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Despacho n.’ 4631/14: ■ •••-y
Readmite MadalenaJos4 Francisco Filipe Vusawekumbi, 1? Secn^ria 

da Carreira Diplomitica, no quadro de pessoal deste Mihisteno, •

Rectifica9ao7/14:^?;:\vj;\/.^-'/.,.■•<< J*? * v
Rectifica 6n* 23ddDespacho 2869/14, de 26 de Setembro, pobH-

cado no Duirio.da Republica n.^ 93, qoe promove Ddfina Abel 
?, .Antdmp Cordeiro do Nasdm^to para a categoria 

ddQuadroDiplomaticO. ^ ..j. /• V' J

Desp«hon.’4<>3W
■O? wHi

■'W
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1

£!«!2£are,

Ministerio do Planeamento 
e do Desenvolvimento Territorial t

Despacho n.° 4633/14:
Exonera Camicolo Anasticio dos Santos da categoria de Tdcnico 

Superior dc 2/Ciasse.

Ministerio da Justica e dos Direitos Humanos
9

Despacho n.° 4634/14:
Altera o nome de Manuel Gaspar para Cruz Manuel Gaspar.

Ministerio dos Petroleos
Despacho n.“ 4635/14;

Promove Catarina Daniel Travessa para a categoria de Assessora 
Principal.

\
Ministerio do Urbanismo e Habitacdo

Despacho n.° 4636/14:

’ PaSC°a’MigUd vinha

Nacional de lnfra-Estruluras UrlL ‘ CadaS,r<> * 

Despachon.0 4637/1.4:
Dd por finda a comissito de servifo que Evariv Sntvt- n ’ 

Concetto vinha exercendo no ’ 0 lX^5°ng° da

Despacho n.°4638/14:

por finda a comissSn •
— no VUh *
Juridico deste Ministtta 9 d e A“diloria do Gabinete 

Despachon.0 4639/14,.

Di por finda eomiccsn j *

Despachon.’ 4449/14; , M">lsterio. ‘°
Da por finda a comissao de service 

^cendonotnugodeChefe^ q“C Danicl Change Diln 
M’dico deste Ministdrio. ^deContenc^^ 

D«Pachon.’464I/M. ab,ncte

04 ^^a a comissao de service 

exercc"do no cargo dechr'? <,uc Maurici0 Em„ , 
d° Gabinete Juridico deste M ' de Proc«same°, Vinha 

D«Pacho„.’4642/l4. eM'n,SKri’- mC"lO*Dados

D4^ finda a comissao des '•

Despacho n." 4643/14; dCSle M'nistdrio. P|lb|icas e 

Dd por finda comissao de scrv-

D^on..4644/I4;

d Por finda a comissao de c • '

• %°nalda«abi^oe

a categoria dei^

Despacho n.° 4646/14: x I

Di por finda a comissao de servifo que Pedro M

Ventura vinha exercendo no cargo de Chefe M 

de CoordenafSo dos Investimentos do Gabi 

Planeamento e Estatistica deste Ministerio. W

Despacho n.° 4647/14:
Da por finda a comissao de servifo que Jofio Francisco B 

ccndo no cargo de Director do Gabinete do Spp 
Urbanismo. .

Despacho n.° 4648/14:

Admite Suzeth Joao Damifio Miguel para a — 

Superior de 2.a Ciasse.

Despacho n.° 4649/14:

Admite Alzira Gualdina Lucas da Cunha Costa
Tdcnica Superior de 2.a Ciasse.. P ra a

Despachon.0 4650/14:

No"’eia pascoal Miguel Campos para o cargo de Chefe de Dr- 
de Cadastre da Directfo Nacional de I X-EsLj 

Ministerio Lslruturas Urbanasdeg

Despacho n.° 4651/14:

ExnaedPaTriCar8° de Chefe d0 Dep“4 

pCa'nXT^

deste Ministerio7 ° Estudos» Planeamento e Estatistica 

Despacho n.° 4653/14:

Nomeia Jorge da Con ’
•Adjunlo para a t ^°n9a'ves.Para 0 cargo de Director Gad-
— INH. Tdcnica do Institute Nacional da Habited

*)csI,ac*,o n.° 4654/14;

Nomeia Pedro Manu |
DePartamento de Mo^Om.*n^OS ^enlura para o cargo de Chefe do 

p,ancamento e E<unl ™Or,Za9ao e Controlo do. Gabinete de Estudos. 

,S ,ca desle Ministerio.

D6s|,a'|-on..i|(is^'S,®r,o d” Ener9'<> e Aguas

^ionieia M<| * "

Enrol-Classe fi^quadmT3 para a ca(eg°ria de Tdcnico Stipe*' 

^'aA,dmiCalAREde Pessoal da Autoridade RegulatM*

• ^•Oisterin J- r
D4s’ac|>oii.«4656/14. ° ^omur,icacao Social

Onieia pr°visoria"

Luis Muh*'ala ^Unga, Cn ■ '
^doso Man”’ Fdl« SacS° An«nio Francisco, Elisa An<g 

dCblridocaro"a’ Pedro pro .a.Susso Kamulengo, Manuel I" - 
'“'CicloX^Subdi^o Kudila e Ros/ria Luzia 1 

Mu*PiodXOres das Escolas do Ensino Pr^ 

Goy eV|ana. ' ; ,

Dipio^OanielcOJi .
dcs^ I

u^al, para efeitos de aposentflf

r
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D'T«incula Gabriel Bunjo, Professor do Ensino Pritnirio Auxiliar do n °.7/14
D Escalao, colocado na Escola do I NIvel.Rainha Njinga Mbandi, de 13 de Novembro

Municipio do Lobito, para efeitos de aposenta?ao. P°r se ter registado inexactidao na publicado do
<*4660/14: 1 Despacho n.° 2869/14, publicado na 2,a serie, Diario n.° 93,

^Desvincula Jesuina Tchipuko Kinta, Professora do II Ciclo do Ensino . 26 de Setembro, procede-se a seguinte rectifica^ao:
SecundArio, Diplomado do 3.° Escalao, colocada na Escola do I Nivel Onde se le: '
Nicolau Gomes Spencer, no Municipio do Lobito, para efeitos de ' «23. Rodrigues Louren^o de Jesus Feijow.
aposenta^ao. •

Despacho n.° 4661/14:
Desvincula Luciana Mbimbi, Professora do Ensino PrimArio Auxiliar 

do 2.° Escalao, colocada na Escola do I e II Niveis do Setenta, no 

Municipio de Benguela, para efeitos de aposenta?3o.

Despacho n.° 4662/14:
Desvincula Felicia Tchicondo, Operaria Qualificada de 2,a Classe, colocada 

na Administrate Municipal da Ganda, para efeitos de aposentato.

Deve ler-se:
«23. Delfina Abel Antonio Cordeiro do Nascimento».
Luanda, aos 31 de Outubro de 2014.
O Ministro, Georges Rebelo Pinto Chikoti.

MINISTERIO DAS FINANCAS
Despacho n.° 4663/14:

Desvincula Antdnio Pinlo, Professor do Ensino Primdrio Auxiliar 

do l.° Escalao, colocado na Sec^ao Municipal de Educa?ao, no 

Municipio do Caimbambo, para efeitos de aposenta^ao.

Despacho n.° 4664/14:

Transfere Fatima Ngalo, Professora do I Ciclo do Ensino SecundArio, 

Diplomada do 6.° Escalao, do Municipio do Cubal para o Municipio 

de Benguela.

Conselho Nacional de Estatistica
Rcsolu^o n.° 106/14:

Aprova o Regulamento Intemo do Conselho Nacional de Estatistica.

ANIP — Agenda Nacional 
Para o Investimento Privado

Rcsolu^o n.0 107/14: , '■

Aprova o Contrato de Investimento Privado do projecto denominado 

^SEASIDE ANGOLA — Comdrcio e Distribui^ao de Cal?ado e 

Acessdrios de Moda, Limitada», no valor global de USD 1.200.000,00, Industria.
no Regime Contratual Unico.

Despacho n.° 4632/14 
, de 13 de Novembro

Havendo necessidade de se proceder ao reenquadra- 
mento do funcionario cuja comissao de servi?o, noutra iris- 
titui^ao, terminou;

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

Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com 
as disposi^des combinadas dos n.os 1 e 4 do artigo 2.° 
do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e 

. da alinea d) do n.° 1 do artigo 3.° do Estatuto Organico
do. Ministerio das Finan^as, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 235/12, de 4 de Dezembro, determino:

1. E Miguel Ventura Catraio provido na categoria 
ldo de Assessor Principal, reenquadrado no Ministerio das

Finan?as, finda a comissao de servi^o no Ministerio da

MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 3 de Novembro de 2014.
O Ministro, Armando ManueL

Despacho n.° 4631/14
de 13 de Novembro

pr confbrmidade com os poderes delegados pelo 
^Publica, nos termos do artigo 137.° da 

alinetltU*^° ^eP^blica de Angola, e de acordo com a 
je"ea do artigo 4,° do Decreto Presidencial n.° 171/13, 

g de Outubro, determine: .
readm'Madalena J9sd Francisco Filipe Vusawekumbi, 
Oiplo'1'^ C°m a cate80r’a d® l-a Secretdria da Carreira 
Helar~ at'Ca> no quadro de pessoal do Ministerio das 

la?SesExterioreS.

Pub>ique-Se. •

O ^a’aos 3 de Novembro de 2014.

,n»stro, Georges Rebelo Pinto Chikoti. <

MINISTERIO DO PLANEAMENTO 
E DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

Despacho n,° 4633/14
> de 13 de Novembro

? Havendo necessidade de seextinguir a rela^aojuridica de 
emprego, estabelecida com o Camicolo Anastacio dos Santos, 
por Despacho n.°. 104/GMPDT/2013, de 28 de Junho, 
de acordo com o artigo 33.° do Decreto n.° 25/91, de 29 
de Junho;

Em Conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137.° da 
Constitute da Republica de Angola, conjugado com a 
alinea i) do artigo 7? do Estatuto Organico do Ministerio



Despacho n.° 4634/14 
de 13 de Novembro
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do Planeamento e do de 23 de Agosto,
vado pelo Decreto Presidencial n. 12«n , . 

determino: SMt0S exonerado da
i;o_gcamicoloAnasUcioal 

categoria de Tecnico Supenor de 2. 
havia sido nomeado provisonamente, p P 

,n? 104/GMPDT/2013 de 28 de Junho.,
2?—Este Despacho entra imediatamente ernvig , 

efeitos a partir de 28 de Fevereiro de 2014.

Publique-se.

Luanda, aos 21 de Outubro de 2014. . ,,

0 Ministro, JobGraga.

.,<> de Junho, combinados.com n.° 2 do artigo ^ I 
de o Lei n012/94, de 1 de Julho, determine; M 
-Tcatanna Daniel Travessa promovida para, 

de Assessors Principal- : ? .

Publique-se. :
Luanda, aos 28 de Outubro de 2014, '

0 Ministro, Jose Maria Botelho de Vasconcelos,.

MINISTERIO DO URBANISMO E HABITACAQ

Despacho n.° 4636/14 
dc 13 de Novembro

MINISTERIO DA JUSTIQ 
E DOS DIREITOS HUMANOS

Em conformidade com os poderes del.egados pelo I 
• Presidente da Repiiblica, nos termos do artigo 137? dal

• Constitute da Repiiblica de Angola, e de acordo com I 
a alinea h) do n.° 2 do artigo 5? do Decreto Presidencial I 

n.° 104/14, de 16 de Maio, determino: . I
E dada por finda a cofnissao de service que Pascoal I

Tendo Manuel Gaspar solicitado a alterafSo de seu nome. Miguel Campos vinha exercendo no cargo" de. Chefe 
para Cruz Manuel Gaspar,, ao abrigo don? Ido artigo 131? de Sec^o de Cadastre da Direc$5o Nacional de Infra- | 
do Codigo do Registo Civil; -Estruturas Urbarias, para o qual havia sido nomeado por

o.Pro®®s5°> n°s tennos do Despacho n? 653/13, de 19 de Fevereiro, I serie. "
artigo 131. do Cddigo do Registo Civil, conjugado com o dm-
disposto no artigo 370? do meSrno Cddigo e ao abrigo do P?bl,ciue-se. 

