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COMISSAO PERMANENTE 
DA ASSEMBLEIA DO POVO 

Lel no © 10/86 
de 15 de Setembro 

  

Apés a nossa independéncia, operou-se uma crescente 
participagao de Angola nas relagées econdmicas inter- 
aantanatao awirlawnntianrlaico on monaotidnands de ndawtarne, 

as novas realidades das normas processuais civis atri- 
butivas de competéncia internacional. 

Na actual legislacdo, vigora o principio da imposicao 
da jurisdicio dos tribunais angolanos, o qual tem 
criado obstéculos as negociagées econdmicas e 4 con- 
tratagio a nivel internacional. 

Pretende-se com a presente lei, consagprar princfpio 

da competéncia internacional electiva, ou seia, conceder 
ao pactuante nacional a faculdade de convencionar ou 
aceitar clausula que consigne que determinados litigios 
possam ser decididos quer através dos tribunais nacio- 
nais, quer dos tribunais da outra parte ou do foro 
internacional. 

Nestes termos, ao abrigo da alinea 6) do artigo 38. 
‘¢ do artigo 49.° da Lei Constitucional e no uso da 
faculdade que me é conferida pela alinea i} do arti- 
go 53° da mesma lei, a Comisséo Permanente da 
Assembleia do Povo aprova e eu assino e faco publicar 
a seguinte lei: 

ARTIGO 1° 

© artigo 99.° do Cédigo de Pracesso Civil passa a 
ter a seguinte redaccio: 

ARTIGO 99.° 

1. Nao é vdlido o pacto tendente a privar de 
jurisdicdo os tribunais angolanos, nos casos em 
que eles a tém segundo o artigo 65.°, salva a 
possibilidade de acordos em contrdrio estabele- 
cidos em conformidade com os ntimeros seguintes, 
sem prejuizo, todavia, da competéncia exclusiva 
dos tribunais angolanos para as questdes relativas 
a iméveis sitos em territério angolano. 

2. Noa caso de contratos econémicos interna- 
clongis, as nartes nodem convencionar que as Mea estan y Ps ee Rn Ra ere bret La 

questGes emergentes desses negécios juridicos se- 
jam decididas pelos tribunais do pais de uma 
delas ou por tribunais internacionais. 

3. A designacdo dos tribunais pode correspon- 
der a atribuic&o da competéncia exclusiva ou con- 
eaAreente enn ac aa nmitengd jaewedinatzac
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4, Em caso de diivida, presume-se que a desig- 
nagao é feita em alternativa coma que decorre 

_ da lei. - a ot 

5, A convencZo sé é vélida se revestir a forma 
-do negécio juridico.a que respeita, devendo em 
qualquer caso ser sempre reduzida a escrito. 

ARTIGO 2.° 

Os actos e contratos praticados em contravencao do 
artigo 99.° do Cédigo de Processo Civil, na sua anterior 
redaccio, ficam validados, se obedecerem ao disposts 

na presente lei. 

Vista ¢ aprovada pela Comissio Permanente da As- 
sembleia do Povo. 

Publique-se. 

Luanda, aos 19 de Junho de 1986. 

©O Presidente da Reptblica, Josi EpuarRDO 00s. 
SANTOS 

OA AAI DEDEDE AEA EEA 

CONSELHO DE MINISTROS — 

Despacho n. n.? 18/86 
de 15 de Setembro 

Considerando a necessidade de se materializar as 
orientagdes do I Congresso Extraordindrio do MPLA- 
-Partido do Trabalho sobre a Educagao e Ensino; 

Conscientes da necessidade de se criarem condigdes 
para tornar real a obrigatoriedade do ensino até ao 
I Nivel do Ensino de Base; 

Considerando que a explosao escolar e a escassez 
de meios materiais e humanos no sector da Educagao 
e Ensino, reclamam a definicio de critérios rigorosos 
de acesso A escola a partir da 5.° classe e.a criacio 
de um sistema de encaminhamento; 

Considerando que para maior rentabilidade do Ensino 
os critérios a observar no acesso A escola a partir da 
5.* classe e sistema de encaminhamento devem ser em 
ordem de prioridade a idade, mérito, que deverd incluir 
para além do aproveitamento escolar a atitude do aluno 
perante a escola e, aptiddes e inclinagées assentando 
esta ultima essencialmente num sistema de orientagdo 
vocacional que deverd comportar as necessidades reais 
do Pais em forga de trabalho qualificada e as particula- 
ridades da personalidade e interesses do aluno; 

Considerandos ainda er Re Ch aa 

equilibrio da piramide ocupacional, o encaminhamento 
a partir da 8, : classe para o Ensino Médio e. Pré-Uni- 
versitdério ¢ para os cursos do II Ciclo de Formagio 
Profissional, nos termos da alfnea b) do artigo 4.° do 
Decreto n.° 110/83, deverd ser nas proporgdes de 
30% para os cursos Pré-Universitério ¢ 70% para o 
Tine inn Derfloainnal {Média a B&écien) anda deverso 

a necessidade de se manter oa ae oe ee athet lite 

ser estabelecidas quotas para os diferentes. ramos de 
Formagaéo de acordo com o desenvolvimento Econs- 
mico-Social do Pais. 

Nos ‘termos do artigo 59. da Lei Constitucional e¢ 
no uso da faculdade que me é conferida pela alinea i) 
do artigo 53.° da mesma lei, o Conselho de Ministros 
decreta e eu assino e fago publicar o seguinte: 

CAPITULO I 

Critérios de acesso. 4 Escola do Ti ¢ Ul Niveis 
do Ensino de Base Regular 

ARTIGO 1.° 

1. Tém acesso & 5.* classe os alunos que concluam 
a 4." classe até aos 14 anos, seguindo-se para o efeito, 
os seguintes critérios de prioridade: 

a) idade compreendida entre os 9 e 12 anos; 

5) aproveitamento escolar; 

c) bom comportamento social. 

ARTIGO 2° 

1, Tém acesso a 7.* classe, os alunos que concluam 
a 6.* classe até aos 16 anos, seguindo-se para o efeito 
os seguintes critérios de prioridade: 

a) idade até aos 14 anos: 

b) aproveitamento escolar: 

c) bom comportamento. 

CAPITULO I 

Critérios de Transiciio acs Ensinos Médio, 
Pré-Universitazio e Superior 

ARTIGO 3.° 

S&o estabelecidas as seguintes proporgdes, para ‘os 
alunos que terminem a 8.* classe: 

a) 30% para os cursos Pré-Universitarios; 

b) 70% pata os cursos Técnico Profissionais (Mé- 

dios e bdsicos). 

ARTIGO 4.° 

Tém prioridade de acesso ao Ensino Média, sem 
prejuizo do estipulado no artigo anterior, os alunos 

que tenham obtido maior classificagZo nas disciplinas 
bdsicas do referido curso. 

ARTIGO 5.° 

Sao encaminhados para os cursos Pré-lniversitario, 

sem preju{zo do estipulado no artigo 3.°, os alunos 

que obedecam aos seguintes critérios: 

a\ idade até aos 16 anos:


