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SUMÁRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Presidente da República
Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/15:

Aprova o Regime Jurídico da Contribuição Especial sobre as Operações 
Cambiais de Invisíveis Correntes.

Decreto Presidencial n.° 140/15:
Aprova o Regulamento de Concessão de Incentivos do Programa de 

Apoio do Estado às Actividades Artísticas e Culturais.

Dccrcto Presidencial n.° 141/15:
Aprova o Regime Jurídico do Condomínio. — Revoga toda a legislação 

que contrarie o disposto no presente Diploma, nomeadamente, o 
Decreto n.° 66/04, de 22 de Outubro.

Despacho Presidencial n.° 61/15:
Aprova a celebração dos Acordos de Financiamento entre a República de 

Angola, representada pelo Ministério das Finanças e a ECOTECH — 
Engineering & Technical Services, no valor de USD 125.000.000,00, 
para Apoio Orçamental ao Tesouro Nacional, e USD 375.000.000,00, 
para fornecimento de materiais, produtos e execução de projectos 
do Sector da Energia e Águas, respectivamente no valor global de 
USD 500.000.000,00 e autoriza o Ministro das Finanças a procederá 
assinatura dos referidos Acordos e toda a documentação relacionada 
com os mesmos, assim como a faculdade de substabelecer.

Despacho Presidencial n.° 62/15:
Declara como de Utilidade Pública a «Associação Mutualisla USOKO».

Ministério da Assistência e Reinserção Social
Despacho n.° 212/15:

Indica André Zinga Nkula para coordenar as tarefas conjuntas dos 
Serviços Executivos, bem como o tratamento técnico de matérias a 
eles submetidos, preservando cada um dos respectivos directores o 
seu valor hierárquico. — Revoga o Despacho Intemo n.° l-A/2013, 
dc 2 dc Janeiro.

Despacho n.° 213/15:
Cria o Grupo Técnico de Apoio ao Conselho de Direcção, Coordenado pela 

Secretaria de Estado para a Assistência Social, Maria da Luz Cirilo de 
Sá Magalhães, a quem compete convocar e presidir os encontros de 
trabalho. — Revoga o Despacho Intemo n.° 28/2014, de 7 de Abril.

Despacho n.° 214/15:
Cria a Comissão de Avaliação do Procedimento por Negociação, para a 

adjudicação do contrato de fornecimento de viaturas administrativas. 
— Revoga o Despacho Intemo n.° 22/2014, de 20 de Março.

Decreto Legislativo Presidencial n.° 2/15
dc 29 de Junho

O quadro comparativo das operações cambiais dos últimos 
anos em Angola revela um elevado número de operações 
cambiais de invisíveis correntes, de que resultaram assinaláveis 
operações de remessa de divisas para o exterior, com elevados 
índices de fuga de capitais e consequentemente fúga ao fisco, 
provocando impacto negativo directo nas reservas líquidas 
do País e no potencial de arrecadação de receitas tributárias;

Considerando que a oscilação do preço do barril de petróleo 
no mercado internacional, nos últimos tempos, expõe o País a 
uma situação de abrandamento do crescimento económico e 
de retraeção dos investimentos públicos, impondo ao Estado 
Angolano imensos desafios com vista à manutenção da 
estabilidade da política macroeconómica;

Tendo em conta que a maior parte das remessas abusivas 
de capitais para o exterior se encontram estritamente ligadas 

às contratações de prestação de serviços de assistência técnica 
estrangeira ou de gestão;

Havendo necessidade de se imprimir maior racionalidade 

na utilização das operações cambiais de invisíveis correntes, 
na parte relativa aos referidos contratos, bem como reforçar os 

mecanismos de controlo, por forma a mitigar as situações de 

fuga de capitais e a evasão fiscal e planeamento fiscal abusivo;

Considerando, ainda, que a Lei n.° 3/15, de 9 de Abril, que 

aprova o Orçamento Geral do Estado Revisto para o Exercício 

Económico de 2015, criou, para efeitos da sua execução, 

uma Contribuição Especial sobre as Operações Cambiais de 

Invisíveis Correntes, conferindo ao Presidente da República, 

enquanto Titular do Poder Executivo, a competente autorização 
legislativa para aprovar o referido regime;

http://www.imprensanacional.gov.ao


2682
DIÁRIO DA REPÚBLICA

O Presidente da República decreta, no uso da autorização 

legislativa concedida pela Assembleia Nacional ao abrigo 

do artigo 4.° da Lei n.° 3/15, de 9 de Abril e nos termos do 

n.° I do artigo 102.°, do n.° I do artigo 125.°, e da alínea o) do 

artigo 165.°, todos da Constituição da República de Angola, 

o seguinte:

ARTIGO l.° 
(Aprovação)

É aprovado o Regime Jurídico da Contribuição Especial 

sobre as Operações Cambiais de Invisíveis Correntes, anexo 

ao presente Decreto Legislativo Presidencial e que dele é 

parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões que resultarem da interpretação e 

aplicação do presente Decreto Legislativo Presidencial são 

resolvidas pelo Presidente da República.

ARTIGO 3.° 
(Entrada cm vigor)

O presente Decreto Legislativo Presidencial entra em vigor 

no dia seguinte ao da sua publicação.

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 29 de Maio de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Junho de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

REGIME JURÍDICO
DA CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL

SOBRE AS OPERAÇÕES CAMBIAIS 
DE INVISÍVEIS CORRENTES

CAPÍTULO I 

Incidência

ARTIGO I.°
(Incidência objcctiva)

1. A Contribuição Especial sobre as Operações Cambiais de 

Invisíveis Correntes incide sobre as transferências efectuadas 

no âmbito dos contratos de prestação de serviços de assistência 

técnica estrangeira ou de gestão, regulados pelas disposições 

do Regulamento sobre a Contratação de Prestação de Serviços 

de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão, aprovado 

pelo Decreto Presidencial n.° 273/11, de 27 de Outubro.

2. A Contribuição Especial incide igualmente sobre as 

transferências efectuadas ao abrigo de contratos de prestação 

de serviço de assistência técnica estrangeira ou de gestão cele

brados, definidos nos mesmos termos do Decreto Presidencial 

n.° 273/11, de 27 de Outubro, que sejam celebrados por 

empresas públicas.

3. Não estão sujeitas à esta Contribuição Especial sobre 
as Operações Cambiais de Invisíveis Correntes, as demais 
Operações Cambiais de Invisíveis Correntes, reguladas no 
Decreto n.° 21/98, de 24 de Julho.

ARTIGO 2.°
(Incidência subjcctiva)

São sujeitos passivos da Contribuição Especial sobre as 
Operações Cambiais de Invisíveis Correntes as pessoas singulares 
ou colectivas de direito privado e as empresas públicas, com 
domicílio ou sede, direcção efectiva ou estabelecimento estável 
em território nacional, que requeiram junto de uma instituição 
financeira a realização de transferências para o pagamento 
dos contratos referidos no artigo 1.° do presente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Constituição da obrigação tributária)

A obrigação tributária da Contribuição Especial sobre as 
Operações Cambiais de Invisíveis Correntes considera-se 
constituída no momento anterior à realização da transferência.

CAPÍTULO II 

Isenções

ARTIGO 4.°
(Isenções subjectivas)

1. Estão isentos da Contribuição Especial sobre as Operações 
Cambiais de Invisíveis Correntes, quando este constitui seu 
encargo, o Estado e quaisquer dos seus serviços, estabeleci
mentos e organismos, ainda que personalizados, exceptuando 

as empresas públicas.
2. Estão, igualmente, isentos da Contribuição Especial 

sobre as Operações Cambiais de Invisíveis Correntes prevista 
no presente Diploma, excepto quando actuem no âmbito do 
desenvolvimento de actividades económicas de natureza 
empresarial ou comercial:

a) As instituições públicas de previdência e segurança

social;

b) As associações de utilidade pública reconhecidas

nos termos da lei;

c) As instituições religiosas legalmente constituídas.

CAPÍTULO III 

Valor Tributável

ARTIGO 5.° 
(Base de cálculo)

A base de cálculo da Contribuição Especial sobre as 
Operações Cambiais de Invisíveis Correntes é o montante em 
moeda nacional, objecto da transferência, independentemente 
da taxa de câmbio utilizada.

CAPÍTULO IV

Taxa

ARTIGO 6.° 
(Taxa)

A taxa da Contribuição Especial é de 10% sobre o valor 
da transferência a ser efectuada.
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CAPÍTULO V
Liquidação e Pagamento

ARTIGO 7.°
(Liquidação)

A liquidação da Contribuição Especial sobre as Operações 

Cambiais de Invisíveis Correntes é efectuada pelo sujeito 
passivo nos serviços tributários competentes, antes do pro

cessamento pelas instituições financeiras da transferência 
sujeita à referida Contribuição.

ARTIGO 8.°
(Pagamento)

O sujeito passivo é responsável pelo pagamento da 
Contribuição Especial sobre as Operações Cambiais de 
Invisíveis Correntes que é efectuado mediante a apresentação 
do Documento de Liquidação de Impostos que discrimina o 
valor tributável.

CAPÍTULO VI
Fiscalização e Obrigações Contabilísticas

ARTIGO 9.°
(Fiscalização)

1. À Administração Geral Tributária compete, com a cola

boração do Banco Nacional de Angola, fiscalizar o pagamento 
e demais obrigações tributárias previstas no presente Diploma.

2. As instituições financeiras só devem realizar as transfe
rências previstas no presente Diploma, mediante certificação 
prévia do Documento de Arrecadação de Receitas (DAR), 
atestando o efectivo pagamento da Contribuição Especial 
sobre as Operações Cambiais de Invisíveis Correntes a que 
estiver obrigado o sujeito passivo.

3. A instituição financeira que não cumpra com o disposto 
no número anterior, está sujeita à aplicação de multa corres
pondente ao triplo do valor da Contribuição Especial devida, 
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades estabelecidas 
no Código Gerai Tributário.

ARTIGO 10.°
(Obrigações contabilísticas)

1. Os sujeitos passivos que estão obrigados a dispor de 

contabilidade, nos termos do respectivo Plano de Contabilidade 

devem organizá-la de modo a possibilitar o conhecimento 

claro e inequívoco dos elementos necessários à verificação 

da Contribuição Especial liquidada, bem como a permitir o 

seu controlo.

2. Para cumprimento do disposto no n.° 1 do presente 

artigo, as operações realizadas são registadas, com as seguintes 

menções obrigatórias:

a) O valor das operações realizadas e sujeitas à Con

tribuição Especial sobre as Operações Cambiais 

de Invisíveis Correntes;

b) O valor das operações realizadas e isentas à Con

tribuição Especial sobre as Operações Cambiais 

de Invisíveis Correntes;

3. Os documentos de suporte aos registos referidos 

no presente artigo e os documentos comprovativos do 

pagamento do imposto são conservados em boa ordem 

durante cinco anos.

CAPÍTULO VII 
Disposições Finais

ARTIGO 11.0
(Reclamações, recursos e regime subsidiário)

As reclamações, recursos, infracções e respectivas penali

dades, bem como outros elementos não previstos no presente 

regime fiscal, são regulados nos termos gerais de direito, 

designadamente pelo Código Geral Tributário.

ARTIGO 12.° 
(Regulamentação)

Compete ao Ministro das Finanças, ouvido o Banco 

Nacional de Angola, a definição dos procedimentos e regu

lamentos necessários para a execução do regime previsto no 

presente Diploma.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Decreto Presidencial n.° 140/15
dc 29 dc Junho

O Decreto Presidencial n.° 15/11, de 11 de Janeiro, aprova 

a Política Cultural da República de Angola, prevendo o 

incentivo directo e indirecto para o desenvolvimento susten

tável da cultura, das artes e dos agentes culturais, sob forma 

de financiamento;

Considerando que a Lei n.° 15/10, de 14 de Julho — Lei 

Quadro do Orçamento Geral do Estado prevê a cabimentação 

como projecto público, o fomento e a promoção das actividades 

artísticas e culturais;

Havendo necessidade de se estabelecer um regime de 

concessão de apoios públicos a projectos culturais em todo 

o território nacional;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea l) 

do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituição 

da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO 1.° 
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento de Concessão de Incentivos 

no âmbito do Programa de Apoio do Estado às Actividades 

Artísticas e Culturais, anexo ao presente Diploma e que dele 

é parte integrante.

ARTIGO 2.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e 

aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas 

pelo Presidente da República.
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ARTIGO 3.°
(Entrada cm vigor)

O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação. 
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 29 de Maio de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Junho de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

REGULAMENTO DE CONCESSÃO
DE INCENTIVOS PÚBLICOS DO PROGRAMA 

DE APOIO DO ESTADO ÀS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS E CULTURAIS

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais

ARTIGO I.°
(Objecto)

O presente Regulamento define as normas sobre a con
cessão de incentivos públicos, bem como os procedimentos 
de candidatura, avaliação, execução, acompanhamento e 

prestação de contas de projectos inscritos no Programa de 
Apoio do Estado às Actividades Artísticas e Culturais.

ARTIGO 2.°
(Definição)

O Programa de Apoio do Estado às Actividades Artísticas 

e Culturais, abreviadamente designado por «PAEAAC», é 

uma actividade desenvolvida pela Administração Pública e 

suportada pelo Orçamento Geral do Estado, sob gestão do 
Departamento Ministerial da Cultura para Apoio às Actividades 
Culturais e Artísticas Nacionais.

ARTIGO 3.°
(Âmbito)

O presente Diploma aplica-se às pessoas singulares ou 

colectivas, com domicílio em território nacional e incide, 

entre outros, sobre as seguintes áreas:

a) Música;

b) Literatura;

c) Artes cénicas;

d) Património cultural;

e) Cinema e audiovisual;

f) Artes plásticas e artesanato;

g) Festivais, exposições, feiras, oficinas e seminários;

h) Pesquisa e investigação em ciências humanas e sociais.

ARTIGO 4.°
(Objectivos)

O PAEAAC tem os seguintes objectivos:

a) Promover a partilha de responsabilidade do Estado 
com os agentes culturais, e demais entidades públi

cas e privadas, com vista a incentivar a criação, a 

produção, difusão e fruição das artes;

b) Incentivar a internacionalização das artes e dos artistas

nacionais, tais como a organização de digressões 

artísticas, para o desenvolvimento das artes e dos 

artistas nacionais no estrangeiro, em harmonia 

com a política cultural e a diplomacia nacionais;

c) Apoiar as actividades a serem desenvolvidas pelas

associações artísticas e culturais com objectivos 

sócio-educativos, artísticos, científicos, técnicos 

e outras de reconhecido interesse para o desen

volvimento da cultura e das artes;

d) Financiar ou subsidiar a construção, ampliação,

restauro, requalificação, reparação, beneficiação 

e manutenção da rede de infra-estruturas cultu

rais para o desenvolvimento da cultura nacional;

e) Apoiar as instituições, os programas e projectos artís

ticos e culturais destinados a ocupação adequada 

dos cidadãos em particular das crianças e jovens.

ARTIGO 5.°
(Formas dc financiamento)

1. O financiamento a projectos culturais é concedido 

sob a forma de apoio directo e indirecto nas áreas definidas 

pelo presente Diploma e contempla as modalidades de apoio 

plurianual e anual.

2. Para efeitos do presente artigo, podem ser celebrados 

contratos programa, protocolos e demais acordos visando 

a implementação de projectos de natureza plurianual ou de 

interesse público.

3. O financiamento a projectos culturais obedece às regras 

de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) e demais 

legislação pertinente, em vigor.

ARTIGO 6.°
(Requisitos dos candidatos)

1. Podem candidatar-se ao PAEAAC, as pessoas singulares 

ou colectivas que estejam legalmente registadas junto dos 

órgãos competentes da Administração Local do Estado e que 

preencham os seguintes requisitos:

a) Idade igual ou superior a 18 anos;

b) Bilhete de identidade válido;

c) Número de Identificação Fiscal;

d) Conta bancária titulada em banco comercial nacional;

e) Comprovativo de exercício de actividade artística

e cultural;

f) Estatuto e demais documentos comprovativos da

regularidade da constituição da entidade, no caso 

de ser pessoa colectiva.

2. Os candidatos menores de 18 anos são admitidos 

mediante apresentação de documento das pessoas singulares 

que exercem o poder paternal, tutela, ou por represente legal, 

nos termos da lei.
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ARTIGO 7.°
(Obrigações dos candidatos)

Os candidatos ao PA EA AC devem:
a) Garantir e assegurar o respeito pelos direitos de

personalidade e a propriedade intelectual relativos 
aos projectos apresentados;

b) Declarar todo e qualquer tipo de fontes de finan
ciamento do projecto, em programas públicos 
ou privados, inclusive durante a sua execução;

c) Inserir obrigatoriamente a logomarca do Governo
de Angola e do PA EA AC, em todo material de 
divulgação;

d) Assegurar a existência de dados actual izados da sede
e contactos da entidade proponente;

e) Prestar as informações ou enviar a documentação
complementar necessária para a avaliação do 
projecto;

j) Conferir uso adequado da logomarca do Governo 
de Angola e do PA EA AC, responsabilizando-se 
civil e criminalmente em caso de uso diverso dos 
fins propostos;

g) Prestar contas da execução física e financeira dos 
projectos financiados.

CAPÍTULO II
Processo de Avaliação de Projectos Culturais

SECÇÃO I
Formas de Apresentação

ARTIGO 8.°
(Anúncio e prazo de apresentação de propostas)

1. O processo de recepção de candidaturas ao PAEAAC 
referente a cada ano é antecedido de um concurso que deve 
ser objecto de Edital a ser afixado em todas as Direcções 
Provinciais da Cultura e Missões Diplomáticas e Postos 
Consulares de Angola no estrangeiro e ser objecto de anúncio 
nos meios de comunicação social de maior circulação no País.

2. As propostas de projectos culturais são entregues no 
período de 1 a 30 de Agosto de cada ano civil aos órgãos e 
serviços da Administração Local do Estado responsáveis pelo 
Sector da Cultura.

ARTIGO 9.°
(Condições dc admissibilidade)

1. São admitidas as propostas de projectos, desde que 
acompanhadas com os formulários devidamente preenchidos, 
bem como os anexos a que se refere a área de actividade.

2. Podem ser inscritos até dois (2) projectos numa das 
áreas previstas no presente Diploma por candidato.

ARTIGO 10.°
(Conteúdo básico do projecto cultural)

As propostas culturais independentemente da sua natureza 
devem possuir as seguintes informações genéricas:

a) Plano de divulgação;
b) Projecto pedagógico com currículo do responsá

vel, no caso de proposta que preveja a instalação 

e manutenção de cursos de carácter cultural ou 
artístico, destinados à formação, à capacitação, à 
especialização e ao aperfeiçoamento de agentes 
culturais;

c) Plano de execução com informação da carga horária

e conteúdo programático, no caso de oficinas, de 

seminários e de outras actividades de curta duração;

d) Outras fontes pretendidas para a arrecadação de

recursos, inclusive aqueles solicitados a outros 
Órgãos e Serviços da Administração Pública, assim 

como dos recursos próprios ou de terceiros, caso 

venha a ocorrer durante a execução do projecto;

e) Declaração de que obtém a autorização dos titulares

dos direitos de autor e conexos, como condição 

para utilizá-los no projecto;

j) Declaração de que obtém alvará ou autorização equi

valente emitida pelo órgão público competente, no 

caso de eventos ou intervenções artístico-culturais 

em espaços públicos;

g) Declaração de que destina a fins culturais, todo e

qualquer bem ou material permanente a ser adqui

rido ou produzido com recursos do PAEAAC, 

após a finalização do projecto;

h) Planilha com orçamento detalhado.

SECÇÃO II
Regime Especial dc Apresentação de Propostas Culturais

ARTIGO ll.°
(Áreas dc música c artes cénicas)

As propostas culturais para as áreas de música e artes 

cénicas, tais como para espectáculos, gravação de CD, DVD 

devem possuir, entre outras, as seguintes informações:

a) Ficha técnica, com currículo do director, do produtor

e dos artistas protagonistas, quando for o caso;

b) Sinopse ou roteiro do espectáculo de circo, da peça

teatral, do espectáculo de dança, música ou de 

performance;

c) Anuência do autor para a montagem do espectáculo

teatral objecto da proposta;

d) Listagem detalhada do conteúdo a ser gravado ou

justificação quando não definido.

ARTIGO 12.° 
(Área dc literatura)

As propostas culturais para área de literatura devem possuir, 

entre outras, as seguintes informações:

a) Dados relacionados à edição de obra literária;

b) Especificações da obra, incluindo informações sobre

o seu género, formato, bem como as respectivas 

peças gráficas, sempre que possível;

c) Sinopse da obra literária.
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ARTIGO 13.°
(Área de património cultural)

I. As propostas culturais para área de património cultural 

devem, entre outras, possuir as seguintes informações:

a) Definição prévia dos bens em caso de proposta que
identifique a documentação e ao inventário de 

bem material histórico;
b) Propostas de pesquisa, levantamento de informação,

organização e formação de acervo e criação de 

banco de dados;
c) Termo de compromisso de que o resultado ou produto

resultante do projecto é integrado, sem ónus, ao 
banco de dados do Instituto Nacional do Patri

mónio Cultural;

d) Inventário do acervo e parecer técnico, em caso de

proposta relativa a restauro de acervos documentais;

e) Plano básico de sustentabilidade com indicação das
acções de manutenção, em caso de proposta que 
trate da criação de acervos ou museus.

2. As propostas culturais para área de património cultural 
imaterial devem possuir, entre outras, as seguintes informações:

a) Lista de bens, em caso de propostas que visem à
identificação, documentação ou ao inventário de 

bem imaterial;

b) Proposta de pesquisa, levantamento de informação,
organização e formação de acervo e criação de 
bancos de dados;

c) No caso de propostas que contemplem a utilização ou
a divulgação de expressões originais e referências 

culturais de artistas, grupos, povos e comunidades 

representativas da diversidade cultural angolana 
são ainda exigidos:

i. Consentimento prévio do artista, do grupo ou da
comunidade sobre a proposta no que se refere 
à utilização das suas expressões culturais;

ii. Declaração sobre a contrapartida aos artistas, 
aos grupos ou às comunidades, em virtude dos 
benefícios materiais decorrentes da execução 
do projecto;

zzz. Declaração sobre a forma como é destacada 
à expressão cultural em que os produtos do 
projecto têm origem.

ARTIGO I4.°
(Área de cinema e audiovisual)

As propostas culturais à área de cinema e audiovisual 
devem possuir entre outras as seguintes informações:

a) Pré-requisitos curriculares da equipa técnica, espe
cificando a função de cada integrante do projecto;

b) Termo de compromisso dos titulares da proposta e
dos detentores dos direitos da obra cinematográ

fica, e entrega de um master do produto resultante 

do projecto, para preservação na Cinemateca 

Nacional de Angola;

c) Parecer técnico do estado de conservação das obras a

serem restauradas para projectos que contemplem 

restauração ou preservação de acervo audiovisual;

d) Argumento contendo abordagem ou acções investi-

gativas, identificação das alocuções, daqueles que 

prestam depoimentos ou personagens e, quando 

necessário, material de arquivo, em caso de produ

ção de documentário de curta ou média metragem;

e) Storyboard(série de imagens ou desenhos, em papel,

que mostrem a progressão de um vídeo ou anima

ção) para produção de obra de animação de curta 

ou média metragem.