Despacho n? 846/13, de 1 de Abril, do Ministro da Justica e 
dos Direitos Humanos, determino:.

£ alterado o nome de Manuel Gaspar, nascido aos 17 

de Setembro de 1972, na Provlncia do Kwanza-Norte filhn 

^“»»^".-,d.mi8.,31,d.CddiE.^

Publique-se.

Luanda, aos 9 de Outubro de 2014.

A Secretiria de Estado para a Justica. Un , 
Fernandes Tormenta dos Santos. " W “ Sabel

Luanda, aos 27 de Outubro de 2014.
0 Ministro, Jose Antonio Maria da Conceifao e Silva- ,

Despacho n.° 4637/14 ; I

de 13 de Novembro I
Bin conformidade com os poderes delegados, P^0 

Cow-f11-6 da Republica, nos termos do artigo 137- * 
a alini m ° da kepOblica de Angola, e de acordo coin 
« • M/U '2 ““S’ S " *> D“"t0 «8idf

h"d“c»™*dese™Soqu.EvWSdl« j 

Sec¥SodoSe?Ce,<2a<1’Vinha“““"do nocaigodoC188 8 ■
do Urbanism do Gabinete Juridico; do. Minis

do De? abita?a°i para o qual havia sido n0J/‘J 
ODeWh°n?655/r3 ^^deFevereiro,!^ 

ruoiique.se • : ; >

0Mini's^de°Utubrode2014. ’. f .
J°Se ^n,°nio Maria da Conceited

'JonSria

Despacho n? 4635/14
< d*13 <te Novembro

Havendo necessidade de se
destfe Ministerio, na carreira para a * ’ fi“'cil 
de acordo com o Oficio n? 465/c a foi Provida

Admimstraeao Ptiblica do MAPTSS- Nacional da n '
Em conformidade com <k ^P^ho n.° 463g/i4

Presidente da Reptiblica, nos teL?*? de,e^dos peu Etn conf0rm. 13 de Novembro 
C-»wd.Rep4bli„~^« .jmieo ,J7* .*<**«* eOm 0! poderes

* “i6° V ““ “«• taidee'eX0 ““ « ** *> WifeW
:t?>a»»APd?liCai,‘A„g0la,edeae«!ffi

----------------- ----  : ■ deK„ni„. . <

combinados.com
ruoiique.se
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E dada por finda a comissao de serviQo que SebastiSo 
Vula Data, vinha exercendo no cargo de Chefe de Sec?ao de 
Auditoria do Gabinete Juridico, do Ministerio do Urbanismo 
e Habita?ao, para o qual hayia sidq nomeado, atravSs do 
Despacho n.° 2496/13, de 18 de Novembro, Is6rie.

Publique-se.. .
• • •

Luanda, aos 27 de Outubro de 2014. : . '
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

Sec^So de Processamento de Dados do Gabinete Juridico, 
do Ministerio do Urbanismo e Habita^o, para o qual havia 
sido nomeado, atravds do Despacho n.° 2497/13, de 18 
de Novembro, I sdrie.

Publique-se. \ 5

Luanda, aos 27 de Outubro de 2014.
. O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

Despacho n.° 4642/14
de 13 de Novembro

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

Despacho n.° 4639/14 
, ’ de 13 de Novembro^.

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
Constitui^ao da Republica de Angola, e de acordo com alinea h) do n.° 2’ do artigo 5.° do Decreto Presidencial
a alinea h) do n.° 2 do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 104/14, de. 16 de Maio, determino: - .
n.° 104/14, de 16 de Maio, determino: •

E dada por finda a comissao de servi?o, que Fernando 
Jorge Miguel Bartolomeu vinha exercendo no caigo de 
Chefe do Departamento do Patrimonio da Secretaria Geral, 
do Ministerio do Urbanismo e Habitaqao, para o qual. havia 
sido nomeado, atravSs do Despacho n.° 651/13, de 19 
de Fevereiro, 1 serie.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Outubro de 2014. ’ ®
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

E dada por finda a comissao de serviyo que Jose Andre 
Calunga, vinha exercendo no cargo de Chefe da Reparti^ao 
de Relates Publicas e Prdtocolo da Secretaria Geral, do 
Ministerio do Urbanismo e Habita^ao, para o qual havia 
sido nomeado, atraves do Despacho n.° 649/13, de 19 
de Fevereiro, I serie. , .

Publique-se..

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

Despacho n.° 4643/14
del 3de Novembro r

: Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Repubiica, nos termos do artigo 137.° da 
ConstituigSo da Republicade Angola, e de acordo com a ali
nea h) do n:° 2, artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 104/14, 
de 16 de Maio, determino:

E dada por finda a comissao de servigo que George

Despacho n.° 4640/14 .
de 13 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republics, nos termos do artigo 137.° da 
Constitui^ao da Republica de Angola, e de acordo com a 
alinea'h) do n.°.2 do artigo 5.° do Decreto Presidencial 
n,° 104/14, de 16 de Maio, determino: • _

E dada por finda a comissao de servi9o que Daniel de Rosario Kiosa vinha exercendo no cargo de Chefe 
Nebango Dilo, vinha exercendo rio cargo de Chefe de do Departamento de Coopera?ao com Organiza$3es 
Secfao de Contencioso do Gabinete Juridico, do Ministerio Intemacibnais do^^Gabmete de Jnterctobio, do Mm

atraves do Despacho n.° 645/13, de 19 de Fevereiro*  1 sdrie.

• ■■ i-

Publique-se. \ "

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.’

,O Ministro,

w UU vJdUlllCLC JUHUlw,
do Urbanismo e HabitacSo para o qual havia sido nomeado, Urbanismo e Habita^o, para o qual havra sido nomeado,
atraves do Despacho n.° 2495/13, de 18 de Novembro, 1 sdrie. 

Publique-se. . /

Luanda, aos 27 de Outubro de 2014, ; "
U Ministro, Jose Antonio Maria da Conceifao e Silva.

, . Despachoh.®4641/14 v ; .
de 13 de Novembro ; ? ‘

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

CQS1^ente Reptibliqa, nos termos do. artigo 137.° da 

alfnSt,tUi?5° da Reptiblica de Angola, e de acordo com a 
' ^104^ d° n'° 2 do artig0 5? do Decreto Pt0^n°ial 

J-M, de 16 de Maio, determino; . ;
Pmr;, ada P°r finda a comissSo de seryijjd- que Mauricio. 

. 0 lo3o, vinha exercendo noifba^o

< fin conformidade cam os |

Presidente
Constitui9SodaRepdbKcadeAr^a,etteaM**»®M|s<^^

del6deMaio»detenninq: 
■;£ dadaporfim&a

-f
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„ AjIs.ePb®***'0*"? Bie.inh.«x«"d»n0C^°? ,reC“rd°WM4 
d0 Minrairio do d0 do Urbanismo, para o qM1 k, I

*;*u*.-* r-P»«-“to",6l6',Mel8deFCT”“^ 
SC^**** ; -r

Publique-se. Luanda, aos 10 de Outubro de 2014. I
‘ Luanda, aos 30 de Setembro de 2014. oWrAstro, Jose Ant6nio Maria da Conceigaoe Siha. \

JoseAntonioMariadaConceifaoeStlva. . ---------- ---

Despacho n.° 4645/14 
de 13 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137. da 

Constitute da Republica de Angola, e de acordo com a 
alinea h) do n.° 2 do artigo 5? do Decreto Presidencial 

n.° 104/14, de 16 de Maio, determino:
E dada por finda a comissao de service que Jorge da 

Conceive Goncalves vinha exercendo no cargo de Chefe 

do Departamento de Promote e Constru^o Habitacional 

do Instituto Nacional da Habita^ao — INH, para o qual 

havia sido nomeada por. Despacho Interno n ® 77/05, de 4 

de Outubro.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Outubro de 2014.

O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.,

Despacho n.° 4648/14 I
. de 13 de Novembro ' . I

Em conformidade com os poderes delegados pelo I 
Presidente da Republica, nos tennos do artigo 137? da 1 

1 Constituipao da Republica de Angola, e de acordo com a all- I
nea h) do n.° 2, artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 104/14, I 
de 16 de Maio, determino: . I

Suzeth Joao Damiao Miguel admitida na categoria de I 
Tdcnica Superior de 2.’ Classe, integrando o quadro de pes- I 
soal definitive do Ministerio do Urbanismo e HabitapSo. I

Publique-se. ' ; I

Luanda, aos 17 de Junho de 2014. ,/ I
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceifao e Silya.

Despacho n.° 4649/14 . k : ,
de 13 de Novembro : <

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 a 
alinea h) do n,° 2 do artigo 5.° do Decreto Presidencial 
h. 104/14, de 16 de Maio, determino:

Alzira Gualdina Lucas da Cunha Costa admitida na 
categoria de Tfcnica Superior de 2,a Classe, integrando Q 
Habitat PeSS°al def’nitivQ do Ministerio do Urbanismoe 

. Publique-se.

Luanda> aos 17 de Junho de 2014

Despacho n.° 4646/14
de 13 de Novembro

'Em conformidade com os poderes dglegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137 • da 
Constituipao da Republica de Angola, e de acordo com a ali 

nea h) do n »2, artigo 5.« do Decreto Presidencial n." 104/14 
de 16 de Maio, determine: , . ’

E dada por finda a comissao de servico oue pm 
Manuel Domingos Ventura vinha exercendo J 

Chefe db Departamento de Coordenac3o doc 1 C^8° de
■ do Uta. de Esrirta, ™ ' ***>de2OI4. • '

Mmisteio do Uta™ e H,bitlfl0 ® d» 

sido nomeado, do Desp.eh. 
de Fevereiro, I serie, U8/13» de lg

Publique-se. ' .

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.

O Ministro, Jost Antonio Mpriada

Despachon.0 4647/14
•k 13 de Novembro

Em conformidade com os poderes a' ^Sode 
Presidente da RepOblica, nos termos do artT^ 1)610 
Qmshtuipao da RepOblica de Angola, e * '37 ° d’
alinea h) do n.° 2 do artigo 5 • 1 n ° ^rdo «>m a 

;n.° 104/14,de 16de Maio,determino;

. DMpachon?4650/14AA'--W
Rm conf , de 13 d® Novembro

'>residehte da'n'*dade.com °s poderes delegados P6'• 
c°nstitui?aQ d ?U !*Ca’ nos termos do artigo 13?: ? ■U 

•a •“tea h) do n • 9e?bl‘Ca de Mola, e de acordo ■ 
■ n’° 104/14, de ifi H ? arti8° 5-0 do Decreto President

-=Sudeseivi . Pos nomeado para exercer,,^ 
da t>|”'°de Chefe de Departame* *,

' ■ ^lique-se ”'SIno e Habitaijao. 

Lu?nda.aos27d^ . ’ A 3

ni^daConcei^ao

dade.com
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Despacho n.° 4651/14 , 
dc 13 dc Novcmbro• * ’ ■ . ■ ' .* .

Em conformidade com os poderes delegados pelo

Pedro Manuel Dom ingos Ventura, nomeado para exercer, 
em comissao de serv‘190,0 cargo de Chefe do Departamento 

A .. 1 de Monitoriza^o e Controlo do Gabinete de Estudos,
presidente da Repu jea, nos ermos p artigo. 137.° da Planeamento e Estatistica, do Ministerio do Urbanismo e 
Constitute da Republica de Angola, e de acordo com a Habita^o 
alinea h) do n.° 2 do artigo 5.° do Decreto Presidencial Publiaue.se ’ • / . ’ •
n© 104/14, de 16 de Maio, determino: ■ ‘ \ -

Jose Andr£ Calunga, nomeado para exercer, em comissao Luanda, aos 30 de Setembro de 2014. 
de service, 0 cargo de Chefe do Departamento de Relates . O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao-e Silva. 

pOblicas e Expediente da Secretaria Geral, do Ministerio do — 
Urbanismo e Habitapao.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014. •
. O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

MINISTERIO DA ENERGIA E AGUAS

Despacho n.° 4655/14 : 
de 13 de Novembro

Por conveniencia de service publico; *
E havendo necessidade de nomear definitivamente os ■» 

candidates aprovados no concurso publico de ingresso, 
para os lugares vagos dp quadro de pessoal da Autoridade 
Reguladora de Energia Atomica—AREA;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Repiiblica, nos. artigos 1.° e 2.° do Decreto ’ 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, de acordo com 
o n.° 4 do artigo 29.° do Decreto Presidencial n.° 219/14, 
de 26 de Agosto, e de acordo com artigo 25.° do Decreto 
Presidencial n.° 102/11, de 23 de Maio, e nos tennos do 
artigo 137.° da Constitute da Republica de Angola, deter
mino:

Ponto Onico: — E Mario Manuel de Sousa nomeado na 
categoria de Tecnico Superior de 2.a Classe do quadro de 
pessoal da Autoridade Reguladora de Eneigia Atomica — 

’ AREA. - 'aY;? ‘ '
\ Publique-se. : .’•. •.••Y,//.

' Despacho n.° 4653/14 . < Luanda, aos 4 de Seterribro de 2014.
de 13 de Novcmbro

c ■ ;? O Ministro, Joao Baptista Borges. z •
tim. conformidade com os poderes delegados pelo ______•. . , x •• _______

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

MINISrtRIODAtOMUHiaCAOSOOAl
ea “) do artigo 5.° do Decreto Presidencial n. 104/14,

. de 16 de Maio, determino:
. *!orge da Concei^o Gonsalves nomeado para, em comis-

d de serviso, exercer o cargo de Director Geral-Adjunto para 

Area Tecnica do Institute Nacional da Habitas^o — INH j
Publique-Se. ?

Luanda, aos 8 de Outubro de 2014. 
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigap s Silva.

Despacho n.° 4652/14 .
de 13 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 coma ali- 
nea h) do n.° 2, artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 10.4/14, 
de 16 de Maio, determine:

\ Joaquim Antonio Camilo nomeado para exercer, em 
comissao de servi^o, o cargo de Chefe do Departamento
de Planeamento do Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatistica, do Ministerio do Urbanismo e Habita^to.

Publique-se. • •,

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
0 Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

r

1

£

Despachon? 4656/11 
de 13 de Novembro

Despacho h.° 4654/14 .
de 13 de Novembro

pre-?1 Con^°nnidade .com os poderes (ieleg^^s 

Constii^ da ^P^lica, nos tennos do artigo I??? da 
nea M ^ePublica de Angola, e de acordo com a alk 
de ]< . ° n’° 2> artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 104/14, 

e Maio, determine

Usando da faculdade que me 6 conferida pelo artigo 137? 
da Constitui?ao de Angola, e conjugado com o artigo 4 * 
n? 2 do Decreto Presidencial ri? 75/10, de 21 de Maio, 
determino: .

. E Ana Luisa Cerqueira Correia da Silva,: candidate 
classificada em quinto lugar no concurso publico interne 
de ingresso nomeada provisoriamenfe, par^ exercer as fen- 
5ges de Tdcnico Superior de 2? Classe, da Carreira T6auca 
Superior, higar criado pelo Decrefe PresideBGwI iko 75ZI^ 
de 21 deMaioenSo provide. /■ .

■. , Pubhque-se. ' ,

-Y.7 I -r V '; Y\ < X •; . Yb.\ -r X.< !? ■ -<•’ •' ’■ *’ <i SGBbSSX’

Publiaue.se
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Departamento de Estudos, ^XdrMinis^e d° 

de Estudos, Planeamento e B nolT1eado,

Urbanismo e Uabita^o. 18deFevereiro,!^
atraves do Despachon. 609/

Publique-se.
Lu.Rfc.osJOdeSa-b-*®'1

D»AR1OPARg^ !

, rfinda a comissao de servi<?o que Jo5o I
de Director

B,,e de gstado do Urbanismo, para o qual haW *' 

publique-se-
Luanda, aos 10 de Outubro de 2014. •

O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceifao e Silva.

Despacho n.° 4645/14 

de 13 de Novembro 
Em conformidade com os poderes delegadospel 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 137. 

Constituifao da Republica de Angola, e de aco o co 
alinea h) do n? 2 do artigo 5.° do Decreto Presidencial 

n.° 104/14, de 16 de Maio, determino:
• E dada por finda a comissao de servifo que Jorge da 

Conceifao Goncalves vinha exercendo no cargo de Chefe 

do Departamento de Promofao e Constnifao Habitacional 

do Institute Nacional da Habitafao — INH, para o qual 

havia sido nomeada por Despacho Intemo n»° 77/05, de 4 

de Outubro. .

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Outubro de 2014.

0 Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.-

Despacho n.° 4648/14 |
de 13 de Novembro I

Em conformidade com os poderes delegados p* I 
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137." da I 
Constitute da Republica de Angola, e de acordo com aali-1 
nea h) do n.° 2, artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 104/14,1 
de 16 de Maio, determino: 1

Suzeth JoSo Damiao Miguel admitida na categonade I 
Tecnica Superior de 2.’ Classe, integrando o quadro de pes
soal definitive do Ministerio do Urbanismo e Habita^o. J

Publique-se. '

Luanda, aos 17 de Junho de 2014.
O Ministro, Jose Antonio Maria da Concei^ao e Silva.

Despacho n.° 4646/14 
de 13 de Novembro

Despacho n.° 4649/14
de 13 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da Republica, nos tennos do artigo 137. 4a 
Constituipao da Republica de Angola, e de acordo com a 
alinea h) do n.° 2 do artigo 5.° do Decreto Presidency 
n. 104/14, de 16 de Maio, determine:

Alzira Gualdina Lucas da Cunha Costa admitida na 
categoria de Tecnica Superior de 2.“ Classe, integrando o 

. ?_uadro d® Pessoal definitive do Ministerio do Urbanismo e 
Habitafao.

. Publique-se.

Luanda, aos 17 de Junho de 2014. •
0 Ministro, Jose Antonio Maria da Conceifdo e SilW

'Em conformidade com os poderes dflegados pelo 

Presidente da Republica, nos tennos do artigo 1370 da 

ConstituipSo da Republica de Angola, e de acordo com a ali
nea h) do n.°2, artigo 5.” do Decreto Presidencial n.° 104/14 
de 16 de Maio, determino: , • ’

E dada por finda a comissao de service que Pedm 
Manuel Domingos Ventura vinha exercendo no cargo de 
Chefe do Departamento de CoordenapSo dos Investing 

■ do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica T 
Ministerio'do Urbanismo e Habitat, para 0 u . ’ d° 

sido nomeado, atravds do Despacho n • 608/13 dels 
de Fevereiro, I serie. ’ ae 1®

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014 

O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceit e

Despacho n.° 4647/14 
de 13 de Novembro

Em conformidade com os poderes rti 
Presidente da Republica, nos tennos do 2^ pel° 

- Constituipdo da Republica de Angola. e „ 8° ,37? < 
alinea h) do n.“ 2 do artigo 5;» do Dec™ T*10 c°m a 
n.° 104/14, de 16 de Maio, determino: ° res'dencial

Despacho n.° 4650/14 u 
t de 13 de Novembro

^ehMaXpS- C°m °S P°dereS delegadi°37 
ConstituicSn n n b lca’ nos termos do artigo 13. 

■ a alihea h) do n»2ePUbllca de Angola, e de acord° ' j8l 
n-° 104/14, de ifi dd° artig0 5-°do Decreto Preside" 

Pasc°al Miguel^3'0’ determino: eifl
^missao de Serv;„ ampos nomeado para exercer’tn de 

... Jsdastro da Dire °.Carg0 de Chefe de Departameid 
da do M'nisteri0 do u k Nacional de Infra-Estruturas Urb .

Pablique.Se;Urbanis>noeHabita9ao.

Luanda.aos27d ' :? ' '
OMinistrOj eOut«brode2014.

. ' °SeAn“*oMaria^
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Despacho n? 4651/14 r '.<•
de 13 dc Novembro

gni conformidade com os poderes delegados pelo 
' Presidente da Republica, nos tennos do artigo. 137? da 

Constitui?ao da Republica de Angola, e de acordo com a 
. a|inea h) do n? 2 do artigo 5? do Decreto Presidencial 

no J04/14, de 16 de Maio, determino:
Jose Andre Calunga, nomeado para exercer, em comissao ' 

de servi<?o, 0 car8° de chefe do Departamento de Relates . 
Publicas e Expediente da Secretaria Geral, do Ministerio do 
Urbanismo e Habita^ao.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

Despacho n? 4652/14 
dc 13 dc Novembro

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 ali
nea h) do n? 2, artigo 5? do Decreto Presidencial n? 104/14,. Presidente da Repiiblica, nos. artigos 1 ? e 2? do Decreto 
de 16 de Maio, determino:

Joaquim Antonio Camilo nomeado para exercer, em 
comissao de servi?o, o cargo de Chefe do Departamento 
de Planeamento do Gabinete de Estudos, Planeamento e 
Estatistica, do Ministerio do Urbanismo e Habitasao.

Publique-se. -

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

' Despacho n? 4653/14
dc 13 de Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo
Presidente da Republica, nos termos do artigo 137? da
Constitui9ao da Republica de Angola, e de acordo com n? 1, 
alinea h) do artigo 5? do Decreto Presidential-n? 104/14, 

• e 16 de Maio, determino:
~ E J°rge da Concei£ao Gon£alves nomeado para, em comis- 
ao de servi^o, exercer o cargo de Director Geral-Adjunto para 

a Area Tecnica do Institute Nacional da Habita^o — INH.
Publique-se.

Luanda. aos 8 de Outubro de 2014. .

Sinistro, Jose Antonio Maria da Conceifdo e Silva.

Despacho n? 4654/14
dc 13 dc Novembro

pre Con^ormidade \com os poderes delegados pelo 
C°nst’fnte ^ePfiblica, nos termos do artigo 137? da 
nea h\\Ul?5° da RePubIica de Angola, e de acordo com a ali- 
de i« j ° artigo 5.°do Decreto Presidencial n.° 104/14,

Pedro Manuel Domingos Ventura, nomeado para exercer, 
em comissSo de servi£o, o cargo de Chefe do Departamento 
de Monitoriza^o e Controlo do Gabinete de Estudos, 
Planeamento e Estatistica, do Ministerio do Urbanismo e 
Habita?ao.

Publique-se.

Luanda, aos 30 de Setembro de 2014.
O Ministro, Jose Antonio Maria da Conceigao e Silva.

MINISTERIO DA ENERGIA E AGUAS

Despacho n? 4655/14 , 
dc 13 de Novembro

. Por conveniencia de servi£o publico;
E havendo necessidade de nomear definitivamente os 

candidates aprovados no concurso publico de ingresso, 
para os lugares vagos do quadro de pessoal da Autoridade 
Reguladora de Energia Atomica — AREA;

Em conformidade com os poderes delegados pelo

Presidencial n? 6/10, de 24 de Fevereiro, de acordo com 
o n? 4 do artigo 29.° do Decreto Presidencial n.° 219/14, 
de 26 de Agosto, e de acordo com artigo 25.° do Decreto 
Presidencial n? 102/11, de 23 de Maio, e nos termos do 
artigo 137.° da ConstituiQao da Republica de Angola, deter- 
mino:

Ponto Unico: — E Mario Manuel de Sousa nomeado na 
categoria de Tecnico Superior de 2? Ciasse do quadro de 
pessoal da Autoridade Reguladora de Energia Atomica — 
AREA. . • ;

Publique-se. - ’ .

Luanda, aos 4 de Setembro de 2014.
. O Ministro, Joao Baptista Borges.

MINISTERIO DA COMUNICACAO SOCIAL

Despacho n? 4656/11 
de 13 de Novembro

Usando da faculdade que me e conferida pelo artigo 137? 
da Constitui?ao de Angola, e conjugado com o artigo 4? 
n? 2 do Decretp Presidencial n? 75/10, de 21 de Maio, 
determino: .

