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DIARIO DA REPUBUCA
ORGAO OFICI^L DA REPUBLICA DE ANGOLA

Pre?o deste numero - Kz: 310,00

Toda a correspondencia, quer oficial, quer 

relativa a anuncio e assinaturas do «Diario 

da, Republican deve ser dirigida a Imprensa 

.National - E.P., cm Luanda, Rua Henrique de 

Carvalho n.° 2, Cidade. Alla, Caixa Postal 1306, 

www.imprensanational.gov.ao - End. teleg.: 

«lmprensa». •

ASSINATURA

Ano

As Ires series .............. ...... .. Kz: 470 615.00

A 1.“ serie ............i.......... . Kz: 277 900.00

A2.aserie ................  Kz:T45 500.00

A3.aserie ............ .............  Kz: 115 470.00 

' O pre?o de cada linha publicada.nds Diarios 

da Republica 1 .a e 2.a serie e de Kz: 75.00 e para 

a 3.a serie Kz: 95.00, acrescido do respective 

imposto do selo, dependendo a.publicacjao da

3.a serie de deposito previo a efectuar na tesouraria 

da Imprensa National - E. P.

IMPRENSA NACIONAL-E.P.
Rua Henrique de Carvalho n.° 2 

e-mail: imprensanacional@imprensanacional.gov.ao 

Caixa Postal N.° 1306

CIRCULAR
. Excelentissimos Senhores, *

Temos a honra de convida-los a visitar a pagina da internet Republica atraves do correio deverao indicar o seu 

no site www.imprensanacional.gov.ao, onde podera online ter eriderego complete, incluindo a Caixa Postal, a firn de se 

acesso, entre outras informagoes, aos sumarios dos conteudos evitarem atrasos na sua entrega, devolugao ou extravio.

. Observances:
a) Estes pre$os poderao ser alterados se houver 

uma desvalorizagao da moeda national, numa 

proporgao superior a base, que determinou o

' .seu calculo ou outros factores que afectem 

consideravelmente a nossa estrutura de custos;

b) As assinaturas que forem feitas depots de 15 de 

Dezembro de 2014. sofrerao um acrescimo aos 

pre$os em vigor de uma taxa correspondente a 

,15%.

do Didrio da Republica nas tres Series.

Haverido neeessidade de se evitarem os inconvenientes 

que resultam para os nossos servigos do facto de as respec- 
tivas assinaturas no Didrio da Republica nao serem feitas 

com a devida oportunidade; ' ;

> Para que nao haja interrupgao nd fornecimento do Didrio 
da Republica aos estimados clientes, temos a honra de infor- 

nia-los que ate 15 de Dezembro de 2014 estarao abertas as 

tospectivas assinaturas para o ano 2015, pelo que deverao f- 

p.rovidenciar a regularizagao dos seus pagamentos junto dos x 

n°ssos servigos. ' s

' Enquanto nao for ajustada a nova tabela de pregos a 
c°brar pelas assinaturas para o fornecimento d° 

RePublica para o ano de 2015, passam. a tltulo provisorio, a 

cobrados os pregos em vigor, acrescidos do Imposto de

Onsumo de 2% (dois porcento):

As 3 series.......

l-a serie....... .

^Aserie.......

^scrie...........

tpc ? *°g° seJa publicado d prego definitive os assinan-

MifeX°Pr^°dq45(qUa^ ’

fdrn • aPurada> visando assegurar a coritinuidade do
^ecirnento durante o periodd em referencia. k , 

As assinaturas serito feitas apenas em regime anual.

....... Kz: 470 615,00

....;. Kz: 277 900,00.

Kz: 145 500,00
...Lkz: 115 470,00'

. 4. Aos pregos mencionados no n.° 1 acrescer-se-a um 

valor adicional para portes de correio por via normal das 

tres series, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00 que- 

podera softer eventuais alteragoes em fungao da flutuagao 

das taxas a praticar pela Empresa National de Correios de 

Angola - E.P. no ano de 2015.

5. Os clientes que optarem pela recepgao dos Diarios

SUMARIO

Ministerio das Relacoes Exteriores

Despachon.0 4421/14:
Nomeia Venancia Virgilio dos. Santos para o cargo de Chefe de 

Departamento de AdmihistragSo e GestSo do Orgamento do Institute 
Superior de Relagdes Intemacionais, deste Ministerio.

Ministerio da Administracao Publico, 
Trabalho e Seguranca Social

Nomeia EstevSo Guilherme Sapendelo para o cargo de Director do 
Centro de Emprego do Tchitato, (equiparado a Chefe de Division 
dos Servigos Provinciais da Lunda-Norte, do Institute National do 
Emprego e FormagSo Professional, deste Ministerio.
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„ dc subdirect**
DKP«hon.-4423/l4: 0 ca<®» * de

’ 0 4437/14:
Dcspac"0 ' victor para o cargo de Chefe de Depanam„ |

hon° 4438/14:
“Tomcia Casimiro Antonio Cardoso para o cargo de Di^I 

.Adjunto para os Serves I eemcos do Instnuto Nacie

Despacho n." 4439/14: ’
Nomeia Rosario Jacinto Lopes letxeira para o cargo 

Departamento Provincial de Desenvolvimento Florey i

Despacho n.» 4440/14: • ,j

Nomeia Maria da Concerto Paulo Varandas para o cargo*/ 1 
de Departamento de Administrate e Services Gerais.*, J* 

Nacional do Cafe. '

Despacho n.° 4441/14:- tj
Nomeia Andrade Moreira Bahu para o cargo de Chefe dd Depan^ j 

Provincial de Desenvolvimento Floreslal do Huambo. |

*sr^—*■** .
Profissional, desle Miniswno-

MW*biG2°d“rsXh|,to”ciais da

Profissional, dcstc Mmistcno.

Despacho n.* 4425/14: nircclordo Centro dc Emprego
NomeiaAntdnioTxacoparaocargod D dos Serves

do Cambulo, (cquiparado a Chi Emorc&o c
Provincials da Lunda-Norte, do Institute Nacional do Emprego 

Formaijao Profissional, desle Ministerio.

' «neio Xavier « para b ealgo de C^ de Oespach. n^

Departamento de Administra^ao c Servins Gerais, do Institute 
Nacional do Emprego c Formatfo Profissional, desle Ministerio.

Despacho n.° 4427/14:
Nomcia Barros Pululu Roger para 0 cargo dc Director do Centro 

Inlegrado de Emprego c Fomia^ao Profissional da Cidadc do 
Kilamba, (cquiparado a Chefe dc Divisao), do Scrvi^o Provincial de 
Luanda, do Institute Nacional do Emprego e Forma^ao Profissional, 
dcstc Ministerio.

Ministerio da Justica e dos Direitos Humanos
Despacho n.* 4428/14:

AIXnXi.“ISaW MaTO Gb* Sa«

?'

I;

f T
7

Despacho n.° 4429/14;

4c pessoal do
reforma. ’ “***» Vctennana, para efeit* dc

Despacho n.° 4430/14; ‘ ,

do quadro dc l'£de K*'’0 dC1 ’ Clas»

cfcitosrterelbrma. 'W'Wo Veterinaria, pa^

Despacho n.° 4431/14;'
’*^p2Tl^^Q^M>de1.Ctes

de reforma. de InvcslWo Vcterin^ * ’ d° qua’
Ocwhon.-^,,, '""^Wefeitos

O^ncula Francisco Antonio One

Vc,eri«a.parae^V^'r^1 d« Insth’^ .Quali«cado 
“'Who n.-4434/14, * lnv“'w"

vincula Francisco Loth T* •

^Pachon..^,^
DC5™culaSim3OIiamba. .

Despacho n.« 4436/l4: nl0 llorcs'al, pa“ q“ailro

^aJoioPcrrcira^,.
l«"'»NacionaIdoc^NetoparaOcargO(i(!^

Nomeia Jose Cassule Mahinga para 0 cargo de Chefe de Dcpan& 
de Estudos, Projeclos e Estatislica do Institute Nacional doCiiC

Despacho n.° 4443/14: '
Nomcia Cipriano Avelino Molongonga para o cargo de (M 

Departamento Provincial dc Desenvolvimento Floret 
Bcnguela. I

Despacho n,° 4444/14:
Nomcia Francisco Jacinto Antonio de Sousa para 0 cargo de(k.. 

dc Departamento de Relates Publicas e Expediente da Seo® I 

Geral desle Ministerio. i
Despacho n.° 4445/14: S

Nomeia Abel Alcinio Zamba para o cargo de Chefe de Departs!^ j 
Provincial dc Desenvolvimento Floreslal do. Cunene. |

Despacho n.° 4446/14; <1
Nomeia Dumbo Cangotipo Mupei para o cargo de C^j 

Departamento Provincial de Desenvolvimento Floreslal da g 
Despacho n.° 4447/14; J

ot^eia Jose Correia Cabral para o cargo de Chefe do j 

^lral da Direcijao Nacional de Agriculture e Pecuaria, eQu .] 
aChefe de Departamento. • I

Ministerio dos Petroleos I

P^pachon.-4448/14; J
do Gak^C''l° Dcmbstcnes Albino PedrO para o cargo de 

eDocumCle<IOSeCrel"riodeEstadodosPetr61eOSparaa I
Cu°cutncnla?ao I

DcSPaah«n.-4449/i4: ■ ' '■ .J
de Cabinet" doT'518 de Pi8ueiredo vicira Para 0 flnsP^l 

c ^mcniX^1^0 de Eslad0 dos !’etr6le0S I
^."•‘USO/U:' JNornciaQji- ’ foO^M*

d« Gabinete d„ ?anlos Antunes Carmelino para o cargo d I
““Pacho n? 44S1/| !>CCrct4rio de Estado dos Petrdleos. I

,GonWlves da Silva para as fun?^
Dwumcntaca0 an° de Eslad<) dos Petrdleos para ® ’ ’

Wo- a categorfa de Motorista de Lig^ I; 
^"’ehon.a. ^’n’st®rio do Comercio I 

04 Port'd: • . lnS J
^DaT^^^^Bod n que AdriaI)0 AlVeS-^jffl°' I 

Difector Nacional do ComdrcoE* I
Abask.<*-'an<1A'vcsM

kci">ont0eb ^ar>ins para 0 carg0 de Direct.^^1 
n U’^° desle Ministdrio.
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Despacho n.° 4454/14:
Nomeia Jorge Eduardo para o cargo de Director Nacional do Comercio 

Exiemo deste Ministerio.

Despacho n.° 4455/14.
Nomeia Joana Feliciano para o cargo de Chefe de Departamento de 

Regula^ao do Abastecimento e Supervisao da DistribuivSo.

Despacho n.° 4456/14:
• Nomeia Almeida Domingos Manuel para o cargo de Chefe do 

Departamento de Licenciamento e Cadastre das Actividades 
Comcrciais. • ' .

Despacho n.° 4457/14: 
Nomeia Alcatir Jose Marcos da Costa para o cargo de Chefe de 

Departamento de Inova^ao e Tecnicas de Aprovisionamcnto.

Ministerio do Construcdo
' Despacho n.° 4458/14:

Da por finda a comissao de servi^o que Samir Kilumba da Silva Gomes 
vinha exerccndo no cargo de Coordenador da Comissao de Gestao 
da Emprcsa Paviterra.

Ministerio da Energia e Aguas

Despacho n.° 4459/14:
Nomeia Flora Matilde Pinto de Brito Trindade para a categoria de 

Tecnica Superior de 1 .a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Despacho n.° 4460/14:
Nomeia Eurico Matias Miguel para a categoria de. Tecnico Superior de

l.a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Despacho n.° 4461/14:
Nomeia Mario Jorge Inacio Adao para a categoria de Tecnico de 2.a Classe

• do quadro de pessoal deste Ministerio. •

Despacho n.° 4462/14:
Nomeia Benevildes Cabral Marcelino para a categoria de Tecnico 

Medio de 2.a Classe do.quadro de pessoal deste Ministerio.

Despacho n.° 4463/14:
Nomeia Carla Filipa Goncalves da Costa Brito para a categoria de 

Tecnica Media de 2.a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Despacho n.° 4464/14:
Nomeia Paulo Vumpa para a categoria de Tecnico Medio Principal de.

1. a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.. •

Despacho n.° 4465/14: «

Nomeia Victor J ungo Vunge para a categoria de Tecnico Mddio de

2. a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio. ’

Despacho n.° 4466/14:

Nomeia Ana Paula Narciso da Silva Salvaterra para a categoria de 

Tecnica Media de 2.a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio. 

despacho n.° 4467/14:

Nomeia Domingos Longuane Cabral da Costa para a categoria.de 

Tecnico de 3.° Classe do quadro de pessoal deste Ministdrio.

DcsPachon.° 4468/14: , ’

Nomeia Telma Karina Ferreira Dionisio Gomes para a categoria de 

•Tecnica M6dia de 3,a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

DcsPacho n.° 4469/14:

Nomeia Valter Diogo JoSo da Silva para a categoria deTecnico Superior 

de 2.® Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Dcspachon.° 4470/14: ’

■ ^^eia Catarina Patricia Contreira Goncalves da Costa para a cate-' 

' goria.de Tdcnica Superior de.2? Classe do quadro de pessoal deste 
•Ministerio. , \ •

b*’****"-* 4471/14: .

°™eia Arminda Assis da Silva Mdquina para a categoria de T&mca 

uperior de.2.a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Despacho n.° 4472/14:
Nomeia Adelaide Pereira Serr3o da Veiga para a categoria de Tecnica 

Superior de 2.’ Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Despacho n.° 4473/14:
Nomeia Edson. Francisco Joaquim Miguel para a categoria de Tecnico 

de 3.a Classe do quadro de pessoal do Institute Nacional de Recursos 
Hidricos.

Despacho n.° 4474/14:
Nomeia Maida Margarida Luis Gomes para a categoria de Tecnica 

z . Superior de 2.a Classe do quadro de pessoal do Institute Nacional , 
de Recursos Hidricos.

Despacho n.° 4475/14:
Nomeia Narciso Augusto Ambrosio para a categoria de Tecnico 

Superior de 2.a Classe do quadro de pessoal do Institute Nacional . 
de Recursos Hidricos. ' . ■

Despacho n.° 4476/14:
Nomeia Marcelina Joao Gomes para a categoria de Tecnica Superior 

. de 2.a Classe do quadro de pessoal da Autoridade Reguiadora de 
Energia Atomica.

Despacho n.° 4477/14: '
Nomeia Naspimento Andre Quicassa para a categoria de Tecnico 

Superior de 2.a Classe do quadro de pessoal deste Ministerio.

Ministerio do Ensino Superior
Despacho n.° 4478/14:

Da por finda, a comissao de service que Afonso Muzangui vinha 
exercendo no cargo de Chefe de Departamento da Administrate, 

• •. Expediente Geral e Patrimdnio da Secretaria Geral deste Ministerio.

Despacho n.° 4479/14:
Nomeia Ferreira Manuel Fragoso para o cargo de Chefe de Departamento 

de Apoio e Supervisao Metodologica da Direccjao Nacional de 
Format*) Graduada, deste Ministerio.

Ministerio da Culture .

Despacho n.° 4480/14:
Promove Benjamim Jose Castro para a categoria de Tecnico de 2.a Classe, 

do quadro de pessoal do regime geral da Biblioteca Nacional de 
. Angola, deste Ministerio.

Despacho n.° 4481/14:
. Promove Ester dos Santos Braga para a categoria de Tecnica Media 

de.2.a Classe, do quadro de pessoal do regime geral do Arquivo 
Nacional de Angola, deste M inisterio.

Despacho n.° 4482/14:
Promove Francisco Tchakussanga Dumbu para a categoria de Tecnico 

Medio de 2.a Classe, do quadro de pessoal do regime geral do Museu 
Nacional de Antropologia, deste Ministerio.

Despacho n.° 4483/14:
Promove Pascoal David Monteiro para a categoria de Operario 

Qualificado de l.a Classe, do quadro de pessoal do regime geral do 
Museu Nacional de Antropologia, deste Ministerio.

Despacho n.° 4484/14:
Promove Rafael Celestino Tecula para a categoria de Auxiliar 

Administrative Principal, do quadro de pessoal do regime geral do 
• Museu Nacional de Antropologia, deste Ministerio.

Despacho n.° 4485/14:
•. Prdmove Isabel Mameza Mendes para a categoria de Aspirante, do qua

dro de pessoal do regime geral do Museu Nacional de Antropologia. 
deste Ministerio. - .

Despacho n.Q 4486/14:
Promove Ruth Aurora Gutengana para a categoria de tecnica Media 

de 2." Classe, do quadro de pessoa! do regime geral do Instinno 
' Nacional para os Assuntos Religiosos, deste Ministerio.

categoria.de
goria.de
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'2*
Dcspacho n.’ 4488/14: categoria de Tecnica Media

Promovc Ana Maria Darnel Adao |®>8 Cincmaleca 
de 2.* Classc. do quadro de pessoal doreg 
Nacional de Angola, deste Mmistcno.

Dcspacho n.“ 4489/14: de Auxiliar de Limpeza
Promovc Josefa Chinguli para a ca eg . ^acjona|. 

Principal, do quadro de pessoal do regime gt 
de Hisloria Natural, deste Ministerio.

Promovc Rosa Amaro Antonio para a catcgona de Pnmciro Olicial, 
do quadro de pessoal do regime geral do Institute Nacional para os 

Assuntos Religiosos, deste Ministerio.

Dcspacho n.’4491/14:
Nomeia Luis Agostinho Sortc para o cargo de Consullor do Secretario 

de Estado da Culture, com categoria de Chefe de Departamento.

Ministerio do Juventude e Desportos
Despachon’4492/14:

Dcsvincula Antonio Manuel da Luz do quadro de pessoal deste 
Ministerio, para cfeitos de reforma.