ARTIGO 15.°
(Artes plásticas c artesanato)

As propostas culturais para as áreas de artes plásticas e 

artesanato devem possuir entre outras as seguintes informações: 

#) Dados relacionados ao perfil do artista, incluindo 

prémios, exposições e trabalhos realizados;

b) Especificações técnicas e artísticas da obra, incluindo

informações sobre o seu género, formato, bem 

como as fotografias a cores das peças, sempre 

que possível;

c) Sinopse do projecto, se aplicável.

ARTIGO 16.°
(Área dc festivais, feiras, oficinas c seminários)

As propostas que contemplem amostras de festivais, 

feiras, oficinas e seminários devem possuir, entre outras, as 

seguintes informações:

a) Beneficiários do produto da proposta e forma de

selecção;

b) Justificação sobre o conteúdo ou acervo indicado

para o segmento do público a ser atingido, no 

caso de amostras;

c) Descrição detalhada dos objectivos, das actividades

e do formato do evento;

d) Indicação do curador, dos componentes de júri, da

Comissão de Avaliação ou similar, se aplicável;

e) Relação dos títulos e sinopse a serem exibidos no

caso de proposta na área de audiovisual, sendo 

permitida a sua apresentação até o início da exe

cução do projecto.

ARTIGO 17.°
(Área dc pesquisa c investigação cm ciências humanas c sociais)

As propostas na área de pesquisa e investigação em 

ciências humanas e sociais devem possuir, entre outras as 

seguintes informações:

a) Projecto de pesquisa com metodologia adequada ao

desenvolvimento de seus objectivos;

b) Levantamento preliminar de fontes que sustentem o

projecto e revisão da literatura sobre o seu objecto;
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c) Delimitação do grupo de entrevistados e da sua
relevância para o projecto, em caso de utilização 
de entrevistas orais;

d) Demonstração da relevância social e cultural do
projecto a ser desenvolvido;

e) Descrição das equipas e da exequibilidade do

cronograma;
fi Comprovativo da qualificação técnica do proponente 

e de outros profissionais envolvidos.

CAPÍTULO III
Análise das Propostas de Projectos Culturais

SECÇÃO I 
Organização c Funcionamento do PAEAAC

ARTIGO 18.°
(Estrutura)

O PAEAAC integra os seguintes órgãos e serviços:

a) Comissão Directiva;

b) Comissão Consultiva;

c) Comissão de Avaliação.
SUBSECÇÃO I

Comissão Directiva

ARTIGO 19.® 
(Natureza e composição)

1. A Comissão Directiva é o órgão executivo do PAEAAC 

ao qual incumbe a gestão administrativa e financeira, bem como 

a direcção da Comissão de Avaliação de Projectos Culturais.

2. A Comissão Directiva tem a seguinte composição:

a) Presidente;

b) Secretário Executivo;

c) l.° Vogal;

d) 2.° Vogal;

e) 3.° Vogal.

3. O Presidente do PAEAAC é o Ministro da Cultura, o 

qual indica um Secretário Executivo de entre os funcionários 

do Ministério da Cultura.

4. Os vogais da Comissão Directiva são convidados pelo 

Ministro da Cultura, podendo ser funcionários públicos, agentes 

administrativos ou pessoas estranhas à Administração Pública.

5. Os membros da Comissão Directiva assumem as suas 

funções após nomeação pelo Ministro da Cultura.

ARTIGO 20.° 
(Competências)

A Comissão Directiva tem as seguintes competências:

a) Garantir a adequada tramitação administrativa e o

cumprimento das regras de execução financeira;

b) Aprovar os documentos de receitas e despesas e

submeter à homologação do Ministro da Cultura;
c) Analisar, seleccionar e aprovar os projectos culturais

a serem cabimentados para o apoio;

d) Propor ao Ministério da Cultura o ante-projecto de
orçamento do PAEAAC a ser distribuído;

e) Elaborar mapas e modelos para a solicitação de
prestação de contas aos beneficiários;

j) Elaborar o relatório de actividades e o balanço de 
contas anual;

g) Exercer as demais competências estabelecidas por 
lei ou determinadas superiormente.

SUBSECÇÃO II
Comissão Consultiva

ARTIGO 21.°
(Natureza e composição)

1. A Comissão Consultiva é o órgão de consulta da Comissão 
Directiva do PAEAAC, dirigida pelo seu Presidente.

2. A Comissão Consultiva tem a seguinte composição:
a) Membros da Comissão Directiva;
b) Representante do Ministério das Finanças;
c) Representante do Ministério da Administração do

Território;
d) Representante do Ministério da Educação;

e) Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia;
j) Representante do Ministério do Ensino Superior;

g) Representante do Ministério da Juventude e Desportos;

h) Representantes das Associações Culturais de Uti
lidade Pública;

i) Outras entidades convidadas pelo Ministro da Cultura.

3. A Comissão Consultiva tem as seguintes competências:

a) Emitir pareceres sobre projectos culturais por soli

citação da Comissão Directiva;

b) Auxiliar na elaboração de planos de trabalho e

estratégias tendentes ao aumento da eficiência 

do programa;

c) Emitir recomendações sobre as matérias que lhes

sejam remetidas para apreciação;

d) Exercer as demais competências estabelecidas por

lei ou determinadas superiormente.

SUBSECÇÃO II! 

Comissão dc Avaliação

ARTIGO 22.°
(Natureza c composição)

1. A Comissão de Avaliação é o serviço especializado 
permanente da Comissão Directiva ao qual incumbe promover 
a verificação documental e o exame preliminar de admissi
bilidade das propostas, bem como a selecção dos Projectos 
enquadrados nos objectivos do PAEAAC.

2. Integram a Comissão de Avaliação, além dos membros 
da Comissão Directiva:

a) Representante da Direcção Nacional de Acção

Cultural;
b) Representante da Direcção Nacional de Formação

Artística;
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c) Representante do Instinto Nacional das Indústrias

Culturais;
d) Representante do Instituto Nacional do Património

Cultural;
e) Representante do Instituto Nacional do Cinema e

do Audiovisual;
Representante do Arquivo Nacional de Angola;

g) Representante da Biblioteca Nacional de Angola.
3. Os membros da Comissão de Avaliação são nomeados 

por Despacho do Ministro da Cultura.

ARTIGO 23.°
(Competências)

I. A Comissão de Avaliação procede a verificação de:

a) Completo e correcto preenchimento do formulário

de apresentação da proposta cultural;

b) Qualidade e relevância artística da proposta;

c) Inexistência de projectos com orçamento superior
do previsto pelo Edital;

d) Incumprimento contratual anterior com o PAEAAC;

e) Inexistência de dívidas fiscais;

j) Necessidade de cadastramento bancário do beneficiário;

g) Inexistência de incompatibilidades ou suspeições
entre os membros da Comissão de Avaliação e 

os candidatos ou projectos;

h) A verificação dos mapas orçamentais e dos docu

mentos técnicos exigidos ao candidato.
2. A Comissão de Avaliação deve concluir o processo de 

análise dos projectos durante os meses de Setembro e Outubro 

de cada ano civil anterior ao período de financiamento.

3. São excluídas, por decisão fundamentada da Comissão 
de Avaliação, as candidaturas ilegíveis e as que, pela sua 

natureza ou pelo seu carácter lucrativo não se insiram nos 
objectivos de interesse público, previsto no presente Diploma.

SECÇÃO H
Avaliação dc Projectos

ARTIGO 24.°
(Critérios dc avaliação)

As candidaturas são apreciadas de acordo com os seguin

tes critérios:

a) Qualidade artística do projecto, atendendo aos

seguintes parâmetros:
/. Fundamentação da conformidade dos objec

tivos do Projecto com a Política Cultural 
da República de Angola e o Plano Nacional 

de Desenvolvimento;
ii. Relevância e valor artístico do projecto;
iii. Coerência dos diversos elementos constitutivos 

do projecto.
b) Relevância do percurso artístico e profissional do

candidato, aferidas pelos seguintes parâmetros:

i. Consistência das biografias;
ii. Adequação das biografias do candidato ao projecto.

c) Sustentabilidade do projecto de gestão e decomuni-
cação, aferida pelos seguintes parâmetros: 

z. Afectação de recursos humanos, financeiros e 

materiais ao projecto e relação entre a dimensão 

da estrutura e número de actividades previstas;

ii. Previsão orçamental e equilíbrio entre despesas 
e receitas;

iii. Adequação das parcerias de produção e inter
câmbio ao projecto;

iv. Definição de públicos-alvo e concepção do 
plano de comunicação e divulgação;

d) Capacidade de gerar receitas próprias e angariar

financiamentos e outros apoios, aferida pela per

centagem de montante solicitado em relação ao 

orçamento global de despesas;

e) Razoabilidade do montante solicitado tendo em
consideração os indicadores constantes do aviso 

de abertura e as características da candidatura.

ARTIGO 25.°
(Pontuação dos projectos)

1. Os critérios referidos nas alíneas a), b), c) e e) do artigo 

anterior são pontuados numa escala de 0 a 10, por cada um 
dos membros da Comissão, sendo a pontuação mais elevada 
correspondente a maior adequação da candidatura ao critério 

em análise.
2.0 critério referido na alínea d) do n.° 1 do artigo anterior 

é pontuado de acordo com o seguinte escalonamento:

a) Abaixo de 20%: 10 pontos;

b) Entre 21 % e 40%: 8 pontos;

c) Entre 41% e 60%: 6 pontos;

d) Entre 61 % e 80%: 4 pontos;

e) Entre 81 % e 90%: 2 pontos;

f) Acima dos 91 %: 0 pontos.
3. Avaliação da candidatura aumenta quando existe 

garantia de:

a) Circulação regular no território nacional;

b) Circulação internacional;

c) Existência de serviço educativo;

d) Acolhimento regular de projectos ou entidades

emergentes;

e) Exercício da actividade ou das actividades maiori

tariamente fora da cidade de Luanda.
4. A verificação de cada um dos factores indicados no 

número anterior correspondem 4 pontos, sempre que as 
candidaturas, de forma justificada, a demonstrem.

SUBSECÇÃO I
Parecer Técnico

ARTIGO 26.°
(Natureza e forma)

1. O parecer técnico é o documento síntese da avaliação 
do projecto, o qual serve de base e fundamento para o finan
ciamento público.
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2. O parecer técnico é redigido de forma clara, concisa, 
tecnicamente coerente, devendo manifestar-se quanto à 
adequação das fases, dos preços a serem praticados e dos 
orçamentos do projecto.

ARTIGO 27.°
(Conteúdo do parecer técnico)

O parecer técnico deve integrar, dentre outros, a aprovação 

dos seguintes pressupostos:
a) Aferição da capacidade técnica do candidato para

execução do projecto apresentado;

b) Suficiência das informações prestadas;

c) Adequação entre o objecto a ser executado e os

produtos resultantes, mediante indicadores para 

avaliação final do projecto;

d) Adequação das estratégias de acção aos objectivos

assinalando-se claramente no parecer, se as eta

pas previstas são necessárias ou suficientes à sua 

realização e se são compatíveis com os prazos e 

custos previstos;

e) Adequação de medidas de acessibilidade e demo

cratização de acesso ao público;

J) Repercussão local, nacional e internacional do pro

jecto, conforme o caso;

g) Impactos e desdobramentos positivos ou negativos

do projecto no âmbito cultural, ambiental, eco

nómico, social ou outro considerado relevante;

h) Contribuição para o desenvolvimento da área ou

segmento cultural em que se insere o projecto 

cultural analisado;

i) Compatibilidade dos custos previstos com os pre

ços praticados no mercado nacional ou local da 

produção, destacando-se o que se mostrar inade

quado, com a justificação dos cortes efectuados, 

quando for o caso.

ARTIGO 28.°
(Elaboração do parecer técnico)

1. O parecer técnico é elaborado pelos membros da 
Comissão de Avaliação, em grupos de trabalho, dos quais um 
exerce a função de relator.

2. Sempre que necessário, a Comissão de Avaliação pode 
requisitar especialistas em razão da matéria objecto do parecer.

ARTIGO 29.°
(Recomendações obrigatórias)

O parecer técnico deve ser conclusivo, com recomen
dação de aprovação total, parcial ou indeferimento, devida
mente fundamentada.

ARTIGO 30.°
(Aprovação e divulgação dos projectos)

1.0 parecer técnico é aprovado pelo Presidente da Comissão 
Directiva, ou por quem este delegar.

2.0 Ministro da Cultura publica em Diário da República, 
mediante despacho, os projectos aprovados anualmente.

3. Os projectos aprovados são divulgados por meio de 
Edital veiculado nos meios de comunicação social de maior 
circulação, durante o mês de Novembro do ano anterior ao 
da execução do projecto.

ARTIGO 31.°
(Celebração dc contratos)

Os projectos aprovados são financiados total ou parcial
mente mediante celebração de Contrato de Adesão entre a 
Comissão Directiva do PAEAAC e o candidato, entre os 
meses de Novembro e Dezembro do ano anterior da execução 
do projecto.

ARTIGO 32.°
(Caducidade e arquivamento dos projectos)

Os projectos apreciados pelo PAEAAC caducam e são 
arquivados ao fim de um ano civil, nos seguintes casos:

а) Se não forem reclamados pelos respectivos benefi
ciários até ao último dia definido para a celebração 
de contratos;

б) Se exceder o prazo para correcção de inconformi
dades no processo previsto pelo Edital;

c) Se forem excluídos ou suspensos.

CAPÍTULO IV
Acompanhamento e Prestação de Contas

ARTIGO 33.°
(Mudança de rubricas do orçamento)

1. São permitidas mudanças de despesas, devidamente 
justificadas nos itens do orçamento detalhado do projecto 
cultural, após apreciação favorável da Comissão Directiva 
do PAEAAC.

2. As mudanças não podem implicar o aumento do valor 
aprovado para as etapas relativas aos custos administrativos, 
de divulgação e de captação, sob pena de não aprovação 
das contas.

3. A inclusão de novos itens orçamentais, mesmo que 
não altere o orçamento total aprovado, deve ser submetida 
previamente à Comissão Directiva.

ARTIGO 34.°
(Alterações ao projecto)

O projecto cultural é alterado mediante solicitação do 
beneficiário à Comissão Directiva, devidamente justificada 
e formalizada, no mínimo, trinta (30) dias antes do início da 
execução do projecto.

ARTIGO 35.°
(Acompanhamento)

O monitoramento é realizado por meio do relatório 
apresentado pelos beneficiários nas etapas de execução do 
objecto, devendo conter a consolidação das informações, 
inclusive quanto à conclusão do projecto, sendo apresentado 
no prazo máximo de trinta (30) dias após o termo do período 

de execução do projecto.
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ARTIGO 36.°
(Avaliação técnica)

Os projectos culturais estão sujeitos a monitoramento, 

avaliação técnica e prestação de contas.

ARTIGO 37.°
(Prestação dc contas)

I. Os beneficiários após a execução dos projectos têm 

obrigatoriamente que apresentar a Comissão Directiva um 

relatório de prestação de contas com os seguintes elementos:

a) Relatório da execução física do projecto com ava

liação dos resultados;

b) Relatório de bens móveis adquiridos, produzidos

ou construídos, juntamente com comprovativo 

de realização de despesas;

c) Relatório de bens imóveis adquiridos, restaurados

ou construídos;

d) Comprovativo da distribuição dos produtos obtidos

na execução do projecto, conforme previsto no 

plano básico de distribuição do projecto aprovado;

e) Exemplar de produto, comprovativo fotográfico ou
outro registo do cumprimento do plano básico de 

divulgação do projecto (arquivos digitais, livro, 

CD, registo audiovisual etc.);

j) Comprovativo das medidas adoptadas para garantir 
a acessibilidade e democratização do acesso, nos 

termos aprovados pela Comissão Directiva;

g) Comprovativo da finalidade cultural dos bens adqui
ridos, restaurados ou construídos;

h) Cópias das facturas, recibos de pagamentos e extrac-

tos bancários;

i) No caso de projectos audiovisuais que resultem em

obras cinematográficas, o proponente deve remeter 

ao Instituto Angolano do Cinema e do Audiovi

sual, no mesmo prazo, cópia da obra no suporte 

em que foi originalmente produzida, para fins 

de preservação, a ser depositado na Cinemateca 

Nacional de Angola;

j) O proponente pode ainda ser chamado a apresentar 

relatório parcial ou final de execução em meio tan

gível, conforme solicitação da Comissão Directiva.

2. A Comissão Directiva apresenta no final de cada exer

cício anual, o relatório de actividades, bem como o plano de 

dotação e de despesas efectuadas, o qual deve conter entre 

outros os seguintes elementos:

a) Número de projectos aprovados e financiados;

b) Informação sobre o impacto económico e social dos

fundos aplicados.

ARTIGO 38.°
(Auditorias)

O PAEAAC está sujeito a auditorias regulares, em período 

não superior a três (3) anos.

CAPÍTULO V 

Disposições Finais

ARTIGO 39.°
(Sanções)

1. São aplicadas sanções, de acordo com a legislação 

vigente quando o beneficiário utilizar os fundos para fins 

contrários aos objectivos para os quais lhe foram concedidos.

2. O incumprimento injustificado dos compromissos 

assumidos pelo beneficiário conduz automaticamente a perda 

do direito de obtenção de novos financiamentos.

3. Não são admitidas ao PAEAAC os candidatos que 

tenham apresentado contas do ano anterior ou cujos projectos 

aprovados não tenham sido concluídos com a incorporação das 

logomarcas do Executivo e do PAEAAC ou a sua utilização 

para fins diversos do programa.

ARTIGO 40.°
(Emolumentos)

As taxas a cobrar pelos formulários e demais actos dos 

órgãos e serviços do PAEAAC são aprovados por Decreto 

Executivo do Ministério das Finanças e da Cultura.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Decreto Presidencial n.° 141/15
dc 29 de Junho

O regime jurídico da propriedade horizontal encontra-se 

actualmente consagrado nos artigos 1414.° a 1438.° do Código 

Civil. Todavia, há necessidade de se complementar o referido 

regime com disposições regulamentares que tratem de alguns 

aspectos da propriedade horizontal, nomeadamente as relações 

entre condomínios e terceiros, sem prejuízo da preservação 

da integridade da disciplina fundamental daquele instituto 

no Código Civil;

Considerando igualmente a necessidade de definição do 

Regime Jurídico do Condomínio na horizontal ou em planos 

verticais, tendo em atenção o crescente desenvolvimento deste 

tipo de construção urbana nos últimos anos;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea 1) 

do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituição 

da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO l.° 
(Aprovação)

É aprovado o Regime Jurídico do Condomínio, anexo ao 

presente Decreto Presidencial e que dele é parte integrante.

ARTIGO 2.° 
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto 

no presente Diploma, nomeadamente o Decreto n.° 66/04, 

de 22 de Outubro.
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ARTIGO 3.°
(Dúvidas c omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas 
pelo Presidente da República.

ARTIGO 4.°
(Entrada cm vigor)

O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação. 
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 15 de 

Maio de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Junho de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

REGIME JURÍDICO DO CONDOMÍNIO

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Objecto)

O presente Diploma regula as relações que se estabelecem 
entre os condóminos e entre estes e terceiros.

ARTIGO 2.°
(Âmbito de aplicação)

O presente Diploma aplica-se aos prédios por andares 
constituídos em propriedade horizontal, nos termos do disposto 
nos artigos 1414.° à 1438.° do Código Civil em vigor, assim 
como aos condomínios na horizontal ou vertical.

ARTIGO 3.°
(Princípios gerais)

As disposições do presente Diploma são subsidiárias do 
Regime da Propriedade Horizontal consagrado no Código Civil.

ARTIGO 4.°
(Definições)

Para efeitos do disposto no presente Diploma, entende-se por:
a) «Condomínio», conjunto de fraeções independen

tes em propriedade horizontal ou vertical, o que 

implica que os condóminos convivam e contribuam 
nas despesas necessárias para a manutenção de 

parcelas que são, sem outra alternativa, usadas 

em comum;

b) «Condómino», dono de uma ou mais fraeções

independentes em propriedade horizontal, que 

é também comproprietário das partes do prédio 

que constituem a sua estrutura comum ou estão 
afectas ao serviço das fraeções em que o prédio 

está dividido;
c) «Órgãos do Condomínio», aqueles estabelecidos no

artigo 1431.° do Código Civil, designadamente a 

Assembleia dos Condóminos e o Administrador, o 
Conselho Fiscal ou Fiscal-Único, com competência 

para exercer poderes para administrar ou fiscalizar 
as parles comuns do prédio;

d) «Propriedade horizontal», regime de um edifício
dividido em fraeções, constituindo unidades inde
pendentes isoladas e pertencentes a proprietários 
diversos;

e) «Condomínio horizontal», conjunto de edifícios
contíguos funcionalmente ligados entre si pela 
existência de partes comuns afectadas ao uso de 
todas ou algumas unidades ou fraeções que as 
compõem;

j9 «Compropriedade», modalidade do direito de pro
priedade em que há uma pluralidade de titulares 
do direito sobre a mesma coisa;

g) «Propriedade vertical», conjunto de edifícios con
tíguos abrangendo construções em banda, com 
relação de proximidade entre si, que não obstante 
não se encontrarem material mente ligados, fazem 
parte de um todo;

h) «Condomínio vertical», conjunto de edifícios erguidos
no plano vertical, cujos elementos que separam 
as unidades habitacionais são paredes projectadas 
no sentido vertical.

CAPÍTULO II
Propriedade Horizontal no Geral

ARTIGO 5.° 
(Documentos c notificações)

1. Devem ficar depositadas, à guarda do Administrador, as 

cópias autenticadas dos documentos utilizados para instruir o 

processo de constituição da propriedade horizontal, designada

mente do projecto aprovado pela entidade pública competente.

2.0 Administrador tem o dever de guardar e dar a conhecer 

aos condóminos todas as notificações dirigidas ao condomínio, 

designadamente as provenientes das autoridades administrativas.

ARTIGO 6.°
(Informação)

Na entrada do prédio ou conjunto de prédios ou em local 
de passagem comum aos condóminos deve ser afixada a 
identificação do Administrador em exercício ou de quem, a 
título provisório, desempenhe as funções deste.

ARTIGO 7.°
(Fundo comum de reserva)

1. É obrigatória a constituição, em cada condomínio, 

de um fundo comum de reserva para custear as despesas de 

conservação do edifício ou conjunto de edifícios.

2. Cada condómino contribui para esse fundo com uma 

quantia correspondente a, pelo menos, 10% da sua quota-parte 

nas restantes despesas do condomínio.

3. O fundo comum de reserva deve ser depositado em 

instituição bancária, competindo à Assembleia de Condóminos 

a respectiva administração.
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ARTIGO 8.°
(Dívidas por encargos dc condomínio)

I. A acta da reunião da Assembleia de Condóminos que 
tiver deliberado o montante das contribuições devidas ao 
condomínio ou quaisquer despesas necessárias à conservação 
e fruição das partes comuns e ao pagamento de serviços 
de interesse comum, que não devam ser suportadas pelo 
condomínio, constitui título executivo contra o proprietário 
que deixar de pagar, no prazo estabelecido, a sua quota-parte. 

2.0 Administrador deve instaurar acção judicial destinada 
a cobrar as quantias referidas no número anterior.

ARTIGO 9.°
(Falta ou impedimento do Administrador)

O regulamento interno do condomínio deve prever e 
regular o exercício das funções de administração na falta ou 
impedimento do Administrador ou de quem a título provisório 
desempenhe as funções deste.

ARTIGO 10.°
(Publicitação das regras dc segurança)

O Administrador deve assegurar a publicitação das regras 
respeitantes à segurança do edifício ou conjunto de edifícios, 
designadamente a dos equipamentos de uso comum.

