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Despacho n? 2221/14:

Coloca Mónica de Fátima Machado Gouveia, Professora do I Ciclo do 

Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, no quadro de pessoal 

da Direcção Provincial da Educação de Luanda.

Despacho n.' 2222/14:

Coloca Sílvia Capapa Henrique Pinto Lourenço, Professora do 1 Ciclo 

do Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, no quadro de pes

soal da Direcção Provincial da Educação de Luanda.
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Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, no quadro de pessoal 

da Direcção Provincial da Educação de Luanda.

Despacho n.*  2224/14:

Coloca Eva Manuel Simão, Auxiliar de Enfermagem de 3? Classe, no 

quadro de pessoal da Direcção Provincial da Saúde de Luanda.

ANIP - Agência Nacional para 
o Investimento Privado

Resolução n.’61/14:

Aprova o Contraio de Investimento do Projecto denominado 

«Primeplast, Limitada», no valor global de USD 9.975.000,00, sob 

o Regime Contratual Único.

Resolução n.° 62/14:

Aprova o Contrato de Investimento do Projecto denominado «Vista 

Power, Limitada», no valor global de USD 3.000.000,00, no Regime 

Contratual.

GOVERNO PROVINCIAL DE LUANDA

Despacho n.° 2201/14 I
de 1 de Setembro I

Considerando o Oficio n.° 67/GDA/HAN/13, de 12 I 

de Setembro, da Directora Administrativa do Hospital I 
Especializado Augusto Ngangula, através do qual solicita I 

previamente o Despacho de desvinculação por reforma, ao I 
abrigo do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de I 

29 de Junho, que define as causas da extinção da relação I 
jurídica de emprego; I

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) | 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julhó — Lei da j 
Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração 

Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Estatuto 
do Governo Provincial de Luanda, aprovado por Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, determina o 

seguinte:
1. É Luamba Nzenza, com a categoria de Enfermeiro 

Graduado do 6.° Escalão, Agente n.° 01225907, desvin

culado por reforma do Hospital Especializado Augusto 

Ngangula.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.
Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 

de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2200/14 
de 1 dc Setembro

Considerando o Ofício n.° 66/GDA/HAN/13, de 12 

de Setembro, da Directora Administrativa do Hospital 

Especializado Augusto Ngangula, através do qual solicita 

previamente o Despacho de desvinculação por reforma, ao 
abrigo do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 

29 de Junho, que define as causas da extinção da relação 

jurídica de emprego;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da 
Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração 

Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Estatuto 

do Governo Provincial de Luanda, aprovado por Decreto 

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, determina o 

seguinte:
1. É Luzia Américo Tavares de Faria, com a categoria de 

Técnica de Enfermagem de I? Classe, Agente n.° 0404415, 
desvinculada por reforma do Hospital Especializado 

Augusto Ngangula.

2. Este Despacho entra imedíatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 

de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2202/14 
de 1 dc Setembro

Considerando o Oficio n.° 68/GDA/HAN/13, de 12 

de Setembro, da Directora Administrativa do Hospital 

Especializado Augusto Ngangula, através do qual solicita 

previamente o Despacho de desvinculação por reforma, ao 
abrigo do n.° 1 do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 

29 de Junho, que define as causas da extinção da relação 

jurídica de emprego;
O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da 
Organização e Funcionamento dos Órgãos da Administração 

Local do Estado, conjugado com o artigo 9.° do Estatuto 

do Governo Provincial de Luanda, aprovado por Decreto 

Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, determina o 

seguinte:
L É Delfina Feliciano, com a categoria de Técnica de 

Diagnóstica Terapêutica Especialista Principal/ Agente 

n.° 04046140, desvinculada por reforma do Hospital 

Especializado Augusto Ngangula.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28

de Novembro de 2013. - O Governador, Bento JOaquim

Sebastião Francisco Bento.
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Despacho n.° 2203/14
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada 
ndOfícion.01063, do Governo Provincial do Namibe, 
e havendo a necessidade de se proceder à colocação da 
mesma, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 

de Junho;
0 Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 

Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Governo Provincial de Luanda, deter
mina o seguinte:

1. É Ana Domingos Lunga, Professora do Ensino Primário 

do6.° Escalão, Agente n.° 12203228, transferida a seu pedido 
daDirecção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia do 
Namibe para a sua congénere de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2204/14 
dc 1 de Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Oficio n.° 2747, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

0 Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Maria Luísa Pedro, Cozinheira de 3.a Classe, 

Agente n.° 11644002, transferida a seu pedido da Direcção 
Provincial de Cabinda para a sua congénere de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2205/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Ofício n.° 733, do Governo Provincial do Bengo, e havendo 
a necessidade de se proceder à colocação da mesma, ao 
abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;
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O Governador Provincial, nos termos do artigo 19? da 
Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento‘dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Governo Provincial de Luanda, deter
mina o seguinte:

1. É Domingas Rocha dos Santos, Auxiliar de Enfermagem 

de 3.a Classe, transferida a seu pedido da Direcção Provincial 
da Saúde do Bengo, para sua congénere de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n? 2206/14 
dc I de Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Ofício n.° 742, do Governo Provincial de Malanje, e havendo 
a necessidade de se proceder à colocação da mesma, ao 
abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos do artigo 19? 
da Lei n? 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização 
e do Funcionamento dos Órgãos da Administração Local 

do Estado, conjugado com o n? 2 do artigo 9? do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Governo Provincial de Luanda, 

determina o seguinte:
1. É Alzina Monteiro de Oliveira, Técnica de Enfermagem 

de 3.a Classe, Agente n.° 11958114, transferida a seu pedido 
da Direcção Provincial da Saúde de Malanje para a sua con

génere de Luanda.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n? 2207/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Oficio n.° 1021, do Governo Provincial da Huíla, e havendo a 
necessidade de se proceder à colocação da mesma, ao abrigo do 
artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19? da Lei n? 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n? 2 
do artigo 9? do Decreto Presidencial n? 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:
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í. É Marinela Patrícia Tavares Bessa, Auxiliar de 
Enfermagem de 3.3 Classe, Agente n.° 11870780, transferida 
a seu pedido da Direcção Provincial da Saude da Hui la, para 

a sua congénere de Luanda.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 

de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor 

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2208/14 
de Ide Setembro

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Oficio n.° 4002, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Órgânico do Governo 

Provincial de Luanda, determina o seguinte;
1. É Doroteia Silili, Professora do Ensino Primário, 

Auxiliar do 6.° Escalão, Agente n.° 87354710, transferida 
do quadro de pessoal da Direcção Provincial da Educação 
Ciência e Tecnologia do Bié, para a sua congénere de 
Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Despacho n.° 2210/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Ofício n.° 4003, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;
O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 

do artigo 19.° da Lei h.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 

Provincial de Luanda, determina o seguinte:
1. É Ermelinda Vieira da Silva, Professora do I Ciclo 

do Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, Agente 
n.° 12441844, transferida da Direcção Provincial da 

Educação do Uíge, para a sua congénere de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2209/14 
de 1 de Setembro

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Ofício n.° 1688, do Governo Provincial do Kwanza-Sul, 
e havendo à necessidade de se proceder à colocação da 
mesma, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 
de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Azenaite Baptista, Professora do II Ciclo do Ensino 
Secundário Diplomado do 8.° Escalão, Agente n.° 89224034, 
transferida a seu pedido da Direcção Provincial da Educação, 
Ciência e Tecnologia do Kwanza-Sul para a sua congénere 

de Luanda.

Despacho n.° 2211/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Ofício n.° 742, do Governo Provincial do Bengo, e havendo 

a necessidade de se proceder à colocação da mesma, ao 
abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Rosa de Jesus Quizolela Cuca, Professora do II Ciclo 

do Ensino Secundário Diplomado do 8.° Escalão, transferida 
a seu pedido da Direcção Provincial da Educação, Ciência e 
Tecnologia do Bengo, para a sua congénere de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda aos 28
de Novembro de 2013. - O Governador, Bento Joaquim
Sebastião Francisco Bento. 1
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Despacho n.° 2212/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada 
10 oficio n.° 1099, do Governo da Província da Huíla, e 
havendo a necessidade de se proceder à colocação da 
mesma, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 

de Junho;
0 Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 

Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Governo Provincial de Luanda, deter
mina o seguinte:

1. É Victória Candete, Professora do I Ciclo do Ensino 

Secundário Diplomado do 5.° Escalão, Agente n.° 07815490, 
transferida a seu pedido da Direcção Provincial da Educação, 
Ciência e Tecnologia da Huíla para a sua congénere de 
Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2213/14
dc I dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Ofício n.° 1564, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à transferência da mesma, ao abrigo do artigo 29.° 
do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

0 Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Governo Provincial de Luanda, deter
mina o seguinte:

1. E Victória Kambinja, Professora do I Ciclo do Ensino 
Secundário Diplomado do 5.° Escalão, Agente n.° 11925586, 

transferida da Direcção Provincial da Educação de Luanda, 

para a sua congénere de Malanje.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2214/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Ofício n.° 33879, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. E Branca Francisco Vicente, Professora do Ensino 
Primário Diplomado do 6.° Escalão, Agente n.° 12305845, 
transferida da Direcção Provincial da Educação de Luanda, 
para a sua congénere do Kwanza-Sul.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2215/14 
dc I dc Setembro

Considerando a pretensão do funcionário espelhado 
no Ofício n.° 000938, do Governo Provincial de Cabinda, 
e havendo a necessidade de se proceder à colocação do 
mesmo, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 

29 de Junho;
O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Govemo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte*

1. É António Gaspar Kapipa, Professor do II Ciclo do Ensino 

Secundário Diplomado do 6.° Escalão, Agente n.° 11635925, trans
ferido a seu pedido da Secretaria Provincial da Educação, 
Ciência e Tecnologia de Cabinda, para a sua congénere de 

Luanda.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2216/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
oficio do MAT, e havendo a necessidade de se proceder à 
colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto 
n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do. 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto
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Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Govemo Provincial de Luanda, deter

mina o seguinte:
LÉEvaLouidesJ(»oOliveira,ProfessoradoICiclodoEnsino 

Secundário Diplomado do 6.° Escalão, Agente n.° 11684800, pro
veniente da Direcção Provincial da Educação do Kwanza-Sul, 

colocada na sua congénere em Luanda.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor 

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2217/14 
de 1 de Setembro

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Ofício n.° 780 do MAT, e havendo a necessidade de se pro
ceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 
Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Govemo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Maria Luísa Pedro, Cozinheira de 3.a Classe, Agente 

n.° 11644002, proveniente de Cabinda, colocada no quadro 
de pessoal da Direcção Provincial da Saúde de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publiquê-se.

Despacho n.° 2219/14 I
de 1 dc Setembro 1

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Ofício n.° 2802, do Govemo de Benguela, e havendo neces- 
sidade de se proceder à colocação da mesma, ao abrigo do 
artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 
Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.°. do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Govemo Provincial de Luanda, deter

mina o seguinte:
1. É Benilde Wahengela Cativa João, Professorado I Ciclo 

do Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, Agente 
n.° 12094696, proveniente da Direcção Provincial da 
Educação de Benguela, colocada no quadro de pessoal 

da Direcção Provincial da Educação de Luanda.
2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2218/14 
de 1 de Setembro

Considerando a pretensão da funcionària espelhada no 
Ofício n.° 749, do Govemo do Zaire, e havendo necessidade 
de se proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° 
do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 
Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Govemo Provincial de Luanda, deter- 

Imina o seguinte:

1. É Anabela José António Garcia, Professora do I Ciclo do 
Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, Agente n.° 87334907, 
proveniente da Direcção Provincial da Educação do Zaire, 
colocada no quadro de pessoal da Direcção Provincial da 

Educação de Luanda.

Despacho n.° 2220/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionaria espelhada no 
Ofício n.° 3238, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;
O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
,da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Beatriz Madalena Francisco, Enfermeira Geral de 

3 a Classe, Agente n.° 01588490, proveniente do Zaire, colo
cada no quadro de pessoal da Direcção Provincial da Saúde 
de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda aos 28
de Novembro de 2013. - O Governador, Bento Joaquim
Sebastião Francisco Bento.
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Despacho n.° 2221/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada 
10 ofício n.° 1826, do Governo Provincial do Huambo, 
e havendo a necessidade de se proceder à colocação da 
mesma, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 

de Junho;
0 Governador Provincial, nos termos do artigo 19.° da 

Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei da Organização e do 
Funcionamento dos Órgãos da Administração Local do 

Estado, conjugado com o n.° 2 do artigo 9.° do Decreto 
Presidencial n.° 276/11, de 31 de Outubro, que aprova o 
Estatuto Orgânico do Governo Provincial de Luanda, deter
mina o seguinte;

1. E Mónica de Fátima Machado Gouveia, Professora 
doí Ciclo do Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, 
Agenten.° 88180100, proveniente do Huambo, colocada no 
quadro de pessoal da Direcção Provincial da Educação de 
Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publíque-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2222/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária, espelhada na 
carta datada de 11 de Dezembro de 2012, e havendo neces
sidade de se proceder à colocação da mesma, ao abrigo do 
artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

0 Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Sílvia Capaça Henrique Pinto Lourenço, Professora 

do I Ciclo do Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, 
Agente n.° 12302077, proveniente da Direcção Provincial 
da Educação da Huíla, colocada no quadro de pessoal da 
Direcção Provincial da Educação de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2223/14
dc 1 dc Setembro

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Ofício n.° 3191, do MAT, e havendo a necessidade de se 
proceder à colocação da mesma, ao abrigo do artigo 29.° do 

Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho;

O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 
do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Junho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 
Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 do 
artigo 9.° do Estatuto Orgânico do Governo Provincial de 
Luanda, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 276/11, de 
31 de Outubro, determina o seguinte:

1. E Maria Cristina Francisco dos Santos, Professora do 
II Ciclo do Ensino Secundário Diplomado do 6.° Escalão, 
Agente n.° 11914051, proveniente do Huambo, colocada no 
quadro de pessoal da Direcção Provincial da Educação de 
Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publiqúe-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 

Sebastião Francisco Bento.

Despacho n.° 2224/14 
dc I dc Setembro'

Considerando a pretensão da funcionária espelhada no 
Ofício n.° 244, do Governo Provincial da Lunda-Norte, 
e havendo a necessidade de se proceder à colocação da 
mesma, ao abrigo do artigo 29.° do Decreto n.° 25/91, de 29 

de Junho;
O Governador Provincial, nos termos da alínea e) 

do artigo 19.° da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho — Lei 
da Organização e do Funcionamento dos Órgãos da 

Administração Local do Estado, conjugado com o n.° 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 276/11, de 31 
de Outubro, que aprova o Estatuto Orgânico do Governo 
Provincial de Luanda, determina o seguinte:

1. É Eva Manuel Simão, Auxiliar de Enfermagem 
de 3.a Classe, Agente n.° 12270785, proveniente da 
Lunda-Norte, colocada no quadro de pessoal da Direcção 
Provincial da Saúde de Luanda.

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Luanda, aos 28 
de Novembro de 2013. — O Governador, Bento Joaquim 
Sebastião Francisco Bento.

ANIP - AGÊNCIA NACIONAL PARA 

0 INVESTIMENTO PRIVADO

Resolução il° 61/14 
dc 1 dc Setembro

Considerando que a «Primeplast, Limitada»,' pessoa 
colectiva de Direito Angolano, entidade residente cambial, 
com sede social em Luanda, rua sem número, casa sem 
número, Pólo Industrial de Viana, Município de Viana, 
Investidor Interno, apresentou ao abrigo do disposto no
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artigo 54.° da Lei n.° 20/11, de 20 dê Maio (do Investimento 
Privado), uma proposta de investimento interno a realizar na 

República de Angola;
Considerando que no âmbito desta proposta a referida 

empresa desenvolverá a actividade de produção e comercia

lização de todo tipo de plástico destinado aos sectores das 

águas, construção civil, indústria, agricultura, bem como a 
outros sectores de actividade económica;

Considerando ainda, que o Govemo da República de 
Angola está empenhado em promover projectos de investi
mentos que visam a prossecução de objectivos económicos 
e sociais de interesse público;

Nos termos das disposições combinadas do n.° 1 
do artigo 60.°, da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (Lei do 
Investimento Privado) e do artigo 13.° do Estatuto Orgânico 
da ANIP (aprovado por Decreto Presidencial n.° 113/11, 
de 2 de Junho), o Conselho de Administração da Agência 
Nacional para o Investimento Privado, emite a seguinte 
Resolução:

L° — E aprovado o contrato de investimento do pro
jecto denominado «Primeplast, Limitada», no valor global 
de USD 9.975.000,00 (nove milhões, novecentos e setenta 
e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), sob o 
Regime Contratual Único.

2.°  — A presente Resolução entra em vigor na data da 
sua assinatura.

Vista e aprovada pelo Conselho de Administração da 
ANIP, em Luanda, aos 15 de Maio de 2014. — A Presidente 
do Conselho de Administração, Maria Luísa Perdigão 
Abrantes.

CONTRATO DE INVESTIMENTO 

PROJECTO DE INVESTIMENTO PRIVADO 

PRIMEPLAST, LIMITADA

Contrato de Investimento Privado
Entre:
O Estado da República de Angola, representado pela 

Agência Nacional Para o Investimento Privado (ANIP), 
com sede social na Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25,9.° andar, 
Edifício do Ministério da Indústria, aqui representada por 
Maria Luísa Perdigão Abrantes, no uso dos poderes de 
representação conferidos pelas disposições conjugadas 
do artigo 33.°, n.° 1, da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (do 
Investimento Privado) e da alínea h) do n.° 1 do artigo 21.° 
do Decreto Presidencial n.° 113/11, de 2 de Junho, dora
vante designado Estado;

E
«Primeplast, Limitada», pessoa colectiva de direito ango

lano, constituída e existente ao abrigo das leis da República 
de Angola, entidade residente cambial, com Identificação 
Fiscal n.° 5417225304, com sede social em Luanda, no 
Município de Viana, Bairro Zango III, rua sem número, 
casa sem número, no Distrito do Pólo Industrial de Viana,

---------------------------------diário darepúbh^ I 

Luanda-Angola, Investidor Interno, neste acto representa 
por Alexis Bayigamba, na qualidade de sócio-gerente, don. 
vante designado Investidor;------------------------------------’ I

0 Estado Angolano e o Investidor, quando referidos I 
individualmente serão designados como Parte e quando con- I 

juntamente referidos, designados como Partes. I

Considerando que: I

1.0 Investidor já acumulou experiência no ramo indus- I 

trial que permite o desenvolvimento de um novo negócio.

2. 0 Investidor pretende o desenvolvimento de um 

Projecto de Investimento que se vai traduzir num empreen

dimento industrial que visa o exercício de transformação, 

produção e comercialização de produtos plásticos.

3. A «Primeplast, Limitada» é a sociedade executora ou 

veículo do projecto de investimento.
4. 0 projecto de investimento vai contribuir para o 

processo de crescimento económico nacional e de partici

pação no processo de desenvolvimento económico do Pais, 

aumento da produção industrial, criação de novos empre
gos, criação de valor acrescentado para a economia nacio

nal e redução das exportações, sendo um empreendimento 

que responde aos objectivos da política de investimento de 

Angola.
5. Para além das garantias e direitos decorrentes da legis

lação sobre o investimento privado, o Investidor, em respeito 

à Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (do Investimento Privado) é 

merecedor da concessão de incentivos e benefícios fiscais ao

investimento privado.
As Partes, animadas pelo propósito da concretização do 

projecto de investimento, acordam livremente e de boa-fé e 

no interesse recíproco de cada uma delas, pela celebração do 

presente contrato de investimento que se rege pelo disposto 

na Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (do Investimento Privado) e 

pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA l.a

(Natureza e objccto do Contrato)

1. O presente contrato tem natureza administrativa e 

regula o regime de investimento a realizar pelo Investidor.

2. Constitui objecto do presente Contrato de Investimento 
a concepção, desenvolvimento e execução do projecto eco
nómico fabril que visa a produção e comercialização de todo 
tipo de plástico destinado aos sectores das águas, construção 
civil, indústria, agricultura, bem como para outros sectores 
de actividade económica.

CLÁUSULA 2.”
(Localização geográfica do investimento, regime jurídico 
dos bens do Investidor e sociedade veículo do projecto)

I. O Projectode Investimento localizar-se-á no Município 
de Viana, Província de Luanda, Zona de Desenvolvimento A 
em conformidade com o artigo 35.° da Lei n.° 20/11 de 20 
de Maio (do Investimento Privado).
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? Os bens de equipamentos adquiridos e introduzidos 
pelo Investidor, bem como as edificações para a execução do 
projecto de investimento, estarão sob o regime da proprie
dade privada e pertencem à sociedade veículo ou executora 

do projecto.
3.0 Investidor e o empreendimento resultado da exe

cução do projecto de investimento, terão a sede social em 
Luanda, podendo abrir representações em qualquer parte do 
território angolano de acordo com o previsto nos Estatutos 
da Sociedade veículo do projecto de investimento, ou seja, 
da «Primeplast, Limitada».

4. A transmissão de quotas, no todo ou em parte, da 
sociedade veículo do projecto de investimento quando ocor
rer deverá obedecer ao previsto na legislação em vigor na 
República de Angola.

CLÁUSULA 3.a

(Prazo dc vigência do Contrato)

0 presente contrato entra em vigor na data da sua cele
bração e vigorará por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4,a
(Condições dc exploração c gestão do empreendimento)

A exploração e gestão do projecto de investimento serão 
efectuadas pelo INVESTIDOR através da sociedade veículo, 
em estrita conformidade com as condições de autorização 
previstas neste contrato, no CRIP — Certificado de Registo 
do Investimento Privado e demais legislação em vigor.

CLÁUSULA 5.a
(Objcctivos a atingir pelo Projecto dc Investimento)

1. Os objectivos a alcançar pelo Investidor no prazo con
tratual são:

a) Construção de infraestruturas económicas tais
como, edifícios, instalações, armazéns e outros 
equipamentos para os processos técnicos no 
negócio proposto;

b) Introdução de equipamentos, maquinarias e 

acessórios necessários ao processo produtivo e 
administrativo do empreendimento;

c) Testes e comissionamento dos equipamentos e
maquinarias;

í# Implementação do programa de treinamento da 
força de trabalho nacional.

2. Em conformidade com o disposto no artigo 27.° da Lei 
n.°20/11, de 20 Maio (do Investimento Privado), constituem 
objectivos do projecto de investimento os seguintes:

a) Induzir o crescimento da economia nacional;
b) Aumentar a capacidade produtiva nacional, com

base na incorporação de equipamentos produti

vos;
ç) Induzir a criação de novos postos de trabalho para 

trabalhadores nacionais;
d) Reduzir as importações e contribuir para a melho

ria da balança comercial;
e) Propiciar o abastecimento eficaz do mercado

interno.
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CLÁUSULA 6.°
(Montante do Investimento)

1. O montante do investimento do projecto a efec- 
tuar ao abrigo do presente contrato pelo Investidor, é de 
USD 9.975.000,00 (nove milhões, novecentos e setenta 
e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), 
destinado a financiar as despesas de investimento.

2. No quadro do desenvolvimento do projecto e das 
necessidades do mercado, o Investidor poderá, nos termos 
da legislação do investimento privado e cambial em vigor, 
solicitar autorização da ANIP para aumento do valor do 
investimento, com vista a realização com êxito das suas acti- 
vidades, devendo aquela entidade proceder ao averbamento 
no CRIP — Certificado de Registo do Investimento Privado 
e devidas comunicações às entidades públicas interessadas.

CLÁUSULA7?
(Operações e formas dc realização do Investimento)

1. Para efeitos do presente contrato são operações de 
investimento interno, as constantes das alíneas a) e c) do 
artigo 10.° da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio, designadamente:

a) Utilização de moeda nacional ou outra livremente
conversível domiciliada em território nacional;

b) Aquisição de máquinas e equipamentos.
2. O montante do investimento, será realizado através 

das formas constantes das alíneas a) e c) do artigo 11.° da 
Lei n.° 20/11, de 20 de Maio, designadamente:

a) USD 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil
dólares dos Estados Unidos América), pela alo- 

cação de fundos próprios;
b) USD 7.675.000,00 (sete milhões, seiscentos e

setenta e cinco mil dólares dos Estados Uni
dos América), pela alocação de máquinas, 
equipamentos, acessórios e'outros meios fixos 

corpóreos.
3. Os bens de equipamentos, acessórios, materiais, outros 

meios fixos corpóreos a serem importados e a incorporar na 
realização do investimento, objecto do presente contrato, 
serão em estado novo e/ou usados, sujeitos a fiscalização 

prévia das entidades competentes.
4. Por razões tecnológicas ou de rentabilização do 

empreendimento, sem prejuízos dos objectivos definidos, 
o Investidor poderá alterar a referência ou tipo de bens de 
equipamentos do projecto.

CLÁUSULAS.”
(Forma dc financiamento do Investimento)

O investimento será financiado através de fundos pró-’ 
prios do Investidor e de empréstimo bancário interno, em 
conformidade com a legislação em vigor.

