são definidas as seguintes medidas.

3.1

Simplificação do registo estatístico
As empresas deixam de estar obrigadas de realizarem o registo
estatístico, devendo a AGT disponibilizar ao Instituto Nacional de
Estatística acesso directo à base de dados do Número de Identificação
Fiscal, a partir da qual o INE passa a registar as empresas no Ficheiro
Único de Empresas, para efeitos estatísticos.

3.2

Simplificação da emissão do alvará comercial
A emissão do alvará comercial passa a ser exigida apenas para as
actividades de comercialização de bens alimentares, espécies vivas
vegetais, animais, aves e pescarias, medicamentos, venda de
automóveis, combustíveis, lubrificantes e produtos químicos, estando
todas as restants actividades comerciais e de prestação de serviços
apenas obrigadas a requerer autorização da abertura do
estabelecimento na respectiva Administração Municipal. Cabe à
Administração Municipal autorizar a abertura de estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços na sua circunscrição, após
verificar a conformidade com o plano de ordenamento do território e
com as normas específicas para o exercício da actividade, actuando
neste caso os serviços especializados do sector do comércio do
Governo Provincial desconcentrados nos Municípios.
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3.3

Simplificação do licenciamento de contractos
É revogado o Decreto Presidencial nº 273/11 de 27 de Outubro, e
deste modo é extinta a obrigação das empresas licenciarem contratos
de gestão, pestação de serviços e assistência técnica estrangeira ou de
Gestão no Banco Nacional de Angola e no Ministério da Economia e
Planeamento.

Medidas de Alívio do Impacto Provocado pela Pandemia
Covid-19 sobre as Empresas e os Particulares – 9 de Abril 2020
www.alivioeconomico.org

14

República de Angola
Ministério da Economia e Planeamento

4. Medidas para acelerar a transição de
actividade informal para formal
Com o objectivo de acelerar a transição da actividade informal para o
sector formal, são definidas as seguintes medidas.

4.1

Plano de acção de formalização e organização da venda
ambulante, mercados, transporte de mercadorias e
passageiros
No âmbito da implementação do Programa de Reconversão da
Economia Informal (PREI) é Planeamento, Finanças, Transportes,
Indústria e Comércio, Administração do Território e do Ordenamento
do Território e Obras Públicas) para elaborarem e executarem um
plano de acção de formalização e organização de venda ambulante,
mercados, ransporte de mercadorias e passageiros.

4.2

Plano de acção de fomento dos meios de pagamentos
digitais, educação e inclusão financeira e promoção e
apoio ao surgimento de fintechs
No âmbito da implementação do Programa de Melhoria da
Competitividade e da Produtividade é criado um grupo de trabalho
multissectorial (composto pelos Ministérios da Economia e
Planeamento, Telecomunicações, Tecnologias de Infomação e
Comunicação e o Banco Nacional de Angola) para elaborarem e
executarem um plano de acção de fomento dos meios de
pagamentos digitais, educação e inclusão financeira dos agentes
económicos, bem como de promoção e apoio ao surgimento de
fintechs.
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5. Medidas referentes à mobilidade de
trabalhadores
Com o objectivo de assegurar a mobilidade mínima necessária de
trabalhadores durante a fase de estado de emergência, são definidas as
seguintes medidas.

5.1

Credenciação de trabalhadores de empresas do setor
privado
No âmbito da implementação do Decreto Pesidencial nº 82/20 de 26
de Março, que define as medidas concretas de excepção em vigor
durante o período de vivência do Estado de Emergência, é
estabelecido um modelo tipo de credeciamento de trabalhadores de
empresas do sector privado, cuja actividade laboral não está suspensa,
garantido a sua mobilidade, sempre observando as normas de
prevenção e de contigência para o controlo da pandemia COVID-19,
devendo a mesma construir o documento a apresentar em caso de
interpelação das autoridades da ordem e segurança.
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B. Medidas para Particulares
(Famílias)
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Os agregados familiares vivem sob a ameaça do aumento dos custos dos bens
básicos, devido a disrupção que se vive na cadeia de fornecimentos, devido à
redução do rendimento familiar, aos potenciais despedimentos e cortes salariais,
bem como, por causa do menor consumo da sua produção de bens e serviços,
sobretudo no mercado informal.

6. Proteger o bem-estar das famílias e
salvaguardar postos de trabalho
Para mitigar os efeitos das ameaças acima referidas, as medidas imediatas que
devem incidir sobre os particulares visam alcançar dois grandes objectivos,
proteger o bem-estar das famílias e salvaguardar o processo de manutenção e
criação de postos de trabalho, sendo nomeadamente as seguintes.

6.1.

Transferência para o trabalhador da contribuição dos
3% da Segurança Social

 Para melhorar o rendimento familiar proveniente dos salários o Instituto
Nacional de Segurança Social, mediante solicitação prévia, autoriza as
entidades empregadoras do sector privado a tranferirem para os salários
dos trabalhadores, o valor de desconto para a Segurança Social
(desconto de 3% do salário do trabalhador) nos meses de Abril, Maio e
Junho de 2020.