ARTIGO ll.°
(Dever dc informação a terceiros)

O Administrador, ou quem a título provisório desempenhe 
as funções deste, deve entregar cópia do regulamento interno 
do condomínio e de eventuais regulamentos específicos aos 
terceiros titulares de direitos relativos às fraeções.

ARTIGO I2.°
(Obrigações do promitente-vendedor de fraeção autónoma) 

Celebrado o contrato-promessa de compra e venda de 
fraeção autónoma a constituir, e salvo estipulação expressa em 
contrário, fíca o promitente-vendedor obrigado a efectuar as 
diligências necessárias à constituição da propriedade horizontal 
e à obtenção do correspondente certificado de habitabilidade.

CAPÍTULO III
Encargos de Conservação e Fruição das Partes Comuns

ARTIGO 13.°
(Fixação)

A Assembleia de Condóminos compete fixar o montante 
das despesas totais necessárias à conservação, manutenção, 

reparação e fruição das partes comuns do edifício e das infra- 
-estruturas urbanas do condomínio e ao pagamento de serviços 
de interesse comum.

ARTIGO I4.°
(Critério geral de fixação)

As despesas a que se refere o artigo anterior são pagas 
pelos condóminos na proporção das respectivas permilagens, 
nos termos fixados no artigo 1424.° do Código Civil.

ARTIGO 15.°
(Limite máximo)

Não obstante o disposto no artigo 14.°, a comparticipação 

de cada condómino nas referidas despesas e encargos não 
pode exceder a quantia correspondente a 6 UCF por metro 
quadrado de área bruta de construção da respectiva fraeção.

CAPÍTULO IV

Condomínio Horizontal ou Vertical

SECÇÃOl
Disposições Gerais

ARTIGO 16.°
(Aplicabilidade das normas relativas à propriedade horizontal)

São aplicáveis aos condomínios horizontais e verticais de 

que trata o presente capítulo, com as necessárias adaptações, 
os artigos 1414.° a 1438.° do Código Civil.

ARTIGO 17.°
(Composição física dos condomínios horizontais)

1. Os condomínios horizontais são constituídos por:

a) Uma zona de uso privativo, integrada por lotes de

terreno para construção e pelas edificações neles 

construídas, destinadas a habitação, ao exercício 

de comércio ou prestação de serviços;

b) Partes comuns, tal como estas são definidas no

artigo 22.°;

c) Infra-estruturas urbanas do condomínio, constituídas
pelo sistema viário e pelos respectivos passeios, 

praças e faixas arborizadas.
2. A zona de uso privativo referida na alínea a) do número 

anterior pertence ao domínio privado e exclusivo dos respec

tivos condóminos.
3. As partes comuns e as infra-estruturas urbanas referidas, 

respectivamente, nas alíneas b) e c) do n.° I pertencem ao 
domínio privado colectivo dos condóminos e destinam-se ao 

seu uso comum e exclusivo.
4. Só o Administrador do condomínio ou quem a Assembleia 

de Condóminos designar pode ter acesso directo aos equipa
mentos pertencentes às infra-estruturas do condomínio, tais 

como, entre outros, a casa do gerador, as bombas de água, a 

casa de lixo e os medidores de luz, gás e água.

ARTIGO 18.°
(Princípio geral)

1. Cada condómino é proprietário exclusivo das construções 
edificadas no lote de terreno que lhe pertence e com proprietário 
das partes comuns e das infra-estruturas urbanas do condomínio.

2. Sobre cada lote recai um direito de propriedade, direito 

de superfície, domínio útil civil ou outro direito real ou 
fundiário, de acordo com as disposições da Lei n.° 9/04, 
de 9 de Novembro (Lei de Terras) e do Regulamento Geral 
de Concessão de Terrenos, aprovado pelo Decreto n.° 58/07, 

de 13 de Julho.
3. O conjunto dos direitos, a que se referem os n.os 1 e 2 

do presente artigo, é incindível, sendo que nenhum deles pode 
ser alienado separadamente, nem é lícito renunciar à parte 
comum como meio do condómino se desonerar das despesas 
necessárias à sua conservação ou fruição.

4. Cada lote de terreno e construção principal nele edi
ficada devem ser identificados por um número de polícia 
ou letra própria, distinto dos demais que integram o mesmo 
condomínio horizontal.
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ARTIGO 19.°
(Área mínima dos lotes)

Cada lote de terreno não pode possuir uma área inferior 
a seiscentos metros quadrados, não sendo permitido o 
seu fraccionamento.

SECÇÀO II
Constituição do Condomínio Horizontal por Negócio Jurídico

ARTIGO 20.°
(Título constitutivo)

1.0 condomínio horizontal constituído por negócio jurí
dico é regido por um título constitutivo, do qual fazem parte 
integrante o regulamento do condomínio, os regulamentos 
específicos que venham a ser aprovados pela Assembleia 
dos Condóminos, as plantas de implantação e a memória 
descritiva e justificativa.

2. O título constitutivo que viole disposição legal de 
carácter imperativo é nulo, salvo nos casos em que outra 
solução resulte da lei.

ARTIGO 21.°
(Forma)

A constituição de condomínios horizontais por negócio 
jurídico está sujeita a escritura pública.

SECÇÃO III
Partes Comuns e Infra-Estruturas Urbanas do Condomínio

ARTIGO 22.°
(Partes comuns)

1. São comuns as seguintes partes do condomínio horizontal:

a) O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares,

paredes mestras e todas as partes restantes que 

constituem a estrutura das edificações destinadas 

ao lazer, convívio e bem-estar dos condóminos e 

das respectivas áreas de apoio, tais como piscinas, 

saunas, salão de festas, salão de ginástica, cam

pos polidesportivos, casa de geradores e demais 

edificações de apoio;

b) O solo em que se acham construídas as ruas e todos

os acessos e a área de estacionamento;

c) As edificações destinadas ao recreio, ao convívio e

ao bem-estar dos condóminos e das respectivas 

áreas de apoio, tais como piscinas, saunas, salão de 

festas, salão de ginástica, campos polidesportivos, 

casa de geradores e demais edificações de apoio;

d) Os passeios, praças e áreas arborizadas;

e) O muro envolvente do condomínio;

j) A portaria de entrada e sua guarita;

g) Os acessos;

h) A estação de tratamento de esgotos;

i) A casa do lixo;

j) As bombas de água;

k) Os medidores de electricidade, gás e água;

l) Os grupos electrogéneos;

m) Os quiosques e mobiliário urbano;
n) Os postes de electricidade com suas respectivas

instalações;
o) Tudo o mais que for de uso comum pela própria

natureza e segundo a legislação que rege o con

domínio horizontal.

2. São as seguintes as partes comuns dos edifícios construí

dos em terrenos integrados num dado condomínio horizontal, 

constituídos por unidades independentes que preencham os 

requisitos fixados no artigo 1414.° e seguintes do Código Civil:

a) As enumeradas no artigo 1421.° do Código Civil;

b) As que, assim, vierem a ser classificadas na escritura

pública de conversão dos edifícios ao Regime da 

Propriedade Horizontal;

c) As infra-estruturas a que se refere a alínea c) do

n.° 1 do artigo 17.°;

d) E, no caso dos edifícios destinados a habitação, as

partes comuns a que se refere o n.° l do presente 

artigo.

3. As partes comuns são inalienáveis e indivisíveis.

ARTIGO 23.°
(Partes comuns c infra-estruturas urbanas do condomínio)

1. As partes comuns e as infra-estruturas urbanas do 

condomínio destinam-se a ser utilizadas por todos os condó
minos indistintamente.

2.0 uso das partes comuns e das infra-estruturas urbanas 
do condomínio deve ser feito consoante as finalidades que lhes 

são próprias, de acordo com o título constitutivo e deliberações 

da Assembleia dos Condóminos.

SECÇÃO iv 
Obras c Inovações

SUBSECÇÃO 1
Obras

ARTIGO 24.°
(Obras)

1. Qualquer obra no condomínio depende de licencia

mento prévio e deve obedecer à Lei do Ordenamento do 

Território e do Urbanismo (Lei n.° 3/04, de 25 de Junho), ao 

Regulamento Geral dos Planos Territoriais, Urbanísticos e 

Rurais, aprovado pelo Decreto n.° 2/06, de 23 de Janeiro, ao 

Regulamento de Licenciamento das Operações de Loteamento, 

Obras de Urbanização e Obras de Construção, aprovado pelo 

Decreto n.° 80/06, de 30 de Outubro, ao Regulamento Geral 

das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto n.° 13/07, 

de 26 de Fevereiro.

2. Para efeitos de aplicação do disposto nos artigos 8.°, 9.°,

11.°  e 164.° do Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 

aprovado pelo Decreto n.° 13/07, de 26 de Fevereiro, é suficiente 

a notificação do Administrador do condomínio.
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ARTIGO 25.°
(Limites c afastamentos)

As obras a efectuar no Condomínio devem obedecer aos 

seguintes limites e afastamentos:
a) A área máxima de ocupação e de construção não

pode ultrapassar os limites fixados na legislação 

aplicável;
b) A área máxima de implantação de cada lote de ter

reno não pode exceder trinta e cinco por cento, 

incluindo a construção principal e construções 

secundárias;

c) A área mínima a ser construída em cada lote de

terreno é de cem metros quadrados para a cons

trução principal;

d) O afastamento lateral mínimo das construções, com

ou sem abertura, é de quatro metros e o afasta

mento frontal mínimo é de três metros;

e) Nos terrenos de esquinas, deve considerar-se apenas
um afastamento;

J) Os fundos com abertura devem ter, no máximo, 
três metros;

g) A área permeável, entendida como a percentagem
mínima de área descoberta e permeável do terreno 

em relação à sua área total, dotada de vegetação 

que contribua para o equilíbrio climático e pro

picie alívio para o sistema público de drenagem 

de águas, não pode ser inferior a trinta por cento;

h) As projecções de sacadas, beirais ou estruturas em
balanço podem avançar no máximo até um terço 

dos afastamentos;

i) As áreas de afastamentos (laterais, frontais e de fun
dos) não podem ser pavimentadas, devendo ser 

ajardinadas, com excepção dos acessos principais 

e para veículos;

j) A edícula deve ser sempre de construção térrea, não

podendo ultrapassar a altura de três metros e cin

quenta centímetros, incluindo o ponto mais alto 

do telhado; deve ser construída na faixa de recuo 

dos fundos e afastada no mínimo três metros da 

construção principal, podendo estar encostada numa 

das laterais, e, na outra, afastada do recuo lateral 

mínimo exigido do lote; não pode ser construída 

antes da edificação principal e não pode ser usada 

para formação de habitações multifamiliares;

k) Sendo construída piscina, a mesma não pode ser
encostada a qualquer uma das laterais ou fundos 

do imóvel;

l) As caixas de água devem ser construídas ou insta
ladas no corpo da residência, sendo proibidas 

construções de torres isoladas específicas para 

esta finalidade;

m) Não é permitida a preparação de massas nema
armazenagem de materiais de construção nas 
ruas e calçadas;

n) Não é permitida a construção de rampas nas ruas, que
criem obstáculo ao escoamento das águas pluviais-

o) As guias na entrada de automóveis devem ser
rebaixadas;

p) Deve manter-se um afastamento frontal, livre de
qualquer muro, de, no mínimo, três metros;

q) Junto ao alinhamento frontal do terreno, incluindo
de esquina, é permitida a construção de murete 
ou o plantio de sebe viva com altura até cinquenta 

centímetros;
r) A altura dos muros laterais e de fundos, depois do

afastamento frontal, não pode ultrapassar dois 

metros;
s) A construção e manutenção do passeio na frente

das construções edificadas nos lotes de terreno 
devem ser executadas pelos proprietários destas, 
obedecendo a um projecto padrão e a uma planta 
aprovados pela Assembleia de Condóminos e licen

ciados pela autoridade administrativa competente;

t) As áreas destinadas à guarda de automóveis devem
respeitar o afastamento lateral e o afastamento 
frontal previstos e em nenhuma hipótese podem 

encostar no muro divisório lateral, podendo ser 
construídas em alvenaria ou telheiros, destacadas 

ou não da construção principal;

u) Nos terrenos em aclive, as edificações não podem
ultrapassar dois pavimentos com a altura total de 
nove metros, incluindo telhado, acima do nível 
médio do lote. É permitida a construção de um 

pavimento de, no máximo, três metros abaixo 

do nível médio do lote, não podendo a constru
ção ultrapassar a altura de doze metros incluído 

o telhado;
v) Nos terrenos em declive, as edificações podem ter

dois pavimentos acima do nível médio da guia, 

não podendo ultrapassar a altura de nove metros, 
incluindo telhado. É permitida a construção de 

um pavimento de, no máximo, três metros abaixo 

do pavimento térreo, não podendo a construção 
ultrapassar a altura total de doze metros;

vv) Todos os muros devem apresentar tratamento arqui- 
tectónico, quer interna, quer externamente.

ARTIGO 26.°
(União dc lotes contíguos)

a) A frente mínima é de onze metros e quarenta
centímetros;

b) Para lotes contíguos por divisão lateral, deve obri
gatoriamente manter-se a profundidade padrão 

do quarteirão em que estão situados, podendo 

a sua recomposição ser feita unicamente pela 
parte frontal;
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c) Para lotes contíguos peia divisão posterior só é
permitida a sua união, para a obtenção de um 
único lote, com duas frentes, tendo cada frente 
no mínimo onze metros e quarenta centímetros. 
No lote resultante dessa união, só é permitida a 
construção de uma única habitação com a respec
tiva edícula incorporada (monobloco);

d) Não é permitida a abertura de vielas, ruas, praças
ou passagens de pedestres, depois de realizada a 
união ou recomposição de lotes.

ARTIGO 27.°
(Dever dc informação)

1. Os condóminos que pretendam realizar obras na sua 
propriedade privada devem informar do facto o Administrador, 
indicando o volume das obras a realizar, a identificação do 
empreiteiro geral ou da pessoa que tem a obra sob a sua res
ponsabilidade e o tempo previsto para a respectiva conclusão.

2. Os condóminos só podem executar obras particulares 
na sua propriedade privada, de segunda a sexta-feira, das 
8:00 horas às 17:00 horas, excepto feriados, de forma a não 
perturbar o sossego e o direito ao descanso dos utentes dos 
edifícios destinados a habitação.

3. O acesso ao condomínio por parte de todas as pessoas 
envolvidas nas obras a que se referem os números anteriores, 
bem como dos respectivos materiais e equipamentos, deve 
ser feito, exclusivamente, através da portaria que lhes seja 
designada para o efeito.

4. É interdito o uso das partes comuns do condomínio para 

a realização das obras a que se referem os números anteriores, 
incluindo o depósito de entulho, ainda que temporário.

5. Os detritos deixados nas partes comuns, quer seja pelo 
transporte de materiais quer seja pelo seu manuseio, devem 
ser retirados pelo respectivo condómino e as expensas suas.

SUBSECÇÃO 11 
Inovações

ARTIGO 28.° 
(Inovações)

Quaisquer obras que constituam inovações, mesmo que 
sejam realizadas nos lotes de terreno privativos dos condó
minos, dependem da aprovação da maioria dos condóminos, 
devendo essa maioria representar dois terços do valor total 
do condomínio.

ARTIGO 29.°
(Inovações proibidas)

Nas partes comuns do condomínio não são permitidas 
inovações capazes de prejudicar a utilização, por parte de 
algum ou alguns dos condóminos, tanto das coisas próprias 
como das comuns.

ARTIGO 30.°
(Encargos com as inovações)

1. As despesas com as inovações ficam a cargo dos con
dóminos, na proporção das respectivas permilagens.

2. Os condóminos que não tenham aprovado a inovação 
ficam obrigados a concorrer para as respectivas despesas, a 
menos que a sua recusa seja, judicialmente, tida como fundada.

3. Considera-se sempre fundada a recusa, quando as obras 
tenham natureza voluptuosa ou sejam desproporcionadas.

4. O condómino cuja recusa seja tida como fundada 
pode, a todo o tempo, participar nas vantagens da inovação, 
mediante o pagamento da quota correspondente às despesas 
de execução e manutenção da obra.

ARTIGO 31.°
(Reparações indispensáveis c urgentes)

As reparações indispensáveis e urgentes nas partes 
comuns do condomínio podem ser levadas a efeito, na 
falta ou impedimento do Administrador, por iniciativa de 
qualquer condómino.

ARTIGO 32.°
(Destruição dos edifícios ou instalações comuns)

1. No caso de destruição dos edifícios ou instalações comuns 
a Assembleia dos Condóminos pode deliberar, pela maioria 
do número dos condóminos, a sua reconstrução.

2. Os condóminos que não queiram participar nas despesas 
da reconstrução podem ser obrigados a alienar os seus direitos 
a outros condóminos, segundo o valor entre eles acordado ou 
fixado pelo tribunal.

3. É permitido ao alienante escolher o condómino ou 

condóminos a quem a transmissão deve ser feita.

SECÇÃO v
Direitos c Encargos dos Condóminos

ARTIGO 33.°
(Instrumentos jurídicos)

Os condóminos estão sujeitos ao disposto no presente 
Diploma Legal e nos artigos 1414.° a 1438.° do Código Civil, 
bem como aos regulamentos aprovados pela Assembleia 
de Condóminos.

ARTIGO 34.°
(Direitos dos condóminos)

Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, de 
um modo geral, quanto aos lotes e às construções autónomas 
que, exclusivamente, lhes pertençam e quanto às respectivas 
partes comuns, às limitações impostas aos proprietários e aos 
comproprietários de coisas imóveis.

ARTIGO 35.°
(Interdições)

É vedado aos condóminos:

a) Construir muros ou anexos no lote de terreno que lhes
pertença, sem o prévio consentimento da Assem

bleia dos Condóminos, a aprovação dos respectivos 
projectos e o licenciamento das construções pelas 

autoridades administrativas competentes;
b) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de

reparação, a segurança, a linha arquitectónica ou 

o arranjo estético do condomínio;
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c) Destinar o seu lote de terreno ou a construção nele
edificada a usos ofensivos dos bons costumes, ou 
a outro fim que não seja a habitação ou escritório, 

de acordo com a respectiva vocação, originaria- 

mente estabelecida;
d) Perturbar o sossego e o bem-estar dos outros

condóminos;
e) Exercer os demais actos ou actividades estabeleci

das por lei.

ARTIGO 36.°
(Direito dc preferência)

Os condóminos não gozam do direito de preferência na 
alienação dos lotes de terreno ou das construções neles implan
tadas, nem do direito de pedir a divisão das partes comuns.

ARTIGO 37.°
(Encargos relativos aos lotes de terrenos e respectivas edificações)

1. Correm por conta dos condóminos as despesas relativas 
ao respectivo lote ou edificação, nomeadamente:

a) A conservação, manutenção e reparação da veda
ção do lote, em todo o perímetro correspondente 

à sua área;

b) A conservação, manutenção e reparação, a partir
dos limites exteriores do lote, das ligações para 

o fornecimento de água, electricidade e telefone, 

bem como a ligação à rede de drenagem de fluidos.
2. Se das ligações referidas na alínea b) do número anterior 

resultarem danos em instalações integradas nas partes comuns, 

o respectivo condómino deve repô-las no estado em que se 

encontravam, por sua conta e risco.
3.0 Administrador pode, a seu exclusivo critério, acom

panhar a execução dos trabalhos referidos no n.° 2.

SECÇÃO vi 
Seguros

ARTIGO 38.°
(Seguro obrigatório)

1. E obrigatório o seguro das partes comuns contra o risco 
de incêndio.

2. Sem prejuízo da obrigatoriedade prevista no número 
anterior, deve igualmente ser efectuado o seguro dos imóveis 

em geral.

ARTIGO 39.°
(Direito de regresso)

Qualquer dos condóminos pode efectuar o seguro a que se 
refere o artigo anterior quando o Administrador o não tenha 

feito, ficando com o direito de reaver de cada um dos outros 

a parte que lhe couber no prémio.

ARTIGO 400
(Seguro facultativo)

A Assembleia de Condóminos pode deliberar, por 
maioria de dois terços dos votos expressos, a celebração 
de outros contratos de seguro para além do seguro obriga
tório referido no artigo 38.°, nomeadamente de seguro de 

responsabilidade civil.

ARTIGO 41.°
(Actualização do seguro)

1. É obrigatória a actualização anual do seguro contra o i

risco de incêndio. !
2. À Assembleia de Condóminos compete deliberar o ■ 

montante de cada actualização.

3. Se a Assembleia não aprovar o montante da actualização, 

deve o Administrador actualizar o seguro de acordo como 
índice de Preços no Consumidor publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística.

SECÇÃO vil
Órgãos do Condomínio

ARTIGO 42.°
(Órgãos)

1. São Órgãos do Condomínio:

a) Assembleia dos Condomínios;

b) Administrador;

c) Conselho Fiscal ou Fiscal-Único.

2. A Assembleia dos Condóminos pode deliberar a cons

tituição de comissões especiais, de duração limitada, para o 

desempenho de tarefas determinadas.

ARTIGO 43.°
(Eleição dos titulares dos órgãos sociais)

1. Os titulares dos órgãos sociais são eleitos de entre os 

condóminos pelo período de um ano.
2. As listas de candidatos são apresentadas ao Administrador 

até 8 (oito) dias antes da data designada para a eleição.

ARTIGO 44.°
(Assembleia dos Condóminos)

A Assembleia dos Condóminos é o órgão supremo do 

condomínio e as suas deliberações, tomadas nos termos legais 

e estatutários, são obrigatórias para os restantes órgãos sociais 

e para todos os condóminos.

ARTIGO 45.°
(Constituição)

1. A Assembleia dos Condóminos é constituída por todos os 

condóminos que tenham em dia as prestações correspondentes 

às despesas comuns do condomínio.
2. Os edifícios colectivos, submetidos ao Regime da 

Propriedade Horizontal, são representados na Assembleia dos 

Condóminos pelo respectivo Administrador.

ARTIGO 46.°
(Votos)

A cada condómino é atribuído um número de votos pro

porcional à respectiva permilagem.

ARTIGO 47.°
(Competências)

E da exclusiva competência da Assembleia dos Condóminos:

a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos sociais;

b) Apreciar e votar, anualmente, o balanço, o relatório

e contas da administração, bem como o parecer 

do Conselho Fiscal;
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c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades
para o ano seguinte;

d) Aprovar a forma de aplicação das receitas exceden-
tárias, quando existam;

e) Aprovar e alterar os estatutos e os regulamentos
internos.

ARTIGO 48.°
(Reuniões)

1. A Assembleia dos Condóminos reúne-se até ao dia 15 de 
Janeiro de cada ano, para apreciação e aprovação do relatório 
da administração e dos documentos de prestação de contas do 
último ano, bem como para aprovação do plano de actividades 
e do orçamento para o respectivo ano.

2. Além do disposto no número anterior, a Assembleia 
dos Condóminos reúne-se quando for convocada pelo 
Administrador, pelo Conselho Fiscal e/ou, por, pelo menos, 
25% do total dos condóminos.

3. Os condóminos podem fazer-se representar nas reuniões 
da Assembleia dos Condóminos por procurador, mediante 
instrumento de representação devidamente assinado.

ARTIGO 49.°
(Convocatória c funcionamento)

1. A Assembleia do Condóminos é convocada por meio 

de carta registada com aviso de recepção, enviada com, 

pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência, ou remetida por 
protocolo, devidamente assinado pelo condómino ou uma 

pessoa do escritório ou da casa, na qual indica o dia, hora e 

local da reunião.
2. A referida Assembleia só pode funcionar se estiverem 

presentes ou devidamente representados, pelo menos, metade 

dos condóminos.
3. Se não comparecer o número de condóminos suficiente, 

a Assembleia funciona uma hora mais tarde, em segunda 

convocatória, desde que esteja presente pelo menos, um terço 

do capital do condomínio.