Dcspacho n.° 4493/14:
Dcsvincula Diogo Lopes Quitori do quadro de pessoal deste Ministdrio 

para cfeitos de reforma. • • ’ ’

Dcspacho n.’ 4494/14:

Dcspacho n.Q 4495/14;
Dcsvincula Mavuanga Domingos Isidoro do' quadro d 

Mm.stcno.paraereilosdercfonnaanteeipar <kste 

Despachon.’4496/14;
Desvineul,RitaJoaoEertail(lcs(1 

ParaefenosdereronnaanteeipadV PeSSOaI des,c Ministerio,

Dcspacho n.’4497/14;
Dcsvincula Maria Gracinda M. • •

Dcspacho n.*4499/|4. an»«:ipada. PCSSOal deste

Dcsvincula Odcte Carla n P

Despachon.-4501/14. Onnaan'ccipada. ^1 d«lc
B'sv'nculallinjooij

^^^"naan^^epes,^

Dcspacho n.« 4502/14- M""stdrio, nara
dcsvincula Manuel Pr. •

Minis,&i0.Pataefei1^reL;is Bento do _
DcsPa‘l>o 4503/i4; °'"'a ’"•ecipad*0 *

Ministdrio nara or • ranc,Sco da Paiva

Pl:ssoal desie

OestcM-.

I
Governo Provincial de Benguela

XlculaS Soma, Professor do I Ciclo do j
Diplomado do I.’ Escalao, eolocado na Coordcna?a0 M|1> 

Educafao, no Municipio do Chongoroi, para cfeitos de

Dcspacho n* 4507/14: ,
Dcsvincula Bemarda Albino Mussolovela, Professora doiru 1

Ensino Secundario Diplomado do l,° Escalao, colocadanaj; 1 
do I Nivel de Kalossombckwa I, no Municipio de Bengal 

cfeitos de aposcnlafao. . M
f. 

Dcspacho n.° 4508/14: |i
Desyincula Custodio Luis Singue, Professor do’Ensino hiJ 

Auxiliar do l.° Escalao, eolocado na Escola do I Nivel 
no Municipio de Benguela, para cfeitos de aposenta^ao. :'i

Dcspacho n.° 4509/14:
Dcsvincula Eduardo Jacob, Auxiliar Administrative de 2? Classes ! 

cadona Escola do I Nivel 10 de Dczembro, no Municipio doG/fl 

para cfeitos de aposcnlavao.

Dcspacho n.° 4510/14: I
Dcsvincula Ester Joao, Professora do Ensino Primario Auxiliar i

4.°  Escalao, colocada na Rcparti^ao Municipal de E<iuca$u 
Municipio do Chongoroi, para cfeitos de aposenta^ao. - F

Dcspacho n.° 4511/14:
Dcsvincula Feliciano Viclorino, Auxiliar Administrative Principal,oM 

cado na Escola do I c II Niveis n.° 12, no Municipio de Bengal 
para cfeitos de aposenla^ao. • ' j

Dcspacho n.” 4512/14: • I

Dcsvincula Fernando Benito, Professor do Ensino Primario AuxilWd 

I’EscalSo,eolocadona Escola do I Nivel RainhaNjingaMteif 

no Municipio do Lobito, para efcilos de aposenta^ao. i: 

P'spachon,” 4513/14; • ••
Dcsvincula Francisco Chilala, Professor do I Ciclo do E"*l 

wundario, Diplomado do I.° Escalao, eolocado no InstilutoM^’ 

ormai Comandante Kwcnha, no Municipio do Lobito, 
deaposcnta?3o. ' . I

l)csPachon,”4514/i4: '

I» Esctr3"3 Cassinda- Professora do Ensino PrimarioAuxilja' ■ 

Municipio°dCe°Cada na Escola do 1 Nivel Comandante Bun | 

D|spachon«d ° ubal’Para cfeitos de aposcntafSo. |

Dcsv’ * ^^/14: 1

^undario0^'^ 01iveira- Professor do II Ciclo d° 
Pr°vincial de .?Oni3do do 6.° .Escalao, eolocado na ’ 4 

' Be"guela para er'"'30’ Ci6ncia e Tccn0,oSia’ h0 MUn'C'P | 

’>CSE^4S'6/I4=M"”J

*•* Escal3o, colT'j3’- Profess°f do Ensino Primirio Au*'p 

n MunicipiodoB„ ado na Rcparii<;ao Municipal de Educa?

0 ."•‘•317/14 ,0’^3ra e^e*tos de aposenta<?ao.

-■> do 1| Ni3'3,’'’r'mciro Oficial Administrative. CO’^S 

•CrCilOsde poL * N~«>. no Municipio de B^ 

■Ja-‘4Sl8/l4.PSenla?a°- 

,,,cula m • ’ pl^'ado^ CaPalcle, l-scrilurtri0.Dactil6graf0, co^ 

kSscque, no Municipio de BengUc^’

Para efatos de aposcnta<?ao.

4516/14;

' -‘Escalai 
r'

^lado'ii

D^or_-

DcsvinCU|.

DCSVinc'*|aSM/l4: ' : ■ 

na pXdaOf’nSin°secun'd3 .Nawakcmba Ernesto,

^°^’l°»Para ns,no Geral Comandante

3^eitosdeaposenla^So.’ -1^
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Despacho n.® 4520/14:
Desvincula Vilar Horacio, Tecnico M&iio de 3.a Classe, colocado na 

Direc<?ao Provincial da Induslria, Geologia c Minas de Benguela, 
• para efeitos de aposenla^ao. - ’

Institute Nacional de Estudos Judiciarios
Despacho n.® 4521/14:

Concede licen?a ilimilada a Josue Chiyanga Ulundo Chilundulo, 
Tecnico de 3.a Classe, colocado na Secpao de Gestao Administrativa 
e Financeira.

ANIP — Agenda National 
para o Investimento Privado

Rcsoluvao n.® 103/14:
Aprova o Contrato de Investimento da Proposta denominada «Mckinsey 

& Company SL — Sucursal em Angolaw no valor global de- 
USD 1.000.000,00, no Regime Contratual.

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

Despacho n.° 4421/14 
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° .da 

Constituisao da Republica de Angola, e de acordo.com «

o n.° I do artigo 23.° do Decreto Presidencial n.° 209/11, • 

de 3 de Agosto, determino: >
E nomeada a Tecnica Superior de IA Classe Venancia 0 Ministro, Antonio Domingos da Costa Pitra Neto. 

Virgilio dos Santos, para em comissao ordinaria de ser- , —------- —

vi?o desempenhar o cargo de Chefe de Departamento de Despacho n.° 4424/14
Administrate e Gestao do Orsamento do Institute Superior de 7 de Novembro

de Rela?6es Intemacionais do Ministerio das Relates Por conveniencia de servi^o publico; 

Exteriores, a partir do inicio das suas fun?6es.

Publique-se.

Luanda, aos 12 de Setembro de 2014.

O Ministro, Georges Rebelo Pinto Chikoti.

Provincials da Lunda-Norte, do Institute Nacional do 

Emprego e Format© Profissional, deste Ministerio, com 

efeitos a partir desta data. ' ' >

Publique-se. ' . y: , ’

Luanda, aos 6 de Setembro de 2014. . '. \

Q Ministro, Antonio Domingos da Costa Pitra Neto.

Despacho n.° 4423/14
de 7 de Novembro

Por conveniencia de servi£o publico;

Ao abrigo do n.° 1 do Artigo 4.° do Estatuto Organico do . 

Ministerio da Administrate Publica, Trabalho e Seguranca 

Social, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 182/14, 

de 28 de Julho e nos termos do artigo 137.° da Constituisao 

da Republica de Angola, determine:

*E nomeado Magalhaes Luis Gouveia, Formador Tecnico 

Medio de 3.a Classe, em comissao de servi£o para exer

cer o cargo de Subdirector Pedagogic© (Equiparado a 

Chefe de Divisao), do Centro de Format© Profissional de 

Ndalatando, do Servi^o Provincial do Kwanza-Norte, do 

Institute Nacional do Emprego e Format© Profissional, 

deste Ministerio, com efeitos a partir desta data.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Setembro de 2014. . ’

Ao abrigo do n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico do

• Ministerio da Administrate Publica,Trabalho e Seguranfa 

Social, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 182/14, 

de 28 de*Julho, e nos termos do artigo 137.° da Constitui?ao 

da Republica de Angola, determino:

■ , E nomeado Jose Carlos Muaximbi, Tecnico Medio

~ Principal de 1.® Classe, para em comissao de servi^o exer-

MINISTERIO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, cer o cargo de Chefe de Sec?ao Administrativa e Servifos 

TRABALHO E SEGURANCA SOCIAL Gerais, dos Services Provincials da Lunda-Norte, do 
. Institute Nacional do Emprego e Format© Profissional, 

deste Ministerio, com efeitos a partir desta data.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Antonio Domingos da Costa Pitra Neto.

TRABALHO E SEGURANCA SOCIAL

Despacho n.° 4422/14
de 7 de Novembro ; <

Por conveniencia de servi?o publico;

•, Ao abrigo do n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Organico do 
Ministerio da Administrate Publica, Trabalho, eSeguranca . 

Social, aprovado pelo Decreto Presidencial n.? 182/14, 

28 de Julho, e nos termos do artigo 137.° da ConstituiQao 
da ^ePublica de Angola, determino:

E nomeado Estevao Guilherme Sapendelo, Tecnico 

. dl°-Principal de.3® Classe, para em comissao de ser-. 

l?o exercer. o cargo de Director do Centro de Emprego 
P Tchitato, (Equiparado a Chefe de Divisao) dos Servifos

■ Despacho n.° 4425/14
de 7 de Novembro

Por conveniencia de servi^o publico;
. Aoabrigodon.° I doartigo4®doEstatutoOrganicodo 

Ministerio da Administrasao Publica, Trabalho e Seguranfa 
Social, aprovado pelo Decreto Presidencial n? 182/14,

acordo.com
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.nl,7» da Constitute 

de 28 de Julho e nos tennos do artrg 

da Republica de ^“‘^^Auxiliar Administrative de 

E nomeado Antomo _ > o de

2,’Ciasse, para emcomiss (Equiparado a

i. 
do Institute Nacional do Emprego e 
deste Ministerio, com efeitos a partir desta data.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Setembro de 2014.

. 0 Ministro, Antonio Domingos da Costa Pitra Neto.

Despacho n.° 4426/14 
de 7 de Novembro

Por conveniencia de servi^o publico;

Ao abrigo da alinea g) do n.° I, artigo 4.° do. Decreto 
Presidencial' n.° 182/14, de 28 de Julho, do Estatuto 

Organico do Ministerio da Administrate Publica, Trabalho 

e Seguran?a Social, e nos termos do artigo 137.° da 

Constituito da Republica de Angola, determine:

E nomeado Arlindo Venancio Xavier Joao, Tecnico de 

3-’Ctoe em comissao de servi9o para exercer o cargo de 

Chefede Departamento de Administrat e Serves Gerais 

deste Ministerio, com efeitos a partir desta data.

Publique-se.’

Luanda,aoslldeAbrilde2014

Despachon.’4427/14 
<*« 7 de Novembro

Porconvenienciadeservi?0p(lblico.
Aoabrigodon.’ldoartigotdo ’ 

^nodaAdministra  ̂

Social, aprovado pelo ^^^^oeSe&n

•puHio. de AnWl 8° 37 ,dI&J de Invert  ̂""c“lado d« quadra de pessoal do l"s 1 
J «• '"nn4™.Paraefeitosderaform.P”'’

Med,° Principal de 1 • c, “ “ R°ger- FormadOr T.. . ' * S

exercer o cargo de Director d r"1 C°mi^° de serv' 
e Format Professional daCta‘"‘^dode E'° 
a Chefe de Divit) do ed°Ki|amba i

Nacional do Nvincia' de L^0 

Publique-se. P ^^^data SS'°nal>

4"“*..«,8deAmM

MINISTERIO DA JUSTICA 
E DOS DIREITOS HUMANOS

4' Despacho n." 4428/14
de 7 de Novembro

Tendo Saff Isabel Marcos Gbenye, solicitadoa^ 
de seu nome para Safi Elizabete Marcos Gbenye, ao^ 

do n.° 1 do artigo 131.° do Codigo do Registo Civil;

Organizado e instruido o processo, nos termosi 

artigo 131.° do Codigo do Registo Civil, conjugado^ 

o disposto no artigo 370.° do mesmo Codigo e ao abfe 

do Despacho n.° 846/13, de I de Abril, do Ministro^ 

Justi?a e dos Direitos Humanos, determine:

Ealteradoonomede SafFIsabel MarcosGbenye,nasc£ 

aos 27 de Novembro de 1980, na Provincia de Bengal 

filha de John Celestino Gbenye e de Madalena Waling 

Marcos, para Safi Elizabete Marcos Gbenye, nos termosi 

n.° I do artigo 131,° do Codigo do Registo Civil.

Publique-se. 1

Luanda, aos 8 de Setembro de 2014.

, A Secretaria de Estado para a Justi^a, Maria Mi 

Fernandes Tormenta dos Santos. I

ministerio da agrkultura

Despacho n.° 4429/14 |
de 7 de Novembro

dented C°nforrn’dade com os poderes delegados pelo

Decreto Pro -j Angola’ e de acordo com o artigo ■ | 
^aaiinS?63'n-°6/I0’de 24 de Fevereiro, combinaji 

de 9 de Mai ° artlg0 5 “do Decreto Presidencial
da Agricuiiu ’ aprova 0 Estatuto Organico do Mid181 |

16 o a’ determine: ■ , I
E 0 funcionariA r^rre^ \

P.V

X.

2’ Q Presente ^essar'as exigidas por lei. - slJj 
pub|ica?go. . DesPacho entra em vigor na da‘a da

Publique-Se.

Luanda.aos24.’ • ' ■ ■

°Min'stro .</• eSetetnbr°de2014. '

^spacho n.° 4430/14

^ePuhrPClbl,Ca> nos tm °S p°deres delegados Pe,°uo 

D<iCreio P ? de ^gola"1108 d° artig0 137-° da C°nSt 2d° 

s,dencia| ’ e rie acordo com o art'g°. !nad° 
n-6/'O. de 24 de Fevereiro, combini

>i'
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com a alinea d) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

1. E o funcionario Paulo Bulucumani, Operario nao 

Qualificado de l.a Classe, desvinculado do quadro de pes

soal do Institute de Investigate. Veterinaria, pare efeitbs de 

reforma, por reunir as condisoes necessarias exigidas por lei.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publica?ao.

. Publique-se. ,

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014..

O Ministro, Afonso Pedro Canga. • r

. Despacho n.° 4431/14
de 7 de Novembro \

. Em conformidade com os .poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituisao 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do' 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea d) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

1. E o funcionario Jose Joao, Operario nao Qualificado

de 1 .a Classe, desvinculado do quadro de pessoal do Institute 

de Investigate Veterinaria, para efeitos de reforma, por reu

nir as conduces necessarias exigidas por lei. . ' '

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publica?ao.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga. .

Despacho n.° 4432/14 •
de 7 de Novembro,

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constittii^ao 

da Republica de Angola, e de acordo‘com o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

. com a alinea d) do artigo 5 ° db Decreto Presidencial n.° 100/14, 
de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

L E o funcionario Francisco Antonio, Operario nao 
Qualificado de 2.a Classe, desvinculado. do quadro de pes- 

soal do Institute de Investiga?ao Veterinaria, para efeitos de 

jeforma, por reunir as condi^oes necessarias exigidas por lei.

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

Publica^o. >

Publique-se. '

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

9 Ministro,\ Afonso Pedro Canga.'

•________ ’ , 2375

Despacho n.° 4433/14
de 7 de Novembro

Em conformidade cbm os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituisao 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea d) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agriculture; determino:
1. Eo funcionario Joao Malembue Marmarie, Operario

nao Qualificado de 2.a Classe, desvinculado do quadro de 

pessoal do Institute de Investigate Veterinaria, para efeitos 

de reforma, por reunir as condi?6es necessarias exigidas por 

lei. •

2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua

publica^o. ' .

Publique-se. 1 .

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4434/14
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- x 

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituisao 

da Republica de Angola* e de acordo com o artigo 2.° do 

' Decreto Presidencial n.° 6/1Q, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea d) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino: ’

1. E o funcionario Francisco Loth, Tecnico Medio de

2.a Classe, desvinculado do quadro de pessoal do Institute 

. de Investigate Veterinaria, para efeitos de reforma, por 

reunir as condi96es necessarias exigidas.por lei.

- 2. O presente Despacho entra em vigor na data da sua . 

publicasao. . •

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro; Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4435/14
‘ ’ de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituito 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2? do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea d) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agriculture, determino:

l.Eo funcionario Simao Bamba, Motorista de Pesados 

Principal, desvinculado do quadro de pessoal do Institute 

de Desenvolvimento Florestal, para efeitos de retbrma, por 
reunir as conduces necessarias exigidas por lei.
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Q'Ar'oda^

em vigor "adatadaSUa

2.0 presente Despacho entra 

publica^ao. .

Publique-se.
Luanda, aos 24 de Setembro de 201 .

0 Ministro, Afonso Pedro Canga.

' 6 casimiro Antonio Cardoso, Investigador

nara em comissao ordmana de servi?0 ’

d0 institute Nacional do Cafe.

publique-se-

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. .•

• O^msW.Afonso Pedro Canga. J
Despacho n.° 4436/14 

de 7 de Novembro
Em conformidade com os poderes delegados pelo Pres'- 

dentedaRepublica,nostennosdoartigo 137. daCo"*9’ . 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2. do 

Decreto Presidencial n.»6/10, de 24 de Fevereiro, combmado 

comaalineag) do artigo5.”do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agriculture, determine:
E Joao Ferreira da Costa Neto, Engenheiro Agronomo, 

nomeado para, em comissao ordinaria de servi^o, exercer o 

cargo de- Director Geral do Instituto Nacional do Cafe.

Publique-se.
•»

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. >

0 Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4437/14 
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- 

entedaRepublicMostermosdoartigol37°daCorKtrt • - 
r*d'A"s*e*“*-X-’z 

Decreto Presidencial n.” 6/10, de 24 de Fevereiro v d 

com a alineag) do artigo 5 »do Decreto a b,nado

da Agriculture, determine: Sanico do Ministerio

Elsaque Victor, BacharelemGeografia-n 

em comissao ordinaria de serviw ever °meado
de Departamento Provincial de Desenvnl ’ Chefe 
de Mexico. nvo'vimento Fiorestal

Publique-se.