6.2.

Ausência de cortes do fornecimento de energia e de
água

 Para assegurar o fornecimento de energia e de água aos domicílios as
empresas do sector não devem efectuar cortes ao fornecimento de água
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e energia aos clientes com dificuldades de pagamento da contas durante
o mês de Abril.

6.3.

Reforço da distribuição de bens da cesta básica

 Para garantir o consumo de bens alimentares da cesta básica para famílias
mais vulneráveis são disponibilizados recursos no total de 315 milhões de
Kwanzas para o Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher,
que com os Governos Provinciais desenvolve campanhas de distribuição
de bens da cesta básica para este segmento da população.

6.4.

Apoio ao rendimento das famílias mais pobres

 Para melhorar o rendimento das familias mais pobres afectadas pela
profundidade da crise económica que o país vive, inicia em Maio de 2020 a
primeira fase do Programa de Transferência Social Monetária que vai
beneficiar um milhão e seiscentos mil famílias.
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“PARLAMENTO DÁ LUZ VERDE À PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA
09-04-2020 17:30

Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram hoje, por unanimidade, durante a 3ª Reunião Plenária
Extraordinária, o Projecto de Resolução que aprova o pedido do Presidente da República sobre a renovação
do Estado de Emergência em vigor no país, desde 27 de Março, por consequência do aumento dos casos
positivos da pandemia do Corona Vírus (COVID-19).
O novo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, apresentou
as principais alterações ao documento durante a prorrogação do estado de emergência, que vai da meianoite (zero horas) deste sábado, dia 11, às 23 horas do dia 25 de Abril.
“É limitada a circulação e permanência dos cidadãos na via pública que não estejam autorizados para o
efeito. Todos os funcionários que garantem o funcionamento dos serviços mínimos devem estar
credenciados. Os actos de desobediência serão, assim, punidos de acordo como o decreto presidencial
sobre o estado de emergência em vigor”, referiu o Ministro.
As medidas impõem ainda que os bancos, serviços fiscais funcionem apenas no período da manhã, das
08h às 13h. Os mercados deverão funcionar apenas 3 vezes por semana, nomeadamente as terças e
quintas-feiras e aos sábados no período das 6h às 13h.
Para o Grupo Parlamentar da UNITA, representado por Maurílio Luiele, o estado de emergência não deve
coartar o direito dos cidadãos expressarem as suas opiniões, mas reconhece os perigos que a pandemia
representa, não só para o nosso país, como para o mundo todo.
“O Corona vírus é uma pandemia muito grave pela forma rápida como se propaga, criando assim um grande
buraco social entre as nações e, em África, os números aumentam todos os dias. Este facto é preocupante,
considerando as debilidades que o nosso sistema de saúde apresenta. Devemos, por isso, intensificar as
campanhas de sensibilização as populações sobre os perigos que a pandemia representa. Assim somos
favoráveis a extensão/prorrogação do estado de emergência para a salvaguarda da vida do nosso povo”,
realçou o Deputado da UNITA.
André Mendes de Carvalho, do Gupro Parlamentar da CASA-CE, defende a continuidade da prorrogação
do estado de emergência, porque os resultados alcançados até hoje, face as medidas de prevenção
adoptadas, são muito encorajadores.
“Somos de opinião que devemos renovar sim o estado de emergência para garantirmos que o vírus não se
espalhe nas comunidades. Dizer também que as populações se deslocam, de um lado para o outro, por

necessidade. Assim, devemos procurar convencer as pessoas a não saírem de casa, não apenas com a
polícia, mas com outros métodos de persuasão, como as igrejas, organizações da sociedade civil, etc”,
apelou o parlamentar da CASA-CE.
Por seu turno, o Deputado Benedito Daniel, do PRS, mostrou-se preocupado com a ignorância dos cidadãos
sobre os perigos que a pandemia representa para a saúde, porque a maioria dos angolanos continuam sem
conhecer o grau de letalidade do Coronavírus.
Lucas N´gonda, da FNLA, adverte para o reforço das medidas de confinação à casa, por se verificar ainda
um número elevado de cidadãos a circularem nas ruas do país.
O Deputado Mário Pinto de Andrade, que falou em nome do Grupo Parlamentar do MPLA, encoraja as
medidas implementadas durante os primeiros 15 dias do estado de emergência, tendo ressaltado o facto
de o país ter apenas registado, até agora, 19 casos do Covid-19, “o que é bastante positivo”.
“A renovação do estado de emergência é urgente face aos resultados alcançados até agora. É importante
que seja renovada a vigilância epidemiológica, com o aumento dos testes, controlo dos pacientes
infectados, bem como reforçar a limitação de mobilidade dos cidadãos a fim de se evitar a propagação
rápida da pandemia no seio das comunidades locais. O que se acontecer seria uma catástrofe total”,
acautelou.”
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