CLÁUSULA 9.“

(Programa dc implementação c execução do Projecto)

1. O projecto será implementado, a partir da entrada 
em vigor, num período de pelo menos 12 (doze) meses, 
conforme Cronograma de Implementação e Execução do 
Projecto, que constitui Anexo 1 ao presente Contrato.
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2. 0 período de implementação está condicionado à 
obtenção dos necessários instrumentos administrativos, . 
nomeadamente a emissão e obtenção de correspondentes 
licenciamentos ou autorizações administrativas públicas que 

se reputem necessários à sua concretização.
3. O Cronograma de Implementação e Execução do 

Projecto, pode ser alterado pelo Investidor, em razão de 
eventuais ocorrências e/ou omissão de qualquer facto estra

nho à vontade dos mesmos e que impeça a sua execução nos 
prazos previstos, devendo a ANIP ser informada.

CLÁUSULA 10.*

(Força dc Trabalho c Plano de Formação)

1. A implementação do projecto vai permitir a criação de 
140 postos de trabalho, dos quais 100 (cem) para trabalhado
res nacionais e 40 (quarenta) para expatriados, sendo que o 
empreendimento vai iniciar com 80 postos de trabalho.

2.0 recrutamento dos trabalhadores para o projecto estará 
em conformidade com o Decreto n? 5/95, de 7 de Abril e 
demais legislação em vigor.

3. O Investidor deverá ministrar formação e treino aos 
trabalhadores nacionais, de modo a permitir a sua progres
são profissional e o desempenho de cargos e funções pro
gressivamente mais exigentes e de maior responsabilidade, 
prevendo-se um Plano de Formação que constitui Anexo II 
e um Plano de Substituição da força de trabalho Expatriada, 
que constitui Anexo III ao presente Contrato.

4. No desenvolvimento do projecto o Investidor irá cum
prir com as obrigações inerentes à sua capacidade de empre
gador, constantes da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio e demais 
legislações em vigor.

CLÁUSULA ll.a 

(Impacte ambiental)

O Investidor obriga-se a implementar o projecto de 
investimento de acordo com a legislação ambiental em vigor 
que for aplicável, em particular no que diz respeito a:

a) Salvaguarda e adequado tratamento, em matéria de

ruídos, gases, fumos, poeiras, gestão de resíduos 
e efluentes;

b) Assegurar um adequado tratamento das águas resi

duais e dos resíduos sólidos;

c) Participar ao Ministério do Ambiente, quaisquer

ocorrências anómalas de natureza poluente ou 

com efeito negativo sobre o ambiente.

CLÁUSULA 12.’

, (Impacto económico e social do Projecto)

O impacto económico e social do projecto de investi
mento objecto deste contrato traduz-se no seguinte:

a) Criação de 100 postos de trabalho directos para
nacionais que no quadro de substituição de FTE 
por FTN evoluirá para 125 trabalhadores nacio

nais;
b) Substituição das importações e propiciar o abaste

cimento eficaz do mercado interno;

________________________ DIÁRIO DA REPÚBUct I j

c) Contribuir com o valor acrescentado bruto (VAB) I I
do sector da indústria; I t

d) Contribuir para a formação bruta do Capital (FBC) I

na ordem de USD 7.975.000,00, (sete milhões, I 
novecentos e setenta e cinco mil dólares dos I 

Estados Unidos da América). I

CLÁUSULA 13.° I
(Concessão dc incentivos fiscais c aduaneiros) I

. Nos termos do presente Contrato, o Investidor irá rea- I

lizar um investimento no sector da indústria transformadora, I 

em conformidade com o ponto ii) da alínea a) do artigo21.° ;
a Lei n.° 20/11, de 20 de Maio. Assim sendo, tendo em conta 
que o projecto, nos termos do artigo 39.° da citada lei irá 
proporcionar impacto económico e social, nomeadamente, 
a criação de postos de trabalho, contribuição para o cresci
mento do sector e a substituição gradual das importações, 
o mesmo deve beneficiar dos seguintes incentivos fiscais e 

aduaneiros:
a) Redução em 37,5% da taxa do Imposto Industrial 

por um período de 3 (três) anos, a partir do iní

cio da laboração de pelo menos 90% da força de 

trabalho;
b) Redução em 18,75% da taxa do imposto sobre a Apli

cação de Capitais, por um período de 2 (dois) anos, 

a partir do início da laboração de pelo menos 

90% da força de trabalho;
c) Redução em 50% da taxa do Imposto de Sisa pela 

aquisição de terrenos e imóveis adstritos ao pro
jecto e localizados na zona de desenvolvimento 

em referência;
d) Benefícios aduaneiros nos termos das disposições 

combinadas do n.° 3 do artigo 28.°, da Lei n.° 20/11, 

de 20 de Maio e do artigo 43.°, da Pauta Adua

neira de Importação e Exportação, aprovado 

pelo Decreto Legislativo Presidencial n.° 10/13, 

de 22 de Novembro e rectificada pela Rectifica- 

ção n.° 1/13, de 30 de Janeiro.

CLÁUSULA 14.a

(Apoio institucional do Estado)

As Instituições públicas angolanas, através da ANIP, de 

acordo com as suas competências e no alcance do interesse 
sócio-económico do projecto de investimento, comprome
tem-se a apoiar o licenciamento da actividade a exercer no 
empreendimento, em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos e em vigor.

CLÁUSULA 15."

(Mecanismos de acompanhamento do Projecto)

1. Sem prejuízo dos mecanismos de acompanhamento da 
realização dos investimentos preconizados, a ser efectuado 
pela ANIP, no quadro do disposto na Lei n.° 20/11, de 20 de 
Maio (do Investimento Privado), os Órgãos do Govemo pro

cederão, nos termos e formas legalmente previstos, à fisca- 
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gação sectorial corrente, ao acompanhamento e supervisão 

5 toda a execução do projecto.
2.0 Investidor deverá facilitar à ANIP o acompanha

mento e fiscalização das suas actividades e dos dados e ele- 
nentos que possuir de natureza técnica, económica, finan- 
,-eira ou outra, cujos técnicos devidamente credenciados 
ierèoo direito de visitar o local ou locais de operações, ads
tritos ao projecto de investimento, devendo ser-lhes faculta
das as condições logísticas necessárias, segundo um critério 
derazoabilidade, ao desempenho da sua missão.

3. De acordo com o Cronograma de Execução e 
Implementação do Projecto, os Investidores, sem prejuízo 
do estipulado no n.° 1 do artigo 71.° da Lei n.° 20/11, de 
20deMaio, deverão elaborar e apresentar à ANIP relatórios 
trimestrais, no período de investimento e anual, no período 
de exploração, com todos os dados relevantes, contendo a 
descrição circunstanciada dos trabalhos apurados e indica
dores técnicos e económicos realizados, bem como outros 
elementos de síntese que se afigurem relevantes.

4. Sempre que necessário, as Partes poderão solicitar a 
realização de reuniões de balanço, no quadro da implemen
tação e execução do projecto de investimento autorizado.

CLÁUSULA 16."

(Deveres c direitos do Investidor)

I. 0 Investidor obriga-se a respeitar as leis e regula

mentos em vigor, bem como os compromissos contratuais 
e submeter-se ao controlo das autoridades competentes, 
devendo prestar-lhes todas as informações solicitadas, 

nomeadamente:

a) Respeitar os prazos fixados para a realização dos

capitais e consequente implementação do pro
jecto de investimento;

b) Aplicar o Plano de Conta e regras da contabilidade

estabelecidas no País;
c) Promover a formação de trabalhadores nacionais e

angolanidade.
2. Sem prejuízo dos direitos estabelecidos no presente 

contrato, o Investidor gozará entre outros direitos estabele
cidos pela legislação angolana dos seguintes:

a) Total protecção, respeito e.sigilo profissional, ban

cário e comercial;

d) Protecção da propriedade industrial sobre todas as

suas criações intelectuais.

CLÁUSULA 17." 

(Infracções c sanções)

No âmbito deste contrato de investimento, sem prejuízo 
do disposto em outros diplomas em matéria de investimento 
privado constituem infraeções e sanções, as previstas no 
artigo 83.° e seguintes, da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (do 

Investimento Privado).

CLÁUSULA 18."
(Resolução de litígios)

1. Os eventuais diferendos que possam surgir entre as 
Partes em matéria de aplicação, interpretação ou integração 
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das disposições do presente contrato, ou de qualquer dispo
sição legal, em caso de não haver acordo amigável, serão 
submetidos à arbitragem de acordo com o estabelecido 

na Lei n.° 16/03, de 25 de Julho (Lei sobre a Arbitragem 
Voluntária).

2. O Tribunal Arbitrai será composto por 3 (três) 
membros, um nomeado pela Parte Requerente, outro pela 
Requerida e o terceiro que desempenhará as funções de árbi
tro-presidente, escolhido de comum acordo, pelos árbitros 
que a requerente e a requerida tiverem designado.

3. O Tribunal Arbitrai considera-se constituído na data 
em que o terceiro árbitro aceitar a sua nomeação e o comu
nicar às Partes em disputa.

4. O Tribunal Arbitrai funcionará em Luanda, Angola e 

decidirá segundo a lei angolana.
5. A arbitragem será conduzida em língua Portuguesa.
6. Os acórdãos, ordem ou decisões do Tribunal Arbitrai 

serão finais, vinculativos e irrecorríveis e as Partes obrigam- 

-se a cumprir prontamente com as mesmas nos exactos ter
mos que forem decididos.

7. A decisão arbitrai estabelecerá ainda quem deve supor

tar os custos da arbitragem e em que proporção.

CLÁUSULA 19."

(Força Maior)

1. Será considerado caso de força maior, para efeitos do 

presente contrato, toda e qualquer circunstância ou aconte
cimento que esteja fora do controlo razoável da Parte por 
eia afectada, nomeadamente e sem carácter exaustivo, catás
trofes naturais, tais como furações, inundações, incêndios, 
tremores de terra, ciclones, raios ou subversão, hostilidade 
ou invasão, sabotagem, distúrbios civis e greves ou parali

sações ilegais.
2. A Parte afectada por um caso de Força Maior obriga-se 

a comunicar de imediato a outra Parte, bem como a indicar 

qual a duração previsível da situação de Força Maior e, se 
for o caso, as medidas que pretende pôr em prática a fim de 

remover ou minorar o impacto do referido evento.
3. Se, em virtude da sua duração prolongada, ou circuns

tância, a situação de Força Maior provar uma alteração do 

equilíbrio contratual inicial deste contrato, dever-se-á pro
ceder ao restabelecimento desse equilíbrio nos termos da 

cláusula seguinte.

CLÁUSULA 20."

(Estabilidade do Contrato dc Investimento)

1. O disposto no presente contrato de investimento foi 
estabelecido com base em determinadas circunstâncias 

económicas, técnicas e operacionais existentes em Angola 
à presente data. Caso ocorra uma alteração das referidas 
circunstâncias que provoque uma modificação do equilíbrio 

contratual existente, as Partes comprometem-se a tomar as 
medidas necessárias à pronta reposição do referido equilí
brio e a não tentar qualquer beneficio ou vantagem desta 

situação.
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2. As Partes poderão solicitar a revisão ou modificação 

dos termos do contrato, em caso de se verificar a alteração 
de circunstâncias referida no número anterior, ou a adopção 
de qualquer outra medida apropriada, com.vista à reposição 

do equilíbrio contratual.
3. Qualquer alteração ao objecto do contrato resultante 

da modificação ao projecto de investimento e/ou à situação 
do Investidor será comunicada de acordo com o presente 
contrato e demais legislação em vigor em Angola.

4. No caso de os bens objecto de investimento privado 
serem expropriados por motivos ponderosos e devidamente 
justificados de interesse público, o Estado assegura o paga
mento de uma indemnização justa, pronta e efectiva, cujo 
montante é determinado de acordo com as regras de direito 
aplicáveis, nos termos do disposto no n? 3 do artigo 16.° da 
Lei do Investimento Privado — Lei n.° 20/11 de Maio.

CLÁUSULA 21?

(Notificações e comunicações)

1. As notificações e comunicações entre as Partes no 
âmbito do presente contrato só se consideram validamente 
realizadas se forem efectuadas por escrito, e entregues pes
soalmente ou enviadas por correios, telecópia ou telex para 
os seguintes endereços:

a) ANIP
Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25, Edifício do Minis

tério da Indústria, 9.° andar, Luanda - Angola 
Telefones: 222 331 252/391 434 
Fax: 222 393 381/393 833

b) Investidor
Rua Polo Industrial de Viana, Município de Viana, 

Zango III, Luanda - Angola
Telefones: 993 892 290 / 923 892 290

2. Qualquer alteração dos endereços acima indicados I 
deverá ser prontamente comunicada por escrito à outra Parte. I 

CLÁUSULA22? I
. (Língua c exemplares do Contrato) I

O presente contrato é celebrado em língua portuguesa I 

e em 3 (três) exemplares, com igual teor e efeito jurídico, 

sendo 1 (um) para a ANIP, outro para o Investidor eo
3.°  (terceiro) para a Imprensa Nacional.