ARTIGO 50.° 
(Deliberações)

1. As deliberações da Assembleia dos Condóminos são 

tomadas, salvo disposição especial, por maioria dos votos 

representativos do total do capital do condomínio.

2. As deliberações da Assembleia dos Condóminos contrárias 

à lei ou aos regulamentos aprovados são nulas.

3. A nulidade referida no n.°2 é invocável atodo o tempo por 

qualquer interessado, nomeadamente por qualquer condómino 

que não tenha aprovado a referida deliberação.

4. Pode também ser requerida a suspensão das deliberações 

nos termos da Lei de Processo Civil.

5. A representação judiciária dos condóminos contra 

quem são propostas as acções compete ao Administrador ou 
à pessoa que a Assembleia dos Condóminos tiver designado 

para o efeito.

ARTIGO 51?
(Actas)

1. São obrigatoriamente lavradas actas das Assembleias 
de Condóminos, redigidas e assinadas por quem nelas tenha 
servido de presidente e subscritas por todos os condóminos 
que nelas tenham participado.

2. As deliberações devidamente consignadas em acta são 
vinculativas tanto para os condóminos como para os terceiros 
titulares de direitos relativos às fraeções.

3. incumbe ao Administrador, ainda que provisório, guardar 
as actas e facultar a respectiva consulta, quer aos condóminos, 
quer aos terceiros a que se refere o número anterior.

ARTIGO 52.°
(Resolução de litígios)

A resolução de litígios entre os condóminos, ou entre os 
condóminos e o Administrador, que não possam ser resolvidos 
por comum acordo, dentro do prazo de 30 dias, é deferida ao 
tribunal competente.

ARTIGO 53.°
(Administrador)

1. O Administrador pode ou não ser um condómino.
2. Por maioria de dois terços dos votos expressos, a 

Assembleia dos Condóminos pode confiar a administração 
do condomínio a uma empresa da especialidade.

ARTIGO 54.°
(Nomeação, exoneração c remuneração)

1. Se a Assembleia de Condóminos não eleger o Administrador, 
é este nomeado pelo tribunal competente nos termos estabe
lecidos na Lei de Processo Civil, a requerimento de qualquer 
dos condóminos.

2. Qualquer administrador pode ser exonerado pelo tribu
nal referido no número anterior, a requerimento de qualquer 
condómino, quando se mostre que praticou irregularidades ou 
agiu com negligência no exercício das suas funções.

3.0 cargo de Administrador é remunerável, nos termos e 
nas condições que vierem a ser estabelecidas pela Assembleia 
dos Condóminos.

ARTIGO 55.°
(Competências do Administrador)

Ao Administrador, como órgão de gestão e representação 
do condomínio, compete o seguinte:

a) Administrar o condomínio com zelo;
b) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do

Conselho Fiscal ou Fiscal-Único e à apreciação 

e votação da Assembleia dos Condóminos, o 

balanço, o relatório e as contas do exercício, bem 
como o orçamento e o plano de actividades para 

o ano seguinte;
c) Executar o plano anual de actividades;
d) Atender às solicitações do Conselho Fiscal ou Fiscal-

-Único, nas matérias da competência deste;

e) Efectuar e manter em vigor o seguro das partes

comuns contra o risco de incêndio;
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j) Cobrar as receitas e efectuar as despesas comuns;
g) Exigir dos condóminos a sua quota-parte nas des

pesas aprovadas;
h) Realizar os actos conservatórios dos direitos relativos

aos bens comuns;
i) Fiscalizar o uso das coisas comuns e a prestação de

serviços de interesse comum;
j) Propor à Assembleia dos Condóminos a aplicação

das sanções previstas na lei ou nos regulamentos 

aplicáveis;

k) Gerir as partes comuns e as infra-estruturas urbanas
do condomínio, cuidando da sua conservação, 

manutenção e, eventual, reparação;

l) Velar pelo respeito da lei, do título constitutivo do
condomínio, dos regulamentos aplicáveis e das 

deliberações dos órgãos sociais do condomínio;

m) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades
do condomínio;

n) Representar o condomínio em juízo e fora dele;

o) Escriturar os livros nos termos da lei;

p) Praticar todos os actos que se justificarem em
defesa dos interesses do condomínio e dos seus 

condóminos.

ARTIGO 56.°
(Capacidade judiciária)

I. O Administrador tem legitimidade para agir, por via 
arbitrai ou judicial, quer contra qualquer condómino, quer 
contra terceiro, na execução das funções que lhe pertencem 
ou quando autorizado pela Assembleia dos Condóminos.

2.0 Administrador também pode ser demandado nas acções 
respeitantes às partes comuns do condomínio, com excepção 
das acções relativas a questões de propriedade ou posse dos 
bens comuns, salvo se a Assembleia dos Condóminos vier a 

atribuir, para o efeito, poderes especiais ao Administrador.

ARTIGO 57.°
(Impugnação dos actos)

Dos actos do Administrador cabe recurso para a Assembleia 
dos Condóminos, a qual pode, neste caso, ser convocada pelo 

condómino recorrente.

ARTIGO 58.°
(Composição do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal é composto por três membros ou Fiscal- 
Único, dois dos quais devem ser condóminos e o terceiro 

contabilista ou perito contabilista.

ARTIGO 59.°
(Atribuições do Conselho Fiscal)

O Conselho Fiscal ou Fiscal-Único é o órgão de controlo e 

fiscalização do condomínio, competindo-lhe designadamente:

a) Examinar, sempre que se julgue conveniente, a escrita
e toda a documentação do condomínio;

b) Verificar, quando necessário, o saldo de caixa e
existência de títulos e valores de qualquer espécie 

que deve constar das respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas
do exercício, o orçamento e o plano de actividades 

para o ano seguinte;

d) Requerer a convocação extraordinária da Assembleia

dos Condóminos;

e) Verificar o cumprimento da lei, do título constitutivo

do condomínio e dos regulamentos aplicáveis.

ARTIGO 60.°
(Reuniões do Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal escolhe de entre os seus membroso 

respectivo presidente, a quem compete convocaras reuniões 

do conselho sempre que o entender conveniente.

2. As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal têm, pelo 

menos, periodicidade trimestral.

3. O Conselho Fiscal reúne-se extraordinariamente 

sempre que o presidente o convoque ou a pedido da maioria 

dos condóminos.

SECÇÃO VIII
Disposições Aplicáveis aos Edifícios Colectivos Construídos 

em Terrenos do Condomínio

ARTIGO 61.°
(Direitos dos condóminos)

Os condóminos dos edifícios referidos no n.°2 do artigo22.°, 

submetidos ao Regime da Propriedade Horizontal, têm o direito 

a utilizar a respectiva fraeção autónoma, para escritório ou 

para habitação, de acordo com o fim previsto para o respectivo 

edifício no título constitutivo da propriedade horizontal.

ARTIGO 62.°
(Deveres dos condóminos)

1. Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, 

de um modo geral, quanto às fraeções autónomas que exclu

sivamente lhes pertençam e quanto às partes comuns, às 

limitações impostas aos proprietários e aos com proprietários 

de coisas imóveis.
2. É, especialmente, vedado aos condóminos:

a) Executar qualquer obra de construção na respectiva

fraeção autónoma, sem o prévio consentimento 

da Assembleia dos Condóminos, a aprovação dos 

respectivos projectos e o licenciamento das cons

truções pelas autoridades competentes;

b) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de

reparação, a segurança, a linha arquitectónicaou 

o arranjo estético do respectivo edifício;

c) Promover qualquer construção ou alteração na res

pectiva fraeção autónoma que resulte em alteração 

da fachada do edifício;

d) Destinar a sua fraeção autónoma a uma utilização
diferente da prevista no título constitutivo da 

propriedade horizontal;

e) Destinar a sua fraeção autónoma a usos ofensivos
da moral pública e dos bons costumes;
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j) Praticar quaisquer actos ou actividades que tenham 
sido proibidos nos termos do regulamento intemo 
do respectivo edifício;

g) Praticar actos que perturbem: no caso dos edifícios 
destinados a habitação, a segurança e o bem-estar 
dos respectivos utentes; e, no caso dos edifícios 
destinados a escritório, a livre concorrência, a 
segurança e o bem-estar dos trabalhadores, clientes 
e demais utentes do edifício.

3. Apenas o Administrador dos edifícios submetidos ao 
Regime da Propriedade Horizontal pode ter acesso directo 
aos equipamentos pertencentes às respectivas infra-estruturas, 
tais como, entre outros, à casa do gerador, às bombas de água, 
ao compactador de lixo e aos medidores de luz, gás e água.

ARTIGO 63.°
(Disposições aplicáveis)

Todos os demais direitos e obrigações dos condóminos dos 
edifícios colectivos são os previstos na lei e nos respectivos 
título constitutivo da propriedade horizontal e regulamento 
interno do edifício.

ARTIGO 64.°
{Participação na Assembleia dos Condóminos)

Os condóminos dos edifícios colectivos, submetidos ao 
Regime da Propriedade Horizontal, têm direito a participar 
na Assembleia de Condóminos e votar as deliberações que 
sejam tomadas na proporção das respectivas permilagens.

SECÇÀO IX
Regulamento Interno do Condomínio

SUBSECÇÃO III
Disposições Gerais

ARTIGO 65.°
(Aprovação)

A Assembleia de Condóminos deve aprovar, por maioria 
de dois terços dos votos expressos, o regulamento intemo 
do condomínio.

ARTIGO 66.°
(Objecto)

Além de outras, o regulamento intemo do condomínio deve 
conter a regulação das matérias previstas na presente secção.

SUBSECÇÃO IV 
Segurança e Acesso

ARTIGO 67.°
(Serviços dc segurança privada)

1. O condomínio pode contratar serviços de segurança 
privada e fiscalização destinados a garantir a segurança de 
pessoas e bens, em todas as áreas do condomínio, e o bem- 
-estar dos condóminos e respectivas famílias.

2. Aos serviços referidos no número anterior compete, 
nomeadamente:

a) Limitar o acesso ao condomínio às pessoas previa

mente autorizadas para o efeito;
b) Fiscalizar as entradas e saídas de cargas e veículos

no condomínio;

c) Garantir o cumprimento da lei e a segurança de
pessoas e bens em todas as áreas do condomínio;

d) Executar tarefas de prevenção contra o risco de
incêndio, através de acções de fiscalização e de 
manutenção dos equipamentos comuns de com
bate a incêndio;

e) Executar tarefas de prevenção contra outros riscos a
que possam estar sujeitos a propriedade, as pessoas 
e os bens do condomínio;

J) Fiscalizar a circulação de pessoas e bens nas par
tes comuns e nas infra-estruturas urbanas do 
condomínio;

g) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos aplicáveis
por parte dos condóminos, respectivo agregado 
familiar, empregados, colaboradores, amigos ou 
pessoas cujo acesso ao condomínio tenha sido 
facultado pelo administrador do condomínio ou 
pelos condóminos;

h) Manter permanente contacto com as autoridades
policiais competentes, com os corpos de bom
beiros e com os centros de saúde, de modo a ser 
garantido o apoio extemo, em todos os casos que 
possam ser classificados como de emergência.

3. Os serviços de segurança, prevenção e fiscalização do 
condomínio dependem do Administrador, a quem compete o 
estabelecimento das normas e procedimentos adequados ao 
exercício das suas actividades e funções.

ARTIGO 68.°
(Portarias)

1. As portarias destinam-se a limitar o acesso e a garantir 
a segurança de pessoas e bens em toda a área do condomínio.

2. As portarias devem estar ligadas, por telefone intemo, 
a todos os edifícios e às fraeções autónomas dos edifícios 
colectivos, convertidos ao Regime da Propriedade Horizontal.

3. As portarias só devem permitir o acesso ao interior do 
condomínio às pessoas e viaturas devidamente autorizadas 
pelo condómino a quem se pretendem dirigir.

4. Não carecem de autorização para aceder ao interior 
do condomínio:

a) As pessoas cujos nomes e demais elementos de iden
tificação constem de um registo especificamente 
organizado para o efeito;

b) No caso dos edifícios destinados a habitação, o
condómino, as pessoas que façam parte do seu 
agregado familiar e as que estejam ao seu serviço;

c) No caso dos edifícios destinados a escritório ou
comércio, os respectivos trabalhadores, prestadores 
de serviços, fornecedores e clientes.

ARTIGO 69.°
(Segurança interna)

1. Os condóminos devem ser informados pelo Administrador 
das actividades da segurança, seu funcionamento e rotinas, bem 
como os equipamentos especiais do condomínio destinados à 
segurança comum e o respectivo funcionamento.
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2. O Administrador deve manter, permanentemente, em 
condições normais de funcionamento, o telefone intemo, de 
forma a possibilitar a comunicação interna entre os condóminos 

e as portarias.

ARTIGO 70.°
(Acesso)

1. Para simplificar o acesso ao condomínio, cada condó

mino deve preencher e entregar ao Administrador, na data em 
que passe a utilizar ou a residir no condomínio ou em que se 
verifique qualquer alteração no descritivo dos documentos 
anteriormente entregues, os seguintes registos:

a) Registo de pessoas que vivam em comunhão de

mesa e habitação com o condómino;

b) Registo de empregados;

c) Registo de veículos;

d) No caso de fraeções destinadas a comércio ou escri

tório, o registo de colaboradores, prestadores de 

serviços, fornecedores e clientes.
2. Com base nos dados constantes do registo a que se 

refere a alínea a) do número anterior, o Administrador emite 

um cartão de identificação pessoal, que permita o livre acesso 
ao condomínio, por parte do respectivo titular, sob a respon
sabilidade do respectivo condómino.

3. Com base nos dados constantes dos registos a que se 
referem as alíneas b) e d) do número anterior, o Administrador 

emite um cartão de identificação pessoal, destinado aos 

empregados, colaboradores, prestadores de serviços, forne
cedores e clientes, permitindo o acesso ao condomínio, por 

parte do respectivo titular, através de uma portaria específica, 
sob a responsabilidade do respectivo condómino, depois de 

cumpridas as normas de segurança.

4. Com base nos dados constantes do registo a que se 
refere a alínea c) do número anterior, o Administrador emite 

um dístico autocolante, destinado a ser afixado em local 

visível dos veículos dos condóminos, de forma a facilitar o 

seu livre acesso ao condomínio, sob a responsabilidade do 

respectivo condómino.

5. Para além das pessoas e dos veículos, a que se referem 

os números anteriores, o acesso ao condomínio por parte de 

quaisquer outras pessoas ou veículos deve ser precedida da sua 
prévia identificação e de consulta ao condómino a contactar, 

que pode autorizar ou não o acesso.

ARTIGO 71.° 
(Armas de fogo)

Não é permitido o acesso ao condomínio de pessoas 
armadas, salvo as autoridades devidamente credenciadas, 

quando em exercício de funções.

SUBSECÇÃO V
Limpeza e Conservação

ARTIGO 72.°
(Sistema de recolha de resíduos sólidos)

I. O Administrador deve organizar um sistema eficiente de 
recolha dos resíduos sólidos dos lotes e dos respectivos edifícios.

2. O sistema referido no número anterior deve permitjr 
que se efectue diariamente a recolha e remoção dos resíduos 
sólidos para contentores, localizados fora da área do condo, 
mínio, mas nas suas proximidades.

3. A recolha do lixo deve ser feita, diariamente, das 19:00 
horas às 6:00 horas.

ARTIGO 73.°
(Contentores)

1.0 Administrador deve fornecer aos condóminos contentores 
para recolha dos resíduos sólidos produzidos no condomínio.

2. Os contentores referidos no número anterior devem ser 
forrados com sacos higiénicos apropriados.

3. Os condóminos devem colocar os resíduos sólidos nos 
contentores, diariamente, no local apropriado, entre as 7.00 
horas e as 18.00 horas, com os sacos higiénicos devidamente 
amarrados e as tampas fechadas, de forma a poderem ser 
removidos em segurança e nas melhores condições de higiene.

4. Não é permitida a utilização de contentores diferentes 

dos previstos no presente artigo, para a recolha e remoção 
dos resíduos sólidos dos lotes ou edifícios do condomínio.

ARTIGO 74.° 
(Contentores dc uso público)

1. As áreas públicas do condomínio devem estar dotadas, 
a curta distância uns dos outros, de recipientes adequados à 

recolha de resíduos sólidos de pequenas dimensões, para que 
os utentes do condomínio sejam incentivados a utilizá-los.

2. Os utentes do condomínio que deitem resíduos sólidos 
para o chão em vez de os introduzirem nos recipientes adequados 
podem ser sancionados, nos termos dos regulamentos aplicáveis.

ARTIGO 75.°
(Remoção de objectos fora do formato)

Caso exista necessidade de remover objectos que, pelas suas 
dimensões, não caibam nos contentores, a que se referem os 
artigos anteriores, o condómino obriga-se a comunicar o facto 

à portaria central para que os serviços de limpeza procedamà 
remoção de tais objectos, o mais rapidamente possível.

ARTIGO 76.°
(Limpeza das áreas públicas)

O Administrador do condomínio deve organizar os serviços 

de limpeza e conservação das áreas comuns.

SUBSECÇÃO VI
Estacionamento e Parqueamcnto dc Viaturas

ARTIGO 77.°
(Estacionamento e parqueamcnto)

1. Apenas é permitido o estacionamento ou o parqueamento 
de viaturas no interior dos lotes ou nos espaços públicos 
reservados para o efeito.

2. Não é permitido o estacionamento ou o parqueamento 
de viaturas nos arruamentos e vias de circulação interna 
do condomínio.

3. Os convidados e os visitantes dos condóminos devem 
estacionaras respectivas viaturas nos lugares de estacionamento 
privativo do respectivo edifício ou nos locais destinados, para 
o efeito, no condomínio.
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4. Excepcionalmente, e por curtos períodos de tempo, o 
Administrador pode autorizar o estacionamento de viaturas na 
via pública, desde que não fiquem obstruídas as respectivas 
vias e os acessos privativos aos edifícios ou aos seus parques 
de estacionamento.

5.0 Administrador pode ordenar a remoção de quaisquer 
viaturas que se encontrem em contravenção com o disposto 
nos números anteriores, devendo o condómino responsável 
responder pelos respectivos custos.

ARTIGO 78.°
(Uso diverso dos lugares de estacionamento)

1. Os lugares de estacionamento não podem ser utilizados 

para fim diverso daquele a que se destinam, nomeadamente, 

como espaços complementares de uso indiferenciado para 

os condóminos.

2. Não é permitida a colocação, a permanência ou o 

depósito, na via pública, de quaisquer outros bens que não 

sejam veículos automóveis, para uso particular.

SUBSECÇÃO VII
Recepção e Saída dc Bens Móveis Destinados aos Condóminos

ARTIGO 79.°
(Serviços de recepção)

1. O condomínio deve organizar serviços de recepção 

centralizada de encomendas, embrulhos e outros materiais 

destinados aos condóminos.

2. Os serviços de recepção devem entregar de imediato 

esses bens ao condómino a que se destinam ou acompanhar a 

entrega, caso se trate de objecto ou materiais de grande volume.

3. Tratando-se de bens móveis de grandes dimensões, 

a respectiva recepção deve ser feita pelo condómino, a que 

se destina.

ARTIGO 80.°
(Entrada c saída dc bens móveis)

1. O regulamento interno do condomínio,pode prever 

condicionantes à entrada e saída de quaisquer bens móveis, 

materiais ou equipamentos, nomeadamente entrega de guias 

de saída ou autorização prévia do respectivo condómino.

2.0 serviço de mudanças, quer seja realizado pelo próprio 

condómino, quer seja realizado por terceiros, depende de prévia 

informação ao Administrador, com a indicação do volume 

dos bens a movimentar, dos meios de transporte a utilizar e 

do horário em que a operação se prevê seja realizada, a fim 

de se evitarem, eventuais, congestionamentos nos acessos 

ao condomínio.

3.0 serviço de mudanças pode ser realizado todos os dias 
da semana, com excepção dos domingos e feriados.

4. Os condóminos podem fazer uso das infra-estruturas do 

condomínio, para a realização de qualquer serviço de mudanças, 

com a prévia autorização do Administrador, respondendo pelos 
danos que, porventura, provoquem nessas infra-estruturas.

SUBSECÇÃO vm 
Circulação Víáría

ARTIGO 81.°
(Circulação dc automóveis c motociclos)

1. A circulação viária pelos arruamentos do condomínio 
só pode ser efectuada à velocidade máxima de 20km/h.

2. Aplicam-se as pertinentes disposições do Código da 
Estrada à circulação pelos arruamentos interiores do condomínio.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é, 
expressamente, proibida a condução dé veículos, de qualquer 
natureza, ou motociclos por pessoas que não estejam, para o 
efeito, habilitadas com a respectiva carta de condução.

4.0 risco inerente à circulação das viaturas e motociclos, 
nos arruamentos do condomínio, deve estar coberto por um 
seguro de responsabilidade civil, sob pena do respectivo 
condómino poder ser responsabilizado pelos danos resultantes 
dos acidentes que possam ocorrer.

ARTIGO 82.°
(Circulação de bicicletas)

1. As bicicletas podem circular, livremente, pelas ciclo 
vias e pelos arruamentos do condomínio.

2. As bicicletas não podem circular, em circunstância alguma, 
pelos passeios do condomínio e nas áreas verdes comuns.

SUBSECÇÃO IX 
Preservação do Ambiente

ARTIGO 83.° 
(Ambiente sonoro)

1. Os condóminos devem organizar a sua vida doméstica, 
familiar e social, no caso dos edifícios destinados a habita
ção, e os seus escritórios, no caso dos edifícios destinados a 
escritório, de forma a não perturbarem os restantes utentes 
do condomínio com sons indesejáveis ou incomodativos.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os 
condóminos devem reduzir o volume do som que estejam a 
produzir, por qualquer meio, de forma a não serem audíveis 
pelos demais utentes do condomínio:

a) No caso dos edifícios de habitação, entre as 22:00
horas e as 7:00 horas, nos dias úteis, e, entre as 
24:00 horas e as 9:00 horas nos sábados, domin

gos e feriados;
b) E, no caso dos edifícios de escritórios, entre as 7:00

horas e as 22:00 horas, nos dias úteis, e, entre as 
7:00 horas e as 14:00 horas nos sábados, domin

gos e feriados.

ARTIGO 84.°
(Modalidades dc abastecimento dc água)

O abastecimento de água pode ser feito através da rede 
pública, por via de contrato individual de prestação de serviço 
celebrado por empresa distribuidora de água e altemativamente 
a partir do reservatório colectivo, cujo pagamento fica inserido 
na taxa de condomínio, ou ainda, através de reservatório 

individual de água, fixando- se nesses casos, sanções que 
resultem de falhas técnicas de concepção e que provoquem 
danos ao património condominial.
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ARTIGO 85.°
(Modalidades dc fornecimento de energia eléctrica)

O fornecimento de energia eléctrica pode ser feito através 

da rede pública, por via de contrato individual de prestação de 

serviço celebrado por empresa distribuidora de electricidade e 

altemativamente a partir de grupos geradores do condomínio, 

ou ainda, por geradores individuais, devidamente autorizados 

pela Administração, com as correspondentes sanções decor

rentes de falhas técnicas de instalação que provoquem danos 

ao património condominial.