E Ana Luisa Cerqueira Correia da Silva,- candidate . J 
classificada em quinto lugar no concurso publico intemo 
de ingresso nomeada provisoriamente, para exercer as frin
ges de Tecnico Superior de 2? Ciasse, da Carreira Tecnica 
Superior, lugar criado pelo Decreto Presidencial n? -75/10, 1 
de 21 de Maio e n3o provido.

Publique-se.

' Luhnda, aos 6 de Julho de 2011.
A Ministra, Carolina Cerqueira. J
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I

D1AR10 Da R.EPijr>.

da Org»W» ‘ <"> d« Or^ I

LMdl d° Es'"d°’ “"J”8’40 |
• anigo 9 • do Estatuto Orgtoico do Cove™ p^’ | 

Luanda, apto.ado polo Decreto Presidencial I

de 31 de Outubro, detennina o seguinte: ’ I
1. Sao, os que constant do mapa abaixo, exonerate j 

a, Alinea e) cargo de Subdirectores das Escolas do Ensino PrimarioO Governador Pro.—, « ™» **.« “tlo do Municipio de Vi.na; -‘I
do artigo 19-da Lein.’17/10, de 29 de Julho-Let lC<clo, _______

GOVERNO PROVINCIAL DE LUANDA

Despacho n.° 4657/14 

de 13 de Novembro

Por conveniencia de serviyo;
exones

r
■■ •

c

Categoria
Agente Nivel da Escola N.° da‘ Escola |

Baptista Bunga
PICES Diplomado 2’Escaiao 08615356 Primaria 5072 Ex. 9072 |

Conccit^o Antonio Francisco PUCES Diplomado 6,° Escaiao 08663237 Primaria 5064 Ex. 9064 I
Elisa Antonio Luis Muhongo PUCES Diplomado 6.° Escaiao 08617102 I Ciclo 5030 Ex. 9030 1
Fdlix Sachomba Susso Kamulcngo Subdirector de Mais de 1500 Alunos 07193870 Prim, e I Ciclo 5050 Ex. 9050 I
Manuel Inacio Cardoso Martins Prof. Ens. Prim. Diplomado 4.° Escaiao 08655887 Primaria 5002 Ex. 9102 I
Pedro Francisco Kudila PUCES Diplomado 5.’ Escaiao 11625163 • Prim. I e II Ciclo 5054 Ex. 9054 1
Rosaria Luzia Antonio Tchiri Sub-Director de Mais de 1500 Alunos<. 08622103 Primaria 5070 Ex. 9070 1

1
I

•-

2. Este Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

t8.de Dezembrode2013.--OGOVenlador. fieulo./oqpnnns’edgrdde

GOVERNO PROVINCIAL DE BENGUELA

■Fc

II|.y
E •

Despacho n.° 4658/14.
de 13 de Novembro

A requerimento do fimcionario, ao abrigo da dkn™- « 
do n.° I do Despacho n.» 3/09, de 1 de Abril nublie a l?a° 

Didrio da Republican? 60,1 “serie sobre™ ’ "°
para a.aposenta?ao dos fonciondrios pdblicosTdTn^Tr 

artigo 32.’do Decreto n.’25/91, de 29 de Junh’n k ’ d° 

da extinpio da rela^o juridica de emprego- *

O Governador Provincial de Benguela. 9n u - 
competencia que lhe 6 conferida pelaalL elT 8° da 

da Lei n.° 17/10,publicado no ,9°
serie, de 29 de Julho de 2010 - Lei d?" 'Ca n° ‘42’ 

Funcionamento dos Orgaos da Arfm- • Organ,za^o e 
Betadtn detennina o segidnfc: d’ Loe,, do

I. E Daniel Colin., d .
Secunddrio, Diplomado do l.’EscalSn a ° d° Ens'no 
colocado na Escola do I Nivel DdeSetemh1*611’08142024. 

do Cubal, desvinculado dos serves a seu T MuniciPio 
tos de aposentato. ’ Uped,do>Paraefej,

Publique-se. e

de Setembro de 2014. - 0 Governador /r^18’ a°s » 

Maria dos Anjos. ’ ac Pr<>nciSco

em vigor
Gabinete do Governador Provincial

Despacho n.° 4659/14 -
de 13 de Novembro

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposi<?3o 
do n. 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
t ,iri° da ReP"blic° n-° 60, 1.«serie, sobre os procedimen- 

arti 39 aP°senta?3o dos funcionarios publicos, e do n. 1 
da eTf ’ d° Decret° n-°25/91 ’de 29 de Junho, sobre causa

“"^AWheT'T1 B“E“el*’ *° 

da Lei n017/1 n conferida pela alinea e) do artigo
^e, de 29 aPUbl‘Cado no D^io da Republica n-°142, 

Funcionamento d 20,0 ~ Lei da Organiza^o 6 
Estado, determ- $ da Administrate Local do 

. 1 ’ e^,naoseguinte: ■
’ c 'jabriel r • . . • a

Auxiliar do 4 oc_ ,UnJ°’ Pr°fessor do Ensino PrimAr,°
UO 4 0 p uuu Dllbiiiv **

Esc°la do 1 hjivel 5°’ A8e«e n.° 05537070, colocado n? 
lobito, desvincuiad ^'n8a Mbandi, no Municip*0 d° ■
de ap°Senta$0 ° d°S Servi?os a seu pedido, para efe*toS

l93o. . ...
' 0 Puente DeSna u .. <■

Pu^HqUe.Se C ° entra imediatamente em vig°r’ 

A Gabineted0Gn ' J ' • C ‘ - 
C"*” d' 20U™"”'PrWincial * Benguela,.a05 "

“,d°s4njos. ' " 0 G°vernador, Isaac Franck0

t8.de
HqUe.Se
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Despacho n.° 4660/14 
dc 13 dc Novcmbro

A requerimento da funcionaria, ao abrigo da disposito 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado ho ( 

da Republica n.° 60, 1 .a serie, sobre os procedimen
tos para a aposentapao dos funcionarios publicos, e do n.° 1 1
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa 
da extint0 da rela?a0 juridica de emprego;

O Governador Provincial de Benguela, aq 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, 
La serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizato e 
Funcionamento dos Orgaos da Administrate Local do 
Estado, determina o seguinte:

1. E Jesuina Tchipuko Kinta, Professora do II Ciclo 
do Ensino Secundario, Diplomado do 3.° Escalao, Agente 
n.° 05540178, colocada na" Escola do 1 Nivel Nicolau 
Gomes Spencer, no Municipio do Lobito, desvinculado 
dos servi(?os, a seu pedido, para efeitos de aposentato.

2.0 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.

Despacho n.° 4662/14 A 
de 13 de Novcmbro

A requerimento da funcionaria, ao abrigo da disposi t° 
do n.° 1 do Despacho n.° 3/09, de 1 de Abril, publicado no 
Diario da Repiiblica n.° 60, 1 .a s6rie, sobre os procedimen- 
tos para a aposentato dos funcionarios publicos e do n.° 2, 
do artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre 
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. 1’9.° 
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 Felicia Tchicondo, Operaria Qualificada de 2 a Classe, 
Agente n.’° 06432380, colocada na Administrate Municipal 
da Ganda, desvinculada dos services, a seu pedido, para

/

efeitos de aposentato. . >
O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

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

Maria dos Anjos. •

Despacho n.° 4661/14 
dc 13 dc Novcmbro ..

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposito
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 aposentato dos funcionarios publicos, e do ij.° 1 do 
artigo 32.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, sobre causa. 
^a extinto da relato juridica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.° 
da Lei 
la . .

• sene, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizato e ___ ;___ ~ ____
Funcionamento dos Oigaos da Administrate Local do Funcionamento dos OrgSos da Administrate Local do 

stado, determina o seguinte:
E Luciana Mbimbi, Professora do Ensino Primario

Auxiliar do 2.° Escalao, Agerite n.° 05577365, colocada do ,l.° Escalao, Agente n.9 056612156, colocado na Secpao 

Escola do I e II Niveis do Setenta, no Municipio de 
enguqla, desvinculada dos servi?os:a seu pedido,.para efei-

tOsde aposentato.

O Ptesente Despacho.entra imediatamente em vigor.
pubtiqUe.se 

de Pab'nete do Governador Provincial de Benguela, aos 11

etembro de 2014. — O Govemador, Isaac Francisco
Qria dos Anjos.

Despacho n.° 4663/14
’? de 13 de Novembro

A requerimento do funcionario, ao abrigo da disposito 
do n.° 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 aposentato dos funcionarios publicos, e do n.° 1 do 
artigo 32.° do Decreton.° 25/91, de 29 de Junhp, sobre causa 
da extinto da relato juridica de emprego;

O Govemador Provincial de Benguela, ao abrigo da 
competencia que lhe e conferida pela alinea e) do artigo 19.°

n-° 17/10, publicado no Diario da Republica n.° 142,' <ja n.° .17/10, publicado no Diario da Republica n.° 142, 
1? serie, de 29 de Julho de 2010 — Lei da Organizato e

Estado, determina o seguinte:
1. E Antonio Pinto, Professor do Ensino Primario Auxiliar

Municipal de Educate no Municipio do Caimbambo, des- I 
vinculado dos services a seu pedido, para efeitos de aposen- 

tat°-
2.0 presente Despacho entra imediatamente em vigor

’ Publique-se. J
Gabinete do Governador Provincial de Benguela, aos 11 J 

de Setembro de 2014. — O Governador, Isaac Francisco 1 
Maria dos Anjos, -1

%

■ •- f.

pubtiqUe.se


2470

DIARIO DA REp^

Despacho n.° 4664/14 
dc 13 dc Novembro

a *•*«*•!
58o constante do n.° 2 do artig - • n , 27)
de 29 de Junho, publicado no Diano d P 

l.aserie,edoDecretoPresidencialn. lb . 
sobre transferencia de funcionarios Publ,cos_ da

O Govemador Provincial de Benguela, ao abn. 

competencia que lhe e conferida pela alinea e) o a i

da Lein.’17/10, publicado no DidriorfofiepwWican. 

1? serie, de 29 de Julho de 2010 - Lei da Organizato e 
Funcionamento dos Orgtfos da Administrate Local do 

Estado, determina o seguinte:
E Fatima Ngalo, Professora do 1 Ciclo do Ensino 

Secundario Diplomada do 6.° Escalao, Agente n. 882559^7, 

transferida a seu pedido, do Municipio do Cuba!, para o 

Municipio de Benguela.
0 presente Despacho entra imediatamente em vigor:

Publique-se.

Gabinete do Govemador Provincial de Benguela, aos 15 

de Setembro de 2014. — O Govemador, Isaac Francisco 
' Maria dos Anjos.

CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA

Resolu^ao n.° 106/14
de 13 de Novembro

A Lei n.° 3/11, de 14 de Janeiro, que aprovou as novas 
Bases do Sistema Estatistico Nacional, preve na alinea i) do 

artigo 19.’que compete ao Conselho Nacional de Estatistica 

a aprovado do seu Regulamento Intemo, o que obriea a 
rever o Regulamento Intemo aprovado pelo Conselho atra 
ves da Resolu?ao n.» 2/01, de 26 de Setembro •

Assim, o Conselho Nacional de Estatistica, nasua2‘ « 
Plenana Ordinaria realizada em 11 de Fevereiro de 2014 
aprovou o seu novo Regulamento Intemo, que con ' ’ 

Anexo a presente Resolu?ao e dela faz parte integral *;

Publique-se.