L-d.,»24deStlimbn>dt2

Despachon.-4430,.,

Em .conformidade com CN°V',,,br0 

d®nte da Republics no, i °S Weres deleaan 
da Republica de Angola^d°arti8° ’^’dac*'0 Preai' 
DadretoPresidencialn-6/10da com 0 

' 2’ do.
^/^^.queaptaoE^^denc^’Mo 

daAgricultura, determine- ^^nico^-100''4.

M,nist6rio

. Despacho n.° 4439/14 ||
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados^peloh 

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° daConstinj 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo l> 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, comfa 

com aalineag)do artigo 5.° do Decreto Presidencjal n.° IW 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Minisle 

da Agriculture, determine: •
E Rosario Jacinto Lopes Teixeira, Tecnico Mei 

Fiorestal de 1 .a Classe, nomeado para, em comissao od 

naria de servi^o, exercer o cargo de Chefe de Departamefl 

Provincial de Desenvolvimento Fiorestal do Bie.

Publique-se.

Luanda, aos 7 de Novembro de 2014.

0 Miriistro, Afonso Pedro Canga. . \

Despacho n.° 4440/14
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados 
dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da ConstiW. 

a Republica de Angola, e de acordo com o artigo • 

ecreto Presidencial n,° 6/10, de 24 de Fevereiro, c°mb'“J 

°naaal'neag) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n°1 I
d 9 e Maio, qUe aprova 0 Estatuto Q anico d0 Mtn^ 

’^tura, determine: ■' . . „ J

3aCwadaC°nCei<?a°Paul° Varandas,TecnicoMe'• 

exercer o 1nott1eada para, em comissao ordinaria de s J 

e Servicosc-80 Cbefe de DePartamento de Admi”15 | 

■ Pnkr eraiS do'nst’tuto Nacional do Cafe.
lubllque-se. '

0Mini,taOS24deSetembrode2014-'

Sr°’^"^^roCawga J’-

Despacho n.° 4441/14 I
Confom,.. 7 lie Novembro ptC^I

dant®daRepGbii ad? COtn os P°deres delegados I
^Phblica de a °S termos do artig°137° d4 C°n °2 ’ * I 

com610 Wnc>‘a’ e de acordo com o ^>1 
’’d*'’®4’«8«5-d'?24*’revereiml" '°°'!iI

• Mue-an ’ d° Decreto Presidencial -st$i°l
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E Andrade Moreira Bahu, Engenheiro -Agronomo, 

nomeado para, em comissao ord inaria de serviQo, exercer 

' o cargo de Chefe de Departamento Provincial de Desen- 

volvimerito Florestal do Huambo. • ’

Publique-se. , ’

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. ■

O Ministro, Afonso Pedro.Canga.

Despacho n.° 4442/14
. de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- 

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui?ao 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de F.evereiro,combinado . 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determine:

EJose Cassule Mahinga, Investigador Auxiliar, nomeado 

para, em comissao ordinaria de servi£o, exercer o cargo de 

Chefe de Departamento de Estudos, Projectos e Estatistica 

do Institute Nacional do Cafe.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de-Setembro de 2014. /

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4443/14
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi-* 

dente da Republica; nos termos do artigo 137.°daConstituiQab * 

. da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, dq 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.? do Decreto Presidencial n.° 100/14, 
de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determine:

E Cipriano Avelino Molongonga, Engenheiro Agro

nomo, nomeado para, em comissao . ordinaria1 de servi£O, 

exercer o cargo de Chefe de Departamento Provincial de 

Desenvolvimento Florestal de Benguela.

. Publique-se. . .. ' -

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. .

O Ministro, Afonso Pedro Canga. . . .

< ’• •■•••.■ ' i

Despacho n.° 4444/14
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- 
dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui£ao 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14,

9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

Agriculture, determino:
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E Francisco Jacinto Antonio de Sousa, Tecnico Medio 

de 3.a Classe, nomeado para, em comissao ordinaria de ser- 

v’190, exercer 6 cargo de Chefe de Departamento de Relates. 

Publicas e Expediente da Secretaria Geral do Ministerio da. 

Agricultura.
• •

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4445/14
- de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- 

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui£ao 

da Republica de Angola, e de acordo com. o artigo 2,° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

E Abel Alcinio Zamba, Bacharel em Gestao de Recursos 

Naturais, nomeado para, em cQmissao ordinaria de servi^o, 

exercer o cargo de Chefe de Departamento Provincial de 

Desenvolvimento Florestal do Cunene.
*

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. "

0Ministro, Afonso Pedro Canga. \

Despacho n.° 4446/14.
de 7 de Novembro ■ «

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- 

. dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui^ao 

da Republica de Angola, e de acordo cbm o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

E Dumbo Cangotipo Mupei, Bacharel em Biologia, 

nomeado para, em comissao ordinaria de serviso, exer

cer o cargo de Chefe de Departamento Provincial de 

Desenvolvimento Florestal da Huila.

Publiqpe-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4447/14. :
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi- 
dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitute 
da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2? do 
Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 
com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14,

7.DE
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2. 0 presente Despacho entra em vigor na data 

publicado. .

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Afonso Pedro Congo.

E Casimiro Antonio Cardoso, Investigador Auxilij, | 
nomeado para, em comissao ordinaria de servi?0, exercer j |i 

cargo de Director Geral-Adjunto para os Servi?os TecniCOs j 

do Institute Nacional do Cafe. ' |

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. . '

Despacho.n-0 4436/14 
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituigao 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

E Joao Ferreira da Costa Neto, Engenheiro Agronomo, 

nomeado para, em comissao ordinaria de servifo, exercer o 

caigo de. Director Geral do Instituto Nacional do Cafe.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. ' ,

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4437/14
• <*e 7 de Novembro

^tedaR^TosT “ de'e8ad°S Pe'° Presi- 

* Republica de Angola,™ de l37 °daConstitui9a° 
^^enciaiS/teX^ ° 

COma^eag)doanigo5.7 n 24de FeVereu‘°-comb^do 

de 9 de Maio, que apTOva „ ecret° Presidential n.» 100/14, 

da Agriculturadetennino: tUt0 Organico do Ministerio 

7“m^oXn^e2!XGe08rafia’nomeado Para,

Publique-se.

Despachon-4438/14
r dc 7 dc Novembro

conformidade com

^toPreSidtc I80'31 e de a«>rdo Cons«tui?aO 

cotnaalineaeld ** n’°6/10,de24deFev ° art'8° 2° do. 
de9 de Maio que3”'805°doDecretoPresiT'™’ C°mbinado

0 Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4439/14
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitute 

da Republica de Angola, e de acordo corn o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial h.? 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino: •

E Rosario Jacinto Lopes Teixeira, Tecnico Medio 
Florestal de l.a Classe, nomeado para, em comissao ordi

naria de servigo, exercer o cargo de Chefe de Departamento 

Provincial de Desenvolvimento Florestal do Bie.

Publique-se. • . y

Luanda, aos 7 de Novembro de 2014.

O Miriistro, 4/bwso

Despacho n.° 4440/14 
de 7 de Novembro 

Em conformidadedenteda COm Os poderes delegados pelo.Presi- |
da RepubliwbdeClnO^termOSdOarti8O137-°daConst’tuifa0 

Decreto Preside • ?8° a’ e de ac°rdo com o artigo 2° d° 
com a alinea trt dT'«•" 6/1 de 24 de Fevereiro, combinado 

de 9 de Mah aue 8° 5 ° d° Decreto Pres'dencial n.° 100/14, 

da Agriculture, determinV EStatUt0 Or8anico do Ministerio 

VClasse'nom^daparaPaU'°Vara?das>T6cnicoMddi?d® j 

exercer o cargo de Chef rf1*1 COrn’ss^° ordinaria de servi?0’ 
e Servigos Gerais dn ° ^ePartarnento de Administra^0 

■ li^*****-docafii. - .1
^..««4aeSaembro e j

danKedah1ePOblica,nos termos detaS«*» Pel° Presi‘ '
de "decLtituloM 1

de 9 de M •8 d° artig0 5 0 do De ° Fevereiro, combinad.0 1

lura> determine; Or8anico do MinistdrioJ
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E Andrade Moreira Bahii, Engenheiro Agronomo, 

nomeado para, em comissao ordinaria de servigo, exercer 

o cargo de Chefe de Departamento Provincial de Desen
volvimento Florestal do Huambo. • ’

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Afonso Pedro. Canga.

Despacho n.° 4442/14
. de 7 de Novembro

Ein conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.°daConstituito 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de F.evereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

E Jose Cassule Mahinga, Investigador Auxiliar, nomeado 

para, em comissao ordinaria de servigo, exercer o cargo de 

Chefe de Departamento de Estudos, Projectos e Estatistica 

do Institute Nacional do Cafe.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga.

E Francisco Jacinto Antonio de Sousa, Tecnico Medio 
de 3.a Classe, nomeado para, em comissao ordinaria de ser- 

viQo, exercer 6 cargo de Chefe de Departamento de Relates. 

Publicas e Expediente da Secretaria Geral do Ministerio da, 

Agricultura.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

O Ministro, Afonso Pedro Canga. *

Despacho n.° 4445/14
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituiqao 

da Republica de Angola, e de acordo com o artigo 2 ® do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alineag) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

E Abel Alcinio Zamba, Bacharel em Gestao de Recursos 

Naturais, nomeado para, em CQmissao ordinaria de servigo, 

exercer o .cargo de Chefe de Departamento Provincial de 

Desenvolvimento Florestal do Cunene.
*

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014. .

0 Ministro, Afonso Pedro Canga.

Despacho n.° 4443/14
de 7 de Novembro

Despacho n.° 4446/14.
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi

dente da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui^ao 

da Republica de Angola, e de acordo cbm o artigo 2.° do 

Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combinado 

com a alinea g) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

de 9 de Maio, que aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

da Agricultura, determino:

E Dumbo Cangotipo Mupei, Bacharel em Biologia, 

nomeado para, em comissao ordinaria de servigo, exer

cer o cargo de Chefe de Departamento Provincial .de 

Desenvolvimento Florestal da Huila.

Publiqpe-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

Afonso Pedro Canga.

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi-‘ • 
dente da Republica; nos termos do artigo 137.°daConstituito ’

RePubEca de Angola, e de acordo com o artigo 2.° do 

c ecret° Presidencial n.° 6/10, dq 24 de Fevereiro, combinado 

de^ V^,nea g) d° artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 100/14, 

da a 6 ^a’0,9ue aprova o Estatuto Organico do Ministerio 

gncultura, determino: 
nOtno C*Priano Avelino Molongonga, Engenheiro Agro- 

exercern0Inead0 Para’ em comissao ordinaria* de servi£O, 

DesenvJf Carg° d®’Chefe de Departamento Provincial de 

vimento Florestal de Benguela. 
lub|ique-se. ’ • • ’ •’ '■

O l«nda’a0S 24 de Setembr0 de 2014.

. PednCanga.

' Despacho n.° 4447/14, 
de 7 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presi-
1___ A.*__ 1 Cl 1 _ •

Despacho n.° 4444/14
d Gmc°nfom, rf dc 7 d® Novembro ■

^ed^ 1̂ ade com os poderes delegados pelo Presi-

I *ra.d«te^O&t",oO«S“C’d““i”iS?L

- beRep(lblica cfe3’term°Sdoartig0137’°daConstitui5a°

I . de acordo com 0 artigOK  0 d° denfe da Republics, nos tennos doartigo l37.°daConstitui?ao2
? '•eOd’^gidoal ’ 6/1 °’de 24 de Fevereiro, combinado b(ica de Angola, e de acordo com o artigo 2? do
t da^.^aio^. Igo5° do Decreto Presidencial n.° 100/14, _ presidencialn° 6/10, de 24 de Fevereiro. combinado

7.DE
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. n Fstatuto Organico do Ministerio 
de 9 de Maio, que aprova o Estatuto g

da Agriculture, determine: nomeado para,
E Jose Correia Cabral, Assessor Pnnctpal, non

em comissao ordinaria de servtfo, exercerr o - (
do Laborat6rio Central da D.recfaoNacronal deAg 

e Pecuaria, equiparedo a Chqfe de Departamento.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Outubro de 2014.

0 Ministro, Afonso Pedro Conga.

MINISTERIO DOS PETROLEOS

Despacho n.° 4450/14
de 7 de Novembro ,

Por conveniencia de servi?o,

Em conformidade com os poderes delegados. pej0 

Presidente da Republica, nos termos do artigo .137.’ da 

ConstituifSo da Republica de Angola, e de acordo com 0 

artigo 7.° do Decreto n.° 26/97, de 4 de Abril, que estabelece 

a composi?ao e o regime juridico do pessoal dos Gabinetes 

dos Membros do Governo, determine:

E Gilson dos Santos Antunes Carmelino nomeado para, 

em comissao de servi?o, exercer o cargo de Consultor do 

Gabinete do Secretario de Estado dos Petroleos.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Jose Maria^ Botelho de Vasconcelos.:
Despacho n.° 4448/1 4 

de 7 de Novembro

Havendo necessidade de se prover o cargo de Consultor 
do Gabinete do Secretario de Estado dos Petroleos para a 
Inspec^ao e Documenta^ao;

Em conformidade com os. poderes delegados pelo p 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com o 

. Decreto n.’ 26/97, de 4 de Abril, que estabelece a com-

Wo e o regime juridico do pessoal dos Gabinetes dos 
Membros do Governo, determine:

Heraclito Demoslenes Albino Pedro nomeado para 

Gabin°?T J SerVi?°’ CXercer 0 Carg0 de Consultor d<> 
b nete do Secretario de Estado dos Petroleos para a 

■nspecjaoe Documenta^.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro, ■ Jose Maria Botelho de Vasconcelos;

Despacho n.° 4451/14
de 7 de Novembro

Por conveniencia de serviso; •

Em conformidade com os poderes delegados pelo
& Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 

Constitui^ao da Republica de Angola, e de acordo com a 

allnea a) do artigo 3.° do Decreto n.° 29/99, de 1 de Outubro, 

que define o quadro do pessoal dos Titulares de Cargos 
Politicos, determine:

E Welder Mario Goncalves da Silva nomeado. para, em 
coinissao de serviqo, exercer as funfoes de Motorista Pessoal 

do Secretario de Estado dos Petroleos para a Inspecfao e 

Principal"18930’ a Categoria de Motorista de Ligeiros

Publique-se. .

Luanda, aos 23 de Outubro de 2014. ' " • 

OMimstro, Jose Maria Botelho de Vasconcelos.
Despacho n.° 4449/14

de 7 de Novembro

-d' “p™" ■" 

d“- ■

£73^*.*
Posifao e o regime juridico do pessoal a c°m- 
Membros do Governo, determine Gabirtetes dos

Juvelma Baptista de Figueiredo V •' *

, comissao de servi90, exercer o 'eira n°meada Para 
f Gabinete do Secretario de EsZda^0 de Dire«ora 
'n Wo e Documenta^ dos Petrdleos para a

MINISTERIO do comercio

■nWoeDocumentatfo.

• Publique-se.

Luanda, aos 30 de Sw. l
j 0 Ministro,mbro'ie20l4.

Despacho n.° 4452/14 
p de 7 * Novembro
.conveniencia de serviqo- ’ 
,m conformidade com ’ ,

residente da Repdbi: °s P°deres delegados Pel°
Constitute da RepOblicf^6"1"08 do artig0-13t<> 
d'sposto nd alinea . de Angola, e de acordo com 0 

Ministerio do Comercio T'80 5 ° do Estatuto Organico d° 

n- 93/14, de 29 de Abril’ dP7Vado por Decreto Presidencia1
’ E dada por find ’ delerm’no:

*lves Martins, vinh' a comi«9o de servi9o que Adriano . 
*aC10"a' do com JoerXerCendo no carg0 de Director 

omeado por De Extenro, para 0 ® yj sido 

M,n,stra do ComerciohO 489/13> d« 11 de Fevereiro,
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2 O presente Despacho entra imediatamente em vigor. do Ministerio do Comercio, aprovado por Decreto 

publique-se.

Luanda, aos 16 de Setembro de 2014.

A Ministra, Rosa Escorcio Pacavira de Matos.

Presidencial n.° 93/14, de 29 de Abril, determine:
1. E Joana Feliciano nomeada para em comissao de 

servi^o, exercer o cargo de Chefe de Departamento de 
Regula^ao do Abastecimento e Supervisao da Distribui^ao.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 
Publique-se.

Luanda, aos 18 de Setembro de 2014. - ' X .

Despacho n.° 4453/14 
de 7 dc Novcmbro

por conveniencia de servi^o,
Em conformidade com os poderes delegados pelo A Ministra,Redrew Pacavzra cfe 

Presidente da Republica, hos tertnos do artigo 137.° da 
Constitui<?ao da Republica de Angola, e ao abrigo do 
disposto na alinea g) do artigo -5.° do Estatuto Organico 
do Ministerio do Comercio, aprovado por Decreto 
Presidencial n.° 93/14, de 29 de Abril, determine:

1. E Adriano Alves Martins nomeado para, em cqmis- 
sao de servi?o, exercer o cargo de Director Nacional de 
Abastecimento e Distribute do Ministerio do Comercio.

2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 16 de Setembro de 2014.
A Ministra, Rosa Escorcio Pacavira de Matos.

Despacho n.° 4454/14
clc 7 dc Novcmbro

Por conveniencia de servi^o;
Em conformidade com os poderes delegados pelo . 

residente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
^onstitui^o da Republica de’ Angola, e ao abrigo do

Posto na alinea g) do artigo 5.° do Estatuto Organico 
a° Ministerio ’ 
fresidencial n. o f- 

vicn E J°r£e Eduardo nomeado

P esente Despacho entra imediatamente em vigor.
?ub|ique-se. .

A a’ a°S 16 de Seteinbro de 2014. 
/ . Af4|nistra Rn e .

Sa Escorcio Pacavira de Matos.