ARTIGO 86.°
(Posse de animais domésticos)

Os detentores de animais domésticos devem juntar a 

ficha de identificação e o atestado de sanidade e vacinas, 

mantendo-os em permanente controlo higiénico e sanitário, 

devendo igualmente efectuar a recolha dos seus excrementos 

produzidos nas áreas comuns.

ARTIGO 87.°
(Lavagem dc viaturas)

Não é permitida a lavagem de viaturas, de qualquer tipo, 

na via pública.

SUBSECÇÃO X
Uso das Partes Comuns

ARTIGO 88.°
(Regulamentação)

A utilização das estruturas integradas nas partes comuns 

do condomínio deve ser regulamentada pela Assembleia 

dos Condóminos.

SUBSECÇÃO XI 
Responsabilidade Civil e Sanções Pecuniárias

ARTIGO 89.°
(Responsabilidade civil)

Os condóminos respondem por todos os seus actos ou 

omissões de que resultem prejuízos para os bens comuns do 

condomínio, nos termos gerais de direito.

ARTIGO 90.°
(Sanções pecuniárias)

1. A Assembleia dos Condóminos pode fixar sanções 

pecuniárias em caso de incumprimento das disposições 

do regulamento interno e dos regulamentos específicos do 

condomínio, das deliberações da Assembleia e das decisões 

do Administrador.

2. O montante das sanções pecuniárias aplicável a cada 

condómino não pode exceder, por cada infracção, o valor de 

um salário mínimo vigente.

3. Se a infracção tiver carácter continuado ou caso se 

verifique reincidência, a multa base inicialmente fixada é 

acrescida do adicional de dez por cento ou vinte por cento 

por cada novo facto ou infracção, respectivamente.

4. Na fixação das sanções pecuniárias, deve atender-se à 

gravidade da infracção, ao grau de culpabilidade do agentee 

à situação económica deste.

5. As sanções pecuniárias aplicadas por actos de inquilinos 

ou usuários das construções autónomas são da responsabilidade 

do condómino titular das mesmas.

6. A multa é aplicada por decisão do Administrador, 

devidamente ratificada pelo Conselho Fiscal que deve aferir 

da sua legalidade.

7. Se a falta for praticada pelo Administrador, a multa 

deve ser aplicada pelo Conselho Fiscal.

8. As sanções pecuniárias devem ser pagas nos dez dias 

seguintes à notificação feita pelo Administrador ou pelo 

Conselho Fiscal, consoante os casos.

9. Havendo recusa ou mora no pagamento, o Administrador 

ou o Conselho Fiscal, consoante os casos, pode procedera 

sua cobrança por via judicial.

CAPÍTULO V

Disposição Transitória

ARTIGO 91.°
(Adequação)

Nos edifícios já sujeitos ao Regime de Propriedade 

Horizontal deve-se adequar o seu conteúdo ao disposto no 
presente Diploma, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 

contar da sua entrada em vigor.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 61/15 
dc 29 dc Junho

Considerando a necessidade de se garantir a implementação 
de projectos constantes do Programa de Investimentos Públicos 

inseridos no OGE 2015, no âmbito da política de investimentos 

para o desenvolvimento económico e social do País;

Tendo em conta que a estratégia do Governo no que 
concerne à diversificação das fontes de financiamento 
impõe a necessidade de criação de condições técnicas para 
a concretização e operacionalização de projectos do Sector 
da Energia e Águas;

O Presidente da República determina, nos termos da 
alínea d) do artigo 120.° e do n.° 1 do artigo 125.°, ambos da 

Constituição da República de Angola, o seguinte:
1.° — É aprovada a celebração dos Acordos de Financiamento 

entre a República de Angola, representada pelo Ministério das 
Finanças, e a ECOTECH — Engineering & Technical Services, 
no valor de (i) USD 125.000.000,00 (cento e vinte cinco 
milhões de dólares norte-americanos), para Apoio Orçamental 
ao Tesouro Nacional, e (ii) USD 375.000.000,00 (trezentos 
e setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), para 
fornecimento de materiais, produtos e execução de projectos 
do Sector da Energia e Águas, respectivamente no valor glo

bal de USD 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares 
norte-americanos).
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2. ° — É autorizado o Ministro das Finanças a proceder à 

assinatura dos referidos Acordos e toda a documentação relacio

nada com o mesmo, assim como a faculdade de substabelecer.

3. ° — As dúvidas e omissões que resultarem da interpre

tação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo 

Presidente da República.

4. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 

na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Junho de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 62/15
dc 29 dc Junho

Por escritura pública lavrada no 5.° Cartório Notarial 

da Comarca de Luanda, a 1 de Abril de 2010, publicada no 

Diário da República n.° 53,111 Série, de 22 de Março de 2010, 

foi constituída uma Associação denominada «Associação 

Mutualista USOKO», instituição cuja finalidade consiste 

em assegurar a protecção social complementar e a solidarie

dade social dos funcionários dos Serviços de Inteligência e 

Segurança do Estado;

Considerando que esta instituição realizou durante o período 

da sua existência os fins de interesse geral, nos termos dos seus 

estatutos e do artigo 3.° do Decreto Presidencial n.° 193/11, 

de 6 de Julho, que regula o Regime Jurídico de Concessão 

do Estatuto de Utilidade Pública;

Tendo em conta que os seus objectivos, propósitos e âmbito 

abrangem todo o Território Nacional;

Com o parecer favorável do Ministério da Justiça e dos 

Direitos Humanos e do Governo Provincial de Luanda;

O Presidente da República determina, nos termos da 

alínea d) do artigo 120.° e do n.° 5 do artigo 125.°, ambos da 

Constituição da República de Angola, o seguinte:
1. °—É declarada como de Utilidade Pública a «Associação 

Mutualista USOKO».

2. °—As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 

aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 

da República.

3. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 

na data da sua publicação.

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 

aos 28 de Maio de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Junho de 2015.

0 Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA 
E REINSERÇÃO SOCIAL

Despacho n.° 212/15 
dc 29 dc Junho

Havendo necessidade de se continuar a integrar as acções 
dos serviços executivos por formas a uniformizar-se a exter- 
nalização dos resultados que consubstanciam o cumprimento 
das atribuições estatutárias deste Departamento Ministerial;

Sendo necessário criar um mecanismo de articulação 
constante entre as diferentes áreas executivas para tratamento 
técnico conjunto das matérias transversais que lhes corres
pondam, sem prejuízo das competências próprias, previstas 
no Estatuto Orgânico;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição 
da República de Angola, e de acordo com a alínea h) do 

artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da Assistência 
e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/01, 

de 14 de Setembro, determino:
1. É André Zinga Nkula indicado para coordenar as tarefas 

conjuntas dos Serviços Executivos, bem como o tratamento 

técnico de matérias a eles submetidos, preservando cada um 

dos respectivos directores o seu valor hierárquico.
2. É revogado o Despacho Intemo n.° 01 -A/l 3, de 2 de Janeiro.

3. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 7 de Abril de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 213/15
de 29 de Junho

Considerando que o Conselho de Direcção é o órgão de 
consulta periódica do Ministro, ao qual cabe apoiá-lo na 
coordenação das actividades dos diversos serviços, com o 
objectivo de acompanhar e avaliar a execução do programa 
das actividades dos diversos serviços do Sector, no âmbito do 
Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017;

Havendo necessidade de preparação das matérias/docu- 
mentos a submeter ao Conselho de Direcção;

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, e de acordo com o 
n.° 1 do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Assistência e Reinserção Social, aprovado pelo Decreto 
Presidencial n.° 174/14, de 24 de Julho, determino:

1. É criado o Grupo Técnico de Apoio ao Conselho 

de Direcção, coordenado pela Secretária de Estado para a 
Assistência Social, Maria da Luz Cirilo de Sá Magalhães, a 
quem compete convocar e presidir os encontros de trabalho.
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2. A coordenadora é coadjuvada pelo Director do Gabinete 
de Estudos, Planeamento e Estatística, Marlino Daniel 
Sambongue, que a substitui nas ausências e impedimentos.

3. integram o referido Grupo Técnico:

a) André Nzinga Nkula — Director Nacional de Acção

Social;
b) Sebastião Augusto Muondo — Director Nacional

da Criança;
c) Humberto Fernando Costa — Director Nacional

da Integração Social da Pessoa com Deficiência;

d) Gina Marise Moura — Consultora do Gabinete do
Ministro;

e) Filomena Eugénia Passos Amaro — Consultora do
Gabinete da Secretária de Estado para a Assis

tência Social;

J) Mauro Alexandre Lima do Nascimento — Consul
tor do Gabinete do Secretário de Estado para a 

Reinserção SociaL
4. Os demais Directores Nacionais/Equiparados dos Serviços 

do Ministério e Directores Gerais dos órgãos tutelados são 
convocados em função das questões a tratar nas reuniões.

5. A Coordenadora do Grupo Técnico pode convocar 
outros técnicos para participarem nos encontros de trabalho, 

sempre que o seu contributo se considere indispensável, sendo 
a presença obrigatória.

6. Cabe ao Grupo Técnico proceder à apreciação prévia 
das matérias/documentos a submeter ao Conselho de Direcção 

e propor melhorias para o seu aperfeiçoamento.
7. As matérias/documentos a serem apreciadas devem 

ser submetidas ao Grupo Técnico com uma antecedência 

mínima de 7 dias.
8. É revogado o Despacho Interno n.°28/14, de 7 de Abril.

9. O presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Setembro de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.

Despacho n.° 214/15
dc 29 de Junho

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com a alínea h) do artigo4.° 
do Estatuto Orgânico do Ministério da Assistência e Reinserção 
Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/01, de 14 de Setembro, 
conjugado com o n.° 2 do artigo 41.° da Lei n.° 20/10, de 7de 
Setembro, da Contratação Pública, com a alteração feita pela 
n.°3/13, de 17 de Abril, determino:

1. É criada a Comissão de Avaliação do Procedimento por 

Negociação para a adjudicação do Contrato de Fornecimento 
de Viaturas Administrativas.

2. Integram a Comissão:

a) Lucas Manuel Ribeiro — Director Interino do

Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística;

b) Marlino Daniel Sambongue — Secretário Geral;

c) Adérito Manuel Oliveira da Silva — Director do

Gabinete Jurídico.
3. É revogado o Despacho Interno n.° 22/2014, de 20 

de Março.

4. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 6 de Maio de 2014.

O Ministro, João Baptista Kussumua.
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SUMÁRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Presidente da República
Dccrcto Presidencial n.° 142/15:

Aprova as Instruções para a Elaboração do Orçamento Geral do Estado 

para o Exercício Económico de 2016 e o respectivo Manual. — Revoga 

toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma, 

nomeadamente o Decreto Presidencial n.° 96/14, de 6 de Maio.

Dccrcto Presidencial n.° 143/15:
Concede à Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa 

Pública (Sonangol - E.P.), os direitos mineiros para desenvolver 

e produzir hidrocarbonetos gasosos na área de concessão do 

Bloco 3/15 —ALG.

Decreto Presidencial n.° 144/15:
Nomeia os Oficiais Generais Américo Gaspar da Costa Santos para 

o cargo de Conselheiro do Ministro da Defesa Nacional, Jonatão 

Augusto Morais para o cargo de Conselheiro do Ministro da Defesa 

Nacional, Nassonc João para o cargo de Director de Gabinete do 

Ministro da Defesa Nacional, Martinho Francisco António para o 

cargo de Director Nacional de Vigilância Marítima do Ministério da 

Defesa Nacional, Manuel Neminsa Malufuene para o cargo de Director 

Geral da Empresa Nacional de Construção de Aeródromos e Estradas 

«AEROV1A, E.P.», Apolinário Pedro Gaspar para o cargo de Director 

de Gabinete do Secretário de Estado para a Política do Ministério da 

Defesa Nacional Casimiro Alfredo Juliana para o cargo de Director 

Nacional de Infra-Estruturas do Ministério da Defesa Nacional, 

Manuel de Carvalho Borges da Conceição para o cargo de Director 

Adjunto do Instituto de Defesa Nacional, Adriano Sebastião Visado 

para o cargo de Adido de Defesa junto da Embaixada da República de 

Angola na República dc Itália, Emídio Osvaldo Femandes para o cargo 

de Adido de Defesa junto da Embaixada da República de Angola na 

República da China, José Trindade Clementino para o cargo de Adido 

de Defesa junto da Embaixada da República de Angola na República 

da Tanzânia, Samuel Zinga Emília para o cargo de Adido de Defesa 

junto da República de Angola na República Portuguesa e Júlio Correia 

Quental Lourenço da Silva para o cargo de Adido de Defesa junto da 

República de Angola na República Federativa da Rússia.

Decreto Presidencial n.° 142/15
de 30 de Junho

O Orçamento Geral do Estado (OGE) é o instrumento 

programático aprovado por lei específica, de que se serve 

a Administração do Estado para gerir os recursos públicos, 

de acordo com os princípios da unidade, universalidade, 

anualidade e publicidade;

Havendo a necessidade de serem definidas as instruções 

para elaboração do OGE, para o exercício económico de 2016;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea 1) 

do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituição 

da República de Angola, conjugados com o artigo 19.° da Lei 

n.° 15/10, de 14 de Julho, o seguinte:

ARTIGO l.° 
(Aprovação)

São aprovadas as Instruções para a Elaboração do Orçamento 

Geral do Estado para o Exercício Económico de 2016 e o 

respectivo Manual, anexos ao presente Decreto Presidencial 

e que dele são partes integrantes.

ARTIGO 2.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

presente Diploma, nomeadamente o Decreto Presidencial 

n.° 96/14, de 6 de Maio.

ARTIGO 3.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e 

aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 

da República.

http://www.imprensanacional.gov.ao
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ARTIGO 4.°
(Entrada cm vigor)

O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data 

da sua publicação.
Apreciado pela Reunião Conjunta da Comissão Económica 

e da Comissão para Economia Real do Conselho de Ministros, 

em Luanda, aos 28 de Maio de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 25 de Junho de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

INSTRUÇÕES PARA A ELABORAÇÃO 
DO OGE PARA O EXERCÍCIO 

ECONÓMICO DE 2016

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Âmbito)

As presentes Instruções destinam-se a estabelecer as 
regras e procedimentos que devem observar os Órgãos do 

Sistema Orçamental e Unidades Orçamentais, no processo 

de preparação do OGE para o exercício económico de 2016.

ARTIGO 2.°
(Orçamento Geral do Estado)

O OGE é o instrumento programático aprovado por 

lei específica, de que serve a Administração do Estado e a 

Administração Autárquica, incluindo os correspondentes 

fundos e serviços autónomos, as instituições sem fins lucrativos 

financiadas maioritariamente por si e a segurança social, para 

gerir os recursos públicos, de acordo com os princípios da 

unidade, universalidade, anualidade, equilíbrio e publicidade, 

em que se estimam as receitas e se fixam os limites de despesa.

ARTIGO 3.°
(Sistema Orçamental do Estado)

I. O Sistema Orçamental do Estado é um subsistema 

do Sistema de Administração Financeira do Estado, cujo 

objectivo consiste em elaborar e manter actualízado o OGE, 

garantindo a aplicação dos princípios da legalidade, unidade, 

universalidade, anualidade, eficiência, eficácia, publicidade 

e equilíbrio, na obtenção e aplicação dos recursos públicos.
2.0 Órgão Central do Sistema Orçamental é o Ministério 

das Finanças.
3. São órgãos sectoriais do Sistema Orçamental os Órgãos 

de Soberania, os Ministérios, os Governos Provinciais, os 

Serviços de Inteligência, a Procuradoria Geral da República, 

a Comissão Nacional Eleitoral e demais órgãos do Executivo.

4. Ao Órgão Central do Sistema Orçamental compete coor

denar e supervisionar o processo de preparação dos orçamentos 

dos Órgãos do Sistema Orçamental e consolidar o projecto de 

OGE, com base nas várias propostas dos órgãos orçamentais, 

dentro dos prazos estipulados pelo calendário definido.

5. Aos Órgãos Sectoriais do Sistema Orçamental compete 

estabelecer directrizes sectoriais, instruções e procedimentos 
para a elaboração da proposta orçamental e consolidaras 
propostas orçamentais das respectivas Unidades Orçamentais.

6. Às Unidades Orçamentais compete coordenar o pro

cesso de elaboração da proposta orçamental no seu âmbito 
de actuação, integrando e articulando o trabalho dos seus 
Órgãos Dependentes.

ARTIGO 4.°
(Orçamento Preliminar)

1. O Orçamento Preliminar é um instrumento do processo 

de preparação do OGE, elaborado com base na avaliação dos 
programas e actividades, segundo uma escala de prioridades 

que permitem atingir os objectivos políticos máximos, médios 

e mínimos.
2. O Orçamento Preliminar é a base de fundamentação 

para o estabelecimento da necessidade de Limite de Despesa 

de cada Unidade Orçamental para o ano 2016.
3. Os Governos Provinciais devem, na elaboração das 

propostas orçamentais das respectivas Províncias, observa
rem o estabelecido nos artigos 4.°, 6.°, 12.° e 13.° do Decreto 

Presidencial n.° 30/10, de 9 de Abril.
4. As Missões Diplomáticas e Consulares devem remeter 

os respectivos Orçamentos Preliminares ao Ministério das 
Relações Exteriores para avaliação e tratamento na definição 

do Limite de Despesa.
5. As Representações Comerciais devem remeter os res

pectivos Orçamentos Preliminares ao Ministério do Comércio 

para avaliação e tratamento na definição do Limite de Despesa.
6.0 orçamento de funcionamento dos Adidos de Imprensa 

é parte integrante do orçamento das respectivas Missões 
Diplomáticas, pelo que as propostas de «Orçamento Preliminar» 

devem ser remetidas ao Chefe da Missão Diplomática.

7. As Missões Diplomáticas e Consulares e as Representações 
Comerciais que arrecadem receitas pelos serviços prestados 

devem remeter as respectivas «Previsões de Arrecadação de 

Receita», obedecendo a classificação económica da receita, 

ao Ministério das Finanças.

ARTIGO 5.°
(Necessidade dc Limite de Despesa)

1. Os Órgãos do Sistema Orçamental, com base nos respec

tivos Orçamentos Preliminares, devem solicitar na Plataforma 

Informática do Sistema Integrado de Gestão Financeira do 

Estado - SIGFE, a Necessidade de Limite de Despesa para a 
elaboração da proposta orçamental para o ano de 2016, das 

respectivas Unidades Orçamentais.
2. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem solicitar 

o Limite de Despesa para as Despesas de Funcionamento 
e Despesas de Apoio ao Desenvolvimento (Programas 

Específicos), obedecendo às respectivas Fontes de Recursos 

e Categorias de Despesas.
3. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem validar 

as Necessidades de Limite de Despesas na Plataforma 
Informática do SIGFE, anexando os ficheiros que contêm o
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Relatório de Fundamentação, a Previsão de Receitas Próprias 
e Consignadas, o Fundo Salarial com o pessoal em serviço, o 
Fundo Salarial para a Promoção do Pessoal e o Fundo Salarial 
para a Admissão do Pessoal.

4. As Unidades Orçamentais devem informar o Ministério 
das Finanças, através do Modelo de Arrecadação de Receitas 
Próprias e Consignadas, o valor de despesas a realizar com 
recursos oriundos de doações de organizações internacionais, 
a fim de ser atribuído o respectivo Limite de Despesa.

5. Na apresentação da fundamentação da Necessidade de 
Limite de Despesa, as Unidades Orçamentais devem apre
sentar os principais projectos a desenvolver, identificando os 
programas em que se inserem, de acordo com os objectivos 
estabelecidos no Plano Nacional de Desenvolvimento.

6. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem informar ao 

Ministério das Finanças, os usuários do SIGFE autorizados a 
efectuar o procedimento de validação da proposta orçamental.

7.0 Ministério das Finanças, como Órgão Central do Sistema 

Orçamental, deve consolidar as várias propostas dos órgãos 
orçamentais, nos prazos estipulados pelo calendário definido.

8. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem validar as 

alterações solicitadas ao Limite de Despesa na Plataforma 
Informática do SIGFE, anexando os ficheiros que contém o 
Relatório de Fundamentação, a Previsão de Receitas Próprias 
e Consignadas, o Fundo Salarial com o Pessoal em Serviço, o 
Fundo Salarial para a Promoção do Pessoal e o Fundo Salarial 

para a Admissão do Pessoal.
9. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem informar ao 

Ministério das Finanças os usuários do SIGFE autorizados 
a efectuar o procedimento de validação da Necessidade de 

Limite de Despesa.

CAPÍTULO II
Proposta Orçamental dos Órgãos de Soberania

ARTIGO 6.° 
(Limite dc Despesas)

1. Os Limites de Despesas de Funcionamento e Despesas 
de Apoio ao Desenvolvimento (Programas Específicos) dos 
Órgãos de Soberania para o ano 2016 são determinados com 

base nos grandes objectivos sectoriais e na Necessidade de 

Limite de Despesa, solicitadas no SIGFE.
2. Os Limites de Despesas referidos no número anterior 

são fixados para cada Órgão de Soberania, competindo aos 

respectivos titulares estabelecer o Limite de Despesas das 

respectivas Unidades Orçamentais, com base na proposta de 
limites elaborada pelo gabinete competente do órgão.

3. Na definição do Limite de Despesas das Unidades 
Orçamentais deve priorizar-se as actividades e projectos 

que garantam o funcionamento das actividades em curso, 

assegurar a correcta orçamentação dos contratos vigentes 
de aquisição de bens e prestação de serviços e garantir a 

afectação de recursos para o funcionamento das instituições 

superintendidas ou tuteladas.

4. O Ministro das Finanças deve, nos termos do n.° 2 do 
artigo 20.° da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho, avaliar com os 
Órgãos de Soberania os respectivos limites de despesas.

5. Os Órgãos de Soberania devem garantir o Limite de 

Despesas com o pessoal das respectivas unidades orçamentais 
que assegurem o pagamento integral em 2016 dos salários e 
subsídios dos efectivos em serviço em 2015.

6. Os Órgãos de Soberania devem apresentar as suas 

propostas de ajustamento dos limites, no prazo de 10 (dez) 
dias após a disponibilização dos limites no SIGFE.

7. As despesas devem ser inscritas em estrita observância 
do classificador orçamental em vigor.

ARTIGO 7.°
(Proposta Orçamental)

1. As Unidades Orçamentais devem proceder à elabo
ração das respectivas propostas orçamentais na Plataforma 
Informática do SIGFE com base no Limite de Despesas fixada 
pelo respectivo Órgão do Sistema Orçamental.

2. Os Órgãos de Soberania do Sistema Orçamental devem 

proceder à validação, no SIGFE, das propostas orçamentais 
das respectivas unidades orçamentais, procedimento através 
do qual é informado ao Ministério das Finanças sobre a 
conclusão do processo de preparação do órgão, aprovado 
pela entidade máxima.

3. Os Órgãos de Soberania do Sistema Orçamental devem 

informar ao Ministério das Finanças sobre os usuários do 
SIGFE autorizados a efectuar o procedimento de validação 
da proposta orçamental.