CLÁUSULA 23?

(Boa-fé)

As Partes obrigam-se a actuar no âmbito do presente 

contrato de acordo com os ditames da boa-fé e a não exercer 
qualquer direito ou faculdade de modo abusivo ou injustifi

cadamente oneroso para a outra Parte.

CLÁUSULA 24?

(Anexos ao Contrato)

São anexos ao presente contrato de investimento, os 

seguintes:
a) Anexo I — Cronograma de Implementação Exe

cução do Projecto;
b) Anexo II — Plano de Formação da Mão-de-Obra

Nacional;
c) Anexo III — Plano de substituição da Mão-de-

-Obra Expatriada.
Em fé do que as Partes acordaram, celebram o presente 

Contrato, em Luanda, aos 15 de Maio de 2014.

Pela ANIP'—Agência Nacional para o Investimento 
Privado, Maria Luísa Perdigão Abrantes. — Presidente do 

Conselho de Administração.

Pelo Investidor, Alexis Bayigamba. — Sócio-gerente.

ANEXO 1
Cronograma de Execução e Implementação do Projecto

Número Acções a Desenvolver

importação de Matérias-Primas e Subsidiárias

2014 até 
Junho

2015 
Abril

2014 

Julho Setembro
2015 

Janeiro Março

2014

Outubro Dezembro

Acções de Licenciamento da Actividade

1
Submissão, Aprovação do Projecto e Assinatura do Con
trato de Investimento na ANIP

2

3

Contratação de Terrenos Econstmção da Nave Industrial c 
Instalações de Apoio

Importação de Equipamento e Organização Patrimonial

4

•5
Mobilização de Recursos Humanos e Formação

6

7
Marketing e Pesquisa de Potenciais Clientes Grossistas

8
Ensaio das Maquinarias e Arranque das Actividades

9
Acompanhamento da Execução e Implementação do Pro- 

jecto
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ANEXO II
Plano de Formação dos Trabalhadores Angolanos

pnçfcse Produção

Secção
Posto de 

Trabalho

Baixo 

Perfil

Médio 

Perfil

Alto 

Perfil

N.’dc 

Turnos

Pessoal 

Total

Medidas de 

Segurança 

Fabril

Fabrico 

dos Produ

tos Fabril

Técnica de 

Vendas c 

Assistência 

Marketing

Conceitos 

Básicos 

Implemen

tar ISO

Custos 

USD

írioeScde 

t . 2 1 2 X X X X 3.000,00

àstraçSo 2 3 3 1 8 X X X 12.000,00

£ 2 3 3 1 8 X X X 12.000,00

jóltoniralosdc Venda 6 2 1 8 X X X X 12.000,00

ueDescuga 5 3 2 16 X X 24.000,00

(JjçàoeConlrolodo Fomo 4 2 8 X X X X 12.000,00

fl&de Qualidade 4 3 2 14 X X X X 21.000,00

irisa e Manutenção de
fjaxntos 7 2 2 18 X X X 27.000,00

tets 4 1 4 X X 6.000,00

featna Mecânica 3 3 1 6 X X X X 9.000,00

Cccrob Eléctrico c Físico 
feiras 4 4 • 1 8 X X X ' X 12.000,00

1 . ’

‘Wltal Geral
-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 39 16 100 Anual Anual Anual Anual 150.000,00

17,00% 39,00% 16,00% 100%

^Erençâo do Plano será Mediante a Técnica «on-job» Implicando o Recrutamento de Especialistas para Efectuar a Formação no Local

ANEXO III
Plano de Substituição de Trabalhadores Estrangeiros

Categorias Profissionais

Número de Trabalhadores da Empresa 

ANO-1 ANO-2 ANO-3 ANO-4 ANO-5 ANO-6 ANO-7 ANO-8

Nac. Est. Nac. Est. Nac. Est. Nac. Est Nac. Est Nac. Est Nac. Est. Nac. Est

1
11___

1 Gerente
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 . 1 2 1 2

f Administração 5 3 5 3 5 3 13 3 13 3 13 3 13 3 13 3

I 1 J Técnicos Médios
II 3 14 3 24 3 30 3 30 3 30 3 30 • 4 30 4

|l Técnicos Superiores 7 6 10 7 10 7 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5

Operários Qualificados 25 7 28 8 39 8 40 6 40 6 40 6 40 6 40 6

Mj Operários não Qualificados 9 0 10 0 12 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0

L ;

1
|l Trabalhadores Total / Origem

58 22 68 24 91 24 120 20 120 20 120 20 120 20 120 20

Trabalhadores Total Geral 80 92 115 140 140 140 140 140

PelaANIP—Agência Nacional para o Investimento Privado, Maria Luísa Perdigão Abrantes. — Presidente do Conselho 

^Administração.

Pelo Investidor, Alexis Bayigamba. — Sócio-gerente.
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DIÁRIO DA REPÚBifr

Resolução n.° 62/14 
de I dc Setembro

Considerando que, Visabeira Global, SGPS, S.A., pes
soa colectiva de direito português, entidade não residente 
cambial, investidor externo com social em Repeses, Viseu, 
Portugal e Mota-Engil Angola, SA., pessoa colectiva de 
direito angolano, entidade residente cambial, investidor 
nacional, com social na Rua Joaquim Cordeiro da Mata, 
n.w 61-63, Bairro da Maianga - Luanda, apresentam ao 
abrigo do disposto no artigo 54.° da Lei n.° 20/11 de 20 de 
Maio (Lei do Investimento Privado) uma proposta de inves
timento mista denominada «Vista Power, Limitada» cuja 
actividade principal é a prestação de serviços no sector de 
energia, nomeadamente, a construção de infra-estruturas de 
energia;

Considerando ainda, que o Govemo da República de 
Angola está empenhado em promover projectos de investi
mentos que visam a prossecução de objectivos económicos 
e sociais de interesse público, nomeadamente, diversificação 
da economia, assim como a melhoria da qualidade de vida 
das populações;

Nos termos das disposições combinadas do n.° 1 
do artigo 60.°, da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio (Lei do 
Investimento Privado), e do artigo 13.° do Estatuto 
Orgânico da ANIP (aprovado por Decreto Presidencial 
n.° 113/11, de 2 de Junho), o Conselho de Administração 
da Agência Nacional para o Investimento Privado, emite a 
seguinte Resolução:

1. ° — É aprovado o Contrato de Investimento do pro

jecto denominado «Vista Power, Limitada», no valor glo
bal de USD 3.000.000,00 (três milhões de dólares america
nos), no Regime Contratual.

2. ° — A presente Resolução entra em vigor na data da 
sua assinatura.

Vista e aprovada pela Conselho de Administração da 
ANIP, em Luanda, aos 15 de Maio de 2014.—A Presidente 
do Conselho de Administração, Maria Luísa Perdigão 
Abrantes.

CONTRATO DE INVESTIMENTO

VISTA POWER, LIMITADA

Contrato de Investimento Privado
Entre: »
O Estado da República de Angola, representado pela 

Agência Nacional para o Investimento Privado («ANIP»), 
com sede na Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25, 9.° andar do 
Edifício do Ministério da Indústria, aqui representada por 
Maria Luísa Perdigão Abrantes, Presidente do Conselho 
de Administração, com poderes para o acto, nos termos da 
alínea h) do n.° I do artigo 21.° do Decreto Presidencial 
n.° 113/11, de 2 de Junho (doravante «Estado»);

E
l.o _ Mota-Engil Angola, S.A., sociedade constituída 

e existente ao abrigo das leis de Angola, entidade residente 
cambial e investidor interno, com sede na Rua Joaquim 

Cordeiro da Mata, n.os 61-63, Bairro da Maian^ 
Luanda-Angola, pessoa Colectiva n.°5417097675,^ 
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lua^
2.a Secção do Guiché Único sob o n.° 940-10, comoc^ 

tal social de Kz: 1.911.500.000,00 neste acto devidai^
representada por. Bruno Machado na qualidade de afe 
nistrador, doravante designada «Mota-Engil»;

2.°  — Visabeira Global, SGPS, S.A., sociedadeco®. 
tituída e existente ao abrigo das leis de Portugal, entídai 
não residente cambial e investidor externo, com sede® 
Repeses, Viseu, Portugal, pessoa Colectiva n.° 50595241$ 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial 4
Viseu sob o mesmo número, com o capital socialdi

í»'
FJ 

fi

€ 40.000.000,00, neste acto devidamente representadapa 
Gil da Silveira, doravante designada «Visabeira»;

Considerando que:
a) A República de Angola reconhece que o investi-1

mento privado desempenha um papel crucialw 

desenvolvimento da economia do País;

b) A República de Angola estabeleceu em 2011 in
novo quadro leçal para o investimento privado, 
definindo, designadamente, os princípios gerais, 

o regime e os procedimentos de acesso aos 
incentivos e facilidades a conceder pelo Estab 

aos investidores privados;
c) A Lei n.° 20/11, de 20 de Maio, aprovada peb

Assembleia Nacional, regula as bases do inves

timento privado, bem como o regime de aces® 
aos incentivos fiscais e facilidades a conceder 

pelo Estado Angolano;
d) O sector energético encontra-se em fotò 

desenvolvimento no País, assumindo os inves
timentos neste domínio assinalável importânòi‘ 

para suprir as necessidades e carências que se

registam no referido sector;
e) É intenção dos investidores a criação de una 

sociedade («Sociedade-Veículo») que permita  
execução de projectos na área da prestação de 

serviços no sector da energia a sua dinamização 
em todo o território Angolano, a qual poderá 

via a ter um significativo impacto na política 

macro e microeconómica do Estado Angolano-, 
designadamente através da construção de info

*

-estruturas, criação de empregos directos < 
indirectos, qualificação profissional de mão-de 

-obra nacional, dinamização do sector financeir

nacional e a transferência de tecnologia e faio# 
-how,

j) Os Investidores Privados reúnem condições técn 

cas e financeiras que lhes permite executar coi 
êxito o projecto de investimento privado qt 
delinearam e, desse modo, reforçar decisiv 

mente o tecido empresarial angolano;
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0s investidores 
projecto de

privados, fundadores do presente 
investimento privado envidarão 

todos os esforços para que sejam cabalmente 
cumpridas todas as obrigações que lhes estejam 

adstritas no âmbito do presente contrato.
5Partes, com o propósito de concretização do supramen- 
do projecto de investimento, e nos termos do n.° 1 do 
o53.°da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio, conjugado com 

’ I do artigo 6 L° e seguintes da mesma Lei, celebram, 
jmente, de boa-fé e no interesse recíproco de ambas as 
ies Contratantes, o presente Contrato de Investimento 

t-adoque se rege pelas cláusulas seguintes e, no omisso, 
a legislação aplicável;

’ CLÁUSULA La

(Definições)

l. Para efeitos do presente Contrato de Investimento, 
lho se sentido diverso resultar do seu contexto, as defini
to abaixo reproduzidas têm o significado que lhes é atri- 
xndonas alíneas que se seguem:

a) «Actividade»: — significa prestação de serviços ,
nomeadamente, a construção de infra-estruturas 
de energia;

b) «Alteração na lei»: — significa qualquer lei ou

norma jurídica inerente ao presente Projecto de 
• Investimento na República de Angola;
c) «Anexos»: — significa os documentos juntos ao

Contrato de Investimento e que dele fazem parte 
integrante;

d) «ANIP»: — significa a Agência Nacional para o

Investimento Privado;
e) «MOTA-ENGIL»: — significa Mota-Engil Angola,

S.A. tal como melhor identificada no preâmbulo
. do presente contrato;

J) «Autoridade Governamental»: — significa qualquer 

governo local, regional ou nacional e qualquer 
ministério ou departamento neles inseridos. .