Despacho n.° 4456/14 
dc 7 dc Novcmbro %

Havendo, necessidade de se preencher o lugar vago no 
cargo de Chefe de Departamento da Direc^ao Nacional de 
Comercio e Servins Mercantis do Ministerio do Comercio;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos.termos do artigo 137.° da 
Constitui£ao da Republica de Angola, e ao abrigo do 
disposto na alinea g) do artigo 5.°, do Estatuto Organico 
do Ministerio * do Comercio, aprovado por Decreto 
Presidencial n.° 93/14, de 29 de Abril, determine:

1. - E Almeida Domingos Manuel, nomeado ' para * 
em comissao de servi^o, exercer o cargo de Chefe do 
Departamento de Licenciamento e Cadastro das Actividades 
Comerciais.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 18 de Setembro de 2014.

A Ministra, Rosa Escorcio Pacavira de Matos.

terio do Comercio, aprovado por Decreto 
n°^3/l4, de 29 de Abril, determino: ' ' ‘ / Deep^.^™ •

 > para em comissao de ser- ‘ , 
n---------------------------------------- , ’■ , . Havendo necessidade de se preencher odugar vago no0 cargo de Director Nacional do Comercio navenu / ~ xi • >

, .carg0 de Chefe de Departamento da Direc?ao Nacional de
. > do Comercio. . ~ j w • 4.* • j * •Abastecimento e Distributee do Ministerio do Comercio;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137? da 
Constitui$ao da Republica de Angola, e ao abrigo do 
disposto na alinea g) do artigo 5.° do Estatuto Organico 
do Ministerio ;do Comercio, aprovado por Decreto 

; Presidencial n.° 93/14, de 29 de Abril, determine:
1 E Alcatir Jose Marcos da Costa nomeado para, 

em comissao de servijo, exercer o cargo de Chefe de - 
Departamento de Inovasao e Tecnicas de Aprovisionamento. '

2 O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se. ’ -

Luanda, aos 18 de Setembro de 2014. , v

. . A Ministra,

Despacho n.° 4455/14 
<*c 7 de Novcmbro^vend0

Ab*° ^•hefe<jSS'C*a^e se Preencher o lugar vago no 
^'niento n Departarnent0 da Direc<?ao Nacional de 

r COr,fbrmd'Str'kU*^° do Ministerio do Comercio;
,e!lte da r ' a<*e COtn 9s poderes delegados pelo 

<fis0Stitui?8o da6^^1.*03, nos termos do artigo 137.° da 
St°119 a[[ne ^blica de Angola^ e ao abrigo do 

K a 8) do artian o
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MINISTERIO DA CONSTRUCAO

Despacho n.° 4458/14
dc 7 dc Novcmbro

. Em confbrmidade com os poderes^ 
Presidente da Republica, nos termos do artigo IJ / 
Constitute da Republica de Angola, e e^acor o 
alinea g) do artigo 5? do Decreto Presidencial n. .106/14, 

de 19 de Maio, determine:
1. E dada por finda a comissao de servi?o, que Samir 

Kitumba da Silva Gomes, vinha exercendo no cargo de 
Coordenador da Comissao de Gestao da Empresa Paviterra, 
para o qual havia.sido nomeado por Despacho n.° 2615/13, 

de 15 deNovembro.
2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 20 de Outubro de 2014.

O Ministro, Waldemar Pires Alexandre.

pelo'

;° da

MINISTERIO DA ENERGIA E AGUAS

E,„ .to.#* - °s p"de™ 
presidente da Republica. nos artigos I. e 2. do Dec,, 
presidencial n • 6/10. de 24 * . „os ,ttJ
do artigo 137.° da Constituu;ao da Republica de Angod 

determine: • _ ’ |
Ponto Unico: - E Eurico Matias Miguel nomeadopd 

a categoria de Tecnico Superior de I .a Classe do quadro de 
pessoal do Ministerio da Energia e Aguas. • |

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua) 

publica?ao.
Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

, 0 Ministro, Joao Baptista Borges.

Despacho n.° 4461/14 |
de 7 dc Novcmbro

Porconveniencia de servi^o publico;
Observado o .disposto na alinea k) do artigo 5.° do 

Decreto Presidential n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, da 
alinea a) do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14,de 
18 de Junho e n.° 2 do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 12/94, 
de 1 de Julho;

Em confbrmidade com os poderes delegados polo 
Presidente da Republica, nos artigos l.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos do I 
artigo 137. da Constitui£ao da Republica de Angola, deter-1 
mino: .
__ Ponto Unico:E Mario Jorge Inacio-Adao nomeado

Despacho n.° 4459/14 
dc 7 dc Novcmbro

Por conveniencia de servi?o publico-

5'- d°
0,Pslalul° Oigdnico do Midsidrio da Enerei'a n'Anuas^d3
alinea a) do artieo 30 dn . & a e Aguas, da

. * IKdataX ’d.X^"JX",'",'" ’l63'14’ 
de 1 de Julho; g do Decreto-Lej n.° 12/94, 

hXSS COm 0S poder<* delegados pelo paraa ^ia de Tdcnico de 2.» Classe do quadro de p«-
• P-ideXX dX^ -No Mmisterioda Energia e Aguas.
2,37’d3Consdtui9^^-

"Omeada para a categoria deT^ Po"t0 de Brit0 Trindade 
quadrodePessoal doMiniltedo d°a pP6™' de-‘ ’Classe

Pubhca?5o. . tra en> vigor na data da

. p“blique-se.

Luanda, aos 26 de .
OMi"«tro,jo5ofi br°de2014-

’ 000 fiaP'«fa Borges.

D«paehon-4460/14

Por conveniencia d 'N<”Cn,bre
Observado 0 disr? SerV“f° pOblic<>;

= Presi4

e tfos termos do 
Je Angola, deter-

sua

D“P’Ch° " ,i8“r “ *“ 

Publique-se. • ;•

Luanda,aos26deSetembrode2014 ' 
0 Ministro, JoQo Baptista Borges • ' •

Despacho n.° 4462/14 
dc 7 dc Novcmbro

. PreldenuiT^ ", •l'ne*. k) d° ar,i6°. 5>
. aProva o Estatuto n • '6/'4’ de 30 de Mal0’ . , 

A8uas, da alinea al J83”'00 do Ministerio da Energ)8 
n° 163/14, de is art'®° 3-° do Decreto Presidon01^

- - - reuio"?0 5' *> 12/94 i"1*" ’ 2 do artigo 2V d

Jencial *"residente da Renuhr °S P°deres delegados Pe^ideucia, J« anigo, , . e 2.Sd„ 

'’’■•dac„«d c 4d' p™reiro, . „os 
“’’“"■^Mioa do Angola.^'
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• Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.
0 Ministro, Joao. Baptista Borges.

■' ponto Onico: — E BeneviIdes Cabral Marcelino . O presente DeSpacho entra em vigor na. data da sua 
nomeado para a categoria de Tecnico Medio de 2.a Classe . publicafao.
do quadro de pessoal do Ministerio da Energia.e Aguas. .

O presente Despacho entra em vigor, na data da sua

publicafao.
Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

O Ministro, Joao Baptista Borges.

Despacho n.° 4465/14 '
de 7 de Novembro

: Por conveniencia de servi^o publico;
ObserVado o disposto na alinea k) do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, da 
alinea a) do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14,

■

. Despacho n.° 4463/14
- de 7 de Novembro

Por conveniencia de servi^o publico;
Observado 0 disposto na alinea k) do artigo 5.° do . de 18 de Junho e n.° 2 do artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 12/94, 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que de 1 de Julho;
aprova 0 Estatuto Organico do Ministerio da Energia e
Aguas, da alinea a) do artigo 3.° do Decreto Presidencial
n.° 163/14, de 18 de JunhoAe n.° 2 do artigo 24.° do
Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;

Em conformidade com os poderes delegados • pelo 
Presidente da Republica, nos artigos l.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos do 
artigo 137.° da Constitute da Republica de Angola, deter
mine:

Ponto Unico:.— E Carla Filipa Goncalves da Costa Brito 
nomeada para a categoria de Tecnica Media de 2.a Classe do 
quadro de pessoal do Ministerio da Energia e Aguas. •

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua
Publica^ao. '

Publique-se. , *

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014. 

0 Sinistro, Joao Baptista Borges.

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos. artigos l.° e 2.° do Decreto 
Presidential'n? 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos do 
artigo 137? da Constitute da Republica de Angola, deter
mine:

Ponto Unico: — E Victor Jungo Vunge nomeado para 
a categoria de Tecnico Medio de 2? Classe do quadro de 
pessoal do Ministerio da Energia e Aguas..

. O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publica$ao. ‘ '

Publique-se. ..

• Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.
0 Ministro, Joao Baptista Borges.

Despacho n? 4466/14 
de 7 de Novembro

Por conveniencia de serviso publico;
Observado o disposto na alinea.k) do artigo 5? do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que 
< aprova o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e 

Aguas, da alinea a) do artigo 3? do Decreto Presidencial 
’ n.° 163/14, de 18 de Junho e n? 2 do artigo 24.° do 

Decreto-Lei n.° 12/94, de 1 de Julho;
-

Despacho n.° 4464/14 •
de 7 de Novembro

conveniencia de servi?© publico; uecreto-uci u. . uv.u.uv,
Deer SerVad° 0 -disposto na alinea k) do artigo 5.° do Em conformidade com os poderes delegados pelo

: aprovtO Pres*dencial n.° 116/14, de 30 de Maio, .que- presidente da Republica, nos artigos I? e 2.° do Decreto
AgUas d EStatUt° Organico do Ministerio da Energia e presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos do

| n’° 163/ ahnea a) do artte° 3-° do Decreto Presidencial 137? da Constitute da Republica de Angola, deter-
t hereto j4, de de Junho.e n.° 2 do artigo 24? do * mjno: ’ .

Em ’ in‘° l2/94>de 1 de Julho; ' Ponto Unico:—E Ana Paula Narciso da Silva Salvaterra
J ^esi^ntCOnforrnidade com os poderes delegados pelo nomeada para a categoria de Tecnica Media de 2? Classe da 

| ^resideriCj ^publics, nos artigos 1? e 2? do Decreto 
• ^80 137© 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos do

min0: ’ da Constitute da Republica de Angola, deter-

Ponto 0 • ;
^OfiadeTgJ*1.00* • E Paulo Vumpa nomeado para a cate- 
^al do M’1C° M®dio Principal de 1 ? Classe do quadro de 

ln.isterio da Energia e Aguas.
•-/■xa.-a ' ■ - '■ ■•‘jarWawMIAih'i 1?

quadro de pessoal do Ministerio da Energia e Aguas.
O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publica$So. >'
Publique-se. .

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

O Ministro, Joao Baptista Borges..
• is
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Despacho n.“ 4467/14 Presidente
de 7 de Novembro Presidencial n.° 6

Por conveniencia de servi?p P“bbc°’ rfo artjg0 50 do artig0 ...
Obsen'ado 0 disposto n I Ma-o que aprova _

Decreto Presidencial n. 116/14, eda
0 Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aou > 
X b) do artigo 3° do Decreto Pres.denc.aln, 163/14, ~
X-.;8 „l0 de pessoal do Mi.is.drio da Bnerg.a e Aguas,

■ Em conformidade com os poderes dele a Pj°. ( 

Presidente da Republica, nos artigos I. e . nublicacao
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Feveteiro, e nos termos do publtca9ao. 

artigo 137.° da Constitui^ao da Republica de Angola, deter

mine:
Ponto Unico: — E Domingos Longuane Cabral da Costa 

nomeado para a categoria de Tecnico de 3.a Classe do qua

dro de pessoal do Ministerio da Energia e Aguas.
0 presente Despacho entra em vigor na data da sua

publica^o.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

O Ministro, Joao Baptista Borges,

Despacho n.° 4468/14
de 7 dc Novembro

’Por conveniencia de servigo publico; ’
Observado o disposto na alinea k) do artigo 50 do 

Decreto Presidencial n.» 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
° Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, e da 

d Ta . k”180 3°d° DeCret0 Presidencial "-° 163/14 
oel8deJunho; ’

Presidente da Republic^ mtsT’ e^do^D

. mjn8° 37'da Eonstltu,^o da Republica de Angola, deter-

’.-ClassedoquadrodepeSlTOM6 T'CniCa de
e Aguas. P °al do Mlnisterio da Energia

0 Presente Desoachn ...
Publica^o. ra em viS°r na data da suapublicasao.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de2014 

OM.mstm.Joao^^ ’

DWon.« 4469/14
Porcn • de 7 de Novembro

r conveniencia de spn,-Obse®vadoodisl. ?°P“blic°;- 

; Decreto President |P na abnea k) do 
ac « uencialn.°1i</iA , * uo artigoI 0EstatutoOreaniA ,4»de30deK/u- ' 

' alinea b) do'artig003“XiSWri° da Enei«ia eT “P™3
del8<ieJunh0;8 • d°DecretoPreside8ncia1An8oU^da 

da Republica, nos artigos I. e 2. do Decreto
- o (5/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos d0 

arti®o 137°da Constitute da Republica de Angola, deter, 

'""ponto Unico: — E Valter Diogo Joao da Silva nomeado 
para a categoria de Tecnico Superior de 2.3 Classe do quadro

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua

Publique-se.

Luanda* aos 26 de Setembro de 2014. 

0 Ministro, Joao Baptista Borges. .

Despacho n.° 4470/14 
de 7 de Novembro

■ Por conveniencia de servigo publico;
Observado o disposto na alinea k) do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, eda 
alinea b) do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14, 
de!8deJunho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
•Presidente da Republica, nos artigos 1.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos 
do artigo 137.° da Constitute da Republica de Angola, 
determine:

Ponto Unico: — E Catarina Patricia Contreira Gon?alves 
da Costa nomeada para a categoria de Tecnica Superior de 

• Classe do quadro de pessoal do Ministerio da Energia® 
Aguas. , '.

pubhc^” DeSPaCh° entra em v'g°r na data da SUa

Publique-se. '

' aos 26 de Setembro de 2014. '
° Mlnistro, Joao Baptista Borges.

Despacho n.° 4471/14
p„ dc 7 de Novembro

ObservadoTrf3 SerV'9° P6bl'C0; 
Dec«toPresidenjoiP°ot0 aIinea k) do artiS° 5’ 
° E^to oX " M- 4’ 30 de Mai0’ 

al'nea b) do arti 0 '"lsteno da Energia e Aguas, e d
de 18 de Junho- ’ '° Decr?to Presidencial n163/’4’

Presidente da Reniihr C°m °S P°deres delegados Pe,° 
Presidencial n.° e/io'^’ n0S artigos 1° e 2.° do DecreW 
d? artigo 137.o da c’d®.24 de Fevereiro, e nos te^°S 

. Torino: C°nst«uto da RepOblica de A^1*
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Ponto Unico. E Arminda Assis da Silva Maquina O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
' nomeada para a categoria de Tecnica Superior de 2? Classe publica9ao.

do quadro de pessoal do Ministerio da Energia e Aguas: ' pub,^^
O presente Despacho entra em vigor na data da sua • '

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

O Ministro, Joao Baptista Borges.
_ publica?ao.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014. 

' o Ministro, Joao Baptista Borges.

Despacho n.° 4472/14 
de 7 de Novembrop

Por conveniencia de servi?o publico;
' ' ' Observado o disposto na- alinea k.) do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, e da 
alinea b) do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14, 

. de 18 de Junho;
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

'Presidente da Republica, nos artigos l.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos' do 

k artigo 137.° da Constitui?ao da Republica de Angola, deter- 
mino: ‘ \

Ponto Unico: — E Adelaide Pereira Serrao da Veiga 
nomeada para a categoria de Tecnica Superior de 2.a Classe 
do quadro de pessoal do Ministerio da Energia e Aguas.

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
Publica?ao.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Joao Baptista Borges.

r ; r Despacho n.° 4474/14
,de 7 de Novembro

Por conveniencia de servi^o publico;
Observado o disposto na alinea k) do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, e da 
alinea b) do.artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14, 
de 18 de Junho;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos artigos l.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos 
do artigo 137.° da Constitui^ab da Republica de Angola, 
determine:

Ponto Unico. — E .Maida Margarida Luis Gomes 
nomeada para a categoria de Tecnica Superior de 2.a Classe 
do quadro de pessoal do Institute Nacional de Recursos 
Hidricos. - • ?

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
pubiicasaq.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.
'. O Ministro, Joao Baptista Borges. .

Despacho n.° 4475/14 
de 7 de Novembro • .

Por conveniencia de servi£o publico;
Observado o disposto na alinea k) do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto.Organico do Ministerio da Energia e Aguas, e da 
alinea b) do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14, 
de 18 de Junho;

’< Em conformidade cbm os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos artigos l.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.0 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos do 

’ artigo 137 9 da Constitui^ao da Republica de Angola, deter
mine: '

Ponto Unico: — E Narciso Augusto Ambrosio nomeado

••

Despacho n.° 4473/14
de 7 de Novembro

' Qk COnVen^nC*a SerV^° P^’C°’ 
Decre SetVad° 0 disP°sto na alinea k) do artigo 5.° do 
0 Estat° PreSidenciaI n-°116/14, de 30 de Maio, que aprova 
alinea Qr£an*co do Ministerio da Energia e Aguas, e da 
de io . d° ^igo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14,

18 de Junho; •• »
Em confo • mmu; -

Presidente rmi<lac*e corn os poderes delegados pelo ponto ^njc0: — £ Narciso Augusto Ambr6sio nomeado 
Presidence da Rep|jblica> nos artigos l.° e 2.° do Decreto pafa a CategOria de Tecnico Superior de 2.a Classe do quadro 
do artigo la n-° 6710, de 24 de Fevereiro, e nos termos de pessoa| a0 institute Nacional de Recursos Hidricos.

^etermino Constitui^Mo da Republica de Angola, q pr@sente Despacho entra em vigor na data da sua 

^°0to r • 4 .
lCO’ ’ E Edson Francisco Joaquim Miguel * 

qUadr° de^^ a Cate8°ria de Tecnico de 3.a Classe do 
^’dricos pess°al do Institute Nacional de Recursos

publica^So. .</’ ' ■ ' >
Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

' O Ministro, Joao Baptista Borges. ?