Luanda, aos 11 de Fevereiro de 2014

O Presidente, JobGraga. "

REGULAMENTO INTERNO 

CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

artigo !.• 
(Sistema Estatistico Nacional) 

1. Nos termos do artigo l.«daLei . 
deJaneiro,oSistemaEstatistieoNacionaldL - de 14 

mco integrado pelas entidades publicas a o °njUnt°orga- 
exerclcio da actividade estatistica oficial d? ? C°mpete o 

alde,nteressenacio;

„.| .. respeto pete orien,adl>res «„i4> I 
6 o a 130 daquela lei. I

artl i°Nos termos do artigo 3.° da supracitada lei, slo obk 
i Estatistico Nacional: j

^ Assegurar que a actividade estatistica oficial 
desenvolva de forma coordenada, integral e 
rational, com base numa normatividade tecnico- 
-metodologica harmonizada; / ;

b) Assegurar que as estatisticas oficiais necess^rias 
ao Pais para orientar o seu desenvolvimento e

" modemizasao, sejam de qualidade, objectivas, | 
imparciais, oportunas, suficientes e acessiveis; |

c) Criar, gerir, central izar e tratar os ficheiros infer- I
matizados de micro e macrodados, bem comode I 

unidades estatisticas que integrem as populates 
objecto de inquiri?ao estatistica oficial, necessa
ries a actividade estatistica oficial; I

d) Aceder e tratar, com os objectivos de produzir e 
difundir as estatisticas oficiais e de garantir a 
coerencia dos ficheiros de unidades estatisticas, 
a informa^ao individualizada, incluindo dados 
pessoais, recolhida junto de pessoas singulares 
ou colectivas no quadro da sua missao pororga- 
nismos da Administrate Publica e institui^es 
de direito privado que administrem services 
publicos ou empresas publicas, devendo a res- 
pectiva informa^ao ser fomecida de preferencia, 
e sempre que possivel, em suporte informatico,

e) Optimizar o uso dos recursos na produ^ao e difusao 
das estatisticas. oficiais, reduzindo ao minim0 
Possivel a carga sobre as unidades estatisticas 
inquiridas, e evitando duplicates de esfor$°s 
com a consequente delapidaQao de recursos; 
omentar o interesse das entidades pdblicas e 
privadas e da populate em geral na actividade 

atistica oficial, a fim de promover a, sua 
Participado e colaborapao, designadameti6 
oa recolha de informates estatisticas Perti' 
inJT-fidedignas e oportunas atraves, qu®r 
adm6nt0S especificos quer do acesso a Tontes

g, p^ministrativas; ‘ • ; V /I

entre & Utdiza<?a° das estatisticas ; J 
COnhecim°mUnidade em gera1, Para melh°i 
como in lnt° °^ect^° da realidade naciona 

• de decisa rUmento fundamental para a toma a 
exercfcin’ a tQd°s Os niveis, e para o refort 

Protege* daCidadania; ' / -

dcas ofici .?ervar de forma acessivel as estate

*ndividUa:„ servar as informa^Ses estatist’0 
» lndependentemente do respect^0

*
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suporte, para fins hist6ricos, atento o disposto 
no n.° 4 do artigo 12.° da mesma lei;

j) Estimular e promover a formagao profissional do 
pessoal afecto a actividade estatistica oficial.

ARTIGO 2.°
(6rgaos do Sistema Estatistico Nacional)

Nos termos do artigo 4.° da Lei n.° 3/11, de 14 de Janeiro, 
sao orgaos do Sistema Estatistico Nacional:

a) O Conselho Nacional de Estatistica;.
b) O Institute Nacional de Estatistica;
c) O Banco Nacional de Angola;
d) Os Orgaos Delegados do INE.

ARTIGO 3.°
(Naturcza do Conselho Nacional dc Estatistica)

0 Conselho Nacional de Estatistica, abreviadamente 
designado CNEST, nos tennos do artigo 16.° da Lei n.° 3/13, 
de 14 de Janeiro, e o orgao que superiormente orienta e coor- 
dena o Sistema Estatistico Nacional.

ARTIGO 4.°
(Competencias)

Nos termos do artigo 19.° da Lei n.° 3/11 de 14 de Janeiro, - 
o CNEST tern as seguintes competencias: «

' a) Definir e aprovar as direetrizes gerais da actividade 
estatistica oficial nacional e estabelecer as res- 
pectivas prioridades, numa p.erspectiva de medio 
prazo;

b) Coordenar o Sistema Estatistico Nacional (SEN),
aprovando instrumentos tecnicos de coorde
nagao estatistica, designadamente definigoes, 
conceitos e nomenclatures estatisticas, de uti- 
lizagao imperativai pelos Orgaos Produtores de 
Estatisticas Oficiais (OPES), podendo propor ao 
Governo a extensao desta utilizagao imperativa 
& Administragao Publica;

c) Apreciar os projectos dos pianos plurianuais e
anuais de actividades do SEN e os correspon-. 
dentes orgamentos, bem como os respectivos 
relatorios finais, os quais conterito, por forma 
integrada sob a coordenagao do Institute Nacio
nal de Estatistica (INE), os pianos, orgamentos e 

.? relatorios de actividade dos OPES;
Eomentar a eficacia do aproveitamento de'actos 

administratiyos para fins estatisticos oficiais, 
formulando recomendagdes com vista, para 
alem do acesso pelos OPES aos mesmos, & 
Participate do INE na concepgao dos respec
tivos doqumentos e registos administrativos de 
suporte, no sentido de assegurar a adopgsio das 
tiefiriines, conceitos e nomenclatures estatfsti- 
cas aprovadas pelo CNEST;

^61ar peia observancia do segredo* estatistico, 
aprovando os respectivos regulamentos da 

t su* aplicano pelos OPES, e decidir sobre as 

prqpostas de dispensa de segredo estatistico, 
nos termos da alinea b) do n.° 3 do artigo-12.° . 
daquela lei;

j) Emitir parecer sobre as propostas de delegagao 
de competencias do INE em outros servigos 
publicos, bem como da respectiva cessagao, nos 
termos do artigo 30.° daquela lei;

g) Apreciar os projectos dos programas de cooperagSo 
. bilateral e multilateral dos OPES no dominio da

Estatistica, assegurando a respectiva coordena
gao;

h) Formular recomendagoes sobre os comandbs 
legais e sobre as normas e principios que devem 
regular a concepgao, produgao e difusao das 
estatisticas oficiais;

i) Elaborar trienalmente e apresentar ao Governo um 
relatorio sobre a avaliagsio do estado do SEN 
com as propostas fundamentadas de medidas a 
tomar;

J) Aprovar o seu regulamento intemo.
•ARTIGO 5.°

(Funcionamento do CNEST}

O CNEST reune em plenario ou por comissoes especia- 
lizadas, sectoriais emultissectoriais, de caracter permanente 
ou eventual.

ARTIGO 6.°
. (Criado, composite e competencias das.comissdcs)

1. As comissoes referidas no artigo anterior sao criadas, 
sob proposta do INE, por resolugao do CNEST, da qual 
constara o respective mandate e competencias, a designagao 
dos membros que as constituent e do respective Presidente, 
bem como a sua duragao, certa ou permanente.

2. As comissdes sao constituidas pelos vogais do CNEST, 
e em casos excepcionais por representantes de outras entida-. 
des publicas ou privadas, que analisarao os assuntos agenda- 
dos antes de serem submetidos ao plenario, ou decidirao em 
riome do Conselho nos casos em que tai competencia lhes 
seja por ele delegada. .

3. As comissoes podem criar grupos de trabalho tecnico 
constituidos por representantes de entidades publicas ou 
privadas e por especialistas, que estudarao as materias que 
forem objecto do seu mandate.

4. Ao encarregar uma comissao de estudar determinado - 
assunto, o CNEST marcara um prazo para conclusao dos 
trabalhos e apreseritagao do respective relatorio, o qual 
serd distribuido a todos os seus membros, antes da sua 
apreciagao em plenario, nos termos da primeira parte do 
n.° 1 do artigo 19.° do presente Regulamento.

5. As resolugdes do CNEST atraves das quais sejam cria
das comissOes, serito anexadas ao presente Regulamento e 
dele fazendo parte integrante.
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1. 0 apoio adminiS,ratiV^mCOp™tolNVnos termos < 

trabalho seri assegurado tarn de Janeiro,

previstos no artigo
2 Ao funcionamento das comissoes P

gos 15.° e 16.° do presente Regulamento.
3 Nos casos previstos na ultima parte do n. 2 

artigo anterior, o Secretario dara conhecimento aos mem-

’ bros do CNEST das deliberates tomadas, ate a data e 

convoca^So da reuniSo plenaria seguinte.
4. Os vogais eleitos Presidentes das comissoes, serao 

substituidos enquanto representantes das respectiyas entida

des pelos respectivos vogais suplentes.
5. As comissoes deverao deliberar expressamente sobre 

os assuntos debatidos, procedendo a vota?ao sempre que 

nao se obtenha consenso.

ARTIGO 8.° 
(Grupos de trabalho)

1 .Ad encarregar um grupo de trabalho de estudar deter- 

minado assunto, a respectiva comissao fixara um prazo para 

a conclusao dos trabalhos e apresenta?ao do correspondente 

relatorio, bem como definira a sua composite e designara 

o seu Coordenador. .

2. O Coordenador do grupo de trabalho e responsavel 

perante a respectiva comissao pela conduce e bom anda- 

mento dos trabalhos.

3. Ao funcionamento dos grupos de trabalho senio apli- 

cadas, com as devidas adaptates, as disposites constantes

. ’ dos artigos 15.° e 16.° do presente Regulamento.

ARTIGO 9.°
< (Competencia do Presidente)

Compete ao Presidente convocar, presidir e dirigir ac . 
reunibes plenarias do CNEST, bem como estabelecer a 
respectiva agenda de trabalho.

ARTIGO 10.° 
(Secretario)

1.0 Secretario do CNEST participa nas reunibes nlena 
nas^e nas das suas comissbes especializadas, sem direito a

2. 0 Secretario coordena as fun?bes i

apoio administrative do CNEST, a cargo do Ind ' 
gurando, nomeadamente a conferencia das present

- reunibes, o envio das convocatbrias das mmix nas

tivas actas e o seu envio. uusrespec- vopa;<, _ dS>

artigo 11.°
(Vogais)

Sempre que os vogais efectivos nao possam non- 
nas reunibes, far-se-So represents pelos respectiv^?" 
suplentes. F VOS vogais

ARTIGO 12.° * 
(Naturcza das reunites)

, As reunioes plenarias do CNEST, das suas co^ 
e dos grupos de trabalho, sao privadas.

2.0 CNEST, na sua primeira reumao plenaria ordjJ 

anual, para alem de outros pontos agendados na age^' 
trabalho, pronuncia-se obrigatoriamente sobre o 
de actividades do SEN no ano anterior, elaborado pelo 
com a colabora5ao dos seus Orgaos Delegados e do B^ 
Nacional de Angola, visando a sua aprova<?ao pelo Minis, 
de tutela do SEN.

•3.0 CNEST, na sua segunda reuniSo plenaria ordinaria 
anual, para alem de outros pontos agendados na aglndadt 
trabalho, pronuncia-se obrigatoriamente sobre o projector 
piano de actividades anual do SEN, adiante abreviadamenit| 
designado PASEN, elaborado pelo 1NE com a colabora^o 
dos seus Orgaos Delegados e do Banco Nacional de Angola, 
visando a sua aprova^So pelo Presidente do CNEST.

ARTIGO 13.° : . '
(Convocatdria das reunioes)

1. As reunioes plenarias do CNEST e as das suascow 
sbes, bem como as dos grupos de trabalho, sao convocadas 
por escrito pelos respectivos Presidentes e Coordenador | 

•com a antecedencia minima de 15 dias.
2. No caso do Presidente do CNEST nao aceitar a fund* 

menta^ao de uma proposta de reuniao extraordinaria apr | 
sentada pela maioria dos vogais, nos termos da ultima pad | 
do n<° 1 do artigo 20.° da Lei n.° 3/11, de 14 de JaneM 
devera incluir o assunto na agenda de trabalho da reun 
que se seguir, dando por escrito conhecimento a t°d°s 05 | 
vogais.

3. As convocatbrias das reunibes previstas no n-* 
a r«m *ndlCar 8 data’a hora e 0 local da reunia°’ben1 C°L 

^pecbva agenda de trabalho, e devem ser acomp^ j

8 d0 Pronto Regulament0.