tí «BNA»: — significa o Banco Nacional de Angola;
h) «Contrato de Investimento»: — significa o pre

sente Contrato de Investimento Privado e todos 
os seus Anexos;

i) «CRIP»: — significa o Certificado de Registo de

Investimento Privado, previsto no artigo 64.° da 
Lei do Investimento Privado;

j) «Data Efectiva»: — significa a data de assinatura
do presente contrato pelas Partes, a partir da qual 
o mesmo começará a produzir os seus efeitos;

k) «Dia útil»: — significa dia que não seja Sábado,
Domingo e Feriado;

l) «Estudo de Impacte Económico e Social»: —
significa o estudo demonstrativo do impacto 
económico e social do Projecto de Investimento, 
previsto na alínea j) do n.° 2 do artigo 53.° da Lei 

do Investimento Privado;

m) «Estudo de Impacte Ambiental»: — significa

o estudo que analisa o impacto ambiental do 
Projecto de Investimento, previsto na alínea j) 
do n.° 2 do artigo 53.° da Lei do Investimento 

Privado;
n) «Investidores Privados»: — significa para efeitos

do disposto nas alíneas a) e c) do artigo 2.° da Lei 
n.° 20/11 de 20 de Maio, qualquer dos investi
dores, independentemente da sua nacionalidade 
e do facto de serem ou não residentes, os quais 
ficam obrigados a realizar o investimento neces
sário para a realização do objecto do presente 
Contrato;

o) «Investimento»: — significa o montante de
USD 3.000.000,00 (três milhões de dólares 
Norte Americanos), que os investidores se pro
põem realizar nos termos das Cláusulas 7.a e 9? 

do Contrato.
p) «Lei»: — significa qualquer Lei;
q) «Lei Aplicável»: — significa todo e qualquer

instrumento legislativo do Estado Angolano, 
nomeadamente a Lei do Investimento Privado 
(Lei n.° 20/11 de 20 de Maio), aplicáveis ao 
Projecto de Investimento e/ou aos Investidores.

r) «Lei da Arbitragem»: — significa a Lei n.° 16/03,
de 25 de Julho — sobre a Arbitragem Voluntária;

s) «Lei do Investimento Privado»: — significa a Lei

n.° 20/11, de 20 de Maio;
t) «Partes»: — significa o Estado Angolano e os

Investidores, e «Parte»: — significa o Estado 
Angolano ou um dos Investidores, dependendo 

do contexto;
u) «Plano de Formação Profissional»: — significa o

plano de formação previsto no artigo 72.°, n.° 3, 

da Lei do Investimento Privado;
v) «Sociedade-Veículo» — significa a sociedade a

constituir com á denominação «Vista Power, 

Limitada»;
x) «VISABEIRA»: — significa a Visabeira Global, 

SGPS, S.A., tal como melhor identificada no 

preâmbulo do presente contrato.

2. Em caso de alteração, total ou parcial, do artigo 2.° 

da Lei do Investimento Privado, as Partes acordam que as 

definições incorporadas neste Contrato de Investimento, 
por força desta Cláusula, têm o significado que lhes é atri

buído pela Lei do Investimento Privado em vigor na Data de 
Assinatura.

3. Salvo o disposto em contrário no presente contrato, 
referência para o singular inclui referência para o plural e 

vice-versa, e referência para qualquer género inclui referên

cia para qualquer outro género.
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CLÁUSULA!.'
(Natureza Administrativa e Objecto do Contrato)

1.0 presente contrato de Investimento Privado tem natu

reza Administrativa.
2.0 presente contrato tem o seguinte objecto:

a) Constituição da Sociedade-Veículo «Vista Power,
Limitada» pelos Investidores nos termos previs

tos na Lei; e
b) Após a constituição da sociedade referida na alínea

anterior, iniciar a actividade principal na área 
de prestação de serviços no sector da energia, 

nomeadamente, a construção de infraestruturas 

de energia.
CLÁUSULA 3.' 

(Sociedade-Veículo)

1. O objecto social da Sociedade-Veículo a constituir 
denominada «Vista Power, Limitada» consiste no exercício 
da actividade de prestação de serviços da energia, nomea
damente, a construção de infraestruturas de energia, será a 
executora do projecto de investimento.

2. Considerando o disposto no número anterior, a 
Sociedade-Veículo é constituída com um propósito único 
e com um objecto social fechado, sem prejuízo de estar na 
disponibilidade dos Investidores a opção de estenderem o 
âmbito espacial e temporal do Projecto de Investimento, 
mediante a apresentação à ANIP de um novo projecto de 
investimento para o efeito, utilizando a mesma Sociedade- 
Veículo.

CLÁUSULA 4.'

(Localização do Investimento e Regime Jurídico 
dos Bens dos Investidores)

1. Ó projecto de investimento é desenvolvido e imple

mentado nos termos seguintes:

a) A sociedade — veículo terá a sua sede social

no Município sede da Província do Huambo, 
Huambo, Zona de Desenvolvimento C;

b) As actividades da sociedade «Vista Power, Limi

tada» serão desenvolvidas em todo o território 

Angolano.
2. Os bens de equipamento, máquinas, acessórios e 

outros meios fixos corpóreos a adquirir pelo Investidor, no 
âmbito do presente contrato de investimento, estarão sob o 
regime da propriedade privada.

CLÁUSULA 5.'

(Prazo de Vigência do Contrato)

O contrato de investimento privado será por tempo inde

terminado.
CLÁUSULA 6.'

(Objectivo a ser atingido pelo Projecto de Investimento)

A actividade da sociedade relacionada com o projecto 
de investimento, objecto do presente Contrato, pretende 
atingir os objectivos, a que se refere o artigo 27.° da Lei do 

Investimento Privado, a saber:
a) Incentivar o crescimento da economia;

_____________________________P1ÁR10 PAREÇA ff

b) Promover o bem-estar económico e

populações;

c) Promover as regiões mais desfavorecidas,
tudo o interior do País; I

d) Proporcionar parcerias entre entidades nacional

estrangeiras; I

e) Induzir a criação de novos postos de trabalhou

trabalhadores nacionais e elevar a qualificai 
da mão-de-obra Angolana; |

j) Obter a transferência de tecnologia; |
g) Reabilitar, expandir ou modernizar as infra-e^ 1' 

turas destinadas à actividade económica.

CLÁUSULA 7.a

(Montante do Investimento)

O montante global do projecto de investimento édt 
USD 3.000.000,00 (três milhões de dólares norte ameri

canos).

CLÁUSULA 8.a j

(Operações dc Investimento Privado)

1. Para efeitos do artigo 10.° da Lei do Investimento 
Privado, a implementação, do Projecto de Investimentos 
duzir-se-á nas seguintes operações de investimento interno:

i) Utilização de moeda nacional ou outra livre
mente conversível domiciliada em território ( 

nacional.
2. Para efeitos do artigo 12.° da Lei n.° 20/11 de 20à 

Maio, o Projecto de Investimento será implementado através 

das seguintes operações de investimento privado externo:
i) Introdução no território nacional de moeà 

livremente conversível.

CLÁUSULA 9.”
(Formas de Realização do Investimento Privado) |

1. Para os efeitos do disposto no artigo 1l.° da Lei 

n.° 20/11 de 20 de Maio, as formas de realização do investi

mento interno é a seguinte:
a) Alocação de fundos próprios pela Mota Engil,no 

valor de USD 1.500.000,00 (um milhão e qui

nhentos mil dólares Norte Americanos).
2. Para efeitos do disposto no artigo 13.° da Lei n.°20/H 

de 20 de Maio, as formas de realização do investimento 

externo é a seguinte:
a) Transferência de fundos próprios do exterior peb 

Visabeira, no valor de USD 1.500.000,00 (utf 
milhão e quinhentos mil dólares Norte Ameri 

canos).

CLÁUSULA io.° I
(Formas de Financiamento do Projecto) 1

O investimento global do Projecto de Investimento reft 
rido na Cláusula 7.a é repartido entre os Investidores, sob 
forma de capitais próprios, da seguinte maneira:

a) Investimento Interno: USD 1.500.000,00 (ui 

milhão e quinhentos mil dólares Norte Ameria
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nos) correspondente ao montante total a alocar 

pela Mota Engil;
b) Investimento Externo: USD 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil dólares Norte America

nos) correspondente ao montante total a alocar 

pela Visabeira.
CLÁUSULA ll.n

togramadc Implementação c Desenvolvimento do Projecto) 

toa a implementação e desenvolvimento total do pro- 
j,prevê-se um período de 24 meses, sendo 2 milhões e 
filhãodeUS Dólares no l.° e 2.° ano, respectivamente, 
forme decomposto no Anexo I.

CLÁUSULA I2.a

(Termos da Proporção e Graduação Percentual 
do Repatriamento dos Lucros c Dividendos)

I. Com a implementação do Projecto de Investimento, 
deacordo com as regras definidas na Lei do Investimento 
rivado e na legislação cambial aplicável, é garantido à 
ifabeira, enquanto investidor externo, o direito de transfe- 
ipara o exterior, de forma graduada e na proporção da sua 
pftícipação no capital próprio da Sociedade-Veículo:

a) Os dividendos ou lucros distribuídos pela Socie

dade-Veículo, depois de pagos os impostos 

devidos;
b) 0 produto da liquidação dos seus investimentos,

incluindo mais-valias, depois de pagos os 

impostos devidos, nos termos do artigo 18.° da 

Lein.°20/Il,de20deMaio;
| c) Quaisquer importâncias que lhe sejam devidas, 

| com dedução dos respectivos impostos, previs-

| tas em actos ou contratos que nos termos da Lei

| do Investimento Privado, constituam operações

f de investimento externo, nos termos da legisla-

I ção cambial;
| d) 0 produto de quaisquer importâncias que lhe 

j sejam devidas por lei a título de indemnizações,

I compensações ou prestações de natureza similar

I nos termos do artigo 18.° da Lei n.° 20/11, de,20
f de Maio.
I 2. Sem prejuízo das regras especiais previstas na Lei 
| to Investimento Privado e neste Contrato, a execução do 
I ftojecto de Investimento fica sujeita à legislação cambial em 

i Wno território, ficando os Investidores, sem prejuízo de 
°ulras facilidades cambiais previstas na Lei do Investimento 
Privado, desde já autorizados a introduzir em Angola os bens 

eos fundos que se afigurem necessários para implementar o 
Projecto de Investimento e a negociar livremente as taxas 
to câmbio de compra e venda de divisas com instituições 
financeiras legalmente autorizadas a operar em Angola.

3,0 Estado garante a emissão de licença, em matéria 
cambial, para a execução do Projecto de Investimento, 
nomeadamente no que diz respeito à importação e repatria

mento dos capitais com origem no exterior de Angola.

CLÁUSULA I3.a
(Condições dc Exploração c Gestão do Projecto)

1. A exploração e gestão do projecto serão efectuadas 
directamente pelos investidores, em conformidade com as 
condições de autorização prevista neste contrato de investi
mento e demais legislação aplicável.

2. O projecto prevê o recurso à assistência técnica 
externa com técnicos expatriados qualificados, contratados 
para o efeito.

CLÁUSULA 14.a

(Regime cambial)

1. O Projecto de Investimento fica sujeito à legislação 
cambial em vigor em Angola, sem prejuízo das regras espe
ciais previstas nos artigos 49.° e 50.° da Lei do Investimento 
Privado e neste Contrato de Investimento.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior da pre
sente Cláusula, fica desde já garantido ao Investidor externo, 
o seguinte regime cambial:

a) A obrigatoriedade do investidor externo negociar
exclusivamente com as instituições financeiras 
legal mente autorizadas, nos termos da alínea a) 
do n.° 2 do artigo 49.° da Lei n.° 20/11, de 20 

de Maio;
b) A possibilidade do investidor externo adquirir moeda

estrangeira, seja para introduzir no País, seja para 

realizarem transferências para fora do País, nos 
termos da alínea c) do n.° 2 do artigo 49.° da Lei 

n.° 20/11, de 20 de Maio;
3. Os trabalhadores estrangeiros contratados no 

âmbito da execução do presente Contrato de Investimento 
Privado, gozam do direito de transferir para o exterior o 
seu rendimento do trabalho, depois de deduzidos os res
pectivos impostos, nos termos do disposto no artigo 74.° 

da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio.

CLÁUSULA 15.a
(Mecanismos de Acompanhamento do Projecto de Investimento)

1. Sem prejuízo das funções de tutela ministerial do sec

tor e dos poderes de fiscalização que cabem às competentes 
instâncias oficiais do Estado a que respeitam as matérias 
reguladoras deste Contrato, incumbe à ANIP a responsabi
lidade de assessorar, acompanhar e fiscalizar a execução do 
presente Contrato de Investimento Privado, nos termos do 
disposto no artigo 71.° e seguintes da Lei n.° 20/11, de 20 

de Maio.
2. Os Investidores Privados devem fornecer anualmente 

todas as informações sobre o desenvolvimento e os resulta
dos do projecto, preenchendo para o efeito o questionário 
que lhes é enviado pela ANIP, sem prejuízo de outras infor
mações e provas jurídico-legais, económicas e financeiras 
que justifiquem a evolução da realização do projecto de 
investimento privado.