.Waitr/
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.„n» 4476/14

Decreto Preside" , MinjSterio da Energy 16j/|4, 
0 Estatuto Organic"^ . M presldencial n. 

alinea b) do art-go^-do.
de 18 de Junho; deres delegados pe °

Em conformidade con P # do Decreto

8^lcSo,'11|le^cnja|?U',e.r'j7de[j"egne^:Al6mica- 

pessoal da Autoridade egu<
O presente Despacho entra em vigor na 

publicado.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

O Ministro, Joao Baptista Borges.

Despacho n.° 4477/14 
de 7 de Novembro

Por conveniencia de service publico;
Observado o disposto na alinea k) do artigo 5.° do 

Decreto Presidencial n.° 116/14, de 30 de Maio, que aprova 
o Estatuto Organico do Ministerio da Energia e Aguas, e da 

alinea b) do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 163/14, 

de!8deJunho;
Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos artigos 1.° e 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e nos termos 
do artigo 137.° da Constitui<?ao da Republica de Angola, 
determino:

Ponto Unico:—ENascimento Andre Quicassa nomeado 

para a categoria de Tecnico Superior de 2? Classe do quadro 
de pessoal do Ministerio da Energia e Aguas.

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicado:

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Setembro de 2014.

0 Ministro, Joao Baptista Borges.

mSTtRIO DO ENSINO SUPERIOR

T>d . D*xxsn-'
°~ao. n •

•^de com os poderes delegadOs I 
Em ''’^'Republica, nos termos do artigo lU 

Presidente da 1’ de Angola, e de acordo J
Constitute da k P do artig0 2.° do Decreto PresidJ
disposes dos n. o disposto na aUneab J

artigo 5-°do Decree' 0 ( doartigo 14»doD J
conjugadocom a ^termino; 1
.Lei n.° 12/94, de _ * de servi<?0 que M J

. e dada por exerCer no cargo de Chefe!
^ngui Administra9ao, Expediente Geral 1 
Departamento Geral do Ministerio do Ewl
Patnmomo da nomeado, a luz do Deed

Publique-se. I
Luanda, aos 7 de Agosto de 2014. I
O Ministro, Adao Gaspar Ferreira do Nasament. 1

Despacho n.° 4479/14 > 1
de 7 de Novembro I

Em conformidade com os poderes d g 

Presidente da Republica, nos termos do J
Constitute da Republica de Angola e e & 1 

■ as’disposi<?oes dos n.os 1 e 4 do artigo • 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e com 1 
na alinea h) do n.° 1 do artigo 5.° do Decreto r . I 

n.° 111/14, de 27 de Maio, determino: miss»*l '
E Ferreira Manuel Fragoso nomeado em c° en|Oii 

service para exercer o cargo de Chefe de Dep c|onald<l . 
Apoio e Supervisao Metodologica da Direc<?ao 1 
Forma<?So Graduada< do Ministerio do Ensino Sup I 

* ■ ■ 1 •Publique-se. 1
/ ’ I ■ .•

Luanda, aos 19 de Setembro de 2014. I.
O Ministro, Adao Gaspar Ferreira do Nascit^^ -

NWHISTERIO DA CULTURA

Despacho n.° 4480/14 I
de 7 de Novembro ,

Havendo necessidade de promover os rd?*1 I 
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal.% 
Tn ’ ! aCOrd° COm 0 re8'lme juridico de pO° 
Presid” n°i pilb'lcos’nos termos do artigo 18 ® 0 I 

rn-O,04/n’de23d^aiO» .• 'dosH

»mo Superior;
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ARTIGO 1.°
(Promo^ao)

r • • ,
E Benjamim Jose Castro, Agente n.° 11650474, promo- 

ido para categoria de Tecnico de 2? Classe, do quadro de 
V ssoal do regime geral da Biblioteca Nacional de Angola 

do Ministerio da Cultura.
ARTIGO 2.°

(Entrada cm vigor)

O presente Despacho. entra em vigor na data da sua 
publicapao.

Publique-se.-

I Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 4481/14
dc 7 dc Novcmbro

Havendo necessidade de promover os funcionarios
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime
geral, de acordo como regime juridico de progressao dos
funcionarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;X

• Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° 

A da Constituiqao da Republica de Angola, e de acordo ' Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio; 
• com as disposiqdes conjugadas do artigo 2.° do Decreto 

Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 26.° 
do Decreto n.° 51/09, de 16 de Setembro, determine:

ARTIGO l.°
(Promocab)

6 Ester dos Santos Braga, Agente n.° 12008969, pro- 
™°vida para a categoria de Tecnica Media de 2.a Classe, 

0 quadro de pessoal do regime geral do Arquiyo Nacional 
^Angola do Ministerio da Cultura.

1 ' ARTIGO 2.°
(Entrada cm vigor) 

Publica?r~Sente DesPach° entra em vigor na data

^blique-se., 

Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.

da sua

uezui^,
L. istra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva. 

Despacho n.° 4482/14
li dc 7 dc Novcmbro

» **^vend(\ . * •
■ Minist^ • necessidade de promover os funcionarios
I de 10 Cultura, dp quadro de pessoal do regime

& nc’°narioCOrd° corr)° regime juridico de. progressao dos
- r^dencia| P^^cos’ n°s termos do artigo 18.° do Decreto
Pr ^confom!^!1 '■ de 23 de Maio; • , Sal de acordo como regime juridico de progressao dos

da RenX °S P°dereS delegamoPeda Lcionariospublicos,nostermosdo^rtigo 18»do 
,tui9a0 da rP bL'Ca • nos termos do artlg° 37‘ d Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;

Republica de Angola, e de acordo com as < -Sa

disposipoes conjugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
.n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto 
Executivo n.° 199/13, de 7 de Julho, determinp:

’ ARTIGO I.°

(Promofao)

E Francisco Tchakussanga Dumbu, Agente n.° 86915915, 
promovido para a categoria de Tecnico Medio de 2.a Classe, 
do quadro de pessoal do regime geral do Museu Nacional de 
Antropologia do Ministerio da Cultura.

• ARTIGO 2.° /
/ ‘ (Entrada cm vigor)

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicasao.

Publique-se.

. Luanda, aos 22 de Agosto de 2014. ’
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.“ 4483/14 
dc 7 de NovcmbroI

Havendo necessidade de promover ps funcionarios 
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime 
geral, de acordo como-regime juridico de progressao dos 
funcionarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constituipao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposipoes conjugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/, 10, de 24 de Fdvereiro, q do artigo 21.° do Decreto 
Executive n.° 199/13, de 7 de Julho, determine:

ARTIGO l.°
(Promo?ao)

. E Pascoal David Monteiro, Agente n.° 07828699, promo
vido para a categoria de Operario Qualificado de 1 ? Classe, 
do quadro de pessoal do regime geral do Museu Nacional de 
Antropologia do Ministerio da Cultura.

ARTIGO 2.°
' (Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publicapao.

Publique-se.
Luanda, aos 22 de Agosto de 2014,

A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

• Despacho n,° 4484/14
dc 7 de Novcmbro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
do Ministerio da Culture, do quadro de pessoal do regime
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Em conformidade com 08 137.° da
Presidente da Republica, n°s e acordo com as 
Constitui?5o da Republica A J Decreto Presidencial 
disposes conjugadas do artig • Decreto
n»6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 21. o 
Executive n ’ 199/13, de 7 de Julho, determine..

ARTIGO!.0
(Promo?ifo)

E Rafael Celestino Tecula, Agente n.° 07828699, promo- 
vido para a categoria de Auxiliar Administrative Pnncipa, 
do quadro de pessoal do regime geral do Museu Nacional de 

Antropologia do Ministerio da Cultura.

ARTIGO 2.°
(Entrada cm vigor)

0 presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publicapao.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.

A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Em conformidade com os poderes delegacies 
o Lreda Republika, nos termos do artlg0 n' 
Lconstituifao da Replica de Angola e de 
com as disposes conjugadas do artigo 2. do Dec^ 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 
do Decreto n.» 43/06, de 19 de Julho, determmo: •

ARTIGO I.°
(Promo?ao)

E Ruth Aurora Gutengana, Agente n. 00426590, 
movida para categoria de Tecnica Media de 2.“ Ciasse, d, 
quadro de pessoal do regime geral do Institute Nacionalpara 
osAssuntosReligiosos do Ministerio da Cultura. . •

ARTIGO 2.° •
(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publica?ao. , z

Publique-se.

Luanda' aos 22 de Agosto de 2014.
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 4487/14 .
de 7 dc Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime 
geral, de acordo com o regime juridico de progressao dos 
funcionarios publicos; nos termos do artigo 18.° do Decreto, 
Presidencial n.° 1.04/11, de 23 de Maio;

Em conformidade com os pbderes delegados p^° I 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 1371 I 

a ConstituiQao da Republica.de Angola, e de acordo 
com as disposes .conjugadas do artigo 2.° do Decreto I 

resi encial n. 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 26- | 
do Decreto n.» 43/06, de 19 de Julho, determine:

ARTIGO 1.°' 
’(Prtfmotfo)

mov^do'nLRe!VaS Canj°n8°> Agente n.’ 86915861, P1^ I 
quadro de oe«atM°na de T6cnico Mddio de 2” ClasS®’ * 
» ReXi^TM8"*'d° '"sli'"t»N’cion’1

8 SOS do Ministerio da Cultura.
ARTIGO 2.° . < ; : .

(Entrada cm vigor)

Publica?aoente DeSPaCh° entra em vigor na data da s«3

Despachon.0 4485/14
de 7 dc Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios 
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime 
geral, de-acordo como regime juridico de progressao dos 
funcionanos publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
Presidential n.° 104/11, de 23 de Maio;

Em conformidade com os poderes delegados nelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137° da 
Constituijao da Republica de Ansola . a J?' da 
disposi96esconjugadasdoartigo2%o’DedcretoP^id0m M 

n-» 6/10, de 24 de Fevereiro, 
ExecutIvon.«199/13,de7deJulho,deteX •

ARTIGO l.°
, (Promo^o) .
E Isabel Mameza Mendes 

’’’ovida para a categoriXXnte do T030’ Pro’ 

do regime geral do Museu Nacional de PeSS0?l 
Mmisteno da Cultura. de Antropologia do

ARTIGO 2.°
(Entrada cm vigor) '

- ,i60r na dM 4s m 

Publique-se.

I ■ •
Despacho n,.4.

S
 Havendo neces a'?**'N°v“nbr°

5 oL^quP?XSoa?lCi°ndrios Havendo ne

d' ««*> c„, ’*’ w»dp pessoal do

- 7^residenciaI n o, 04/)’ "°s Jnnos do artigo 18.’ do Dec^0 
e 23 de Maio;

publica£ao.
Publique-se.

Luanda, aos 22 Ha a~A_ bZZdeAgostode2014 
z AM1mstra,/?0SaW ■ ; .

° Martms da Cr uz e Silva.

DeT7<ii"NnO4488/»47 dc Novembro ’

promover os funcion^05

' ..JAM

Republica.de
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conformidade com og poderes delegados pelo
• idente da Republica,. nos termos do artigo I37.0 

H Constitui^ao da Republica de Angola, e de acordo 
3 as disposifbes conjugadas do artigo 2.° do Decreto 

JrSidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 26.° 

* do Decreto n.° 9/06, de 24 de Abril, determino:
ARTIGO I.”
(Promovao)

E Ana Maria Daniel Adao, Agente n.° 86667541, pro- 
I movida para a categoria de Tecnica Media de 2.a Classe, do 
F quadro de pessoal do regime geral da Cinemateca Nacional 

de Angola do Ministerio da Cultura.
ARTIGO 2.°

(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
| publica^ao.

Publique-se. ,

Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.
A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 4489/14
? de 7 de Novembro

Havendo necessidade de promover os funcionarios
do Ministerio da Cultura, do quadro de pessoal do regime
geral, de acordo como regime juridico de progressao dos 
funcionarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto

. Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;
Em conformidade com os poderes delegados pelo

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
. C°nstitui9ao da Republica de Angola, e de acordo com as

isposi^oes conjugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial • art
P 6/1de 24 de Fevereiro, e do artigo 21.° do Decreto

xecutivo n.° 196/13, de 4 de Junho, determino:

artigo r.°
(Promo?ao)

: JJ°sefaChinguli, Agente n.° 00424177, promovida para. . nojr. t D -A •, O£ltn
eca‘egoria de Auxiliar de Limpeza Principal, do quadro de • jugadosdo artigo 2.“ do Decreto Presidenc.al n ’ 6/10, de 24 

• ^soa do regime gera| Museu Naciona( de.His.t6ria de Fevereiro, e da alinea f) do <2 do artigo 5? do Decreto 
i. Ura,do.Ministerio da Cultura. : Presidencial n.°2.11/10, de 27 de Setembro, determino:

ARTIGO 2.° ARTIGO I?
(Entrada cm vigor) . * (Nomeado)

em vigor na.data da sua £ Luis Agostinho Sorte nomeado em comissao de ser- 
' / vj?0 exercer o cargo de Consultor do Secretario de Estado da

. Cultura, com categoria de Chefe de Departamento.
ARTIGO 2.” x 

(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 

publica?ao. . <
Publique-se.

Luanda, aos 24 de Setembro de 2014.

A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

• pub|'ca9aoente Despacho entra
| Pub|ique-se.

L A Min3’a°S 22 de Ag0St0 de 2014’
n,stra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 4490/14
< de7 de Novembro

^’nistgr- necess’dade de promover os funcionarios 
de acor ^a Cultura, do quadro de pessoal do regime 

rd° COrn’ o regime juridico de progressao dos 

funcionarios publicos, nos termos do artigo 18.° do Decreto 
Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com as 
disposi^oes conjugadas do artigo 2.° do Decreto Presidencial 
n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e do artigo 26.° do Decreto 
n.° 43/06, de 19 de Julho, determino:

ARTIGO l.° 
(Promogao)

E Rosa Amaro Antonio, Agente n.° 07828759, promo- 
vida para categoria de Primeiro Oficial, do quadro de pes-r 
soal do regime geral do Institute Nacional para os Assuntos 
Religiosos do Ministerio da Cultura.

ARTIGO 2.°
(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua 
publica?ao.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Agosto de 2014.

A Ministra, Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.

Despacho n.° 4491/14 
de 7 de Novembro

Havendo necessidade de preenchefa vaga para os 
Agentes Administrativos em regime de comissao de ser- 
vi£O, no Gabinete dos membros do Governo, nos termos dp 

' artigo 7.° do Decreto n.° 26/97, de 4 de Abril, e o artigo 1.° 
do Decreto n.° 68/02, de 29 de Outubro.

Em conformidade com os poderes, delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do .artigo 137.° da 
Constitui?ao da Republica de Angola, e das disposi?6es con-
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MINISTERIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS
Despacho n.° 4495/14 |

dc 7 dc Novcmbro |
Nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 5? do J 

Presidencial n.» 163/14, de 18 de Junho, em conf0ttJ 
com os poderes delegados pelo Presidente da Rep(1J 
nos termos do artigo 137.” da Constitute da RepubliJ 

Angola, determine:
' e desvinculado do quadro de pessoal do Ministerio

• [he ter sido concedida a Pensao de Reforma Anteci( 
com efeito a partir de 1 de Outubro de 2014.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014.

0 Ministro, Goncalves Manuel Muandilmba.

Despacho n.° 4492/14 
dc 7 dc Novcmbro

- B. conformidade c.» . d*81d“ £

Presidente da Kepdblica. nos lennos do ad'S0 da ......

' Lei ^“7/04,de 15 deOutubro,edoartigo3.°daDecreto e Desportos Mavuanga Domingos Isidoro,p| '

n.040/08, de 2 de Julho, e usando da faculdadeque me e ------- 1

conferida pelo artigo 137.° da Constituifdo da Republica 

de Angola, determine:
E desvinculado do quadro de pessoal do Ministerio da

Juventude e Desportos Antonio Manuel da Luz, por lhe ter 

sido concedida a pensao de reforma ordinaria, com efeito a 

partir de 1 de Outubro de 2014. .

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014.

O Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

Despacho n? 4496/14 I
• dc 7 de Novcmbro I

Nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 5.° do Decrctl 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho, em conformidatl 
com os poderes delegados pelo Presidente da Republictl 
nos termos do artigo 137.° da Constitui?ao da Republica il 
Angola, determine: I

E desvinculada do quadro de pessoal do Ministerio4 
Juventude e Desportos Rita Joao Fernandes, por lhe tersii1 
concedido a Pensao de Reforma Antecipada, com efeito’ 
partir de 1 de Outubro de 2014.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014. 
0 Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

com efeito a partir * ---------— ’ •

Despacho n.° 4493/14
de 7 dc Novcmbro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 18.° da 

Lei n.° 7/04, de 15 de Outubro, e do artigo 3.° do Decreto 

n.° 40/08, de 2 de Julho, e usando da faculdade que me e 

conferida pelo artigo 137 • da Constitute da Republica de' 

Angola, determino:

E desvinculado do quadro de pessoal do Ministerio da 

de 1 de Outubro de 2014.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014

Despacho n.° 4497/14 '
. de 7 dc Novcmbro .

PresideS0^^ aHnea c) do n-° 1 do artiS° 5° d° 
com os nod ” de 18 de ■*un'10> em conform* M 
nos termos doreSrt le8ad°S pel° Presidente da Rep6bllC

■ * KOMI do Minis**'
dido concedida a^enT-^13 Gracinda Mauricio, Por ,hL, 
■ PWir de I de out„b“ de 20u™“ Am"'pad*' ‘ 

publique.se.