ARTIGO 14.’
1 Nq (Agenda de trabalho)

executivas e de . plen4r'as do^NERT° de trabalh° daS S6
‘era em conta Q1 . T e das suas Comissbes, o Pres d 
lhe lenha sido / 38811111:0 cuja proposta de discu

'“"■P"-. P"“ “'nisae'’ ou P°t
■ Quando de reunix. de reuni8es ordinbrias, e de 1 

esextraordindrias.

ARTIGO 15.’ re
. 1,0CNesTqa (Qu6rum) A. fe

mdmkando estiver nre'16 filncionar em primeira conv0®8’ $ l
ros’ 'Muindo o a m.aioria qualificada dos s | 

res,dente e o Secretdrio. ! |
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As comissOes so podem funcionar em primeira con- 
'ria quando estiver presente a maioria do ntimero legal 

vpcat°ria membros, incluindo o respectivo Presidente e o 
dos seus I
Secretario. : . . t ’ _

3 A forma<?ao do quorum exigido nos numeros anterio-

2. Nos termos previstos no n.° 4 do artigo 29.° da Lei 
11 • 3/11, de 14 de Janeiro, quando da vota^ao do parecer 
sobre as respectivas propostas de delega^o de competen
cias do INE noutros services publicos ou da sua cessa^ao, 
sempre que o resultado da vota?ao nao tenha a concordancia 

tera que verificar-se ate 30 minutos apds a hora marcada vogal representante do INE, a aprovado so sera valida *• 
o infci° da reuniao. se efectuada por maioria de pelo menos 2/3 dos membros do

pa” 'ferminado o tempo a que se refere p ntimero anterior CNEST presentes. 

e nao se tendo formado o quorum exigido, sera feita uma 
segunda convocatdria da reuniao a realizar no prazo maximo 

de 30 dias. ■ .
5 No caso das reunides previstas nos termos do numero 

anterior, se passados 30 minutos apos a hora marcada para o.
• infeio da reuniao nao se tiver formado o quorum exigido, o 

CNEST e as Comissdes podem funcionar com o numero dos 
membros presentes, desde que neles se inclua o respectivo 
Presidente e o Secretario.

6. Cabe ao Presidente decidir a realiza^ao das reunides 
nos termos do numero anterior.

ARTIGO 16.°
(Presents nas reunioes)

1. Sempre que os vogais efectivos nao possam participar 
nas reunides, deverao dar do facto conhecimento previo ao 
Presidente, fazehdo-se representar pelos respectivos vogais 
suplentes nos termos do artigo 11.° do presente Regulamento.’

2. Os vogais podem fazer-se acompanhar de assessores 
ou tecnicos, num numero maximo de dois, sem direito a 
voto.

ARTIGO 19.°
(Deliberates)

I . As delibera?des do CNEST sao expressas na forma de 
resoluQdes e recomenda^des, sendo numeradas por ordem 
sequential com indica?ao do ano e-assinadas somente pelo •... 
Presidente e pelo Secretario.

. 2. Os.memb.ros do CNEST poderao fazer constar da acta 
da reuniao, em que foi aprovada a deliberasao, a sua decla- 
ra$2o de voto.

' ’ . ARTIGO 20.°

(Circulate de documentos)

1. Os projectos de deliberates, bem como quais- 
quer outros documentos de trabalho, sao enviados pelo 
Secretario aos vpgais juntamente com a convocatdria'da 
reuniab no prazo previsto no n.° 1 do artigo 13.% salvo se 
forem de natureza complexa, caso em que serao remetidos 
com a antecedencia minima de 20 dias.

2. Consideram-se documentos de natureza complexa:
a) O projecto das Directrizes Gerais da Actividade 

Estatistica Oficial e Respectivas Prioridades, a 
que se refere a alinea a) do artigo 19.° da Lei 
n.°3/ll;

b) Os projectos dos Pianos Plurianuais e Anuais de 
Actividades . do SEN e o correspondente Rela-

. torio de Actividade, nos termos alinea c) do 
artigo 19:° da Lei n.° 3/11;

c) Qualquer documento que pela sua tecnicidade ou 
dimensao, sob proposta do Secretario, o Pre
sidente presuma requerer um numero de dias

’ para an^lise superior aos 15 dias previstos no 
n.° 1 do artigo 13.° do presente Regulamento. 

y ’ ARTIGO 21.°

(RevisSo ou alterado do Regulamento)

•-ARTIGO 17.°. . ,
(Aetas das reunites)

L Das reunides plenarias do CNEST e das suas . 
Domissdes sera lavrada acta que contera um resumo do que 
n?la tiver ocorrido, designadamente a data, hora e o local da 

Un*ao, os mem bros presentes e os ausentes, os assuntos 
P eciados, as deliberates tomadas e a forma e o resultado 
38 respectivas votasoes. ...

Sec A.S actas s&° lavradas sob a responsabilidade do 

da res ° env*ac*as a todos os membros do CNEST du
respect60^ C°m’ssa° no prazo maximo de 15 dias apds a 

dasse reUn^0’ sendo consideradas tacitamente aprova-
$ecr ’? 5 dias apds o seu envio a todos os membros pelo a revisao ou alterado do presente Regulamento efectua- 
dasd*an0’ na° houver observates escritas, com except -Se em reuniao plenaria do CNEST, sob-proposta de qual-

3ae nature^ meramente formal. : ‘ ' quer dos seus membros, desde que incluida previamente na
inicio rtSaCtass5° P°stas i aprovado de todos os vogais no agenda de trabalho.

sotnente"130 Seguinte> sendo assinadas’ap6s a apr0Va‘ , • : (DuvidL'eomLoes)
pelo t^vdPi^iden^epeloSe^o. As d6vidas e omissSes do presente Regulamento serSo

artigo 18? . resoNidas pelo CNEST sob proposta de qualquer dos seus
t As delik. ( <»‘a?ao) m(.mhTOSdesde que incluidapreviamentenaagendadetra-
^Por b ?8es d0 CN^ST e das Comiss6es s30 membros, aesoeq

: °resPectiy0 s'rdp'es d°s votos expresses, dispdndq 
residente de voto de qualidade.

balho.
O Presidente, Job GfQQo.
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ANIP - AGENCIA NACIONAL 
PARA 0 INVESTIMENTO PRIVADO

Resolu^o n.° 107/14 
dc 13 dc Novcmbro .

Considerando que, Silva Tavares & Branquinho, 

Limitada, sociedade comercial por quotas de direito portu- 

gues, pessoa colectiva, entidade n So residente cambial, inves- 

tiddra externa, com sede no Laigo do Cal vario n.° 15, Distrito 

de Lisboa, Concelho de Lisboa e Freguesia de Alcantara, 

Contribuinte Fiscal n.® 500249300, matriculada sob o 

mesmo numero na Conservatoria do Registo Comercial de 

Lisboa, apresentou ao abrigo do disposto no artigo 54.° da Lei 

n.’20/l I, de 20 de Maio (Lei do Investimento Privado) uma 

propostade investimento privado a realizarna Republica de 

Angola.

Considerando que, no ambito desta proposta pretende a 

oc.e^ade SUva Tavares & Branquinho,

. °LA — Comercio -e Distribuicgo de p,i □ '

Acessorios de Moda,Limitada»cujo objecto d ‘ 

de VeStUdri0’ acessorios de mod e de d COm'rc,°

Considerando ainda que 0 Gov ‘Co

Angola esta empenhado em orn * Repfiblica de 

•"entos que visam a prossecu^ToHeT'08 

d° ,nvesti">ento Privado) e do art Ma'° (Lei 

A“P), o C««,lha de Admi O»iMda
- !»«««> Prtv„q, * * AS..d, N„,dna| 

'■•-6^vad00Conte]t()d’' »«««.:

d»Oa,inadd .SEAS,Ma P">M« d.
de Ca|wto , «>I.A _ c,„n(raii

"« -fersta, de USD,

■"» “A)-"« ^'e

• - A presente Reso| . «ual Unico. 

sua assinatura. VigOr na data da

v,sta e aprovada peI0 P„ 
f AW . Luanda ,2 de” * 

ftnulme do Conselho de Adm' ■ " 2<"l ~A

, “ Z-W«Q

—

CONTRATO DE INVESTIMENTO PR| I

«SEASIDE ANGOLA —COMERq j
E DISTRIBUIQAO DE CALCpADO E ACESsA I 

DE MODA, LIMITADA»

Entre:
O Estado da Republica de Angola, neste acto 

tada pela Agenda Nacional para o Investimento"p^ 

com sede na Rua Cerqueira Lukoki n 0 oo V^l 
’ ’ andarAil 

Edificio do Ministerio da Industria, aqui representad? 1 
Maria Luisa Perdigao Abrantes, Presidente do Con^l 
de Administrate, nos termos e para os efeitos do dZj 

no artigo 60.® da Lei n.® 20/11, de 20 de Maio - Lei J 
Investimenlo Privado, como prlmeira eonM.n.e, dj- 

designad. «ANIP _ Age„cia Naci(,na| q ■
Pnvadow.

E '

a Tavares & Branquinho, Limitada, pessoa colectiva 

o portugues, entidade nao residente cambial, invest? 
externa, comsede no Largo do Calvario, n.’ 15, Distn’to 

Contr h Conce*h° dc Lisboa e Freguesia de Alcantara, 
mesmo U'nte F'SCa' 500249300> matriculada sob o * 
Lisboa nUmer° na Conservat6ria do Registo Comercial de 

euros) re S°C’al de Euros* 5-000>00 (cinc0 mil
c°m poderes fe^P^^aeio Augusto Francisco Teixeira, 

<<Investidor») C estatut^r’os (adiante designada por

O Estado e o I • •
,nvestidor conjuntamente sSo designados 

q/Nosm lerand°qUe: ' '
do Inn0S da Le' n ° 20/11 > de 20 de Mai0 

"Vestlment° Privado), a ANIP 6 o drgao do 
♦St’**®*' 

inv a P°bt’ca nacional em matdria d? 
PromoventOPriVado:e'’ 

'nvestf^’ C°°rdenar e supervisionar os 

O lnvestj(jOr nt°S P^'Vados em curso em Ang°'a’ 

135 de direj' Soc’edade comercial por flu° 
eni Angoi/0 eStrangeir° que pretende invests 

ad|ante desi ° SCCtOr do comercio de cai<?ad0> 
ment0» ou ,Tad° POr'0 «projecto de loves*!' 

^.‘"vestid^^^; ' '

- 'nves‘iment0 3 '^ ° Inves*'mento atravds d« 
_ Prios; ex*erho, sobretudo, fimdos P*^ 

<v O n*.• presente pro- ’ . ■
^'t,)econtrahl ,° d° ’nvest|dor enquadra-se °° 
nvado, por f a re8u|ado na Lei do Investioie”*0 

?ad°n ? * do seu artigo 51
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inten?ao do Estado apoiar o Projecto de Investi
mento da Investidora e e intenqSo desta cumprir 
todas as disposiqoes deste contrato e da lei.

Nestes termos, animadas pelo propqsito de concretiza-
do referido Projecto de Investimento, as Partes acordam 

^vremente e de boa-fe e no interesse reciproco de cada uma • 
delas na celebra^o do presente Contrato de Investimento 
privado (adiante designado por «Contrato de Investimento» 
ou «Contrato»), que se rege pelo disposto na Lei do 
Investimento Privado, pelos Considerandos anteriores, pelos 
respectivos Anexos e pelo disposto nas clausulas seguintes:

■ CLAUSULA I."
(Naturcza Administrativa, Dcfini^ocs c Objccto do Contrato * 

dc Investimento) >

1.0 Contrato de Investimento tem natureza administra
tiva. • ’ ’

2. Constitui objecto deste Contrato de Investimento, a 
aquisipao de 85% de quotas do capital social da sociedade- 
«SEASIDE ANGOLA — Comercio e Distribuipao de 
Calpado e Acessorios de Moda, Limitada».