3. Em qualquer caso, os Investidores Privados facultam 

em tempo oportuno e com a devida antecedência, e con
forme lhes seja solicitado pelas entidades competentes do 



Estado Angolano, as provas adequadas de que estão a ser 
satisfeitos os objectivos e obrigações constantes do presente 

Contrato de Investimento Privado.

CLÁUSULA 16?
(Impacto Económico c Social do Projecto)

O impado económico e social do projecto traduz-se no 

seguinte:
a) Fomento do mercado nacional;

b) Promoção e criação de empregos directos e indi-

rectos e incremento da formação profissional em 

várias áreas de conhecimento;

c) Promoção do desenvolvimento de zonas mais des

favorecidas;

d) Substituição gradual de trabalhadores estrangeiros

por trabalhadores nacionais, nos termos da Cláu
sula 19.a deste Contrato de Investimento.

CLÁUSULA 17.*

(Impacte Ambiental)

Os Investidores obrigam-se a implementar o projecto de 
investimento de acordo com a Lei de Bases do Ambiente 
n.° 5/98, de 19 de Junho de 1998, Decreto n.° 51/04, de 23 
de Julho de 2004, Decreto n.° 59/07, de 13 de Julho e demais 
legislação ambiental em vigor que for aplicável, em parti
cular no que diz respeito a:

a) Salvaguarda do meio ambiente, em matérias de

ruídos, gases, fumos, poeira, gestão de resíduos 

e efluentes;
b) Permitir que as autoridades competentes procedam

a inspecçoes ou estudos para aferir a regulari

dade ambiental das actividades de construção e 

operação, das instalações dos equipamentos no 

terminal;

c) Assegurar o adéquado tratamento das águas resi

duais e dos resíduos sólidos, que abranja todos 

os subprojectos;

d) Participar ao Ministério do Ambiente, quaisquer

ocorrências anómalas de natureza poluente ou 

com efeitos negativos sobre o meio ambiente.

CLÁUSULA 18.1

(Força de Trabalho e Plano de Formação Profissional)

1. O projecto prevê a criação de 155 postos de trabalho 
directos distribuídos da seguinte forma:

a) 7 Trabalhadores expatriados visando a cobertura

dos trabalhos nas áreas de especialidade e, serão 

reduzidos gradualmente de acordo com o princí-. 

pio de substituição por trabalhadores Angolanos;

b) 148 Trabalhadores nacionais.
2. Para além do cumprimento das obrigações previstas 

no Plano de Recrutamento e Formação da mão-de-obra 

nacional, o Investidor obriga-se:
a) Ao cumprimento do plano de formação e capacita- 

ção da força de trabalho nacional;

b) Promover a substituição gradual damà^.,1

expatriada por trabalhadores naciomk ] 
termos do Decreto n.° 5/95, de 7 de AbiiU 
artigo 72,° da Lei do Investimento Ptí^l 
dando preferência na contratação laborald 
quadros domiciliados no local de implaJ 

do Projecto de Investimento; I
c) Colaborar com o INEFOP no processo de red

tamento, selecção e formação profissional J 
trabalhadores angolanos; I

d) Cumprir com as obrigações inerentes à sua
lidade de empregador, designadamente« 
descontos de Imposto sobre os Rendimento 
do Trabalho e contribuições para a Seguiarç 
Social, celebrar contratos de seguros detraba&o 

e doenças profissionais;
e) Assegurar-se que as empresas subcontratadascek

brem contratos de seguro contra acidentes i 
trabalho a favor dos seus trabalhadores.

3. O programa de formação da força de trabalho pre
visto para a concretização e desenvolvimento do Projectoóe 
Investimento Privado consta do Anexo II que é parte inte

i

grante do presente Contrato.
4.0 plano de substituição da força de trabalho expatriada 

pela nacional consta do Anexo III que é parte integrante^ 

presente contrato.
5. Para o efeito, e para cumprimento do disposto non 1 

são levados a cabo dois tipos de programas de forrnaçà 
com vista a dotar os recursos humanos de competências! 
aptidões necessárias ao exercício da sua função, designai 

mente:
a) Formação «on-the-job» directamente ligadaàope-I

ração/exploração do projecto;
b) Acções específicas de formação, definidas pd®

órgãos de administração do Investidor Privado, 

que podem ser ministradas por consultores 

externos e internos.
CLÁUSULA 19.°

(Apoio Institucional do Estado)

O Estado Angolano, devidamente representado pd® 
suas instituições públicas, de acordo com as competênci® 

destas e no interesse do êxito socioeconómico do projecto 

compromete-se institucionalmente:
a) A emitir, através da ANIP as Declarações Favo 

ráveis à emissão de Vistos Privilegiados, no 
termos do disposto no artigo 49.° da Lei n? 2/0' 

de 31 de Agosto;

Através dos Ministérios competentes e do Govern 
Provincial da Zona de Desenvolvimento melfr 
descrita na Cláusula 4,a n.° 1, a conceder í 

Investidor Privado todo o apoio institucion 

necessário à implementação do projecto, e 
conformidade com as normas legais estabeltf 
das;



e^n075 DE 1 DE SETEMBRO DE 2014
1235

Através do Ministério competente, a garantir a 
emissão da licença que se mostre necessária à 

implementação do projecto;
Através do Banco Nacional de Angola, designa

damente do Departamento de Controlo Cambial, 
a emitir a respectiva licença de importação de 

capitais autorizados, bem como o pagamento 
de dividendos ou outros lucros distribuídos e 
resultados da liquidação nos termos legal mente 
estabelecidos.

CLÁUSULA 2O.a

' (Direito dos investidores)

Ficam desde já atribuídos ao Investidor Privado e ao 
rigodeste contrato, os direitos e garantias consagrados na 
iin0 20/11, de 20 de Maio, nomeadamente:

a) A igualdade de tratamento, nos termos do artigo 15.°;
b) A transferência de lucros e dividendos, nos termos

do artigo 18.° a 20.°;
c) A protecção de direitos, nos termos do artigo 16.°;
d) As garantias específicas consignadas nos arti

gos 14.° e 17.°

CLÁUSULA 2 l.a 

(Lei aplicável)

0 Contrato de Investimento rege-se pela Lei Angolana, 
designadamente pela Lei do Investimento Privado e demais 
legislação em vigor.

Í
 CLÁUSULA 22.a

(Força Maior)

1.0 termo Força Maior significa, relativamente a qual
quer Parte encarregue de cumprir com obrigações ao abrigo 

| doContrato de Investimento, qualquer evento ou circunstân- 
I oaou combinação daqueles que:

flJNão sejam razoavelmente evitáveis por tal Parte; 
b) Estejam fora do controlo razoável de tal Parte;

c) Causem o atraso, impedimento ou prejudique 

o cumprimento de tal Parte de tal obrigação, 
í incluindo:

l (i) Acto de Natureza, deslizamento de terra;
| ciclone; erupção vulcânica, tempestade, ter-

l ramoto, explosão, erosão ou outros desastres
l naturais.
I 2. Quando uma Parte está impossibilitada de cumprir 

I fom o Contrato de Investimento por motivos de Força 
I Maior, essa Parte deve notificar imediatamente por escrito 
I a outra Parte e as obrigações dessa Parte ficam suspensas 

[ enquanto durar o evento de Força Maior.

CLÁUSULA 23."

(Infracçõcs p sanções)

I. Para efeitos deste Contrato e da lei, constitui trans
gressão o incumprimento doloso ou culposo das obrigações 
legais a que os Investidores Privados estão sujeitos, desig

nadamente:

a) O uso das contribuições provenientes do exterior
para finalidades diversas daquelas para as quais 
tenham sido autorizadas;

b) A prática de actos de comércio fora do âmbito do
projecto de investimento autorizado;

c) A prática de facturação que permita a saída de capi
tais para o estrangeiro ou iluda as obrigações a 
que o Investidor Privado esteja sujeita, designa
damente, as de carácter fiscal;

d) A não execução das acções de formação ou a não
substituição de trabalhadores estrangeiros por 
nacionais nas condições e prazos previstos no 
presente Contrato;

e) A não execução injustificada do investimento nos
prazos contratual mente acordados;

fi A falta de informação anual à ANIP referida no n.° 1 
do artigo 71.°da Lei n.°20/11, de 20 de Maio;

g) A falsificação de mercadorias e prestação de falsas 
declarações.

2. A sobrefacturação dos preços de máquinas e equi
pamentos importados por parte do Investidor Privado, nos 
termos da presente lei, constitui infraeção nos termos da 
legislação aplicável.

3. Sem prejuízo de outras sanções especialmente aplicá
veis e previstas na lei, as transgressões acima referidas são 
passíveis das seguintes sanções:

a) Multa em Kwanzas, que varia entre o equivalente a
USD 10.000,00 (dez mil dólares norte-america
nos) e USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares 
norte americanos), sendo o valor mínimo e o 
valor máximo elevados para o triplo em caso de 
reincidência;

b) Revogação da autorização de investimento.

CLÁUSULA 24."

(Resolução dc litígios)

1. Em caso de litígio relativamente à interpretação ou 
execução do presente Contrato de Investimento, as Partes 
diligenciam no sentido de alcançar, por acordo amigável, 

uma solução adequada e equitativa.
2. Se no prazo de 30 (trinta) dias não for possível obter 

uma solução negociada, nos termos previstos no número 
anterior, as Partes acordam em submeter o litígio à arbitra
gem, de acordo com o disposto na Lei n.° 16/03, de 25 de 

Julho.
3. O Tribunal Arbitrai é constituído por 3 (três) árbitros, 

devendo cada uma das Partes em conflito nomear um árbi- • 
tro, e sendo o árbitro presidente designado pelos árbitros 
escolhidos pelas Partes.

4. A notificação, a fazer por qualquer das Partes, deve 
obrigatoriamente, identificar as outras Partes, indicar a 
pretensão de submissão do litígio à arbitragem, indicar a 
morada ou domicílio profissional do árbitro escolhido, con
vidar as outras Partes a nomear o seu árbitro e identificar o 
objecto do litígio.

5. A Parte que receber a comunicação referida no número 
anterior deve nomear o seu árbitro, indicando, também, a
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CLÁUSULA 28.» I

(Comunicações) I

1. As notificações ou comunicações entre as PaiteJ/í 
âmbito do presente Contrato de Investimento, só se conjú / 
ram validamente realizadas se forem efectuadasporescy^ 

enviadas para os seguintes endereços: r
Em todo o caso, as notificações ou comunicações fedi 

ser feitas ao cuidado da Parte relevante nos endereços J 

baixo (ou notificação por outra via se eventualmente pen&l t 
tido neste Contrato de Investimento). Todas as notificam ’ 
consideram-se devidamente feitas quando entregues.

Estado Angolano, representado pela ANIP: ;
Morada: RuaCerqueira Lukoki, n.°25,9.°andar,® j 

cio do Ministério da Indústria. Luanda-An^ ' 
Telefones: (+244) 222391434/331252.

. Fax: (+244) 222393381/393833. j

CP: 5465.
E-mail: geral@anip.co.ao.

Mota Engil:
Morada: Rua Joaquim Cordeiro da Mota,n.“61-ft 

Bairro da Maianga, Luanda Telefone: 221 

350552/218/550
Fax: 222 350299/355647
E-mail: geral@mota-engil.co.ao

Visabeira
A/c: Carlos Gil Benevides da Silveira
Rua Comandante Che Guevara n.os 87/89, Baino 

Maculusso, Município da Ingorribota, Província 

de Luanda.
Telefone: 222 680 050
Fax: 222 680 051
E-mail: visabeka@visabeira.co.ao I

Feito em Luanda, aos [...] de [...] de 2014.
Pela ANIP e em representação do Estado Angolano, 

Maria Luísa Perdigão Abrantes, (Presidente do Conselho 

de Administração).
Pela Mota-Engil Angola, SA, Paulo Dias Pinheiro. 
Pela Visabeira Global, SGPS, SA, Gil da Silveira.
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sua morada ou domicílio profissional, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias após a recepção da referida comunicação.

6.0 árbitro presidente é designado pelos árbitros nomea
dos pelas Partes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

7.0 Tribunal Arbitrai funciona em território angolano, 
no local que for escolhido pelo árbitro presidente e julgará 
segundo o direito angolano, devendo a respectiva decisão 

ser proferida no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar 
do início do processo e o processo é conduzido em língua 

portuguesa.
8.0 incumprimento por qualquer das Partes ou a impos

sibilidade de acordo dos árbitros por elas nomeados, nos 
prazos acima referidos, confere às Partes o direito de pedir a 
nomeação do(s) árbitro(s) em falta nos termos do artigo 14.° 
da Lei da Arbitragem.