Despacho n.’ 4494/14
w . de 7 <*c Novembro

• p Nos termos da alinea c) do n • 1 d .
Presidencial n-163/14> 5? do Decreto
wm oS poderes de(egafe 8 d Junho> em Conformidade 

nos tennos do artigo 137 0 d. „ Pres,dente da Renuhi; 
dlC»"*i«.d.ReXd:

b desvinculada e
A Juventude e Desporto T™ de pessoal do M' • 
Santos, por |be P?rtos Lazarin0 da on , Ministerio 
Antecipada com ef S'd° C°ncedida a PenT Ant6nio dos

jw*7!°."'44’Wm
Nos term * c 7 dc Novcmbro

.^ideaeia, “ tdi"? ? ' d» «rti6o 5, do De''*’,
"» « Poderes de ' ' em eonforn4 J

A„V'r”d""iw “°d Pe'° «”80 a’ delemiino: da Constiluifao da Repdbl'ca

publique.se
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g desvinculada do quadro de pessoal do Ministerio da 
uventude e Desportos Maria da Concei?ao Vieira Joao, por 
“ «ido concedido a Pensao de Reforma Antecipada, 

Ihe ter 3iuv 
com efeito a partir de 1 de Outubro de 2014.

. publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014.

O Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

cedida a Pensao de Reforma Antecipada, com efeito a partir 
de 1 de Outubro de 2014.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014.

• 0 Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

Despacho n.° 4499/14
de 7 de Novembro

Nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 5.° do Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho, em conformidade 
com os poderes delegados pelo Presidente da Republica’ 
nos termos do artigo 137.° da Constitui?ao da Republica de 
Angola, determino:

E desvinculada do quadro de pessoal do Ministerio da 
Juventude e Desportos Maria Manuela Sebastiao Gaspar de 
Carvalho, por Ihe ter sido concedida a Pensao de Reforma 
Antecipada, com efeito a partir de 1 de Outubro de 2014.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014. ' /
O Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

Despacho n.° 4502/14
de 7 de Novembro

Nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 5.° do Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho, em conformidade 
com os poderes delegados pelo Presidente da Republica, 
nos termos do artigo 137.° da Constitui?ao da Republica de 
Angola, determine:

E desvinculado do quadro de pessoal do Ministerio da 
Juventude e Desportos Manuel Francisco Luis Bento, por 
Ihe ter sido concedida a Pensao de Reforma Antecipada, 
com efeito a partir de 1 de Outubro de 2014.

Publique-se;

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014. y
O Ministro, Goncalves Manuel Miiandumba.

Despacho n.° 4503/14 
de 7 de Novembro

Nos termos da alinea c) do ri.° 1 do artigo 5.° do Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho, em conformidade 
com os poderes delegados pelo Presidente da Republica, 
nos termos do artigo 137.° da Constitute da Republica de 

z___  _____ Angola, determino:
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho, em conformidade - E desvinculada do quadro de pessoal do Ministerio da 
com os poderes delegados pelo Presidente da Republica, Juventude e Desportos Domingas Costa Lopes Martins, por 
oostermne^ J ~ j k Ihe ter sido concedida a Pensao de Reforma Antecipada,termos do artigo 137.° da Constitute da Republica de ,nc oni/i
Angola, determine- com efeito a partir de 1 de Outubro de 2014.

E desvinculada do quadro de pessoal do Ministerio da Publique se.
Uventude e Desportos Odete Carla Data Santiago, por Ihe Luanda, aos 6 de Outubro de 2014.
er sido concedida a Pensao de Reforma Antecipada, cbm o Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

e e,t0 a partir de 1 de Outubro de 2014.

' ' ^blique-se

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014. 

Ministro, Goncalves Manuel Miiandumba.
f, t • .

Despacho n.° 4500/14 
de 7 de Novembro

Nos termos da alinea c) do n.° 1 do artigo 5.° do Decreto

Despacho n.° 4501/14 .
t ' de 7 de Novembro

terrn°s da ah'nea c) do n.° 1 do artigo 5.° do Decreto 
cq^ 0^ n ° ^3/14, de 18 de Junho, em conformidade 

teri^°deres delegados pelo Presidente da Republica, 
Ang0. d° ardg° 137.° da Constituisao da Republica de 

Tj^rmino: : . . - .

JuVentud nCu*ad° do quadro de pessoal do Ministerio da 
e Desportos llindo Oliveiro, por Ihe ter sido con-

• Despacho n.° 4504/14 
de 7 de Novembro

Nos termos da alinea-c) do n.° 1 do artigo 5.® do Decreto 
Presidencial n.° 163/14, de 18 de Junho, em conformidade 
com os poderes delegados pelo Presidente da Republica, 
nos termos do artigo 137,’ da Constitui?So da Republica de 
Angola, determino:

E desvinculada do quadro de pessoal do Ministerio da 
Juventude e Desportos Ana Maria Francisco da PaixSo, por 
Ihe ter sido concedida a Pensao de Reforma Antecipada, 
com efeito a partir de 1 de Outubro de 2014, -

Publique-se, , .

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014, -•
O Ministro, Goncalves Manuel Muandumba. .

xi’ ' ' , ■ v• A:Siirff
...X- .J
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Despacho n? 4505/14 
dc 7 dc Novcmbro

■Nostermo^a^

Presidencial n. 163/14, a da Republica,

a.,*- 
JuventudeeDesportos Tomis Jorge, por lhe ter sido 

dida a Pensao de Reforma Antecipada, com efeito a partir 

de I deOutubrode2014.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Outubro de 2014.

O Ministro, Goncalves Manuel Muandumba.

o Governador IwW *- BmgueH ao al# 
tomp«eoei. ,»e Ite I conferida pel. . Pea .)*

• n ° 17/10, publicado no Dial to da Republic^. 

p sdrie de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organi^ 
Funcionamento. dos Orgaos da Administrate L% 
Estado, determina o seguinte:

E Bemarda Albino Mussolovela, Professora do 1 
do Ensino Secundario, Diplomado do L° . Esc* 
Agente n.° 05564405, colocada na Escola do I Nivdj 
Kalossombekwa I,no Municipio de Benguela, desvin^ 
dos serves a seu pedido, para efeitos de aposenta?ao. ;

O presente Despacho entra imediatamente em vigor, i

Publique-se. . I

• Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aosl 
de Setembro de 2014. — O Governador, Isaac Franas

Maria dos Anjos.

GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA

Despacho n.° 4506/14
dc 7 dc Novcmbro

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposi?ao 
do n? 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 

Diario da Republica n.° 60,1 ? serie, sobre os procedimentos 

para a aposentafao dos funcionarios publicos, e do n 0 I do 
artigo 32? do Decreto n.» 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
daextmfao da relapJo juridica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 

rLpe?ri‘zlh^Trida^
da Le> n. D/IO pubhcado no Diario da Republica n « 142 
1. sene, de 29 de Julho de 2010 — Lei rh n 
Funcionamento dos Orgaos da A d Or8aniza^o e

^.d«nao,x L”' «•
E Adriapq Soma, Professor dn i r- i ,

Secundario Diplomado do I’Escaldo A C'C ° EnS‘n° 
• colocado na Coordenacao M °’*8enten°°5559947, 

Municipio do Chongoroi desvinciTd EduCa(;ao> ™ 

* para efei‘°s «e aposentacao ’ ° SerVi?°S> 8 seu

dos Anjos. Gov<*nador, /Jaoc

Despacho n.° 4508/14 I
de 7 de Novcmbro j

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposal 
do n.° I do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicadoul 
Diario da Republica n.° 60,1 .a serie, sobre os procedimeotel 
para a aposenta^ao dos funcionarios publicos, e do n.° 1^1 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre cau4 

da extin^ao da rela^ao juridica de emprego; I
O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo 

competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo IM 
da Lei n.° 17/10, publicado no Diario da Republica n.° ,41| 

La sene, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organize50‘I 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local *| 

Estado, determina o seguinte: I
E Custodio Luis Singue, Professor do Ensino Pri^l 

uxihar do l.° Escalao, Agente n.° 05602152, colocadon,| 
Escola do 1 Nivel Metodista, no Municipio de Bengal 
desvmculado dos services a seu pedido, para efe^ *1 
aposentacao. . H I

P . nte Despacho entra imediatamente em vig°r’ j 

. publique-se. ’
aosGlTndeeteSedt° P™incial de Beng*>

DeXa7hOn’“507/14

A • .V.' l

£ " •1 **> * I

°'«norfa/?epi}w.eo • 3/09, de 1 de Abril, publicado . I 
para a aposenta?5o do s^ie, sobre os preceding I 

d^in^ndri0S e.do n‘4 |

ext,n?a0 da fela?a0 jur-di *’de 29 de Junho, sobre c*uS | 
,ca de emprego; .
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I O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
| etgncia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.® 

fLei n° 17/10, publicado no Diario da Republica n? 142, 
< p s6rie de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organiza?ao e

Funci-
Estado, determina o seguinte:

E Eduardo Jacob, Auxiliar Administrative de 2.a Classe, 
Agente n.° 05505680, colocado na Escola do I Nivel 16 de 
Dezeinbro, no Municipio do Cubal, desvinculado dos servi
ces a seu pedido, para efeitos de aposentapao.

0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 11 
de Setembro de 2014. — O Govemador, Isaac Francisco 

Maria dos Anjos.

l.a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Orgariiza^ao e 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 
Estado, determ ina o seguinte:

E Feliciano Victorino, Auxiliar Administrative Principal,
;„..3ionamento dos Orgaos da Administrate Local do' Agente n.® 06511138, colocado na Escola do I e II Nlveis 
Estado, determinao seguinte: n.° 12, no Municipio de Benguela, desvinculado dos servi

ces a seu pedido, para efeitos de aposentacao.
0 presente Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos i 1 

de Setembro de 2014. -r- O Govemador, Isaac Francisco 
Maria dos Anjos.

Despacho n.° 4512/14 
. de 7 de Novembro

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposito 
don.0 1 do Despacho n.° 3/09, de I de Abril, publicado no 
Diario da Republica n.° 60, 1 .a serie, sobre os procedimentos 
para a aposenta?ao dos funcionarios publicos, e do n.° I do 
artigo 32.° do Decreto n ° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
da extin?ao da rela^ao juridica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.° 
da Lei n.° 17/10, publicado no Diario da Republica n.° 142, 
l.a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organiza?ao e 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 

. Estado, determina o seguinte:
E Fernando Benito, Professor do Ensino Primario 

Auxiliar do l.° Escalao, Agente n.° 05535059, colocado na 
. Escola do I Nivel Rainha Nji'nga Mbandi, no Municipio do 
Lobito, desvinculado dos servi?os a seu pedido, para efeitos 

—, 11742638, colocada na . de aposenta^ . , _ __ _____
9partito Municipal de Educa£ao, no Municipio do \ 
ongoroi, desvinculada dos servi£os a seu pedido, para

eteitosdeaposenta9ao.

Presente Despacho entra imediatamente em vigor.
. Publique-se. 

de Se^nete d° G°vernador Provincial de Benguela, aos 11
Moh e?^ro de 2014. — O Govemador, Isaac Francisco 
^dosAnjos. . . .. ■

Despacho n.° 4510/14
t de 7 de Novembro

A requerimento da funcionaria, ao abrigo da disposi?ao 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diario da Republica n.° 60, 1 .a serie, sobre os procedimentos 
para a aposenta?ao dos funcionarios publicos, e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
da extincao da rela?ao juridica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.° 
da Lei n.° 17/10, publicado no Diario da Republica n.° 142; 
1- serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizat0 e 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 
Estado, determina oseguinte:

E Ester Joao, Professora do Ensino Primario Auxiliar 
0 4. Escalao, Agente n.°

O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.
Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 11 

de Setembro de 2014. — 0 Govemador, Isaac Francisco 

Maria dos Anjos.

Despacho n.° 4511/14 ,
de 7 de Novembro

do n.° <jC^ler’ni®nto do funcionario, ao abrigo da disposit0
ADeSpacho n-° 3/09> de 1 de Abril, publicado no ’ artigo 32 

paraMpo n-° 60, 1 • serie, sobre os procedimentos
artigo 32 o ;nta^° dos funcionarios publicos, e do n.° 1 do 
da extin(?ao ° Decret0 n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 

0 Govern3 Fe^a?ao jur,*dica de emprego;'.
qUe ador Provincial de Benguela, ao abrigo da com-

^,0 17/io 6 COn^er*da pela alinea e) do artigo 19.° da
’ Publicado no Diario da Republica n.° 142,

Despacho n.° 4513/14 
de 7 de Novembro

A requeHmento do funcionario, ao‘abrigo da disposi<?ao 
do n.® 1 do Despacho n.® 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diario da Republica n.® 60,1serie, sobre os procedimentos 
para a aposenta?ao dos funcionarios piiblicos, e do n.® 1 do 

32.® do Decreto n.® 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
da extin?ao da relafao juridica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.® 
da Lei n.® 17/10, publicado no Diario da Republica n.® 142, 
1 ? serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organiza^ao e 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 
Estado, de term ina o seguinte:
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i cido do Ensino 

® FranC'SC° C*''d'ado'|to^calao,Agenten.°05515200, 

Secundario,Diplomadodo 1. dante Kwenha,

Publique-se.
Olb««. 4> F"”-1 d'B'’8U* “

* smrnto * MW. - 0
Maria dos Anjos. ’

F Jorge de Oliveira, Professor do II Ciclo (dj 
Secundario, Diplomado do 6.° Escalao, Agenten.J 
co ocado na Direct Provmc.al de 
Tecnologia, no Municip.o de Benguela, desvincJ 
services a seu pedido, para efeitos de aposenta?5o. |

0 presente Despacho entra imediatamente emd

Publique-se. |
Gabinete do.Governador Provincial de BenguelJ 

de Setembro de 2014. - O Governador, Isaac-FrJ 

Maria dos Anjos.

Despacho n.° 4516/14 
dc 7 dc Novembro

Despacho n.° 4514/14
dc 7 dc Novembro

A requerimento da funcionaria, ao abrigo da disposi?ao 

do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 

Didrio da Republica n.° 60,1 .a serie, sobre os procedimentos 

para a aposenta?ao dos fupcionarios publicos, e do n.° I do 

artigo 32.° do Decreto n® 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 

da extin?ao da rela?ao juridica de emprego; '

0 Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 

competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.° 

da Lei n.° 17/10, publicado no Didrio da Republica n.° 142, 

1. serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizacao e 

Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 

Estado, determina o. seguinte:

E Joana Cassinda, Professora do Ensino Primario 

. Auxihar do l.« Escalao, Agente n.° 05507962, colocada 

na Escola do I Nivel Comandante Bula, no Municlpio do 

Cubal, desvinculada dos serves a seu pedido, para efeitos 

de aposentato. >e«‘«ciciios
o presente Despacho entra imediatam’ente em vigor 

Publique-se. 5 .

Gabinete do Governador Provincial Ha n , 
de Setembro de 2014. __ n r d Benguela,aos 11 

'Maria dos Anjos. ovemador, Isaac Francisco

Despachon.’4515/14
* de 7 dc NovembroA requerimento do funcin^ •

*rie,de29 d lCad° no da 11°^'8° ’9°da Funeionamento I -°de2010 LeN nn° *42’
com-

A requerimento do funcionario, ao abrigo da dispel 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publics*! 
Didrio da Republica n.° 60, I .a serie, sobre os procedi J 
para a aposenta^ao dos funcionarios publicos, e don.’’iL 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre J 

da extin^ao da relayao juridica de emprego; I
O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da® 

petencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo W.‘| 
Lei n.° 17/10,'publicado no Didrio da Republican^

l.a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizaffl 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local! 
Estado, determina o seguinte: I

E Joao Baptista, Professor do Ensino Primario AnW 
do I.° Escalao, Agente n.° 07924434, colocado na Repaffl 
Municipal de Educa^ao, no Municipio do Bocoio, 
culado dos servicos a seu pedido, para efeitos de apP5^ 
?ao. |

O presente Despacho entra imediatamente em v^°r’ I 
Publique-se. / 1

Gabinete do Governador Provincial de Benguela. 
de Setembro de 2014. - 0 Governador, Isaac Fr^ 
Maria dos Anjos. . . •

Despacho n.° 4517/14 I
de 7 de Novembro J

do .0 «bris° *
T1”"' I ’’Abril. P**] 

P.X . .t?'’, “ " ■«1 • »bre os
artigo 32 -'do r?0 dOS funcion’rios publicos, 0 do P- 1 
’• UX n? 2s»'. ”»’=icnbo, .."“i 

O r<°aa rela<?a° juridica de emprego- J 
^PetSncia^quXe^c m?- Benguela’ a° J* 

da Lei n.° 17/10 ... onFer*da pela alinea e) do ad ®0 
1 •’ sdrie, de 29 ik^0 n° Di^rio da Republic
^cionamentol^ de 2010 ~ Lei da Organ^, 

Estado, determina o F8a°S da Administracao DOC 
• ELinoCapOSe8uin^ ,
n°05577081,coiocadme'rO °ficial Administrative, AB 
pXunicipio de B4uTdo,adoHN,'ve,22ddN°5 
Pedido, para efeitos ’ desv,nculado dos servif°s 

tos de apoSenta(?ao.
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0 presente Despacho entra imediatamente em vigor, 

publique-se-
Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 11 

je Setembro de 2014. — O Governador, Jsaac Francisco 

Maria dos Anjos.,

' Despacho n.° 4518/14
de 7 de Novembro -

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposi?ao 
do n.° I do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado’no 
Didrio da Republica n.° 60, 1 ,a serie, sobre os procedimentos 
para a aposenta?ao dos funcionarios publicos, e do n.° 1 do 

!artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
daextin^ao da rela?ao juridica de emprego;

0 Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que’ lhe e conferida pela alinea e) dp artigo 19.° 
da Lei n.° 17/10, publicado no Didrio da Republica n.® 142,
l.a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organiza?ao e "Republica n.° 142,1 .a serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da
Funcionamento dos Orgaos da Administra^ao Local do Organiza^ao e Funcionamento dos Orgaos da Administrate -
Estado, determina o seguinte:

E. Matias Capalele, Escriturario-Dactilografo,' Agente 
n®05581786, colocado na Escola do I Nivel do Asseque,. 
no Municipio de Benguela, desvinculado dos servigos a seu 
pedido, para efeitos de aposentapao.

. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

‘ Publique-se.

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 11
Setembro de 2014. — O Governador, Isaac Francisco

Maria dos Anjos.

J ' • ■ .__________ 2393

O presente Despacho entra imediatamente em vigor. • 
Publique-se.