CAPÍTULO III
Proposta Orçamental dos Órgãos da Administração 

Central do Estado

ARTIGO 8.°
(Limite dc Despesas)

1. Os Limites de Despesas de Funcionamento e Despesas 

de Apoio ao Desenvolvimento (Programas Específicos) dos 
Órgãos da Administração Central do Estado para o ano 2016 

são determinados com base nos grandes objectivos nacionais e 
sectoriais do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 

e na Necessidade de Limite de Despesa, solicitadas no SIGFE.
2. Os Limites de Despesas referidos no número anterior 

são fixados para cada Departamento Ministerial e Órgãos 

Específicos do Executivo, competindo aos respectivos titulares 

estabelecer o Limite de Despesas das respectivas Unidades 
Orçamentais, com base na proposta de limites elaborados 

pelo Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, ou 

órgão equivalente.
3. Na definição do Limite de Despesas das Unidades 

Orçamentais deve priorizar-se as actividades e projectos em 

função das prioridades definidas nos programas sectoriais 

e provinciais, garantir o funcionamento das actividades em 

curso, assegurar a correcta orçamentação dos contratos vigen
tes de aquisição de bens e prestação de serviços e garantir a
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afectação de recursos para o funcionamento das instituições 

superintendidas ou tuteladas.
4.0 Ministério das Relações Exteriores para melhor avaliação 

e enquadramento das prioridades sectoriais deve, na fixação 
do Limite Global de Despesas das Missões Diplomáticas, 
interagir com o Ministério da Comunicação SociaL

5. O Ministro das Finanças deve nos termos do n.° 2 do 
artigo 20.° da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho, discutir com os 
Órgãos da Administração Central do Estado os respectivos 

Limites de Despesas.
6. Para inscrição no OGE de 2016, a Casa de Segurança dos 

Serviços de Apoio ao Presidente da República deve submeter 

â aprovação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional a 
Programação de Segurança Nacional para o ano 2016 dos 
Órgãos de Defesa e Segurança.

7. Os Órgãos da Administração Central do Estado devem 

garantir o Limite de Despesas com o pessoal das respectivas 
unidades orçamentais que assegurem o pagamento integral, 

em 2016, dos salários e subsídios dos efectivos em serviço 

em 2015.

8. As despesas relacionadas com direitos alfandegários, 

taxas de serviços aduaneiros e honorários pelo serviço de 
despacho resultantes de importações ao abrigo da execução de 

projectos de investimentos públicos, devem ser incorporados 

nas dotações destes e inscritas no Programa de Investimentos 

Públicos para o ano 2016.
9. Os Órgãos Sectoriais devem apresentar as suas pro

postas de ajustamento dos limites, no prazo de 10 dias após 

a disponibilização dos limites no SIGFE.

ARTIGO 9.°
(Elaboração da Proposta Orçamental)

1. Os Departamentos Ministeriais devem formular propostas 

de medidas de políticas e acções de governação, tendo em 

conta a Lei do OGE, os indicadores e limites definidos.

2. As Unidades Orçamentais devem proceder à elabo

ração das respectivas propostas orçamentais na Plataforma 

informática do SIGFE com base no Limite de Despesas fixado 
pelo respectivo Órgão do Sistema Orçamental.

3. As Missões Diplomáticas e Consulares devem proceder à 

elaboração das respectivas propostas orçamentais na Plataforma 

Informática do SIGFE, com base no Limite de Despesas fixada 

pelo Ministério das Relações Exteriores.
4. As Representações Comerciais devem proceder à ela

boração das respectivas propostas orçamentais na Plataforma 

Informática do SIGFE, com base no Limite de Despesas fixada 

pelo Ministério do Comércio.
5. As despesas que são realizadas com recursos oriundos 

de doações de organismos internacionais e as respectivas 

contrapartidas de recursos internos devem ser identificados 

na proposta orçamental através do respectivo acordo con

forme «Tabela de Acordos do OGE» e respectiva «Fonte 

de Recurso» («Doações» ou «Contrapartida de Doações», 

conforme aplicável).

6. As Unidades Orçamentais que detêm Contratos-Programas 

vigentes, ou pretendam a assinatura dos mesmos em 2016 devem 

acautelar nas respectivas propostas orçamentais, dotações 

orçamentais para o efeito na natureza económica das despesas 

«Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos».

ARTIGO I0.°
(Validação da Proposta Orçamental)

1. Os Órgãos da Administração Central do Estado devem 

proceder à validação, no SIGFE, das propostas orçamentais 

das respectivas Unidades Orçamentais, procedimento através 

do qual é informado ao Ministério das Finanças a conclusão 

do processo de preparação da proposta orçamental do órgão, 

aprovado pela entidade máxima.
2. Os Órgãos da Administração Central do Estado devem 

informar ao Ministério das Finanças sobre os «Usuários do 

SIGFE» autorizados a efectuar o procedimento de validação 

da Proposta Orçamental.

CAPÍTULO IV
Proposta Orçamental dos Órgãos da Administração 

Local do Estado

ARTIGO 11.°
(Limite dc Despesa)

1. Os Limites de Despesas de Funcionamento e Despesas 

de Apoio ao Desenvolvimento (Programas Específicos) dos 

Governos Provinciais para o ano 2016 são determinados com 

base nos grandes objectivos nacionais e sectoriais do Plano 

Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 e na Necessidade 

de Limite de Despesa, solicitada no SIGFE.
2. Os Limites de Despesa referido no número anterior do 

presente artigo são fixados para cada Governo Provincial, 

competindo aos respectivos titulares estabelecer o Limite de 

Despesa das respectivas Unidades Orçamentais, com base 

na proposta de limites elaborada pelo Gabinete de Estudos 

e Planeamento.

3. Na definição do Limite de Despesa das Unidades 

Orçamentais deve priorizar-se as actividades e projectos em 

função das prioridades definidas nos Programas Sectoriais e 

Provinciais, garantir o financiamento das actividades em curso, 

assegurar a correcta orçamentação dos contratos vigentes 

de aquisição de bens e prestação de serviços e garantira 

afectação de recursos para o funcionamento das instituições 

superintendidas ou tuteladas.

4. O Limite de Despesa dos Governos Provinciais engloba 

as Despesas de Funcionamento e as Despesas de Apoio ao 

Desenvolvimento cujo pré-cadastro deve ser proposto em 

quadro que ilustre para cada uma delas o objectivo do plano, 

o objectivo de política do Plano Nacional de Desenvolvimento 

2013-2017, a função e o programa para o qual concorre.

5. Na elaboração da proposta orçamental os Governos 

Provinciais devem assumir para os Sectores da Saúde e 

Educação despesas mínimas que correspondam às percentagens 

do período corrente.
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6. As Unidades Orçamentais das Administrações Municipais 
devem garantir os recursos mínimos para o funcionamento 
das Repartições Municipais de Saúde e de Educação.

7. Os Órgãos Locais do Sistema Orçamental devem garantir 

o Limite de Despesa com o pessoal das respectivas Unidades 
Orçamentais que assegurem o pagamento integral, em 2016, 
dos salários e subsídios dos efectivos em serviço em 2015.

8. As despesas relacionadas com direitos alfandegários, taxas 
de serviços aduaneiros e honorários pelo serviço de despacho, 
resultantes de importações ao abrigo da execução de projectos 
de investimento público, devem ser incorporadas nas dotações 
destes, inscritas no Programa de Investimentos Públicos.

9.0 Limite de Despesas dos Governos de Cabinda e do 
Zaire englobam, além das demais, as despesas que são supor
tadas com recurso às receitas fiscais referentes à exploração 
petrolífera realizada nos respectivos territórios, afectadas 
nos termos do n.° 1 do artigo 8.° do Decreto Presidencial 
n.° 30/10, de9deAbriL

10. O Limite de Despesas dos Governos Provinciais da 
Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico engloba, para além das 
demais, as despesas que são suportadas com recurso às receitas 
fiscais provenientes da exploração diamantífera realizada nos 
respectivos territórios, nos termos do definido nos n.os 1 e 2 
do artigo 9.° do Decreto Presidencial n.° 30/10, de 9 de AbriL

11. O Limite de Despesas dos Governos Provinciais 
e Administrações Municipais engloba, para além das 
demais, as despesas que são suportadas com recurso às 
receitas comunitárias.

ARTIGO 12.°
(Elaboração da Proposta Orçamental)

1. As Unidades Orçamentais devem proceder à elabo

ração das respectivas propostas orçamentais, na Plataforma 

Informática do SIGFE, com base no Limite de Despesa fixado 
pelo respectivo Órgão do Sistema Orçamental.

2. As despesas que são realizadas com recursos oriundos 

de doações de organismos internacionais e as respectivas 

contrapartidas de recursos internos devem ser identificadas 

na proposta orçamentai através do respectivo «Acordo», 

conforme Tabela de Acordos do OGE e respectiva Fonte de 

Recurso (Contrapartida de Doações ou Recursos Ordinários 

do Tesouro, conforme aplicável).

3. As Unidades Orçamentais que detêm Contratos-Programa 

vigentes ou pretendam proceder à assinatura dos mesmos em 

2016 devem acautelar nas respectivas propostas orçamentais, 

dotações orçamentais para o efeito na natureza económica da 

despesa Transferências para Instituições sem fins lucrativos.

4. Para correcta inscrição da despesa referida nos n.os 8 

e 9 do artigo anterior, devem os Governos Provinciais de 

Cabinda, Zaire, Lunda-Norte, Lunda-Sul e Moxico informar 

ao Ministério das Finanças, identificando, por ordem de 

prioridade, as despesas que pretendem realizar com recurso 

às respectivas fontes de financiamento.

ARTIGO 13.°
(Validação da Proposta)

1. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem proceder à 
validação, no SIGFE, das propostas orçamentais das respec
tivas Unidades Orçamentais, procedimento através do qual 
é informado o Ministério das Finanças sobre a conclusão do 
processo de preparação da proposta orçamental do órgão, 
aprovado pela entidade máxima.

2. Os Órgãos Locais do Sistema Orçamental devem 

informar ao Ministério das Finanças sobre os «Usuários do 
SIGFE» autorizados a efectuar o procedimento de validação 
da Proposta Orçamental.

CAPÍTULO V
Prazos para Elaboração do Orçamento Preliminar

ARTIGO I4.°
(Prazos)

1. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem proceder à 

elaboração dos respectivos orçamentos preliminares até ao 
dia 20 de Maio de 2015.

2. O Ministério das Finanças deve disponibilizar a fun
cionalidade do SIGFE para apresentação da Necessidade de 
Limite de Despesa, até ao dia 1 de Junho de 2015.

3. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem digitar no 

SIGFE a proposta da Necessidade de Limite de Despesa, até 
ao dia 15 de Junho de 2015.

4. As Propostas de Limites de Despesas para a elaboração 
do OGE para o ano 2016 devem ser apreciadas pela Comissão 
Económica do Conselho de Ministros até ao dia 31 de Julho.

5. O Ministério das Finanças deve disponibilizar os 
Limites de Despesas aprovados para o ano 2016 na Plataforma 
Informática do SIGFE, até ao dia 15 de Agosto 2015.

6. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem assegurar a 

elaboração dos orçamentos para o ano 2016 das respectivas 
Unidades Orçamentais na Plataforma Informática do SIGFE, 
até ao dia 8 de Setembro 2015.

7. A Casa de Segurança dos Serviços de Apoio ao Presidente 
da República deve submeter à aprovação do Conselho de 
Segurança e Defesa Nacional e remeter ao Ministério das 
Finanças a Proposta de Orçamento de Segurança Nacional 
para o ano 2016, até ao dia 13 de Julho.

8. O Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento 
Territorial deve remeter ao Ministério das Finanças o Programa 
de Investimentos Públicos aprovado para o ano 2016, para 
inscrição no OGE/16, até ao dia 22 de Setembro.

MEO — Manual De Elaboração Da Proposta 

Orçamental 2016

Apresentação
O presente Manual é um instrumento de apoio ao processo 

de preparação do Orçamento Geral do Estado e contem orien
tações gerais e específicas aos Órgãos do Sistema Orçamental 

e às Unidades Orçamentais.
Visando aprimorar constantemente o processo orçamental, 

o Manual trata da revisão das classificações orçamentais para o
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ano 2016, em especial as classificações económicas da receita 
e da despesa e a classificação de programas, com o objectivo 

de o Orçamento Geral do Estado refiectir a estrutura progra
mática do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017.

As orientações sobre elaboração do orçamento estão 
distribuídas por vários capítulos. Por seu lado, os capítulos 

subdividem-se em secções e subsecções ou por alíneas, para 
facilitar o acesso às orientações, sendo a paginação sequencial.

I. Introdução
O Orçamento Geral do Estado constitui o plano financeiro 

anual ou plurianual consolidado do Estado e deve refiectir os 
objectivos, as metas e as acções contidos nos instrumentos de 
planeamento nacional. A responsabilidade de elaboração do 
OGE recai sobre o Órgão Central do Orçamento (Ministério 
das Finanças), os Órgãos Sectoriais do Sistema Orçamental 
(Órgãos de Soberania, os Ministérios, os Governos Provinciais, 

os Serviços de Inteligência, a Procuradoria Geral da República, 
a Comissão Nacional Eleitoral e demais órgãos que constituem 
o Executivo), as Unidades Orçamentais — UO e as Unidades 
de Execução (Órgãos Dependentes — O D).

No âmbito do processo de modernização das finanças 
públicas, o Sistema Orçamental é um dos pilares deste pro
cesso de transformação, sendo que os processos conceituais 
e metodológicos, bem como operacionais, relacionados com 
a elaboração do Orçamento Geral do Estado vêm sendo 
aperfeiçoados nos últimos anos, principalmente desde o ano 

2010 com a aprovação da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho — Lei 
do Orçamento Geral do Estado.

Assim, a metodologia de elaboração do Orçamento Geral do 

Estado para o ano 2016 reitera os procedimentos introduzidos 
na elaboração do OGE-2015, nomeadamente o «Orçamento 

Preliminar» e a «Necessidade de Limite da Despesa», bem 
como a necessidade dos Órgãos do Sistema Orçamental 

informarem ao Ministério das Finanças os utilizadores do 

SIGFE habilitados a proceder à validação das Necessidades 
de Limites de Despesa e das Propostas Orçamentais.

Os limites orçamentais a serem observados pelas Unidades 

Orçamentais são estabelecidos com base nas necessidades de 
Limite de Despesas apresentadas pelos Órgãos do Sistema 
Orçamental. Assim, os Órgãos do Sistema Orçamental e as 

Unidades Orçamentais ficam com a prerrogativa de afectar esses 
limites entre os seus diversos Órgãos Dependentes, quer sejam 

da Administração Directa, quer sejam da Administração Indirecta 

(Institutos Públicos e Serviços Autónomos), contemplando-os 

de acordo com as prioridades da política sectorial.

Importa salientar que os limites de despesas dizem 
respeito a totalidade das despesas de cada Órgão do Sistema 
Orçamental, quer seja da Administração Central, quer seja 
da Administração Local. No caso das províncias, o Limite 
de Despesas fixado engloba as despesas a realizar com a 
utilização das receitas consignadas nos termos do Decreto 
Presidencial n.° 30/10, de 9 de Abril, pelo que é da responsa
bilidade dos Governos Provinciais a correcta orçamentação 
das correspondentes despesas.

Assim, a proposta de Orçamento Geral do Estado para o 
próximo exercício económico deverá possibilitar a avaliação 
das acções do Executivo, o redireccionamento da aplicação 
dos recursos para as áreas prioritárias e facilitar a sua com
preensão pela Assembleia Nacional, quanto ao destino que 
o Estado pretende dar às receitas a serem arrecadadas, em 
relação às despesas que se pretende realizar para atenderás 
necessidades das populações.

No âmbito da modernização das finanças públicas, estará 
disponível no site do Ministério das Finanças (wwwó.minfin. 
gv.ao), a recolha na Plataforma Informática do SIGFE da 
necessidade de Limite de Despesa e da proposta orçamental 
das Unidades Orçamentais.

2. Directrizes Gerais
As Propostas de Orçamento devem ser elaboradas, obe

decendo às seguintes directrizes:

1. A proposta orçamental é elaborada na Plataforma

Informática do Sistema Integrado de Gestão 

Financeira do Estado com base no Limite de 

Despesa Fixado.
2. As receitas devem ser estimadas de forma a abranger

todas as fontes, nomeadamente as próprias, as con

signadas e as advindas de doações e financiamentos, 

inclusive aquelas decorrentes de contrapartidas.

3. As despesas a realizar por conta de doações já rece

bidas ou a receber devem ser inscritas no OGE 

com a sua correspondente fonte de recursos, de 

modo a assegurar o princípio da universalidade 

orçamental.
4. As despesas a realizar devem ocorrer prioritariamente

por conta dos Recursos Próprios e dos Recursos 
Consignados, em detrimento dos Recursos Ordi

nários do Tesouro.
5. Devem ser obedecidas as prioridades do Executivo,

constantes do Plano Nacional de Desenvolvimento 

2013-2017, na elaboração das Propostas Orçamen

tais. Assim, os programas, projectos e actividades 

a realizar em 2016 devem contribuir para alcançar 

os objectivos programáticos do Executivo, tendo 

em conta o formato de «Orçamento Programa» 

do OGE, permitindo a avaliação de resultados 

com base em indicadores dos gastos realizados, 

previamente definidos.
6. A proposta orçamental consolidada de cada Órgão

Orçamental (somatório das propostas de todas 
Unidades Orçamentais e seus Órgãos Depen

dentes) deve respeitar o limite máximo (tecto) 

estabelecido para o seu conjunto de actividades 

e para o conjunto de projectos.

7. As despesas com o pessoal devem estar de acordo com

o quadro de pessoal em serviço na Instituição e o 

planeamento de efectivos. Deve ainda, apresentar 

claramente as necessidades de enquadramento de
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novos funcionários, de forma a permitir a sua ava
liação e autorização de admissões, nos termos do 
Decreto Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio.

8. Os Serviços e Fundos Autónomos e os Institutos
Públicos, ao proporem despesas a serem custeadas 
com Recursos Ordinários do Tesouro, devem con
siderar o limite máximo de 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor total da respectiva proposta 
orçamental, devendo os restantes 25% (vinte e cinco 
por cento) serem cobertos com recursos próprios, 
a fim de manterem a autonomia financeira. Em 
todas as situações em que a receita própria não 
garanta a cobertura de 25 % da despesa, cessa a 
autonomia financeira, passando o Instituto Público 
ou Serviço Autónomo a Órgão Dependente da 

Unidade Orçamental de Superintendência.
9. Todos os Sectores detentores de Receita do Estado

devem proceder à inscrição da previsão da receita 
a arrecadar no SIGFE, a qual constituirá uma base 

para o estudo de aumento do seu tecto orçamental.
10. A orçamentação de novas Unidades Orçamentais

ou Órgãos Dependentes fica dependente da exis

tência de um diploma que aprova a sua criação, 

da existência de valores acautelados no limite 
orçamental do Órgão de Superintendência e desde 

que a sua entrada em funcionamento não acarrete 

a necessidade de recrutamento excessivo de novos 

agentes, excepto para os casos referidos no Ponto 8.

11. Nos termos do Decreto n.° 31 /10, de 9 de Abril, o

Programa de Investimentos Públicos é elaborado 

pelo Ministério do Planeamento e do Desenvol

vimento Territorial, pelo que não constam do 

presente Manual, instruções sobre os projectos 

de investimentos públicos.

12. Entretanto, o Ministério do Planeamento e do

Desenvolvimento Territorial deve atempadamente 
articular com os Órgãos do Sistema Orçamental e 

o Ministério das Finanças a classificação funcio

nal e económica dos projectos aprovados para o 

Programa de Investimentos Públicos.
Compete ao Órgão Central do Sistema Orçamental coor

denar, consolidar e supervisionar a elaboração do Projecto 
de Orçamento Geral do Estado, bem como estabelecer as 
classificações orçamentais.

Compete aos Órgãos do Sistema Orçamental o seguinte:

1. Garantir o cumprimento dos prazos fixados para o

processo orçamental;
2. Estabelecer directrizes sectoriais e instruções para

a elaboração da proposta orçamental;
3. Coordenar a elaboração no SIGFE das propostas

orçamentais das respectivas Unidades Orçamentais;

4. Avaliar a adequação da estrutura programáticas das
propostas orçamentais das respectivas Unidades 
Orçamentais;

5. Proceder ao cadastramento dos projectos e actividades;
6. Avaliar as Necessidades de Limites de Despesas das

Unidades Orçamentais;
7. Avaliar as necessidades de admissão de novos agentes;
8. Validar no SIGFE a Necessidade de Limite de Des

pesa do Órgão;
9. Validar no SIGFE a proposta orçamental do Órgão. 

Compete as Unidades Orçamentais o seguinte:
1. Garantir o cumprimento dos prazos fixados para o

processo orçamental;
2. Coordenar a elaboração no SIGFE das propostas

orçamentais dos respectivos Órgãos Dependentes;

3. Avaliar a adequação da estrutura programática das
propostas orçamentais;

4. Solicitar no SIGFE, a Necessidade de Limite de
Despesa.

Compete aos Órgãos Dependentes garantir o cumprimento 

dos prazos fixados para o processo orçamental e elaborar a 
proposta orçamental no SIGFE.

3. Objectivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 
2013-2017

1. Objectivos Nacionais de Médio e Longo Prazos
O Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo 2013- 

-2017 deve pautar-se em consonância com o seu enquadramento 
estratégico, pelos seguintes Grandes Objectivos Nacionais:

1. Preservação da unidade e coesão nacional;
2. Garantia dos pressupostos básicos necessários ao

desenvolvimento;
3. Melhoria da qualidade de vida;
4. Inserção da juventude na vida activa;
5. Desenvolvimento do sector privado;
6. Inserção competitiva de Angola no contexto

internacional.
2. Políticas Nacionais de Desenvolvimento

O PND 2013-2017 integra políticas nacionais de desen
volvimento e respectivos programas de acção fundamentais 
para a sua implementação, apresentados a seguir.

2.1. Política de População
A População e o Homem Angolano não podem deixar de 

ser o ponto de convergência de todos os resultados, políticas 
e acções de promoção do desenvolvimento. A prossecução 
dos objectivos da Política de População será baseada, em 
particular, nas seguintes prioridades políticas:

a) Definir a Política de População, tendo em conta os
resultados do Recenseamento Geral da População 

e da Habitação em 2014;
b) Implementar uma Política de Valorização e Apoio à

Família, criando as condições económicas, sociais, 

culturais e políticas para que a família possa desem
penhar a sua função nuclear na sociedade, como



DIÁRIO DA REPÚBLICA
2712

unidade social base, com respeito da sua identi

dade, unidade, autonomia e valores tradicionais;

c) Aplicar uma Política de Igualdade de Género que
promova, para homens e mulheres, iguais opor
tunidades, direitos e responsabilidades em todos 

os domínios da vida económica, política e social;

d) Prestar serviços e desenvolver acções voltadas para
o atendimento das necessidades básicas do idoso, 

mediante a participação das famílias, da sociedade e 

de entidades governamentais e não-governamentais;

e) Garantir a protecção integral dos direitos da criança,
tendo em vista o desfrute pleno, efectivo e perma

nente dos princípios reconhecidos na legislação 

nacional e nos tratados internacionais de que o País 

é signatário, constituindo uma efectiva Agenda 

para a Defesa dos Direitos da Criança;

J) Integrar os Movimentos Migratórios, Intemos e Exter
nos, na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

e na Política Nacional de População.
2.2. Política de Modernização do Sistema de Defesa 

e Segurança Nacional
Os Objectivos Estratégicos da Política de Defesa e Segurança 

Nacional orientam-se, naturalmente, para a preservação 
da união e a coesão nacional, assegurando os pressupostos 
fundamentais da Defesa e da Segurança Nacional, interna 

e extema, como condição fundamental para a estratégia de 
reforço da democracia e da promoção do desenvolvimento 
nacional, bem como da inserção regional e mundial de Angola. 