3. A actividade principal do projecto e o comercio de 
vestuario, calpado, acessorios de moda e de decorapao.

CLAUSULA 2.a
(ExecU^ao do Projecto dc Investimento)

A Sociedade Executadora do projecto e a «Seaside 
Angola, Limitada», cuja estrutura societaria sera assim subs- 
critac

85% — Pertencente a sociedade de direito portugues 
«Silva, Tavares & Branquinho, Limitadaa;

15% — Pertencente ao socio «Paulo Jorge Oliva, 
Condepo». • ' ■

CLAUSULA 3.a
(Localizagdo do Investimento e Regime Juridico 

dos Bens do Investidor)
. Q Projecto de Investimento estara localizado — 
. en/da 21 de Janeiro, Condominio das Mangueirinhas, 

unicipip de Belas, Provincia de Luanda, na Zona de desen- 
ar^- lrnen*° A, de acordo com o estabelecido na alinea a), do 

2° ’ da do Investimento Privado.
' nrio^ Presente Contrato, serd regido pelo regime da pror 

Priedadeprivada. ■ . •

CLAUSULA 4.a
* .criodo dC'Viggncia e denuncia do Contrato) 

nado PFesen*e Contrato 6 celebrado por tempo indetermi-

b) A contratapao e formapao de mao-de-obra local;
c) Contribuir para o melhoramento. das condipdes 

socioecondmicas da regiao. .
• CLAUSULA 6." 

. (Montantc do Investimento)

1.0 valor global do Projecto de Investimento esta orpado 
em USD 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil ddlares 
norte-americanos).

2. No quadro de desenvolvimento do projecto de investi
mento pode o investidor solicitar a ANIP, o alargamento ou 
o aumento do valor do Investimento. -

CLAUSULA 7.a
(Operates dc Investimento Privado) •

O Project© de Investimento implica nos termos do 
artigo 12.° da Lei do Investimento Privado, a realizapao das 
seguintes operates de investimento extemo:.

a) Introdupao no.territdrio nacional de moeda livre- 
mente conversivel;

- b) Aquisipao de parte de Empresa ja existente e parti- 
cipapao no seu capital social.

CLAUSULA8“

(Formas de rcaliza^So do Investimento Privado)

O Investimento, sera efectuado pelo investidor extemo 
«SiIva, Tavares & Branquinho, Limitada», atraves da 

, transferencia de fundos do exterior nos termos da alinea a) 
do artigo 13.° da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio da Lei de 
Investimento Privado. \

CLAUSULA9*
(Formas de Financiamento do Investimento Privado)

O Investimento Extemo, a ser realizado pela «Silva, Tavares
& Branquinho, Limitada», e efectuado atraves de capitals pro- 
prios do investidor extemo, no valor de USD 1.200.000,00 (um 

na milhao e duzentos mil dolares norte-americanos).
CLAUSULA 10* '

(Programa de Implementapao e Desenvolvimento 
do Projecto de Investimento)

1. O investidor pretende implementar o Projecto no 
prazo de 12 meses, conforme anexo 1 do presente contrato.

2. A implementapao do Projecto de Investimento deve 
ter inlcio no prazo mdximo de 120 (cento' e vinte) dias, con- 
tados a partir da data de assinatura do presente Contrato,. 
sendo a fase de investimento concluida no prazo maximo de

(doze) meses; em conformidade com o Cronograma de 
n CLAUSULA 5." ’ ^ Implementapao do Investimento.

t bjectivos do Projecto dc Investimento) 

‘ c°nstituea rea^Za^^° do presente Projecto de Investimento
Ol,tros °^J®ctivos principals do Investidor, de entre 

a>\!eSUintes: i o Projecto de Investimento ficari sujeito a legisla$ao
?t'var e promover o desenvolvimento econdmico em ■na Repiiblica de Angola, e as regras pre-

, : da zona de implementapao; ' •

A CLAUSULA 11*

(Termos de Propor^o e Graduate Percentual 
do Repatriamento dos Dividendos)
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da sua missao, segundo um enteno de razoabilidade ‘ 

3. De acordo com o Cronograma de Implement^ 

Execugao do Projecto de Investimento que constitui^ 

a0 presente Contrato de Investimento, o investidor, 

juizo do estipulado no n.° 1 do artigo 71da Lei n.’20/iU 

20 de Maio, deve elaborar e apresentar a ANIP relatorios,n 

periodo de explorafao, com todos os dados relevantes,^ 

tendo a descrifao circunstanciada dos trabalhos apuradpsti 

indicadores tecnicos e economicos realizados, bem coj

• outros elementos. 1
4. Sempre que necessario as Partes poderao, solicitor^ 

realiza^ao de reunioes de balan?o, no quadrb da implemen-

5. No ambito do presente Contrato de Investimento so I 

se considera validamente realizadas se forem efectuadaspw I 

escrito e entregues pessoalmente ou enviadas por correio. |

CLAUSULA 14? I
(Impacto Econ6mico c Social do Projecto dc Investimento) I 

1. 0 Projecto de Investimento Privado tera o impacto I

2. Conforme artigo 18.# da u'do l"J^ites normais 

o proponente solicita e.apds correr os^ 

exigidos pela Lei Angolanajuno os nos termos

2-A execu9a° do Projecto de Investimento deve ter in-, 

cio dentro do prazo fixado nd respective CRIP '

CLAUSULA 13.*
fMecanismos de acompanhamento do Projecto de Investimento)

1. Sem prejuizo dos mecanismos de acomnanhon, 
roalizapao dos investimentos preconizados, a ser efeT? 

pela ANIP, no quadro do disposto na Lei n • 20/l 1 7 ° 

de Maio, os 6rgaos do Executive e entidades comJ  ’ 20

procedem, nos termos da Lei ao acompanhamento e J*

visSo de toda a execu^o do projecto. Per’

2.0 investidor deve fecilitaraANlPo acomoanh, 
nomeadamente, de aspectos de natureza tecnica econJ""2 * * 5’ 

permitindo a realizatfo de visitas ao local ou 1 • 

operates, adstritas ao Projecto de Investimento

transferir para o exterior os lucres e dtvidendos^ 

da le°islacSo cambial, indo, para o e > 
X’™— * b ** 

. conforme regras e criterios expostos nos arttgos 19. e • 

da Lei n.» 20/11, de 20 de Maio e nas condtfOes estabeleci- 

das na autorizafdo do BNA, conforme a legislagao cambtal

aplicavel.
3< Os dividendos ou lucros distribuidos, depois de devi

damente verificados e certificados os respectivos comprova

tivos do pagamento dos impostos devidos, tendo em conta o 
montante do capital investido e a sua correspondencia com* ta?ao e Execugao do Projecto de Investimento Autonzado. 

as respectivas participates no capital proprio da sociedade;

4. O produto da liquidate dos seus investimentos, < 

incluindo as mais-valias, depois de pagds os impostos devi

dos.

5. Quaisquer importancias que lhe sejam devidas, com

deduce dos respectivos impostos, previstos em actos e 
contratos que, nos termos da Lei n.° 20/11, de 20 e Maio, economico e social descrito no Estudo de Viabilidade, KJ» | 

constituam Investimento Privado. <

6. O Investidor s6 tera direito a repatriar os lucros 1 

depois de transcorridos (3) tres anos a contar da data de 

ImplementaQSo do Projecto de Investimento.

CLAUSULA 12?
(Definite das Condi^des de Exploratfio, Gestao, Associate c Prazos 

de Implcmcnta^ao do Projecto de Investimento)

1. A execu?ao e a gestao do Projecto de Investimento 

devem ser efectuadas em estrita conformidade com o 

Projecto de Investimento e com as condi?5es de autorizacao 

e da legislapao aplicavel, n3o podendo ser dado pelo inve - 

tidor outro fim diverse do que haja sido autorizado nem 

desviar-se do objecto que tiver sido autorizado.'

constitui document© reitot ao presente contrato, e. que ton ■ 

por base a realidade social e economica nacional, existentea I 

data da sua elabora?ao. I
2. Nos termos e conduces que vierem a ser acordado I 

entre o investidor e o Estado, estima-se’ que o Projecto tert I 

seguinte impacto economico e social: . I
q) Proceder a transferencia de tecnologias 111 I 

avan^adas do exterior do Pais para o mere I 

nacional; • . < . I

Formar quadros nacionais melhorando a sua qua I 
ficagao tecnico-profissional; I

c) Cria?ao de 49 postos de trabalho directo. |

(Imn / CLAUSULA 15? I
PactcAmbicntal do Projecto dc Investimento) I

ambiemailm Vigo, °briga'Se a cumpr’r com a leg'Sl8 I 

tidor obrieaJejU1Z° d° disPosto no numero anterior, 0 *n , |

1 VaSuardadQSe a.a^optat»nos termos da lei, medidas 6 * . I 

mei° arnbiente na Execugao do Projecto* I 

(ForWdeTrabaihCLAUSULAl^ . n I
1 • 0 Pro'e ° C ^an° dc F°rma$a° ProfissidP*) |;

(c’>nquenta e de lnvestimento pressupSe a criaf3° d 1seguinte fOnna. Postos de trabalho, directos distribuld0 I

• 6^^Xt.XneaCiOnais’49; ' berttf* 1 

dostrabalh patr,ados> 2 visando a co |
reda^ a??8 "eaS de “Pecialidade e, £ 

pio de suhTdUa’mente de acordo COrn ° ? noS-
6 ^'tuifSo por trabalhadores angol^'
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2 para alem do cumprimento das obrigapbes previstas 
i no de recrutamento e formapao da mao-de-obra nacio- 

n°|P(anexo 2), a empresa ficara tambdm obrigada a:

a) Colaborar com o INEFOP no processo, derecru-
tamento, selecpao e formapao profissional dos 
trabalhadores angolanos;

b) O cumprimento do piano de formapao, capacita-
pao da forpa de trabalho nacional e substituipao , 
gradual da forpa de trabalho estrangeira pela 
nacional, nos termos do Decreto n.° 05/95, de 7 
de Abril, num periodo que se estima de 3 anos, 
dependendo da complexidade da funpao;

c) Cumprir com as obrigapbes inerentes a sua qua-
lidade de empregador, designadamente os 
descontos de imposto sobre os rendimentos do 
trabalho e contribuipbes para a seguranpa social, 
celebrar contratos de seguros de trabalho e doen- 
pas profissionais;

d) Assegurar-se que as empresas subcontratadas cele- 4. Promover a formapao da mao-de-obra nacional e a
brem contratos de seguro contra acidentes de angolanizapSo a riivel das chefias e quadros nacionais;, 

. trabalho a favor dos seus trabalhadores;
e) O proponente vai colaborar e respeitar as vigencias

e regras do Institute Nacional de Emprego e For-. 
mapao Profissional — IN EFOP, que tern como

c) Ministerio da Administragao Publica, Trabalho e 

Seguranga Social'. — (i) apoiar as ac?bes de for- 
ma^ao e (ii) contribuir nos custos de realiza?ap 
de estagios profissionais, bem como dar acom- 
panhamento nos dominios da legislapao laboral 
e seguranpa social.

CLAUSULA 18.“ 
(Devcres c Direitos do Investidor)

O *«Investidor» obriga-se a respeitar as Leis e
■ Regulamentbs’ em vigor, bem como os compromissos con-

tratuais e submete-se ao controlo das autoridades competen- 
tes, devendo prestar-lhes todas as informapbes solicitadas, 
nomeadamente:

2. Respeitar os prazos fixados parai Implementapao do 
Projecto de acordo com os compromissos assumidos;

3. Aplicar o planode contas e as regras da contabilidade . 
' estabelecidas no.Pais;

©

5. Sem prejufzo dos direitos estabelecidos no presente 
contrato, o Investidor gozara ainda dos seguintes direitos:

6. Total protecpao e respeito pelo sigilo profissional, ban- 
cario e comercial; •

7. Protecpao da propriedade industrial e sobre todas as 
suas criapbes intelectuais.

' ■

8. Nos termos do disposto no artigo 22.° da Lei n.° 20/11, 
de 20 de Maio,o Investidor tern direito arecorrer ao credito 
apds implementapao efectiva do Projecto;

9. Sefn prejuizo do demais que e disposto no Contrato ou 
do que resulta da aplicapao de qualquer disposipao legal ou 
regulamentar, o Lnvestidofr tera os seguintes direitos:

10. A um tratamento justo, nao arbitrariamente discrimi- 
’ natbrio e equitativo, as sociedades e empresas constituidas e

aos bens patrimoniais, garantindo-lhes protecpao, seguranpa, 
acesso aos meios e instancias judiciais e nao dificultando a 
sua gestao, manutenpao e explorapao;

11. O Estado Angolano garante a todos os investidores 
privados o acesso aos tribunais angolanos para a defesa dos

competencia a gestao e avaliapao do S.istema
Nacional do Emprego e da Formapao Profissio
nal; ’

y) O Projecto vai obedecer a legislapao laboral em
vigor no Pais.