9. Os acórdãos, ordens ou decisões do tribunal arbitrai 
são finais, vinculativos e irrecorríveis.

10. As Partes, desde já, renunciam ao direito de invo
car qualquer imunidade ou privilégio de que possam gozar 
relativamente aos acórdãos, ordens ou decisões do tribunal 
arbitrai e comprometem-se prontamente a cumprir com as 

mesmas nos seus precisos termos.
11. O disposto nesta cláusula não afasta o direito de 

recurso aos tribunais judiciais comuns para efeitos de injun- 
ções e providências cautelares, não podendo tal recurso ser 
entendido como renúncia aos efeitos da presente cláusula 
arbitrai.

CLÁUSULA 25.’

(Língua do contrato e exemplares)

O presente Contrato de Investimento Privado é redigido 
em língua portuguesa, em 3 (três) exemplares originais com 
igual teor e força jurídica, destinando-se um exemplar a cada 
uma das Partes Contratantes.

CLÁUSULA26.’
(Alterações)

1. Sem prejuízo dos casos expressamente previstos neste 
Contrato de Investimento, qualquer alteração ao Contrato 
deve ser feita por escrito e assinada pelas Partes.

2. Em caso de inexactidão do CRIP, a ANIP compromete- 
-se a alterá-lo ou, em alternativa, a emitir um novo.

CLÁUSULA 27.’ 

(Anexos ao Contrato)

I. O Contrato de Investimento, com os seus Anexos e 
o CRIP contêm todos os direitos e obrigações assumidas 
pelas Partes no que diz respeito à definição e disciplina das 
relações entre sí no âmbito do Contrato de Investimento, e 
prevalece sobre quaisquer outros acordos ou entendimentos, 
orais ou escritos, em sentido diverso.

2. São partes integrantes do Contrato de Investimento os 

anexos seguintes:
j — Cronograma de execução e realização do Projecto;
II — Plano de formação dos trabalhadores nacionais; 
jH _ piano de substituição da força de trabalho expa

triada pela nacional.

ANEXO I
Cronograma de execução do Projecto

Rubricas
---------------------------------------------------- -j

Investimento

Implementação do Projeto Ano I Ano 2

Máquinas e Equipamentos 557.232
557.232 '

Equipamento Administrativo 100.000 25.000
Ferramentas e Utensílios 251.337 125.668
Material dc Carçja e Transporte 1.041.800 264.600
Outros Imobilizado Corpóreo

12.131 15.000
Estudos e Projetos

12.500 12.500
Licenças e Alvarás

25.000
Total

2.000.000 1.000.000

mailto:geral@anip.co.ao
mailto:geral@mota-engil.co.ao
mailto:visabeka@visabeira.co.ao


XI075-DEI DE SETEMBRO DE 2014
______ —------- ---------------- 1237

K

'UB

UM

1 UI5

Alôí

tf

5»

5B

522

522

522

522

Designação do 

Curso

Formação Básica 

Redes Distribuição 

Energia Elétrica cm 

Baixa Tensão

Prevenção do Risco 

Elétrico-Trabalhos 

na Vizinhança dc 

Tensão

Curso básico em 

Linhas Aéreas de 

Media Tensão

Complemento em 
Linhas Aéreas dc 
Media Tensão

Responsáveis dc 

Trabalhos - Regu

lamento Consig

nações

Formação Tet para 

Quadros c Chefias

ANEXO II
Plano de Formação dos Trabalhadores Nacionais

Objectivos Gerais

Adquirir as noções básicas dc elctrotécnia, conhecer os 

materiais c ferramentas c aplicar os modos operatórios 

específicos à função de eletricistas de Redes dc Distribui

ção de Energia Elétrica em Baixa Tensão.

Aplicar adequadamente as regras dc segurança, inerentes à 

execução dos diferentes tipos dc trabalho.

No final da acção os participantes deverão ser capazes de:

- Identificar o risco elétrico no trabalho;

- Conhecer c aplicar as técnicas adequadas para assegurar 

a proteção das pessoas;

- Conhecer e aplicar as prescrições do Manual de Seguran

ça c Prevenção do Risco Elétrico (Norma Portuguesa).

No final da acção os formandos ficam habilitados a execu

tar trabalhos na vizinhança de tensão em segurança (BI V/ 

B2V/M0V).

Dotar os fonnandos com os conhecimentos básicos de 

materiais, ferramentas, equipamentos e regras técnicas de 

execução, envolvidos nos trabalhos em linhas aéreas de 

média tensão. Aplicar adequadamente as regras de higiene 

e segurança, inerentes à intervenção em linhas aéreas de 

media tensão.

Aprofundar os conhecimentos básicos de materiais, ferra
mentas, equipamentos e regras técnicas de execução, en
volvidos nos trabalhos cm linhas aéreas de média tensão. 
Aplicar adequadamente as regras de higiene e segurança, 
inerentes á intervenção cm linhas aéreas dc media tensão.

No final da acção os participantes deverão ser capazes de 

conhecer e aplicar as regras e procedimentos, a observar 

na Rede dc Distribuição (RD), para a realização de traba

lhos fora dc tensão ou ensaios cm instalações eléctricas, dc 

forma a garantir a segurança dc pessoas c equipamentos.

Consolidar os conceitos básicos de Trabalhos em Tensão 

BT, MT/AT e de Limpeza e pequena Conservação de Pos

tos dc Transformação, no que respeita a regulamentação;

- Consolidar os conceitos dc regras de consignação;

- Consolidar os conceitos relativos à regulamentação dc 

Trabalhos cm Tensão BT, MT/AT, LZT c consignações, 

através da observação de trabalhos práticos em contexto de 

prática simulada;

- Consolidar o conhecimento das regras técnicas dc execu

ção, definidas e exigidas pelo CE da EC20I0- EDR;

- Fazer aplicar normas e procedimentos de Segurança e de 

Ambiente;

- Fomentar conceitos dc Liderança e Gestão de Tempo;

- Promover a imagem c comunicação na empresa.

Conteúdos

Módulo 1 - Eletrotecnia Básica

Módulo 2 - Tecnologia dc Redes

Módulo 3 - Materiais/Ferramentas

Módulo 4 - Trabalhos Práticos

- Rede Aérea

- Rede Subterrânea

- Iluminação Pública Aérea

- Iluminação Pública Subterrânea

Módulo 1 - Segurança Elétrica

Módulo 2 - Habilitações Elétricas

Módulo 3 - Trabalhos na Vizinhança de

Tensão

Módulo 4 - Trabalhos Fora de Tensão

Módulo 5-Avaliação

Módulo 1-Ferramentas, Equipamentos e 

Materiais;

Módulo 2 - Regras Técnicas c Reparação 

de Trabalhos;

Módulo 3 - Trabalhos Práticos secciona- 

dorcs: montagem, afinação, comando e 

ligações à terra;

Isoladores: montagem e substituição de 

cadeias de amarração, suspensão e rígi

dos;

Condutores: montagem regulação e 

apeamento;

Armações: montagem ligações à terra.

Módulo 1 - Regras Técnicas e Reparação 
de Trabalhos

Módulo 3 - Trabalhos Práticos

Módulo 1 - Regulamento de Consigna

ções Para Trabalhos Fora de Tensão

Módulo 2 - Trabalhos Práticos

Módulo 3 - Avaliação

Módulo 1 - Regulamentação TET7BT 

Módulo 2 - Regulamentação TET/MT-AT

Módulo 3 - Regulamentação LZT

Módulo 4 - Consignações

Módulo 5 - Regras Técnicas

Módulo 6 - Sensibilização Ambiental

Módulo 7 - Higiene e Segurança no 

Trabalho

Módulo 8 - Comunicação e Imagem Mó

dulo 9 - Liderança e Gestão do Tempo

Módulo 10 - Trabalhos Práticos

- TET/BT: - Substituição de Armário de 

Distribuição

- Substituição de Isolador dc Alinhamen

to em poste

- TET/MT: - Abertura e fecho de arcos 

com DMC

- Apcamento/reposição dc condutores 

LZT: - Limpeza e conservação de FT 

em cabina

- Consignações: - Aplicação das regras 

de consignação: documentação, mano

bras, 5 regras de ouro

- Prova de Avaliação.

- Avaliar as competências adquiridas.

Destinatários da Acção

Novos 

Eletricistas: 

Eletricistas, 

Ajudante 

Eletricista,

É destinada a trabalhadores 

que executem trabalhos na 

vizinhança de tensão: 

Supervisores/ Encarregados, 

Chefes de equipa, 

Eletricistas,

Ajudante

Eletricista,

Motoristas

Chefes dc Equipa, 

Eletricistas, ajudante 

Eletricista,

Chefes de Equipa, Eletricis
tas, Ajudante Eletricista,

Supervisores/ Encarregados, 

Chefes dc Equipa,

Gestores 

Operacionais 

Encarregados 

Supervisores 

outros Quadros 

Técnicos
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Ref. CAF
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Curso
Objectivos Gerais Conteúdos Destinatários^?/ dí
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A1.07 522

Trabalhos Em Ten

são-Baixa Tensão 

Redes

Mo final do curso os formandos deverão ser capazes de: 

Conhecer e aplicar as condições dc execução dc trabalhos, 

processos operatórios e fichas técnicas correspondentes aos 

trabalhos cm Tensão para a rede aérea e subterrânea dc h 

Baixa Tensão segundo o Método de Intervenção ao contato; j,

• Estabelecer os planos de trabalhos, recolhendo os ele- ( 

mentos de estudo necessários aplicando as prescrições de T 

segurança em vigor, j

-Executar os trabalhos em tensão segundo o plano de tra- 1 

balhos preestabelecido pela equipa, sob a orientação de um 

Responsável dc Trabalhos;

- Respeitar as questões ambientais.

dódulo 1 - Redes Elétricas

dódulo 2 - Regulamentação TET-BT 

riódulo 3 - Resgate de Acidentado e 

Moções de Socorrismo

vlódulo 4 - Sensibilização Ambiental 

vlódulo 5 - Trabalhos Práticos

—__________
—

j

Eletricista de Redesfr

Eletricistas, Ajudante j

Eletricista, «

1

1

-------- -------------------- --  ’ 1

AI.O8 522

TET-MT-Método 

de Intervenção à 

Distância até30Kv

No final do curso os formandos deverão ser capazes de: '

- Conhecer as condições de execução de trabalhos, pro

cessos operatórios, fichas técnicas correspondentes aos 

trabalhos TEF- MT, segundo o método de intervenção à 

distância;

- Estabelecer os planos de trabalhos, recolhendo os ele

mentos de estudo necessários e aplicando as prescrições de 

segurança em vigor (responsáveis de trabalhos);

- Executar trabalhos em tensão, segundo planos de traba

lhos pré-estabelecidos pela equipa, sob orientação do Res

ponsável de Trabalhos (Executantes);

- Respeitar as questões ambientais.

Módulo 1: Mecânica

Módulo 2: Tecnologia de Redes

Módulo 3: Regulamentação TET/MT

Módulo 4: Electricidade

Módulo 5: Consignação dc Instalações 

Elétricas

Módulo 6: Sensibilização Ambiental 

Módulo 7: Resgate de Acidentado E 

Noções Elementares de Socorrismo

Módulo 8: Trabalhos Práticos

Módulo 9: Formação em Contexto Real

•1!

li

Eletricista de Ecdes MT; .1 

EIcctricistas, Ajudame I 

Eletricista, 1

ALO! 522

Limpeza e Pequena 
Conservação em 
Tensão de Rastos de 
Transformação

No finai da acção os participantes deverão ser capazes de:

- Conhecer as condições de execução de trabalhos, pro
cessos operatórios e fichas técnicas correspondentes aos 
trabalhos de limpeza e pequena conservação de Postos de 
Transformação (PT) até 30 kV, em tensão, segundo o méto
do de intervenção à distância;

- Estabelecer os planos de trabalhos, recolhendo os elemen
tos dc estudo necessários e aplicando as prescrições de se
gurança em vigor (Responsáveis de Trabalhos);

- Executar trabalhos em tensão segundo plano dc trabalhos 
pré-estabelecidos pela equipa, sob orientação do Responsá
vel de Trabalhos (Executantes);

- Respeitar as questões ambientais.