A prossecução dos Objectivos da Política de Modernização do 
Sistema de Defesa e Segurança Nacional apresentados será 

baseada, em particular, nas seguintes prioridades políticas:

a) Rever a legislação fundamental sobre Defesa Nacio
nal e Forças Armadas;

b) Melhorar a qualidade e as capacidades técnicas,
operacional, logística e infra-estrutural das For

ças Armadas;

c) Elevar a qualificação técnica e profissional dos recur

sos humanos das Forças Armadas e melhorar as 

suas condições de vida;

d) Rever a legislação fundamental sobre Segurança e

Ordem Interna;

e) Garantir a segurança pública e a integridade e

controlo das fronteiras nacionais e combater a 

criminalidade;

j) Elevar a qualificação técnica e profissional dos recur

sos humanos das Forças de Segurança.
2.3. Política de Apoio à Reintegração Sócio-Económica 

de Ex-Militares
Os Objectivos Estratégicos da Política de Apoio à Reintegração 

Sócio-Económica centram-se na dignificação dos Ex-Militares, 

em reconhecimento à sua participação na Luta de Libertação 

Nacional e na Defesa da Pátria, assegurando, simultaneamente, a 
sua Reinserção Sócio-Económica e Profissional. A prossecução 

dos Objectivos da Política de Apoio à Reintegração Sócio- 
Económica de Ex-Militares será baseada, em particular, nas 
seguintes prioridades políticas:

a) Promover acções de reintegração económica e social
de ex-Militares de forma específica, através da 

formação e capacitação profissional;

b) Criar mecanismos adicionais de apoio às famílias
dos ex-Militares, de modo a garantir-lhes os 

meios necessários à manutenção das condições 

básicas de vida;

c) Assegurar a melhoria das condições de vida dos

Ex-Militares e suas Famílias;

d) Promover a alfabetização de Ex-Militares;

e) Garantir a formação e qualificação profissional de

Ex-Militares;

f) Promover o acesso de Ex-Militares à actividade

empresarial;

* g) Assegurar a reabilitação de Ex-Militares Portadores 

de Deficiência.
2.4. Política de Estabilidade e Regulação Macroeconómica 
A prossecução dos Objectivos da Política de Estabilidade 

e Regulação Macroeconómica será baseada, em particular, 

nas seguintes prioridades políticas:

a) Melhorar a coordenação das acções no âmbito da
política orçamental com as acções do âmbito da 

política monetária e cambial;

b) Conduzir uma política monetária que assegure a

estabilidade dos preços, sem perder de vista a 

estabilidade do sistema financeiro, em consonância 

com os objectivos de política económica e social, 

relativos ao crescimento económico;

c) Ancorar a despesa pública à melhoria tendencial do

Défice Primário não Petrolífero, assegurando o seu 

financiamento com recurso a fontes próprias de 

receitas ou por meio de endividamento a níveis 

que não comprometam a capacidade solvente do 

Estado;

d) Conduzir uma política cambial que permita um melhor

controlo e gestão da massa monetária e preserve o 
valor do Kwanza, convertendo a moeda nacional 

no único meio de pagamento de aceitação geral 

no mercado interno;

e) Reformular o posicionamento dos bancos de capitais

públicos, visando maximizar os seus activos e 

adequar o seu funcionamento aos objectivos das 

políticas públicas de fomento do empresariado 

nacional, de captação de poupança nacional, de 

financiamento dos investimentos públicos e de 

criação de empregos na economia.
2.5. Política de Reforma Tributária e das Finanças Públicas 
Os desafios que se colocam à política tributária angolana 

são grandes, nomeadamente para fazer face à reduzida capa
cidade de arrecadação de receitas e à incapacidade de alargar
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a base tributável, também pelo peso significativo que o sector 
informal tem na economia nacional. Assim, no período do 
plano, os principais objectivos consistirão na implementação 
de reformas do sistema tributário, da administração tributária, 
da justiça tributária, da tributação internacional e, ainda, da 
parafiscal idade. A prossecução dos Objectivos da Política de 
Reforma Tributária e das Finanças Públicas será baseada, em 
particular, nas seguintes prioridades políticas:

a) Desenvolver um sistema tributário mais eficiente
na arrecadação, mais simples e justa para o con
tribuinte, e ajustado ao actual desenvolvimento 
económico e social;

b) Introduzir mecanismos eficazes na cobrança, que
salvaguardem os direitos e garantias dos contri
buintes angolanos;

c) Implementar um serviço ao contribuinte de exce
lência, através do investimento nas tecnologias 
de informação e comunicação e da modernização 
das práticas, metodologias e processos;

d) Melhorar a qualidade e eficiência da administração
tributária, através do recrutamento e selecção de 
pessoal qualificado e realização de acções de for
mação contínua, a nível nacional e local, devendo 
ser criado o Instituto de Formação Tributária;

e) Harmonizar o sistema tributário angolano com outras
práticas internacionais, a nível regional e global, 
através da celebração progressiva de acordos 
de dupla tributação e da realização de acordos 
de cooperação com instituições e organismos 
internacionais.

2.6. Política de Promoção do Crescimento Económico, 
do Aumento do Emprego e de Diversificação Económica

Apesar dos esforços que têm sido desenvolvidos, a estrutura 
económica de Angola mantém-se pouco diversificada. Com 
efeito, o sector petrolífero representa ainda cerca de 45% na 
estrutura do PI B, 60% das receitas fiscais e ultrapassa os 90% 
das exportações, revelando a natureza vulnerável da economia 
em relação aos choques externos.

A situação antes descrita apela pela sua reversão, cujo 
desiderato se persegue no quadro do actual Plano, através da 
promoção da diversificação da estrutura económica, permitindo 
deste modo, o alargamento da base de crescimento e conse
quente aumento de emprego gerado em sectores intensivos 
de força de trabalho. A satisfação da procura de emprego 
deverá resultar da implementação das medidas de política do 
domínio da capacitação e valorização dos recursos humanos. 
Com isso, se espera alcançar o aumento do rendimento para 
distribuir melhor.

Neste quadro, o investimento público continuará a 
desempenhar um papel relevante no esforço do crescimento 
económico, funcionando como alavanca, enquanto o sector 
privado será o motor. Durante a execução do Plano será esti
mulado o desenvolvimento do sector privado e empresarial 
angolano. É no contexto desta política que se continuará a 
motivar o surgimento de um número crescente de micro, 
pequenas e médias empresas, bem como a consolidação dos 
grandes agentes empresariais.

2.6.1. Promoção e Diversificação da Estrutura Económica 
Nacional

O período de execução do Plano coincide com a etapa em 
que as bases para a intensificação do processo de diversificação 
da estrutura da economia se encontram em fase de consoli
dação, resultante do forte esforço de investimento público na 
reabilitação e desenvolvimento das infra-estruturas, bem como 
da criação de um ambiente macroeconómico favorável ao 
investimento privado no sector nào petrolífero. Para além do 
papel das infra-estruturas em reabilitação e desenvolvimento, a 
efectivação do processo de diversificação resultará, também, da 
implementação de uma política de apoio ao desenvolvimento 
dos vários sectores da economia nacional, que terá como 
consequência a criação de empregos.

A prossecução dos Objectivos da Política de Promoção e 
Diversificação da Estrutura Económica Nacional será baseada, 
em particular, nas seguintes prioridades políticas:

a) Promover a competitividade e o desenvolvimento
sustentável dos vários sectores da actividade eco
nómica, em linha com as políticas e prioridades 
para o desenvolvimento territorial;

b) Assegurar a coordenação entre os investimentos
públicos e privados, de forma a criar as condições 
necessárias para o desenvolvimento de agrupa
mentos industriais (clusters) e redes empresariais, 
aumentando o valor acrescentado e potenciando a 
criação de externai idades positivas para a economia.

2.6.2. Promoção do Emprego e Capacitação e Valorização 
dos Recursos Humanos Nacionais

Uma das consequências do processo de globalização é a 
grande mobilidade internacional da força de trabalho provo
cando, em consequência, um aumento da concorrência nos 
mercados de trabalho nacionais.

Para um País novo como Angola, que vive, neste momento, 
uma situação de desemprego relativamente elevado, que terá 
de ser significativamente reduzido, serão tomadas medidas 
que evitem que a força de trabalho estrangeira se apresente 
com privilégios em detrimento da nacional, quando se estiver 
perante o mesmo de nível de qualificações.

Por outro lado, os quadros nacionais devem ser constan
temente valorizados, pelo que serão tomadas medidas para 
remover situações em que quadros nacionais e estrangeiros, 
com as mesmas qualificações, categorias e funções, auferem 
salários significativamente diferentes.

A prossecução dos Objectivos da Política de Promoção 
do Emprego e Capacitação e Valorização dos Recursos 
Humanos Nacionais será baseada, em particular, nas seguintes 
prioridades políticas:

a) Incentivar a criação de emprego produtivo, qualifi
cado e remunerador para todos os angolanos em 

idade activa;
b) Elaborar e implementar a Estratégia Nacional de

Desenvolvimento de Recursos Humanos, abran
gendo todos os Níveis de Qualificação;
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c) Implementar o Plano Nacional de Formação de 
Quadros (PNFQ), como instrumento de execução 
da Estratégia Nacional de Formação de Quadros 

(ENFQ) e parte da Estratégia Nacional de Desen
volvimento de Recursos Humanos, e aperfeiçoar 
as medidas de política para que no curto/médio 

prazos os trabalhadores angolanos possam ocupar 
a maior parte dos postos de trabalho que exijam 

altas qualificações;
d) Incentivar a Formação Profissional ao Longo da Vida;

e) Estimular a Modernização da Organização do Trabalho.
2.6.3. Promoção do Empreendedorismo e do 

Desenvolvimento do Sector Privado Nacional
Reunidas as condições de base para incrementar os níveis 

de investimento privado, é importante concentrar as atenções 
nos actores do sector privado: os empreendedores e as empresas 
tendo em conta os objectivos da estratégia de desenvolvimento 
de longo prazo referidos no Quadro 5.1.

Considerou-se, também, o estabelecimento, transitório, 
de uma política económica estratégica, parcialmente pro- 
teccionista, que permita o desenvolvimento de indústrias 

nascentes, em complemento das políticas orientadas para o 
lado da oferta, relacionadas com as reformas estruturais do 
ambiente de negócios.

No que se refere ao regime aduaneiro, Angola possui 
uma tarifa aduaneira média baixa (em relação à média do 
continente), aderiu ao Protocolo Comercial da SADC, mas 
ainda não assinou o Acordo de Livre Comércio lançado pela 

Comunidade em 2008.

Entre as medidas tomadas nos últimos anos para promover o 
investimento privado, o desenvolvimento das micro, pequenas 

e médias empresas e o empreendedorismo, designadamente 
de base nacional, destacam-se, respectivamente, a Lei do 

Investimento Privado (Lei n.° 20/11, de 20 de Maio), o 

Regulamento da Lei n.° 30/11, de 13 de Setembro, sobre as 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, o Programa de Apoio 

ao Pequeno Negócio (PROAPEN) ou a implementação do 
Balcão Único do Empreendedor (BUE).

A prossecução dos Objectivos da Política de Promoção 
do Empreendedorismo e do Desenvolvimento do Sector 
Privado Nacional será baseada, em particular, nas seguintes 

prioridades políticas:

a) Apoiar o empreendedorismo e a formalização de

actividades económicas;

b) Promover alternativas de financiamento viáveis
para capital circulante e investimentos por parte 

de empresas nacionais;

c) Apoiar as actividades económicas nacionais

emergentes;
d) Apoiar as actividades económicas nacionais

estabelecidas;

e) Dotar o Instituto de Fomento Empresarial de capa
cidade técnica e institucional para cumprir com 

eficiência suas funções de fomento empresarial;

j) Concluir a Estratégia do Estado de financiamento à 
economia real;

g) Operacionalizar o Programa «Angola Investe» em 

todas as suas vertentes de intervenção e dotá-lo 

atempadamente dos recursos financeiros.

2.6.4. Apoio às Exportações
Um elemento importante para a sustentabilidade do processo 

de desenvolvimento de Angola reside no seu relacionamento 

com o exterior e na inserção competitiva da economia no 

contexto internacional. Para além de continuar a afirmar-se 

como centro produtor e exportador de energia, será necessário 

apostar na diversificação e no aproveitamento de nichos de 

mercado no comércio mundial. Essa linha de acção, de natu

reza estratégica, tem como seu principal objectivo descrito 

no Quadro 5.1.

Entre 2006 e 2010, as receitas das exportações de Angola 

cresceram 58,8%, tendo o Sector do Petróleo representado 

mais de 97% do total. Este aumento exponencial apenas foi 

contrariado em 2009, quando a crise internacional retraiu a 

procura e os preços do petróleo nos mercados internacionais, 

provocando uma queda das exportações superior a um terço. Em 

igual período, as receitas das exportações não petrolíferas, em 

que diamantes, gás, pedras ornamentais e minerais constituem 

os produtos mais significativos, caíram 9,8%.

A prossecução dos Objectivos da Política de Apoio às 

Exportações será baseada, em particular, nas seguintes prio

ridades políticas:

a) Desenvolver e implementar estratégias de expor

tação dirigidas aos mercados-alvo e a diferentes 

tipologias seleccionadas de empresas angolanas;

b) Conceber e implementar um programa de diploma

cia económica orientado para as exportações de 

produtos angolanos;

c) Desenvolver e promover uma imagem de marca

representativa de Angola no exterior.

2.7. Política de Repartição Equitativa do Rendimento 

Nacional e de Protecção Social
A melhoria da repartição do rendimento nacional é um 

desígnio nacional para a realização do qual, a política econó

mica e social do Estado deve estar dimensionada. Uma justa 

repartição da riqueza e do rendimento nacional é necessária, 

não só do ponto de vista económico como também do ponto 

de vista político e ético. A prossecução dos Objectivos da 

Política de Repartição Equitativa do Rendimento Nacional e 

de Protecção Social será baseada, em particular, nas seguintes 

prioridades políticas:

a) Actuar ao nível da formação e distribuição do ren

dimento, visando uma repartição justa da riqueza 

e do rendimento;

b) Implementar, de forma integrada, Programas de

Rendimento Mínimo e de outras formas de Pro

tecção SociaL



I SÉRIE-N.° 96-DE 30 DE JUNHO DE 2015 2715

2.8. Política de Modernização da Administração e 
Gestão Públicas

Com o restabelecimento da Paz em 2002, o processo de 
adequação da Administração Pública ao novo contexto político, 
económico e social ganhou um novo impulso, actuando no 
sentido de prestigiar a sua missão e contribuir para a normali
zação do País e para a segurança dos cidadãos. A longo prazo, 
a reforma da administração visa, pois, melhorar a governação 
e promovera Boa-Governação, assegurando a modernização 
das instituições e organismos públicos, a sua eficácia e 
eficiência e a qualidade dos serviços prestados, bem como 
apoiar o alargamento e o reforço da cidadania, fortalecendo 
as práticas que privilegiem a participação da sociedade, em 
todos os níveis de intervenção da Administração Pública.

No domínio da Administração Pública, as medidas de 
reforma que têm sido concretizadas no quadro do Programa 
de Reforma Administrativa em curso, nomeadamente o 
Programa de Desburocratização, em particular o Serviço 
Integrado de Atendimento ao Cidadão, e na introdução do 
critério da descriminação positiva na fixação das remunerações 
na Função Pública, irão gerar os seus principais resultados 
nos próximos anos.

A realização do Recenseamento Geral da População 
e Habitação e a difusão, atempada, dos seus resultados, 
serão um suporte para uma melhor e mais eficaz Política 
de Desenvolvimento.

A efectiva implementação do Sistema Nacional de 
Planeamento e do Sistema Estatístico Nacional serão contributos 
fundamentais para a melhoria da Gestão Pública.

A prossecução dos Objectivos da Política de Modernização 
da Administração e Gestão Públicas será baseada, em particular, 
nas seguintes prioridades políticas:

a) Construir uma Administração Pública baseada em
estruturas flexíveis e simplificadas, diversificada 
quanto a soluções organizacionais, adaptadas ao 
serviço a prestar;

b) Promover uma nova imagem da Administração
Pública, estimulando a cultura da qualidade, 
eficiência e desburocratização, que considere os 
cidadãos, as empresas e a sociedade civil como 
utente/cliente;

c) Aperfeiçoar políticas públicas em matéria de edu
cação, formação, emprego e remuneração dos 
recursos humanos para a Administração Pública 
e para a economia;

d) Implementar tecnologias de informação e comunica
ção nas diversas áreas da Administração Pública;

e) Consolidar o Sistema Nacional de Planeamento;
j) Melhorar a qualidade e oportunidade das estatísticas 

oficiais à disposição do Estado, das empresas e 
dos cidadãos.

2.9. Política Integrada para a Juventude
A juventude angolana tem merecido a maior atenção 

por parte do Estado, sendo os jovens considerados prota
gonistas da modernização, da mudança de mentalidades da 
reprodução social e da recuperação do atraso estrutural do 

País, constituindo, como tal, o maior potencial para o seu 
desenvolvimento. A prossecução dos Objectivos da Política 
Integrada para a Juventude será baseada, em particular, nas 
seguintes prioridades políticas:

a) Aumentar a empregabilidade dos jovens e ajustar
as qualificações dos jovens às necessidades do 
mercado de trabalho;

b) Melhorar as condições de saúde dos jovens;
c) Melhorar o acesso dos jovens a uma habitação

condigna;
d) Promover a participação dos jovens na democracia

participativa e no desenvolvimento social do País;
e) Adequar o quadro institucional às necessidades do

Sector.
2.10. Política de Promoção do Desenvolvimento 

Equilibrado do Território
A estratégia de desenvolvimento do território nacional 

reflecte as opções da estratégia Angola 2025, procurando 
combater os desequilíbrios territoriais existentes no País, 
através do desenvolvimento de uma rede de pólos de desen
volvimento, pólos de equilíbrio, plataformas de internacionali
zação e eixos de desenvolvimento, consolidados e potenciais, 
tendo em consideração os clusters considerados prioritários 
(alimentação e agro-indústria, energia e água, habitação e 
transportes e logística).

Correspondendo a áreas onde já existe potencial e dinâmicas, 
as intervenções públicas nos pólos e eixos de desenvolvimento 
serão fúndamentalmente catalisadoras e a sua rentabilidade 
social coloca-se numa perspectiva de médio e longo prazos. Os 
pólos de desenvolvimento do território angolano compreendem 
a Região Metropolitana de Luanda e o eixo Benguela-Lobito, 
a aglomeração urbana do centro do País composta pelas 
Cidades do Huambo e Kuito, o Pólo Industrial e Comercial de 
Cabinda, o Pólo Petroquímico e Siderúrgico do Soyo, um Pólo 
Urbano, Comercial e Cultural no Luena e um pólo logístico 
em Menongue. Os eixos de desenvolvimento, por seu lado, 
deverão permitir disseminar pelo território as externai idades 
positivas que resultam das economias de aglomeração geradas 
nos pólos, pelo que a estratégia de desenvolvimento do território 
assenta em quatro segmentos: o Corredor Luanda-Malanje, 
o eixo Porto Amboim-Benguela, o corredor correspondente 
ao percurso do Caminho-de-Ferro de Benguela até Huambo 
e Kuito, com prolongamento até Luena, e, confirmando-se a 
viabilidade de exploração de recursos minerais na Província 
do Uíge, um quarto eixo composto por Soyo — Mbanza 
Congo — Maquela do Zombo — Quimbele — Sanza Pombo.

Para as áreas onde o potencial e as oportunidades são 
reduzidos, preconiza-se o desenvolvimento de uma rede de 
pólos de equilíbrio ligados por corredores, tendentes a promover 
uma maior equidade territorial, tratando-se de áreas em que os 
efeitos só serão produzidos a prazo. Inserem-se nesta tipologia 

o corredor longitudinal constituído por três segmentos com 
dinâmicas de desenvolvimento variadas — Uíge-Malanje, 
Malanje-Huambo/Kuito e Huambo-Menongue-Mavinga,
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abrindo-se para o Botswana, bem como um corredor a leste 

articulando Dundo-Luachimo-Chitato, com Luena e Mavinga.

A prossecução dos Objectivos da Política de Promoção 

do Desenvolvimento Equilibrado do Território será baseada, 

em particular, nas seguintes prioridades políticas:

a) Estruturar o povoamento e criar uma rede de cidades

que suportem e dinamizem o desenvolvimento 

dos territórios de menor potencial;

b) Promover a criação de pólos de equilíbrio nas regiões

com menor nível de desenvolvimento económico 

e social;

c) Implementara Rede Nacional de Plataformas Logís

ticas e as Redes Nacionais de Transportes e de 

Acessibilidades.

6.11. Política de Reforço do Posicionamento de Angola 

no Contexto Internacional e Regional, em particular na 

União Africana e na SADC
A prossecução dos Objectivos da Política de Reforço 

do Posicionamento de Angola no Contexto Internacional 

e Regional, apresentados no Quadro V.l, será baseada, em 

particular, nas seguintes prioridades políticas:

a) Consolidar as relações com as instituições financei

ras internacionais;

b) Reforçar a posição geoestratégica de Angola na

região e no mundo.

3. Políticas e Prioridades para o Desenvolvimento Sectorial
Os Objectivos e suas prioridades para os Sectores Sociais, 

Económicos, de Infra-estruturas e Institucionais, constam dos 

quadros a seguir.

3.1. Sectores Sociais
- . • ~ . 7 r ■

EDUCAÇÃO
- _________________ - f

Objectivo
1 '■ „ j__ ■. zíZí. j.. Prioridades dos Objectivos Específicos

■./i. .... • __________ ____________________ ......................______________ .....................................................................................___________ ____________

1 Promover o desenvolvimento
1 humano e educacional, com base
1 numa educação e aprendizagem ao 

longo da vida para todos e cada um
1 dos angolanos

1. Aumentar a qualidade do Ensino a todos os níveis do sistema de Educação, dando atenção a capacitação do corpo docente e ao 
sistema de avaliação e das aprendizagens;
2. Atrair para o corpo docente todos os níveis do Sistema de Educação, pessoas com perfil Científico, Técnico e Pedagógico adequado;
3. Continuar com o processo de expansão da iníra-estrutura escolar do País a todos os níveis do sistema de educação c ensino e melhorar 
as condições das escolas existentes;
4. Prosseguir com a consolidação do sistema de educação e com as reformas em curso nos diferentes subsistemas e monitorar perma
nentemente a sua evolução através dc dispositivos tais como a formação dc professores, a gestão de currículos, o sistema dc avaliação 
das aprendizagens e o modelo de financiamento;
5. Assegurar a educação pré-escolar;
6. Garantir a obrigatoriedade e gratuidade da educação até ao 1 ciclo do Ensino secundário (9 anos de escolaridade);
7. Ampliar a taxa de escolarização no ensino primário, secundário, com a construção, expansão e apetrechamento de escolas e insti
tuições existentes;
8. Reforçar o programa de alfabetização de adultos;
9. Ampliar o ensino técnico c de preparação para o trabalho, através de centros de formação geridos em cooperação com entidades 
empresariais, em linha com as necessidades e prioridades do desenvolvimento nacional;
10. Aumentar a rede dc escolas primárias c secundárias do I ciclo;
11 .Garantir a fonnação e capacitação dos professores e dos gestores escolares;
12. Melhorar a organização e gestão administrativa e pedagógica das escolas públicas e privadas;
13. Reduzir as assimetrias sociais e territoriais no acesso ao sistema de ensino.