3.0 Investidor Privado tern como objective proporcionar. 
formapao intensiva, transmissao de conhecimentos, know-

Ovv e conhecimentos tecnicos para os tecnicos nacionais.

CLAUSULA 17?
(Apoio Institutional do Estado)

co publicas angolanas de acordo com as suas .
Pro* enc*as e no alcance do interesse socioeconbmico do 
vidade °’ C°m^rornet®rn’'se a apoiar o licenciamento da acti- 

a exercer Pelo Projecto, em conformidade com os
MlTC",««.belecidos: ‘

Q) AN1P' . .,
• apoiara o relacionamento do investidor

com os demais organismos sempre que neces- . geus direitos, sendo-lhes garantido o devido processo legal;
San°> a fim de auxiliar na emissSo de licen?as e . 12. O investidor Privado, tem 0 direito de denunciar
outros documentos indispensdveis a Implemen- directamente junto do Ministerio Publico, nos termos da Lei
ta?So do Projecto dentro dos prazos aprovados, n 0 3/1 or de 29 de Marfo—Lei da Probidade Publica, quais-

COmo a supervisSo e acompanhamento do jn-egularidades, ilegalidades e actos de improbidade em
^ojecto e cumprimento do disposto no Contrato atentem, directa ou indirectamente, contra os seus

b) . \ interessesecon6micos,mesmoantesdeserlevadoacompe-
85 licenr d° Com^ci°- ~ Emissa° de ‘°daSr tente aprovado 0 seu processo de investimento; 
neces,a e alvards <>ue se venham .a revelar objecio do
^ojecto'de’nvestimento3S°Ciedade° ' investimento Privado serem expropriados ou requisitados
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CLAUSULA 21.a

(Infrac?ocs e sanies)

I. No ambito do presente Contrato do r
c ‘Destin, 

sem prejuizo do disposto em outros dipjornas 
de Investimento Privado, constitui infracts 
actos: ,°SSe^

em fun^So de ponderosas e devidamente justificadas razdes 

de interesse publico, nos termos da lei; o Estado assegura o 

pagamento de uma indemniza^o justa, pronta e efectiva, 

cujo montante e determinado de acordo com as regras de 

direito aplicaveis;

14.0 Estado garante as sociedades e empresas constitui- 

das para fins de Investimento Privado protec^o e respeito 

pelo sigilo profissional, bancario e comercial, nos termos da 

lei;

15. Os direitos concedidos aos investimentos privados 

nos termos da Lei do Investimento Privado s3o assegurados 

sem prejuizo de outros que resultem de acordos e conven- 

?6es deque o Estado Angolano seja parte integrante;

16; E garantido o direito de propriedade industrial e sobre 

toda a cria?ao intelectual, nos tennos da legislate em vigor;

17. S3o garantidos os direitos que venham a ser adqui- 

. "d« „ e ,pro,tian,enl0 SMld0

legisla?aoem vigor; «nnosaa

18- E garantida a nao interferencia publica na gestao d« 
empresas privadas, excepto nos casos expressam JL 

tosnalei; CAPressamente previs-

• E garantido o direito Ha im ’
- do exterior e a exporta?ao autononJd d'recta de b®ns

Pe-os inves^pri^dosX 1̂08  ̂

tec?ao do mercado intemo aplicaveis. de Pr°-

CLAUSULA 19’ 
(“‘'ens do Esjado) 

Para aldm do disoown „ '

Angolano, atraves dos seus ° Es,ad°

garamir, nomeadamente: ’ *^3, deve ea?a0

Oacesso aos Tribunals angoianos para . ' 

d,reitosdolnvestidor,noamha 3 feSados 
Processo legal; , blt0' de qualqUer

b) Uma- mdemniza?ao justa. nr 

bens do Investidor, eventu ° 
paraservirointe^sepflba^nteexPm^ ' 

.Protect de todos os direitos 

nvestidora previstos na Lei d 6 8arantias da 
Privado. - 1 do Invests

CLAUSULA 20.- 
(Lei apiicjvei) 

0 Contrato de Invesiim^ .

d«'gnadamenle pel, Lei do ° Pela Ansol

, a) A nao Execufao do Projecto dentro dos 
estabelecidos no presente Contrato ou daT* 

riza?So do Investimento; *

b) A pratica de actos. de comercio fora d« - .
. , uo ambitoautonzado;

C) A pratica de facturafSo que permita a saida* 

capitais ou iluda as obriga?8es a que a empresa 

ou associa?ao esteja sujeita, designadamenteas 
de caracter fiscal;

d) h nao execu?ao das ac?oes de forma?ao ou n» 

substitui?3o de trabalhadores expatriados p« 
nacionais nas conduces e prazos estabelecidos;

) A sobre factura^ao das maquinas e equipamentos 
importados para os fins do Projecto de Investi
mento.

2 S? •tas por I ' P eJUIZ° de -t- san?oes especialmente previs- 
Das f 1 trans^ress6es previstas no numero anteriorsao 
P*s"'»toS=gui.tesanpte:

ta, correspondente em Kwanzas, que varia entre® 
^uivalente a USD 10.000,00 e USD 500.000,1ft 

0 o minimo e o maximo elevadbs para0 
6>RevoPlO~mCaSOdereincid6ncia; ■ ;

3. As corn^e^° da^utonzafao do Investimento.

• J e recursos e Procedimentos inerentes i ap*‘‘ 
artigos 87 o e gg 0 °^re as san?3es sSo'as estabelecidas nos

> ambos da Lei n.° 20/11, de 20 de Maio- 
CL^LISULA 22.’ ■

1-Havendo
e efe<=tiva por ta?3o Ou « **<**> ou litlgio relativamente ft

• • ados ciam no sentido ® 0 P^nte Contrato, as Partes dijigen' 
solufSo adeqUad 'Can9arem, por acordo amigivel, t11”8 

*NaosL equitativa. . :

m'nt° PreVistos no nun^o‘Vel Uma solu^o negociada nos term08 

°do 0 ‘empo, recOrr anter,Or> cada uma das Partes pode,8

dj^Posto por 3 ftr^llZada por um Tribunal Arbitral fl11® 

•’ de um an8°lan°> cabend ® deve decidir segund° ° 
de P* drt>ilr° e sendo ° 3 Cada Uma das Partes a indicaf?° 

eSldentedoTribun^rceiTO^rbitro, queexerceafi*^0 

Arbitral, cooptado por aquel®5.
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, c,|fa de acordo para a escolha do terceiro arbitro, 6 
4 Na .

nelo Tribunal Provincial de Luanda, mediante 
este nomea°° H

' uerimento de qualquer uma das Partes. . ■ •
req oTrjbunal Arbitral funcionarana Provincia de Luanda, 

„ Proiecto de Investimento sera implementado, em 
em que 0 r J ’ •
local a escolher pelo Presidente e as regras a utilizar sSo as 

do direito angolano.
6 Os acordSos, ordens ou decisoes do Tribunal Arbitral 

sao vinculativos a ambas as Partes, que renunciam expres-- 
samente ao direito de invocar qualquer imunidade ou pri- .

CLAUSULA 25."
(Notifica^des)

v Todas as notificapSes ou comunicapoes efectuadas ao 
abrigo do presente Contrato de Investimento so serao vali- 
das se forem feitas por escrito e enviadas para os seguintes 
enderepos:

Estado, representado pela ANIP:
Enderepo: Rua Serqueira Lukoki, n.° 25; 9.° Andar, 

Edificio do Ministerio da Industria;
E-mail: geral@anip.co.ao
Teleforje:+244222391434/331252, Fax:+244222393381

z. vil(sgio de que possam gozar relativamente aos acordaos; . _ Jnvestidor, Representado Por, Acacio Augusto Francisco .

ordens ou decisdes do Tribunal Arbitral e comprometem-se 
a prontamente cumprir com as mesmas nos precisos termos 

’ em que forem exaradas.
CLAUSULA 23.a

(Lingua do Contrato c cxcmplares)

0 presente Contrato e redigido em lingua portuguesa e 
em 3’(tres) exemplares de igual teor e validade e fazendo 
igual fe.

CLAUSULA 24.a
(Anexos ao Contrato)

a) Cronograma de Implementapao do Projecto.
b) Plano de formapao da mao-de-obra nacional;
c) Plano de substituipao gradual da mao-de-obra

expatriada.

Teixeira:
Enderepo:. Rua 21de Janeiro, s/n.°, Condominio das 

Mangueiras, Samba, Luanda. Telefone: 923416169
Correio electronic©: paulo.condeco@seaside.co.ao

CLAUSULA 26.a
, . (Entrada cm vigor)

Este Contrato entra em vigor na data da sua assinatura 
pelas partes.

Feito em Luanda, aos 12 de Setembro de 2014.
Pela Republica de Angola, A Agenda Nacional para o 

Investimento Privado.
Pela ANIP, A Presidente do Conselho de Administracao, 

Maria Luisa Perdigdo Abrantes. . .

Pelo Ihvestido Representante, Acacio Augusto Francisco 

Teixeira. . / . • '

Tarefas
"T--------- -

^Aprovavao

Assinatura do contrato 

. 3L,"nci»nento(laS(iivisJls 

^’^iadas divisas

■^JonnaQgo
Obras de remodela?ao lojas 

^^lojak

Un

tarefas

tarefas

tarefas

Milhares de USD

n.° colaboradores

Cronograma de Implementapao do Projecto / / •

Sct-14 Out-14 Nov-14 Dez-14 Jan-15 Fev;15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15

25

2bo

0 26

500

0 0. 25

500 -

0

tarefas '

N.° de lojas

X

.1

x

x

X

26 .

X

0 0 0 0

’ X .»

2

X

" 1

X X X

1

X X X . x

1

Plan° de Substitute Gradual de For^a deTYabalho Expatriada-Seaside Angola, Lda 

Seaside Angola Business-Plan .. -

. ‘ .. ' Ano2 ’ ' - - ' ' ■ A”03 .
Ano 1 „

' Exeat Total Nao. Expat TotalNac. Expat. Total Nac. Expat.------ ---------- -------------?------CAw^-

r 0* Asados

I -

0

,0

4

45

49

1,

1

. o
0

’ 2

1 .

.1

4

45

51

0~ .

0
f

. 4

45

49

i 1 0

i i 0

9 4 4

0 45 29

2 *51 33

I

0

0

0

1

1 

o 

4

29

34
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4 M^de-Obra Nacional do Projecto

Mapade.Forma?5o a Business Plan

— Seaside Angola, Lda • • ?

Num. de Formandos
Categoria do Formador

•Upod. Formal Local de Formal Tempo de Format

CATEGORIA

1

•

Economists

I

Gestao On Job 12 mescs

Economists I
On Job 6 mescs

1,Tecnico de Logistics 1
Tecnico Superior Especializsdo . Teenies

Opcradorcs de Logistics 2
Tecnico Superior Especializsdo Tecnica On Job 6 mescs 9.000,% |

Supervisor Comcrcisl 4 Tecnico Superior Especializsdo Tecnica On Job ’ 6 meses ' 3.000.06

Promoiorcs de Vendas 10 Tecnico Superior Especializsdo Tecnica On Job . Continua' 10.000,05

Opcradorcs de Csixs 5. • Tecnico Superior Especializsdo Tecnica On Job Continua 10.000.w

23 0 0 0 0 110.000,0)

Pela ANIP, A Presidente do Conselho de Administrate, Maria Luisa Perdigao Abrantes. 
Pelo Investidor, Representante, Acacio Augusto Francisco Teixeira.

4