• * <

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, 
aos 11 de Setembro de 2014. —- O Governador, Isaac 
Francisco Maria dos Anjos.

Despacho n.° 4520/14 
de 7 de Novembro

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposisao 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Didrio da Republica n.° 60,1 .a serie, sobre os procedimentos 
para aposerita?ao dos funcionarios publicos, e do artigo 32.° 
do Decreto n.° 25/91, de 29 .de Junho, sobre causa da extin- 
?ao da rela^ao juridica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.° 
da Lei n.° 17/10, de 29 de Julho, publicada no Didrio da

Local do Estado, determi.na o seguinte:
1. E Vilar Horacio, Tecnico Medio de 3.a Classe, Agente 

n.° 05439918, colocado na Direc?ao Provincial da Industria, 
Geologia e Minas de Benguela, desvinculado dos services, a 
seu pedido, para efeitos de aposenta?ao. *

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se. . ,

Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 11 
de Setembro de 2014. — O Governador, Isaac Francisco 

Maria dos Anjos.

INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDOS JUDICIARIOS

. Despacho n.° 4521/14 
de 7 de Novembro

A pedido do interessado, formulado nos termos dos arti
gos 32.° e 33.® do Decreto-Lei n.® 10/94, de 24 de Junho e

Despacho n.° 4519/14
de 7 de Novembro 

do ^ore^Uer*men^° do funcionario, ao abrigo da disposi?ao 
n- 1 do Despacho n.® 3/09, de 1 de Abril, publicado no.

Para ° ^P^blica n.° 60, 1 ,a serie, sobre os procedimentos 
adigo 3^QSenta?a° dos funcionarios publicos, e do n.® 1 do 

'^exti - d° DecretOn-° 25/9 29 de Junho, sobre causa
| • O G^° re^a^° juridica de emprego; .
: .comp^ Verna^9r Provincial de Benguela, ao abrigo da observados os requisites legais exigiveis.
da^ \Claquelheeconferidapelaalineae)doartigo 19.® No uso da faculdade que me e conferida pelo artigo 5.° ' 

L s^° ,7/10» Publicado no Didrio da Republica n.® 142, alinea c) do Decreto n.® 46Z02, de 13 de Setembro, deter-
|Funcionade 29 de JuIh° de 2010 — L?' da Organizacao e-

d ento »dos Orgaos da Administracao Local do 
6Ma^,naose^inte: •

L* Ciclo do\e Fat’ma^awakemba Ernesto, Professora do 
I ^&ente no Q^teo Secundario, Diplomado do 3.® Escalao, 
f^i^o Geral colocada na Es.cola do 11 Nivel do 
g esvmcuiado?Oniandante Valodia, no Municipio do Lobito,

Os s9rYi9os, a seu pedido, para efeitos de apo-

mino: ;
E concedida licen?a ilimitada, de acordo com o disposto 

nos artigos acima citados, ao funcionario Josue Chiyanga 
Ulundo Chilundulo, Tecnico de 3? Classe, colocado na 
Sec^ao de Gestao Administrativa e Finahceira, com efeitos a 
partir do dia 10 de Setembro de 2014.

De conhecimento.
Luanda, aos 29 de Setembro de 2014. . <
A Directora Geral, Vanda de Lima Filipe.

0 seguinte:
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djarioda^

Resolutfio n.° 103/14 
de 6 de Novembro

,o «ANIP», respectivamente); 1
E I
«Mckinsey & Company SL»,.pessoa colectivadeffl 

espanhol, entidade nao resident© cambial, investidoraeJ 
com sede na Calle Sagasta, 33, 28004 Madrid, EsJ 
neste acto representada por Idalett Sousa, na qualidaJl 
procuradora, com poderes legais e estatutarios paraoi 
(adiante designada por «Mckinsey» ou «Investidora»); I 

(0 Estado e a Investidora, quando referidas indivil 
de abordar ou estender a sua actividade a determinado mer- mente serSo designados por «Parte» e quando referitel

•’ conjunto serad designadas por «Partes»). I
Considerando que: I

.1. Nos termos do artigo 7.° da Lei n.° 20/11[, 
Maio de 2011, a AN IP e o orgao do Estado encarregue 1 
executar a politica nacional Angolana em materia de 

nomia,prestac5odevrvi^ j- t ' timento privado e ii) promover, coordenar e .supervis
9 snosdiversos secures economi- todos os investimentos privados em Angola. • 

emnreZZm 'nfa'estruturas industriais, o aumento do nac,onaV cuja actividade principal consiste na p«sW 
Nos't como° fomento do empresariadoangolano.. servi?os de corisuitoria de gestao.

do ™?S..daS d,Sposi95es combinadasdo n.° 1 . , ,3’ A lnvest'dora pretende desenvolver a referid*

CONTRATO DE INVESTIMENTO Pr1vJ 
PROJECTO DE INVESTIMENTO 

& COMPANY SL — SUCURSAL EM ANq3 
Contrato de Ihvestimentb Privado ,v | 

Entre: ■ > • 1
___  . A Republica de Angola, representada pela J 

r M^cue^cldnsey&CompanySUpessoacolec- ■ ional 0 investimento Privado, com sede .1
' ' • TXtcornsXemCalle&^SX28004,■ Cerquei^^

r/feM^uCT^idadenaoresidentecambial,Investidor ' da ^stria, Luanda, Angola, neste acto represeJ
Madnd, Espan a, _ 54 o da Maria Luisa perdigao Abrantes, na qualidade de □

SLte(Ui * — ■*»>»> * C”S"to* com poderes
Lein. 20/11,oe^uaeivi tutarios para o acto (adiante designadas por «EstJ
uma Proposta de Investimento Extemo. ■

Considerando que no ambito desta proposta, pretende-se • 

registar uma sucursal denominada «Mckinsey & Company , 
SL — Sucursal em Angola», cuja actividade principal e a

' Fpresta?ao de services de consultoria de gestao, nomeada
mente a prestaqao de aconselhamento destinado a ajudar oS 
clientes a estruturar e obter melhorias no exercicio da sua 
actividade, prestar apoio a gestao de topo das empresas em 
termos de estrategia, apoiar empresas sobre a melhor forma . 

cado.
Considerando que, o Governo da Repdblica de Angola 

| esta empenhado em promover projectos de investimentos 
.^.vi^aprosseCuvaodeobjectivosecondmicosesociais

I "“XZ^dTse^r'^a-6’diVerSifiCa5a°da®co' umemo Pr,vad° « ») promover, coordenar e.supe^
■ «>s,assimcomoamelh ? n°S d'Versos sectores econ6™- todos <» investimentos privados'em Angola. 1. t ’■ pfies, aumento de dfeV’da popwla' AiInvestidora fez parte de um grupo empresa^J p

emprego, bem como o forhento do i

do artion m.77 '“™oes «>mbinadas do n.» 1 . /■? ,,,vest'uora pretende desenvolver a refertw”
■nvestiL? o n °20/1 ’’ de 26 de Maid (Lei do ' 1 » C°nSUltOriaem Ang°'a e. Para este efeito, pr°l 

,3? d°r 
n’ "3'11. de 2 de JunZ ? Prcsidencia>

• da Agfecia Nacional para o’ f °nSe'h° Administra^o 
^inteResolu^: P ’^‘""^^vado,.,

Angola» no .valor global a re SE " Sucbrsal Efn 

| Contratuai. Amdnca)> Regime
2 A • *** •

I
mJ,* In,e!t'do,a pretends beneficiar da pr°w!* 

do investtmenre f» 
*•>*•••**'**’ 

de lnveltimptetefeit0’6 inten?a° do Estado apoiar 0 

de todos os temr/Tdand° alnvestidora n0 
« °briga?aes legafe. ° C°nM° de In^timento e 

timento queZe08’ Celet)radoo presente’Contrato 
• Privado e nas Pe’° disPosto Aa Lei do InV< 

enasse^intesclausulas: .

■ ■ clAUS.ULAI« ■ • ■■ ■ O 
A —«aVao ’ Para efeito (DefinicM

10 Admin-^10 2014’ ~ A (idclu'ndo os ConL ° ’*WSWe C®*™* de ,ny6^ 
. ttra^ao, Mari(i We iniciadOs por erandos) e respectivos AnexosJ 

car clararnente o conh?la,^CU’ae’salvo se 0 
°s s'8nifica<iOs seguimjj0’ °S termos abaixo indi®^

emite a

Vista e aprovadb pelo r 
AN1P em i • 0 Conselho de AU .

1

X
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«Afilwda>> significa:
yy uma sociedade ou qualquer outra entidade na 

qual a Investidora detenha, directa ou ihdi- 
rectamente, a maioria absoluta de votos na 
Assembleia Geral de accionistas, ou que seja 

( titular de mais de'50% dos direitos e interns- 
ses que conferem poderes de gestao e con- 
trolo dessa sociedade ou entidade;

(ii) uma sociedade ou qualquer outra entidade 
• ’. - que detenha, directa ou indirectamente, a 

maioria absoluta dos votos na Assembleia 
Geral de accionistas ou orgao social equi- 
valente da Investidora, ou que seja titular do 
poder de gestao da Investidora;

(Hi) uma sociedade ou qualquer outra entidade 
na qua! a maioria absoluta de votos na res
pectiva Assembleia Geral de Accionistas, ou 
os direitos e interesses que conferem pode
res de gestao dessa sociedade ou entidade, 
sejam detidos directa ou indirectamente 
por uma sociedade ou qualquer outra enti
dade que detenha directa ou indirectamente 
a maioria absoluta de votos na assembleia 

i Geral de Accionistas ou orgao equivalente da 
Investidora ou que detenha o poder de gestao 
da Investidora.

«Anexos»: — significa os documentos juntos ao presente 
-ontrato de Investimento;

—significa a AgenciaNacionalde Investimento 
rtivado; > * ’

, — Significa o Banco Nacional de Angola;
- «Cldusulas»: — significa as clausulas do presente

. ntralo, incluindo os considerandos;

— significa o presente contrato de 
«cTent° Pr*Vad° e t°dos os seus Anexos;

;nv *** significa o Certificado de Registo de 
pimento PrivadOj emitido pela ANIP; /

Sttrad Jechva>y. — significa a data de assinatura e, 
|^;7!8ordo Puente Contrato;’ 

^Or no — significa as leis que estejam em
f^iedade eiT*t^0 Pata Efectiva, induindo a Lei das 

do C°merciais, a Lei da Arbitrager!) Vbluntdria e a 
f ^"KPriv* '

I 13 de p '' Clec^es ^on^orciais>y—significa a Lei n.° 1/04, 
r^*Zeirode2004;

® ^0 de Mo- est‘m^nt0 Prtvadow.—signifies a Lei n® 20/11,
°de20,l; .

;Vestimeenfod</e ,nvestimento>r. — significa. o Projecto de est^MSW®® 

^ritonaCldi^^^

«Sucursal»; — significa a sucursal da Investidora a ser 
registada em Angola destinada a presta^ao de servi$os de 
consultoria de gestao local;

. «Territdrio»: — significa a Republica de Angola.
2. O presente Contrato sera interpretado de acordo com 

as seguintes regras: .. ,
a) Salvo se o contexto exigir o contrario, os termos no 

singular incluem'b plural e vice-versa;
b) As referencias a clausulas, alineas e anexos, cons

tituent referencias a clausulas, alineas e anexos • ‘ 
do presente Contrato, salvo se estabelecidb de

. outra forma;
c) As epigrafes foram inseridas apenas para efeitos

< de mera conveniencia e referenda e nao serao 
levadas em conta na interpreta^ao do presente 
Contrato;

d) A referenda a qualquer contrato du document© 
constituira uma referenda a esse contrato ou 
documento, tai como alterado, renovadb, com- * 
plementado, alterado, rectificado, ou substituido

' - posteriormente; .
e) As referencias a uma parte em qualquer documento 

\ f incluerh os sucessores dessa Parte e cessionaries
autorizados; .

j9 Os Anexos sao parte integrant© do presente Con-
; / trato e terao a mesma for?a.e efeitos juridicos . 

comb se estivessem integfados nas clausulas do 
presente Contrato e qualquer referenda a este 
Contrato devera incluir os anexos;

g) Referencias a qualquer diploma legal ou norma 
legislativa incluem qualquer alterado ou repu
blican da mesma, ou a referenda a qualquer 
instrument© que a revogue, bem . como instru- 
mentos legais, regulamentos, decretos, decisoes 
e notifica$bes emitidas ao abrigo da mesma;

h) Qualquer referenda a um organism© ou repre-
sentante publico inclui a referenda a qualquer 

/ J entidade que Ihe suceda ou a suftstitua ou a uma 

entidade ou represenfante a quem tenham sido 
atribuidos ou delegados os poderes ou fun^oes 
'desseorganismoou representante publico,

' olAusulax* ; v ’ 
. ^a^rezaeobjectodoCon^tQ) a >

j.OContratotemriaturezaadministrativa.
2. O Contrato de Investimento tem por objecto no 

registo de uma Sucuml. desrtinada^ presto^ de services 
decortsultbna nomeadama^ /.
presta^So de aconselhamento d^tinado.a oa.chem^;

a
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D1AR]ODA J

^to^i;x.i"^d(’r,,riv,do)

,. „ tei«. a.
Frovlncia de Luanda, onde a «« artigo 35 °
rios, Zona de Desenvolvimento A, nos term

outros meios fixos corporeos e existdncias ou stocks Integra- 

dos no Projecto de Investimento estao sob ° regime jun. 
da propriedade privada podendo ser livremente onerados e/ 

. ou transmitidos, no todo ou dm parte, a terceiros.

CLAUSULA 4.’
(Prazo de vigcncia do Contrato)

0 Contrato de Investimento entra em vigor na Data 

Efectiva e permanecera em vigor por tempo indeterminado, 

’ salvo se o mesmo for resolvido por qualquer das Partes 

mediante notifica$ao por escrito enviada a Parte faltosa, com 

a antecedencia minima de 60 (sessenta) dias relativamente a 

data de resoluQao.

CLAUSULA 5?
(Objectives do Projecto de Investimento)

Com o presente Projecto de Investimento a Investidora
pretende, atraves da actividade que sera desenvolvida pela Lei do Investimento Privado. 
Sucursal, alcan^ar os seguintes objectives economicos . ri aikhi a io»

• ejociais,previstos no artigo 27."da Lei do Investimento < ...

’ -de implcmcnta^ao do Projecto de Investimento)
a) Incentivarocrescimento da economia angolana- '
b) Promover a cria?ao de novos postos de trabalho 

. ^ratrabalhadoresangolanbs.reduzindoacon-
trata^ao de m5o-de-obra estrangeira; e 

ZT ° “■ qUalifiCa?5° da ^o-de-obra
^atravdsda.maliza^odeac^sde 
foma?ao e transmissdode know-how.

™ \ CLAUSULA6?

CLAUSULA 9." |
(Formas de financiamento do Projecto de lnvesti I 

0 Projecto de Investimento sera integral 
ciado com fundos proprios da Investidora. I 

? CLAUSULA 10." / . I

(Programa de implementaeao c desenvolvimento 

j Uma vez assinado o Contrato, o Projecto del 
merito sera implementadd de acordo com d prazo 1 

no CRIP e.conforme o croijograma de implemj 
Projecto de Investimento.. , ; . I

2. Os prazos do cronograma sao meramente ind 

e podem ser alterados a pedido da Investidora desdej 
factos que deram origem a altera<?ao ou que estejamJ 
dir o seu cumprimento nao sejam imputaveis a InvtM 

- . ClausuLah." • ■ I
. (Termos da proporf3o c graduacaopcrcentual do repatraJ 

de lucres c dividendos) I
Decorridos'3 (tres) anos sobre a implementa^oel 

do Projecto de Investimento e sob condi?ao de ton 
impostos se encontrarem pagos, e garantido a Invest 
o direito a repatriar os lucros gerados pela Sucursaln 
exterior, conforme previsto nos artigos 18.°,

Sucureal, alcan^ar os seguintes objectives economicos. CLAUSULA 12." - I
® aoc*aia> previstos no artigo 27." da Lei do Investimento (Ikfinitfodas condiftas de exccufSo, gestao,^associa?Jo'P<4

nva °* dc implcmcnta^ao do Projecto de Investimento) 1
A Investidora sera responsavel pela execu£ao e 

Projecto de Investimento, comprometendo-se a impl0’! 

-Io de acordo com os prazos acordados. v > > ■•' I
,M. ' CLAUSULA 13." . ' .( |
(Mecanismos dc Supervisao do.Projcctode Investin'^'11

1- Compete aANIP supervisionar a impleniedY| 
Projecto de Investimento, conforme o disposto no 

da Lei do Investimento Privado. J
2. A Investidora compromete-me a enviar, and8* . 

em formularies aprovados pela ANIP, informa<?oes s<t 
Progresses da implementaijao do Projecto de 
?inmtidmS de'envolvidas>os lucres gerados ea^iS® 

nhamet InV?'ddra devert faci,itar AN1P °' 

e element6 daS Suas’ ’ctividad“
m'ca, finaZ^ P°SSUirera de datureza t6cn^J 
Investimento °U °Wa’ ^lacionados com o P^ • 

^nciado^terMond-’ttCniC°S da ANIP devida»^ 
^es adstritos a Visitar 0 local ou 1°®^ 

*lhes facultadas as° r0^Ct° de inyestimentd, de^H 
um crit6rio de razo ??d’?8ea '°8’st*cas necess^ia®!^ 

5# Sempre one «'ldade*ao deSempenho da 
de reunifiAT^0 “ Partes P<tferM 

Moeexecusao'do PmjectoT6’110 qUadW 
Jct°de Investimento

Puvadn H ' e) do artigo 120 i • ’ ■ mo Previs- 
>designadamente: ‘ 161 do Investimento

gSifeXa. -V '>•< . _•< • ■ ■. ' -, <■> .
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2. O contrato de assistencia tecnica estrangeira ou de 
gestao serao celebrados nos termos da legisla^ao em vigor.