- Executar em tensão trabalhos dc limpeza e pequena con
servação de postos de Seccionamento e Transformação até

Módulo 1 - Tecnologia dos Equipa

mentos
Módulo 2 - Regulamentação TET-BT 

eMT

Módulo 3 - Resgate de Acidentado e 
noções Elementares de Socorrismo

Módulo 4 - Trabalhos Práticos

Eletricista TET 

i BT/MT:

Electricistas, 

Ajudante 

Eletricista,

AL1C1 522
TET-AT- Método 
de Intervenção â 
Distância atéóOkV

No final do curso os formandos deverão ser capazes de:

- Conhecer as condições dc execução de trabalhos, proces
sos operatórios, fichas técnicas correspondentes aos traba
lhos TET/AT, segundo o método de intervenção à distância;

- Estabelecer os planos de trabalhos, recolhendo os elemen
tos de estudo necessários e aplicando as prescrições dc se
gurança em vigor (Responsáveis de Trabalhos);

- Executar trabalhos em tensão, segundo plano de trabalhos 
preestabelecidos pela equipa, sob orientação do Responsá
vel dc Trabalhos (Executantes),

-Sensibilizar para as questões ambientais

Módulo 1 - Mecânica

Módulo 2 - Tecnologia de Redes

Módulo 3 - Regulamentação TET/MT

Módulo 4 - Trabalhos Práticos

Módulo 5 - Sensibilização Ambiental

Módulo 6: Formação em Contexto Real

Eletricista 

TET/MT: 

Electricistas, 

Ajudante 

Eletricista,

i
t

1 

nbsoí 
iode i 
tecà-*  
içàoti

tnd&.

ALI1 522
Acessório para 

Cabos BT

No final da acção os participantes deverão ser capazes de:

- Conhecer e aplicar as técnicas de execução de caixas de 

junção, terminação e transição em cabos BT;

- Aplicar as regras de segurança.

Módulo I - Tecnologia de Redes BT

Módulo 2 - Segurança

Módulo 3 - Trabalhos Práticos

Técnicos que desempe 
atividades dc inslalaçã 
cabos BTc execução*  
xas de junção, termin; 
transição em redes

1 Subterrâneas BaixaT

AL12 522
Acessório para 

Cabos MT

No final do curso os formandos deverão ser capazes de:

- Conhecer e aplicar as técnicas de execução de caixas de 

junção, terminação e transição em cabos MT e BT.

Módulo 1 - Tecnologia de Redes MT

Módulo 2 - Segurança

Módulo3 - Trabalhos Práticos

1 Técnicos que desempenha 

atividades dc instalaçãode 

cabos MT e execução de 

caixasdejunção.tennroa- 
çãoe transição em redes 

Subterrâneas Média Tendi

AI.13 522
Acessórios para 

CabosAT

No final do curso os formandos deverão ser capazes de:

- Conhecer e aplicar as técnicas de execução de caixas de 

junção, terminação em Cabos AT;

- Aplicar as regras de segurança.

Módulo 1 - Tecnologia de Redes AT

Módulo 2 - Segurança

Módulo 3 - Trabalhos Práticos

Técnicos que desempenha 

atividades de instalação de 

cabos AT e execução de 

caixas dc junção e termina

ção em redes subterrâneas 
1 Alta Tensão.________ .

AL14 582

CondntorMano- 

bradordeGrua 

Articulada

Dotar os participantes com as competências necessária 

para saberem manobrar e utilizar Gruas Articuladas segun 

do as condições operacionais ede segurança adequadas ai 

trabalho, em conformidade com os equipamentos e norma 

em vigor. Saber utilizar os equipamentos de protecção in 

dividual e colectiva, aquando da intervenção com Grua 

Articuladas. Saber avaliar o local dc trabalho, antes d 

inicio dos trabalhos, procedendo à correta sinalização 

delimitação da frente de trabalho. Saber utilizar correctí 

mente o equipamento de elevação de cargas e efectuar í 
verificações diárias para o bom funcionamento do mesmo

»

s

3
s Módulo 1 - Enquadramento Legal

i- Módulo 2 - Tecnologia das Gruas Articu- 

s ladas

° Módulo 3 - Equipamentos e Técnicas de 

Operação - Exercícios Práticos
i-1

is
i. I

Motoristas 

(gruistas)

..jJ
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'l Designação do 
Af| Curso

Objectivos Gerais Conteúdos Destinatários da Acção

#1

Condução c Ma- 

*obra Segura dc 

Empalhadores c 

Porta Palctcs

No final do curso os formandos estão aptos a realizar 

operações de condução c manobra dc empilhadores c 

porta palctcs manuais, aplicando as normas dc segurança, 

prevenindo acidentes c danos no equipamento.

Módulo 1 - Princípios Gerais

Módulo 2 - Capacidade e Carga do Empi- 

Ihador e Porta Palctcs

Módulo 3 - Normas de Condução em Se

gurança

Módulo 4 - Técnicas dc Manutenção c de 

Utilização do Empilhador

Módulo 5 - Avaliação

Todos os colaboradores que 

pelas suas funções utilizem 

c manobrem cmpilhadores c 

porta palctcs

1W'

Curso dc Segurança

Prevê-sc que no final da formação, os formandos estejam 

aptos a:

- Valorizar a adopção de atitudes pró-activas dc segurança 

que permitam a redução de ocorrência de acidentes de 

trabalho

- Identificar situações de perigo relativas às caracteristicas 

dos equipamentos, substâncias e operações/ tarefas a 

desenvolver

- Conhecer c respeitar a sinalização e procedimentos de 

segurança.

Módulo' I - Enquadramento Legal SHST 

Módulo 2 - Atitudes Pró-activas de Segu

rança

Módulo 3- EPIcEPC

Módulo 4 - Riscos Físicos

Módulo 5 - Riscos Químicos e Biológicos

Módulo 6 - Riscos Eléctricos

Módulo 7 - Risco de Incêndio/ Explosão

Módulo 

finados

Módulo

Módulo
Módulo 11 - Sinalização Temporária de 

Obras

Módulo 12 - Riscos Especiais

Módulo 13 - Trabalhos em Altura

Módulo 14 - Noções de Primeiros Socor

ros

8 - Trabalhos em Espaços Con-

9 - Movimentação de Cargas

10 - Sinalização de Segurança

Todos os Activos Empre

gados
■

Formação Básica dc 

Primeiros Socorros

Adquirir conhecimentos, competências e atitudes ade

quadas para a actuaçào em caso de assistência em doença 

súbita ou acidente.

Modulo I - Sistema Integrado dc Emer

gência Médica

Módulo 2 - Princípios Gerais do Socor- 

rímos

Módulo 3 - Via Aérea

Módulo 4 - Suporte Básico de Vida

Módulo 5 - Choque Causas e Primeiro

Socorro

Módulo 6 - Hemorragias, Feridas e Quei

maduras

Módulo 7 - Intoxicações

Módulo 8 - Lesões Musculares, Articula
res e Ósseas

Módulo 9 - Mobilização c Transporte de 

vitimas

Pertencer ou vir a pertencer 

a equipas de Primeiros 

Socorros. r1

Trabalhos cm 

Altura - Estruturas 

Metálicas c Postes 

de Betão

- No final do curso o formando deverá ser

capaz de conhecer os critérios e normas de segurança bá

sicas que devem aplicar-se durante o desenvolvimento dos 

trabalhos verticais realizados em postes de betão de baixa e 

média tensão ou equivalentes, e estruturas metálicas;

- Consciencializar-se sobre a importância de adquirir hábi

tos de conduta que garantam a autoprotecção (protecção in

dividual) e protecção da equipa (protecção colectiva); Co

nhecer a aplicação prática da legislação e Normativos em 

vigor relativaà utilização de equipamentos de protecção in

dividual e colectiva e da prevenção de riscos profissionais;

- Conhecer e aplicar as normas de segurança na utilização, 

manutenção e conservação dos diferentes dispositivos e 

equipamentos de protecção;

- Conhecer c aplicar as regras de correcta utilização e ma

nutenção dc escadas portáteis;

- Dimensionar, montar e desmontar linhas-de- vida.

Módulo I - Trabalhos em Altura Compo

nente Teórica

Módulo 2 - Trabalhos em Altura - Exer

cícios Práticos

Funções que impliquem 

execução de trabalhos em 

altura:

Elcctricistas,

Ajudante

Electricista,

Equipas dc Primei

ra Intervenção

Dotar os formandos com os conhecimentos teóricos e prá

ticos de combate a incêndio utilizando equipamentos de 

primeira intervenção.

Módulo I - Fenomenologia da Combustão

Módulo 2 - Extintores

Módulo 3 - Prática Simulada - Utilização de 

Extintor

Chefes dc Equipa, Electri- 

cistas. Ajudante Electricista,
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CAF
Designação do 

Curso
Objectivos Gerais Conteúdos Destinatários da ’

AL20

Noções Básicas de 

Higiene e Seguran

ça no Trabalho

- Adquirir noções básicas em higiene e Segurança no Tra- 

batx) para as atividades de construção civil, nomeadamente x

na edificação, manutenção industrial e construção/manu- 
tenção de infra-eslnituras dc telecomunicações, gás natural I Módulo l - Segurança no Posto de 

e eletricidade.

- Valorizar a adopção de atitudes pró-activas de segurança, 

num contexto de responsabilização individual e de interac- 

ção com as equipas de trabalho, que permitam a melhoria 

da qualidade do trabalho e a diminuição de acidentes.

- Identificar situações de risco/perigo no local de trabalho.

- Conhecer medidas de prevenção e de proteção adequadas.

Trabalho

Módulo 2 - Higiene no Posto de Trabalho 

Módulo 3 - Equipamentos de Protecção 

Colectiva e Equipamentos de Protecção 

Individual

Todos os ActivosEmpe. I 
gados J

AU1 851
Passaporte cm 

Ambiente

Dotar os técnicos de conhecimentos básicos para execu

tarem os trabalhos cumprindo as boas práticas ambientais 

existentes e intervirem em caso de acidente de natureza 

ambiental.

Módulo 1 - Passaporte em Ambiente: 

componente teórica

Módulo 2 - Passaporte cm Ambiente: 

componente prática

Todos os ActivosEmjR. 

gados

AL22 582

Condutor Mano- 

bradorde Plata

formas Elevatórias 

Móveis de Ftessoas 

(PEMP-CAT.1B)

Dotar os participantes com as competências necessárias 

para saberem manobrar e utilizar uma Plataforma Elevató

ria Móvel de pessoas segundo as condições operacionais e 

de segurança adequadas ao trabalho, em conformidade com 
os equipamentos e normas em vigor. ’

No final da acção o participante deverá ser capaz de:

- Aceder a locais e a postos de trabalho diferentes e evoluir 

em altura:

Situações difíceis e de trabalho complexas;

- Conduzir/manobrar em via pública ou em estaleiros;

- Assegurar a manutenção primária do material e equipa

mento utilizado;

-Relatar anomalias e dificuldades encontradas na realização 

dos trabalhos.

Módulo 1 - Enquadramento Legal e Nor

mas de Segurança

Módulo 2 - Tecnologia da Plataforma Ele

vatória Móvel de Pessoas

Módulo 3 - Equipamentos e Técnicas de 

Operação - Exercícios Práticos

Utilizadores de PB/P

ANEXO III
Plano de substituição da força de trabalho Expatriada 

pela Nacional

2. O emprego dos restantes 30% devera ser efectuado, 
nos termos da lei, nomeadamente os artigos 25.° e 26. da 

Lei n.° 3/94.

Decreto n.° 5/95 de 7 de Abril.

CAPÍTULO II

Do emprego de força de trabalho estrangeira 
não residente

ARTIGO 3.° 
(Limites)

1. As entidades empregadoras nacionais ou estrangeiras, 
que exerçam a sua actividade em qualquer parte do território 
nacional, só deverão recorrer ao emprego de força de traba
lho estrangeira não residente, ainda que não remunerada, no 
caso de o seu quadro de pessoal, quando composto por mais 
de 5 trabalhadores, estiver preenchido com pelo menos 70% 

de força de trabalho nacional.

Postos dc Trabalho
Ano 1

Ano
2

Ano
3

Ano
4

Ano
5

Ano 1 
n 1

Nacionais 140 148 150 155 160 170 I

Expatriados 5 8 9 7 6
6 1

Total Geral 145 156 159 162 166 176 J

% Expatriados 3,4% 5,1% 5,7% 43% 3,6%

Assim, pelo citado Decreto n.° 5/95, de 7 de Abril, esta 
salvaguardada a predominância de Postos de Trabalho 

Nacionais.
Pela ANIP e em representação do Estado Angolano, 

Maria Luísa Perdigão Abrantes, (Presidente do Conselho 

de Administração).
Pela Mota-Engil Angola, SA, Paulo Dias Pinheiro. 
Pela Visabeira Global, SGPS, SA, Gil da Silveira.
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