CLAUSULA 19?
(Direitos e obriga^oes das Partes)

1 ..As Partes comprometem-se a cumprir com as obriga- 
?6es e a exercer os direitos previstos no presente Contrato de 
Investimento Privado e na Lei Aplicavel de boa-fe.

2. A Investidora compromete-se a implementar o 
Projecto de Investimento nos termos em que for aprovado 
pela ANIP, nomeadamente:

a) Importar os fundos do exterior;
b) Format o pessoal angoland; •
c) Substituir pfogressivamente os trabalhadores

expatriados destacados para a implementa^ao 
.’ do Projecto de Investimento por trabalhadores - 

angolanos.
3. Sem prejuizo de quaisquer outros beneficios cam- 

biais previstos na Lei Aplicavel (designadamente na Lei 
do Investimento Privado), a Investidora fica, pelo presente, 
autorizada a:

a) Introduzir em Angola os bens e fundos que se 
revelem necessarios, para a implementa?ao do 
Projecto de Investimento Privado; .

b) Negociar. livremente com institui^oes financeiras 
legalmente autorizadas. a operar em Angola* as 
taxas cambiais aplicaveis a compra e venda de 
diyisas;

c) Recorrer ao credito intemo e externo, se neces- 
sario, para a implementa^ao do Projecto de. 
Investimento Privado, nos termos da Lei.

4„ a Investidora beneficia de todas as garantias e pro- 
tec?ao de investimento privado previstas no Contrato e na

CLAUSULA 14? ‘ . J ■’ • .. x
dmnacto econdmico do Projecto de Investimento) . llCen?aS e 0Utr0S documentos mdlSpensAveiS a
' p x • ' r i implementagao do projecto dentro dos prazos

0 projecto de Invest.mento ira est.mular o crescmento ■ ’ aprovados. '
nneolana e aumento das disponibilidades cam- o \ \ . , . . .aeconomiaang 2. O contrato de assistencia tecnica estrangeira ou de

iais do Pais.
clAusula 15?

(Impacto social do Projecto de Investimento)

j Q prqjecto de Investimento tera q impacto social pre- 
isto no Plano de Formapao de Mao-de-Obra Angolana e 
ubstitui?ao da Mao-de-Obra Expatriada.

2. 0 Projecto de Investimento ira contribuir gara a cria- 
ao de um numero total de 36 novos postos de trabalho serao 
>ara trabalhadores angolanos e aumento do nivel de quali- 
ica$ao da mao-de-obra angolana em geral, reduzindo, con-; 
jequentemente, a contrata?ao de trabalhadores expatriados.

CLAUSULA 16?
(Impacto ambiental) -

• ;

A Sucursal obriga-se a cumprir a legislate em vigor em
materia ambiental.

clAusula 17?
(Mao-dc-Obra e Plano de Formagao Profissional)

■ • <

• 1. 0 projecto ira criar 43 postos de trabalho directos, 
sendo’36 para nacionais e 7 para expatriados;

2. A Investidora providenciara formaepao, transferencia 
de know-how e conhecimento tecnico ao seu pessoal »ahgo- 
lano.

. 3. A cria^ao de postos de trabalho pode softer ajusta- 
mentos devido a eventuais alteracpbes durante a execu?ao do 
Projecto de Investimento. .

4, No Ambito da execu?ao do Projecto de Investimento, 
I a Investidora assegura que a Sucursal cumprira com a legis- 
Mo laboral em vigor.

\ clAusula is? • 
i (Apoio Institutional do Estado).

hii^Q Estad°, devidamente representado pelas suas insti-
no ^.Publlcas’deacordo <»n» 3S respeetivas eompeleneias Lei ^^1,. designadamente as que resultam da lei do 

d° interesse s6cio-econ6mico do Projecto de jnyestimento Privado. ’ ?
P O’ c°mpromete-se institucionalmente a: ' :. p^es aceitam *qiie o Contrato fbi elaborado com

p ■ Agaves do Ministerio do Comercio, a garantir a enqUadramento juridico existente na data da sua
emissSo de todas as licen$as que se mostrem o.qual determinou o seu equilibrio contratual. >
necess^rias A implementagAo do Projecto de se ocorrer alguma altera^o legislativa, ou for adop-J. 

& , investimento e a actividade da Sucursal; tado um aeto administrativo, em momento posterior A data
Atravds do BN A, designadamente do Departainento assinatura do Contrato, que, directa ou indirectamente,; 

de Controlo Cambial, a emitir as respectivas te^a um impacto negatiyo nas obligates da Investidora
- Hcen^as de importa^So de capitals autorizados, 

L berh con)b as licen^as de exporta^ao de capitals 

B A ^Ue Se Ven^am a demonstrar necessarian; ? 
H ' ^av^s do, Ministerio da Administra^o Publica, 
k rabalho e Seguranfa Social, apoiar as acQdd?
■ d) At6 f°rrna<^0 Promovidas pela Sucursal; a

I . da ANIP, apoiar 0, relacidnameritb da
■ nvestidora com os demais oiganismos sempf© 
|.. 9ue necessario, a firn de auxiliar na emissAq; d$

ou dos direitos e beneficios deste e/ou da Sucursal, o E^ado 
tomara as rh^idas Aewss^aa a;
direitos, obriga?des e beneficios preyist^i^ 

gocia?ao do Contrato, por form*a 
e/oua Sudursalse 
que tepamsA nSotivessepcornd
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_______ —'
8. Se as Partes nao ou em caso

altera^oesquedevemserefect ,nvestid ora

de impossibihdade de P fes j a|tera<;ao legisla-

e/ou da Sucursal nos term lnvestidora e/ou a
tiva, o'Estado indemmzara prontamente 

Sucursal nos termos da lei. ;eterminado por acordo

CLAUSULA 20?
(Lei aplicavel)

0 presente Contrato rege-se pela Lei Aplicavel, designa- 

damente, pela Lei do.Investimento Privado.

CLAUSULA2La
’ (Infrac^ocs c sanies)

1. No ambito do presente Contrato, constitui transgressao
o incumprimento doloso ou culposo das obriga^des legais a 

que a Investidora esta sujeita, designadamente a verifica^ao 

’ do disposto nos artigos 84.° e 85.° da Lei do Investimento 

Privado, sem prejuizo do disposto na legisla?ao complemen- 

tar, sendo aplicaveis as penaliza?oes previstas no artigo 86.° 
da Lei do Investimento Privado.

• 2. Antes da aplicagao de qualquer medida sancionatoria, * 
a Investidora sera sempre ouvida, tendo o direito de se fazer 
acompanhar, na respectiva audiencia junto da ANIP, por um 
advogado e de juntar ao processb os meios de prova de que 
dispuser. A convocatoria para a audiencia deve conter todos 
os factos e elementos acusatdrios e ser entregue com uma 
antecedencia minima de 20 (vinte) dias.

3. Na determinate da santfo a aplicar a Investidora nos 
termos da lei, devem ser tomadas em considerate todas 

as circunstancias que rodearam a pratica da infraccao o 
grau de culpabihdade, os beneficios pretendidos e obtidos

reclamarourecorrerdadecica • Oraodlreito de poder 
legislate em vigor. 0 sancionat6ria nos termos da

. CLAUSULA 22? 
(Rcsolu^odeiitigios)

tivos aQvalida^ imeXtat^0“ Partes rela' ' 

cacia do presente Contrato bem eCU?S°’ alterai?5es ou efi- 
^oeaplicatodeqUaisq;eriX.m°relativosainterpreta- 

decisoes que afectem o presente C re8ulamentos ou 
. - a arbitragem, nos termos da Lei deTT’ SUbmeti*>s 

2- 0 Tribunal Arbitral sera « A.rbltragem Voluntdria. 

sendo um arbitro nomeadoT^0 3 (Ws) 
‘etee.ro, que au^_ outro pei0 reu e

. ,hldo pelos dois arbitr™ d Presidente, sera esco

a®ordo relativamente ao terT Pe*° *U n5° parent a
■os arbitros

II

3 A sede da arbitrage™ sera em Luanda, AU
bunal aplicara a Lei Angolana. I

4 A arbitrager sera conduzida em lingua pop J
5 As decisoes, despachos ou senten9as do J

Arbitral serao definitives e vinculativos e nao seU* 
veis de recurso. As Partes desde ja renunc.am e toT 
invocar qualquer imunidade ou privilegio quelhesJ0 
assistir relativamente as decisoes, aos despachos ou J 
tencas do Tribunal Arbitral e comprometem-se a J 
prontamente os mesmos nos termos precises em qUJ 

proferidos. . I
CLAUSULA 23.a I

(Lingua c cxcmplarcs) I
1 As Partes acordam que todos os documentos ccl 

tuais e trocados entre as pqrtes no ambito da celebnJ 
presente Contrato serao redigidos em lingua portuguesj

2. Se qualquer das Partes apresentar ou invocar documel 
escritos em lingua estrangeira, os mesmos so serao viral 
tivos e produzirao efeitos se forem traduzidos para lid 
portuguesa. No entanto, prevalecera sempre o docuna 

original. .1
3. 0 presente Contrato sera assinado pelos represent 

tes das Partes em 3 (tres) priginais de igual valor. I
CLAUSULA 24.a ' I

(Acordo integral c anexos) I
1. 0 Contrato, os seus Anexos e o CRIP constiw®!

acordo integral das Partes relativamente a materia regJt 
no presente Contrato e prevalecerao sobre quaisquet a “j 
ou entendimentos anteriores, escritos ou verbais, na®e“l 
em que os referidos acordos ou entendimentos contran 1 
disposi?bes do presente Contrato. ' . 1

2. Qualquer altera<?ao ao Contrato, aps seus aneX°S 1
ao CRIP aperias sera valida se efectuada por meio de do® I 
escrito,assinadopelas Partes. . I.

3. Em caso de litigio e/ou divergencia de interpret 1 
Contrato e o CRIP nao podem Ser autonomamente *nt4 I 
tados e/ou invocados entre as. Partes e/ou perante terc®1 t

4. Havendo contradi53es entre oconteudo do Con"8 I 
o CRIP, prevalecem as Clausulas do Contrato. • J

5. Em caso de incorrecqao do CRIP, a AN1P °brig’’ 1 
proceder h sua altera?ao ou, em alternative, A emiss^ * I 
novo, no prazo maximo de 2 (dois) dias dteis, apds || 

comumca^o que !hes seja dirigida pelo Investidora- g
6. Os seguintes Anexos sSo parte integrate do Cof 1 

nexo 1 Cronograma de Implement^0 I
rojecto de Investimento; Jp

J A7° 2 - Hano de Formal de

ngolana e Substitute da MSo-de-Obra W 
trmdaporAngolanosje J

"de TralTmlanO de Substitui9So Gradual da F° I 

TrabalhoExpatriada. J. ■ ' 1

%25e2%2580%2598etee.ro


2399__ DE 7 DE NOVEMBRO DE 2014
------------- ' “

2. Qualquer altera?ao aos endere?os indicados supra 
devera ser comunicada, por escrito, a outra Parte do presente 
Contrato com uma antecedencia minima de 3 (tres) dias em 
rela?ao a data em que a altera^ao produzir efeitos.

forem feitas por escrito e enviadas para 3. Quaisquer notifica<?6es ou comunica<?oes que devam
ser efectuadas ao abrigo do presente Contrato deverao ser 
enviadas via correio expresso ou fax e produzirao efeitos na 

. data de entrega, excepto se a data de entrega nao for um dia 
util. Nesse caso, a notifica?ao considerar-se-a efectuada no 
primeiro dia util seguinte a data de entrega.

O presente Contrato .e assinado pelos representantes 
autorizados das.Partes em 3 (tres) originais, em Luanda, . 
aos 28 de Agosto de 2014. •

Em representa<?ao da Republica de Angola, Agenda 
Nacional para o Investimento Privado, Maria Luisa 

Perdigao A brantest

CLAUSULA 25.a
(Notifica^ocs)

notifica<?oes ou comunica<;6es que devam
■ j Quaisquer presente Contrato so serao con-

er efectuadas aoaf 'L ...
ideradas validas se I-

Rua Cerqueira Lukoki, n.° 25,9.° andar, Edificio
L do.Ministerio da Industria, Luanda
I . ' Telefone: 391 434 / 331 252

Fax: 393 381
ft) Mckinsey & Company SL

Calle Sagasta 33,28004 Madrid - Espanha
Atn: Alejandra Beltran de Miguel - Director de

■. ' . Telefone:+34.91.3465800 . Em represented da Mckinsey & Company SL, Idalett

Fax:+34.91.3101076 Sm,sa- . \

ANEXOI

Ano nAno 5Ano 4Ano 3Ano 2Ano I - 2014
Ac^ocs a Exccutar

Cronograma de Implements^ do Projecto de Investimento

Emissao.de Licentja de Importatjao de Capitals por parte do Banco Nacional de Ang -----------

Abcrturadc Conta Bancaria Local em nome da Investidora______ _____________________ .____
Transfcrencia do Montanle do Investimento Aprovado para a Conta Bancaria Local da.

Publica<;ao dos Estatutos da Investidora no Didrio da Republica 
Rcgisto Fiscal

Registo Comcrcial

Rcgisto Estatistico

Rcgisto Junto do Institute da Segurantja Social

Qbtcn^p de Alvara Comercial

^gisto como Importador. Junto do Ministerio do Comcrcio

ANEXO H n-de-Obra Expatriada por Angolanos
p>ano de Forma<;ao de Mao-de-Obra Angolana e substitute

Categoria

A«»lista

Nome For- 
ma^ao s

Bases de Con- 
sultoria

Fundamcntos 
Funcionais

Trcino para 
Analistas .

Workshop 
hicial de 
Cidcranca

N.° For- 
mandos1

40

40

40

40

Curs°de Ingifis
40

Fonna(jao '

MBA

.^^^^^j^ngolanos cntrc2014 c 2021

40

20

Tipo de Forma^ao _________ ___________
------------- - -----”3 na McKinsey a nivel da

Local da Forma^o

metodologia de resolute de problems comu _______---------

com os clientes c a equ»Pa_______ ——----------- ; funcaesrealizadas pela Fiona,

assimcomo a sua aphca<?ao no reos Hkpnniveis ------ ------
recursos da Firma para aceder—_—_________ “^ZLvo|vimento dos consultorcs
Aprendiza^T^^^^ das compete fundamentais em 
e prepared para fun?des W*deseneolvin«^^ 

resolu^o de

da mentalidade de lideran?a e das bases par^_______ _________
problemas _________ ‘------ r^77Z?^6sdewnc^

-

--------------------------------------
Aprendizagem de como tra j______ _______ —----- -
McKinsey {Excel. mundo num mesuado de um

’ V^o^as lOmelhoresesdolasdeg^___________ _________

dois anos sobre gestSo e fman^as----- -------- _ - ___________

a

Europa/Africa

On-line

Europa/Africa -

• Europa/Africa

Angola

On-line

Dura^ao da 
Forma^ao

5 Dias

6Sess6es de
3 horas

5 Was

10 Dias

3 Mescs

(2 Aulas por 
Semana)

1-2 Dias

Estados Unidos; Eu
ropa ou Singapore

1-2 Anos

.J|
-5

Emissao.de


2400

Categoria

Coasnltor 
Associado

Chefe de 
Projecto-

Socio-As- 
sdciado

N.* Fer
nandos1

Nome For- 
tnatfo

NoQdescssen- 
ciais de Gestio 

de Projectos

Cambridge em
College'

HMsAofde 
Lideranfade 

Projectos

Formagao L2 
.numa Industria

Workshop 
Lidcrahfade

Clientcs I

10

"T- ~~ TipodcForma^o .

docinro,rria^^ dl”‘”'jP^^rf).ito3roenlo dessas competencias ao longo de um 

-------- -------"r^Fta^do Chefe de Projecto. Criatfo de relates
Raon'!ec'ra^-ai^MHnwrfOTmadores.cxtemoseciientes.Aprendizagcm das bases de 
X^dLeseifaenvolviinento de competences fundamental^-------- --------------

-—- • • ifderes inspiradores - tanto dentro como fora da Firma Refle-
^&comoimpir»noUtroseotipodeliderqubqueremser

Especializatffo aprofondada numa determinada fun?ao (p.ex, operates) atraves de um 
programa que junta formayoes teoricas a experiencia em clientcs relevantes•

Desenvolvimento de competencias na constru?ao de reuses de confianpa com executives 
seniores, tais como competencias dc dialogo e mentalidade para inleragir.com o cliente

diARIODa

Europa/Africa

Europa/Africa

Europa/Africa

On-line e local por. 
todo o Mundo

Europa/Africa

‘Total de Form*ndos Angolanos entre 2014 e 2021

Categoria
Nome For- 

mafio
N.’For- 
mandos1 Tipo de FormafSo Local da For- 

ma^ao

DirJ

‘ Foil

Socio
Workshop 

Lideranfade 
Clientes II

1
ClarilicafSo dos objectives profissionais e aspirates e melhoria das capacidades de criar 
relates significativas com clientes seniores / colegase equipas / Europa/Africa 3^4

Adminis
trative

’ Workshop
Lideranfade 
Clientes Ill

I
Kefinajao d? capacidades de lideran^a de clientes de acordo com os novo\ niveis de res- 
ZwdttbithT^’238601 C°m° 35 principais Para atingir re- Europa/Africa 3Da|

Cursode 
Ingle

Cursnde

: 11
XaL°X™W?'(de|,C^0 d0S c°nhecim™os formandos) de ingles 

conhecimentos nesta lingua que d important para o trabalho
Angola

lAnoil

< AuUm

v*u*OU W 
Softwande 

Produtividade
11

^g^^ranwntas de produtividade mais.utilizadas na Finna (Power.

On-line 1-2M
‘Total de Fonnandos Angola:

ios entre 2i 01* e ZUZl “ -- ------r—--------- ._____
• ; ■

C*Profasrowl

Direc^o '

Tdcnia»M6di5

Adn»inistrativos

Total " ' —"

Pl— J o ANEXO III
^fcs"^.o~Mdar.^a.1Y.battoE^,rl,d. .

di'WS““9" d> d. A. .

S - . V y*L’,dalettSousa. ' ■ ■■: ■ : ' .

P ..

inleragir.com