■ • ■ • ■ ■ ■■ ;..r.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

1 Objectivo
1

í
Prioridades de Objectivos Específicos

Promover o acesso de todos os 
angolanos a um emprego produtivo, 
qualificado, remunerador e social
mente útil e assegurar a valorização 

1 sustentada dos recursos humanos 

nacionais.

1. Promover o emprego dos jovens e apoiar a sua transição adequada do sistema de ensino para a vida activa;
2. Combater o desemprego de longa duração de adultos, em particular dos activos mais vulneráveis;
3. Incentivar o empreendedorismo c promover o desenvolvimento de pequenas e médias empresas;
4. Apoiar a aprendizagem e a formação ao longo da vida, actuando nas várias vertentes de aprendizagem, formação inicial, fonnação 
qualificante e na educação;
5. Promover a igualdade de género no acesso ao emprego e à formação profissional;
6. Reforçar a capacidade institucional do sistema de emprego e formação profissional.

1 ------ ■
ENSINO SUPERIOR

. .

Objectivo Prioridades de Objcctivos Específicos

Estimular e desenvolver um Ensino 
Superior de qualidade

1. Adoptar estratégias específicas de formação de quadros, ajustadas ao Plano Nacional de Formação de Quadros e com o Plano de 
Desenvolvimento de cada instituição de ensino superior, para cada uma das seguintes áreas: 1) Ciências da educação; 2) Ciências, 
engenharias e tecnologias; 3) Ciências médicas, ciências da saúde e tecnologias de saúde e 4) Ciências sociais e humanas, artes e letras;
2. Assegurar a nível do ensino superior, a fileira de ensino técnico-tecnológico;
3. Garantir a Formação de quadros gestores, docentes e pessoal técnico qualificado das Instituições de Ensino Superior;
4. Elaborar e implementar a estratégia de desenvolvimento para o Sector do Ensino Superior com base nos Planos dc Desenvolvimento 
das instituições de ensino superior;
5. Assegurar a eficiência dos serviços de inspecção administrativa, académica e pedagógica, dos serviços de avaliação das instituições 
de ensino superior e de acreditação dos cursos;
6. Adoptar estratégias específicas para a aquisição, manutenção e renovação de laboratórios, bibliotecas, oficinas e outras infra-estru- 

turas académicas;
7. Assegurar a reforma dos currículos e programas de ensino.
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F—;........ ................... , .... ....... . ' -----
SAÚDE

Objectivo Prioridades dos Objcctivos Específicos

Promover de forma sustentada o 
estado sanitário da população an
golana, assegurar a longevidade da 
população, apoiando os grupos soci
ais mais desfavorecidos e contribuir 
para o combale a pobreza

1. Aumentar a Esperança dc Vida à nascença
2. Melhorar o índice dc Desenvolvimento Humano e o alcance dos Objcctivos do Milénio;
3. Reduzir a mortalidade materna, infantil e infanto-juvenil, bem como a morbilidade e mortalidade no quadro nosológico nacional;
4. Melhorar a organização, a gestão c o funcionamento do Sistema Nacional dc Saúde, através da afectação dos recursos necessários e 
a adopção dc normas c procedimentos que aumentem a eficiência e a qualidade das respostas do SNS;
5. Melhorar a prestação de cuidados dc saúde com qualidade nas vertentes dc promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, refor
çando a articulação entre a atenção primária c os cuidados hospitalares;
6. Participar na transformação das determinantes sociais da saúde e promover as parcerias nacionais e internacionais em prol da 
redução da mortalidade materna e infantil e dos programas de combate às grandes endemias;
7. Operacionalizar a prestação dc cuidados de saúde a nível comunitário c em cada um dos três níveis da pirâmide sanitária, respon
dendo às expcctativas da população;
8. Adequar os recursos humanos aos objcctivos c metas c adoptar novas tecnologias de saúde;
9. Capacitar os indivíduos, famílias c comunidades para a promoção c protecção da saúde;
10. Acompanhar e avaliar o desempenho do Sector, através do SIS e estudos especiais.

F ’ '■ '■ • ■■ -............ ■■ ■ ■ ■■■■■-■ ■...... ■' : ,
HABITAÇÃO

■

Objectivo Prioridades dos Objcctivos Específicos

Garantir o direito a uma habitação 
condigna para todos os cidadãos, 
espccialmcnte para as camadas de 
menor poder aquisitivo e fomentar a 
habitação no quadro do realojamen
to c melhorar o saneamento básico 
das cidades

1. Consolidar o quadro-legal e institucional do sector da habitação;
2. Concluir a implementação do Programa de Urbanismo e Habitação;
3. Disponibilizar terrenos infra-estruturados e legalizados às famílias que pretendam construir casa própria em regime de auto-construção 
dirigida;
4. Promover o desenvolvimento sustentável do sistema urbano e do parque habitacional, com o fim de garantir a elevação do bem-estar 
social e económico da população mais carenciada;
5. Dar continuidade ao desenvolvimento das novas centralidades;
6. Prosseguir o processo de requalificação das cidades;
7. Fomentar a habitação no quadro do realojamento e melhorar o saneamento básico nas cidades e vilas.

ASSISTÊNCIA E REINSERÇÃO SOCIAL

Objectivo
í

Prioridades dos Objectivos específicos
■ , . ■■ ■ • ■ .

Contribuir activamentc para a 
redução da pobreza cm Angola, 
através da assistência aos grupos 
mais vulneráveis para a sua reinte
gração social e produtiva.

1. Estruturar um modelo dc financiamento da acção social do Estado, bem como o correspondente modelo de gestão;
2. Definir estratégias de mitigação do risco social, visando preparar os indivíduos, os agregados familiares c as comunidades para 
enfrentar a ocorrência de situações de risco social;
3. Banir a ameaça de minas, em todo o território nacional para assegurar o processo de reconstrução e desenvolvimento;
4. Criar o Banco dc dados de indicadores sociais do Sector,
5. Assegurar a formação e admissão de trabalhadores sociais, a nível médio e superior, bem como de técnicos de desminagem;
6. Promover a criação do Instituto de Serviço Social;
7. Garantir a criação do mecanismo de articulação, entre a protecção social de base e a protecção social obrigatória;
8. Implantar o Serviço de denúncia SOS-criança;
9. Criar o Observatório da Criança;
10. Assegurar a verificação e desminagem de vias rodoviárias, áreas úteis e dc impacto sócio-económico.

■
ANTIGOS COMBATENTES E VETERANOS DE GUERRA

t 1 4

Objectivo Prioridades dos Objectivos Específicos

Promover a dignificação dos 
antigos combatentes, veteranos da 
Pátria, em reconhecimento à sua 
participação na Lula de Libertação 
Nacional e na defesa da Pátria.

1. Resgatar a divida social para com os Antigos Combatentes c Veteranos dc Guerra, através do reconhecimento da sua importância c 
da geração de oportunidades para a sua reinserção na actividade produtiva do pais;
2. Assegurar a criação de mecanismos adicionais de apoio às famílias dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra, de modo a 
garantir-lhes os meios necessários à manutenção das condições básicas de vida, proporcionando-lhes uma vida digna, principalmente 
no que respeita à assistência medica e medicamentosa e à habitação.

FAMÍLIA E PROMOÇÃO DA MULHER

______

Objectivos Prioridades

Criação de condições económicas, 
sociais, culturais e políticas para que 
a família possa desempenhar a sua 
função nuclear na sociedade, como 
unidade social base, com respeito da 
sua identidade, unidade, autonomia 
c valores tradicionais.
Promoção dos direitos humanos das 
mulheres e a igualdade dc oportuni
dades c benefícios entre mulheres e 
homens em Angola.

1. Reforçar as capacidades institucionais do Ministério e parceiros;
2. Promover o empoderamento e auto-estima e a valorização da família e apoiar a geração de rendimentos e sustentabilidade 
económica;
3. Institucionalizar as questões de género e promover os direitos políticos, jurídicos, económicos, sociais e humanos das mulheres;
4. Influenciar a formulação de polilicas c programas e legislação de combate a violência e protecção e apoio as vítimas da violência;
5. Promover a disponibilidade e acesso dc serviços sociais c outros direitos a mulher rural c particulanmente às famílias mais vul
neráveis (chefiadas por mulheres, viúvas e portadoras de deficiência c infectadas e afectadas com o VIH e SIDA no meio rural).
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P' DESENVOLVIMENTO RURAL

Objectivo Prioridades

Promover o desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades 
rurais e camponesas, incremcntand 
de forma sensível os seus níveis 
de bem-estar c simultaneamente 
contribuir para a elevação dos 
níveis de segurança alimentar da 
população angolana e da erradicaçà 
da pobreza

1. Promover programas específicos c programas transversais para dar resposta aos problemas do mundo rural c estabelecer a corres
pondência entre a qualidade de vida dos centros urbanos e do meio rural;
2. Promover o desenvolvimento rural integrado;
3. Estimular a criação de organizações comunitárias que podem servir como instrumento de controlo social c de expressão das ncccssi- 

0 dades e capacidades das comunidades pobres para superar as barreiras do desenvolvimento económico c social;
4. Buscar maior eficácia da intervenção pública, privada e associativa na gestão do desenvolvimento rural;
5. Fortaleceras instituições a nível nacional, provincial c municipal para evitar sobreposições e criar uma capacidade institucional para 
monitorara qualidade ambiental;
6. Promover o desenvolvimento comunitário c da qualidade dc vida, assegurando a ligação entre as comunidades c a sociedade como 
um lodo;
7. Definir e promover projectos que contribuam para a melhoria da condição c integração da mulher rural no processo de descnvolvi- 

1 mento.
r '' .................... • ....................................... . ■ • ' \ y.:;,’ '.a

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
r . .....

Objectivos
1 u—:

Prioridades dos Objcctivos Específicos

Promover o avanço científico e 
tecnológico do País e adaptar, cria
tivamente, os conhecimentos cientí
ficos e tecnológicos disponíveis no 
mundo
Criar uma base nacional de inovação 
de produtos e processos

1. Implementar a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), como elemento fundamental da política de desen
volvimento nacional;
2. Formar c qualificar o Potencial Humano Cientifico c Tecnológico Nacional;
3. Criar infra-estruturas adequadas à produção, difusão c apropriação do conhecimento c da inovação;
4. Incentivar a criação de redes e parcerias, a nível intemo c internacional, de cooperação científica e tecnológica;
5. Promover a inovação, nomeadamenle a nível empresarial, através da inserção em redes de inovação nacionais e internacionais e do 

| desenvolvimento da inovação tecnológica c organizacional.

CULTURA

Objectivo Prioridades dos Objectivos Específicos

Promoção do acesso de todos os 
cidadãos aos benefícios da cultura 
sem qualquer tipo de discriminação, 
tomando em linha de conta as as
pirações dos diferentes segmentos 
da população, promovendo deste 
modo a liberdade de expressão e 
a mais ampla participação dos ci
dadãos na vida cultural do país, o 
fortalecimento livre e harmonioso 
da sua personalidade e o respeito dos 
usos e costumes favoráveis ao desen
volvimento, o que contribuirá para a 
consolidação da nossa identidade 
nacional, caractcrizada pela diversi
dade cultural

1. Promover o acesso ao ensino c uso das línguas nacionais de Angola cm todos os domínios, assim como as principais línguas dc 
comunicação internacional;
2. Implantar o sistema nacional de museus;
3. Implantar o sistema nacional de arquivos históricos;
4. Implantar o sistema de centros culturais;
5. Implantar o sistema nacional dc bibliotecas;
6. Implantar o sistema nacional de programas culturais municipais;
7. Promover a investigação etnográfica;
8. Promover o artesanato como fonte de rendimento para as comunidades.

DESPORTOS

Objectivo
... .>

Prioridades dos Objectivos Específicos
'. s - • ...... -1 .'■) . . V: . -

Promover a generalização da prática 
desportiva nas diferentes camadas 
da população, em particular os 
jovens e as mulheres, dando especial 
atenção ao desporto na escola.

1. Apostar na juventude, reconheccndo-a como o maior potencial de desenvolvimento c reconstrução do País;
2. Desenvolver e coordenar a actividade desportiva na vertente de alto rendimento, bem como apoiar, de forma sustentável, o aumento 
de praticantes de modalidades com resultados dc excelência a nível internacional;
3. Promover a prospecção c retenção dc novos talentos no domínio do desporto;
4. Promover o aumento da eficiência organizacional no movimento associativo c desportivo;
5. Promover acções de sensibilização para a pratica desportiva, incluindo o segmento dos portadores de deficiência;
6. Dotar as províncias de infra-estruturas e equipamentos para a prática desportiva de recreação, e actividades lúdicas;
7. Reforçar os mecanismos de articulação entre o desporto na escola e o de alta competição;
8. Assegurar, em articulação com instituições afins, a criação de institutos médios e superiores dc educação física c desporto.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Objectivo Prioridades dos Objectivos Específicos
• ■ , - - - •

1 
Materializar uma política que garan- \ 
ta a veículação de uma informação c 
plural, isenta, independente, respon- 3 
sável e que amplie as conquistas c
alcançadas no que concerne aos 4
direitos e garantias das liberdades de d 
expressão, no quadro dos ditames do 5 
Estado Democrático e de Direito. 6

e 
7

1. Edificar um sistema nacional dc comunicação social aberto, plural, competitivo, isento, independente, responsável e que contribua 
>ara o fortalecimento da democracia, alargando a cobertura mediática do território nacional;
>. Melhorar a prestação do serviço público dc informação, bem como promover espaços e conteúdos em línguas nacionais e programas 
iireccionados às populações rurais e públicos vulneráveis;
1. Impulsionar o estabelecimento de parcerias estratégicas entre o sector público e o privado, promovendo um sector audiovisual 
ompetitivo e aberto às iniciativas da sociedade civil;
L Melhorar a capacidade dos quadros do sector, de acordo com as tendências globais do jornalismo e os avanços registados no domínio 
las tecnologias de informação c comunicação;
. Assegurar a afirmação internacional de Angola, potencializando parcerias estratégicas com países e organismos internacionais;
. Promover o respeito pelos princípios de deontologia e éticas profissionais, relativos ao exercício da actividade e a liberdade de 

xpressão dos cidadãos;
. Apoiar e incentivar o surgimento e desenvolvimento da iniciativa privada nacional.
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3.2. Sectores Económicos
■---- —■—------- - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ *----------------------------------------------------------------------------- -

AGRICULTURA

Objectivo Prioridades

Promover o desenvolvimento 
integrado e sustentável do sector 
agrário tomando como referência o 
pleno aproveitamento do potencial 
dos recursos naturais produtivos e a 
competitividade do sector, visando 
garantir a segurança alimentar e o 
abastecimento intemo, bem como 
realizar o aproveitamento das opor
tunidades relacionadas aos mercados 
regional c internacional

1. Desenvolver uma agricultura competitiva, assente na reorientação da produção familiar para o mercado e no relançamento do sector 
empresarial;
2. Reabilitar c expandir as infra-estruturas de apoio à produção agro-pecuária;
3. Estimular práticas dc natureza associativa c empresarial no quadro dc estratégias integradas com vista ao desenvolvimento das 
fileiras dc produção agro-pecuária;
4. Alcançar a auto-suficiência dos produtos alimentares de base;
5. Relançar culturas dc rendimento com pcrspcctivas dc rentabilidade c com tradição no território, de forma a promover o aumento do 
rendimento dos produtores c das exportações nacionais;
6. Reduzir as importações e contribuir para a diversificação da actividade económica;
7. Promover a prática do regadio para o aumento da produtividade c competitividade da agricultura c como meio capaz de mitigar de 
forma efectiva os efeitos das mudanças climáticas;
8. Fortalecer o sistema de investigação agrária como instrumento para o desenvolvimento técnico, tecnológico e científico;
9. Promover a criação dc emprego e contribuir de forma significativa para o aumento dc rendimentos da agricultura familiar e para o 
relançamento do sector empresarial.

PESCAS

Objectivo
■

Prioridades
•

Promover a competitividade e o 
desenvolvimento da pesca industrial 
c artesanal de modo sustentável, 
contribuindo para a promoção de 
emprego, com o objectivo de com
bater a fome e a pobreza e garantir a 
Segurança Alimentar c Nutricional.

1. Aumentar a produção dc forma sustentável;
2. Combater a pesca ilegal, nos lermos recomendados pela FAO;
3. Investir em infra-estruturas de conservação dos produtos da pesca;
4. Desenvolver a aquicultura.

PETRÓLEOS

Objectivo Prioridades

Assegurar a inserção estratégica 
de Angola no conjunto dos países 
produtores dc energia c desenvolver 
o cluster do petróleo e gás natural, 
contribuindo para financiar o 
desenvolvimento da economia e sua 
diversificação.

1. Licitar novas concessões petrolíferas;
2. Reforçar o papel da Sonangol como empresa operadora;
3. Garantir a sustentabilidade da produção petrolífera;
4. Aumentar a capacidade de refinação de petróleo bruto;
5. Desenvolver a Indústria do Gás Natural;
6. Desenvolver a fileira do petróleo para apoiar a diversificação do Sector,
7. Promover a indústria petroquímica;
8. Promover investimentos em biocombustiveis a partir de culturas agrícolas seleccionadas, sem afcctar a oferta nacional de alimen
tos e a segurança alimentar;
9. Fomentar o aumento da participação de conteúdo nacional na indústria petrolífera;
10. Incrementar a inserção do empresariado nacional no Sector de Petróleo e Gás;
11. Capacitar os quadros do Sector através da formação, no Instituto Nacional dc Petróleos c Universidade dc Tecnologias e Ciên
cias.

GEOLOGIA E MINAS

Objectivo Prioridades

Promover o desenvolvimento do 
Sector, em bases sustentáveis, 
gerando empregos c contribuindo 
para o desenvolvimento territorial, 
diversificação produtiva e expansão 
da economia.

1. Diversificar a produção mineira (diamantes, ferro, cobre, ouro, fosfatos e rochas ornamentais);
2. Assegurar o reforço da base infra-estrutural geológico-mineira, como suporte para o desenvolvimento de novos projectos de 
mineração;
3. Controlar e fiscalizar de modo eficiente as actividades geológicas c mineiras;
4. Inserir a actividade diamantífera nas diferentes fases da fileira do diamante (prospecção, extraeção e joalharia);
5 Desenvolver parcerias estratégicas com grupos mundiais de reconhecida idoneidade nas áreas da lapidação, tendo cm vista o 
desenvolvimento destas actividades no território nacional;
6. Executar programas básicos, visando a cartografia temática dc cunho geológico, geotécnico e metalogénico.

INDUSTRIA TRANSFORMADORA

Objectivo
______

Prioridades

Promover o desenvolvimento do 
Sector da Indústria Transformadora, 
nomeadamente no contexto do 
cluster da alimentação e da diversi
ficação da economia nacional, em 
bases sustentáveis, contribuindo 
para a geração dc empregos, o 
aproveitamento de matérias-primas 
agrícolas e minerais, a distribuição 
territorial das actividades, o 
equilíbrio da balança comercial e a 
economia dc divisas.

1. Elaborar um «Programa de Industrialização de Angola» abrangente e com estratégias bem definidas para atingir os objectivos 
atribuídos ao MIND;
2. Estabelecer mecanismos formais de cooperação e compatibilização de políticas intcrscctoriais;
3. Reforçar as capacidades, competências e tecnologia ao dispor do MIND c dos seus Institutos;
4. Criar instituições e centros de tecnológicos e de formação para a indústria, cm particular para os subsectores prioritários da 
indústria;
5. Criar de «Centros de inovação e Competências», nomeadamente para as indústrias alimentar e agro-industrial, têxteis e con- 
fccçõcs, materiais de construção e madeira e mobiliário;
6. Concretizar os projectos em curso ou em arranque para a fileira têxtil;
7. Proceder à reestruturação, regulamentação jurídica e organização de processos de privatização de empresas industriais detidas 
pelo Estado;
8. Aumentar a contribuição da indústria transformadora para o Produto Intemo Bruto;
9. Apoiar a substituição competitiva das importações e fomentar as exportações;
10. Impulsionar o sector da construção civil e obras públicas através do aumento da produção da indústria de materiais de construção;
11. Criar um ambiente de sustentabilidade e de equilíbrio territorial no desenvolvimento industrial do País;
12. Dar continuidade à recuperação da produção industrial, através da criação de mecanismos, sobretudo financeiros, e de áreas 
industriais para a instalação de novas empresas industriais c viabilização das existentes.
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I COMÉRCIO

k
Objectivo

Prioridades

Promover e manter um conjunto 
de infra-estruturas logísticas, de 
circuitos comerciais e uma rede de 
distribuição que, possibilitando a re
alização dc excedentes de produção 
e o abastecimento de todo o terri
tório cm «inputs» produtivos e bens 
de consumo essenciais, contribuindo 
activamentc para a eliminação da 
fome e da pobreza, bem como para 
o desenvolvimento harmonioso do 
território e a valorização da posição 
geo-cstratégica dc Angola.

1. Promover a criação de centros logísticos que sirvam o duplo objectivo: articulação do território e de valorização da posição geo- 
cstratégica de Angola;
2. Aumentar as disponibilidades de produtos essenciais (cabaz dc compras básico) nos pontos dc venda, fomentando o comércio 
rural Regular a oferta dc bens do cabaz dc compras básico, funcionando como travão à actuação dc agentes especulativos c propor
cionado às famílias dc menores rendimentos, a segurança mínima na gestão dos respectivos orçamentos familiares;
3. Assegurar a existência dc reservas alimentares estratégicas c dc segurança cm níveis recomendados;
4. Promover o aumento relativo da comercialização de produtos dc origem nacional;
5. Promover a existência de uma rede comercial operativa, funcional c adequada às necessidades do mercado;
6. Reduzir e eliminar actuaçõcs monopolistas c oligopolistas.

HOTELARIA E TURISMO

Objectivo
L=»;ui—:~u-----—

Prioridades dos Objectivos Específicos
■ . - . . ...

Promover o desenvolvimento 
sustentável do Sector Hoteleiro e 
Turístico, valorizando o património 
histórico e arquitetónico, os recursos 
naturais, culturais, e contribuindo 
para a geração de rendimentos e 
emprego.

1. Elaborar um Plano Estratégico de Marketing c Promoção do Turismo cm Angola;
2. Criar as condições para promover e estimular o turismo privado;
3. Garantir o desenvolvimento dc uma política do turismo, concedendo a primazia aos interesses nacionais c cm especial a defesa do 
ambiente, do património cultural, e dos usos c costumes do povo angolano;
4. Garantir uma oferta turística diversificada que integre sol c praia, património cultural, desporto, amenidades ambientais, recreação 
e lazer,
5. Definir uma estratégia dc formação turística.

..........
AMBIENTE

Objectivo
•

Prioridades dos Objcctivos Específicos
- • ■ . . J• •.. • ■ . . • • ■ ■ ■

Contribuir para o desenvolvimento 
sustentável garantindo a preservação 
do meio ambiente e a qualidade de 
vida dos cidadãos

1. Assegurar a integração e a conciliação dos aspectos ambientais em todos os planos c programas dc desenvolvimento económico e 
social;
2. Desenvolver um sistema dc controlo de indicadores ambientais;
3. Inventariar e gerir as zonas húmidas nacionais;
4. Implementar programas nacionais sobre as alterações climáticas;
5. Implementar políticas de saneamento ambiental e garantira qualidade de vida das populações;
6. Implementar estratégias de gestão dos parques nacionais, reservas naturais integradas c áreas dc conservação;
7. Implementar e desenvolver a Estratégia Nacional de Resíduos Sólidos e Urbanos;
8. Promover a utilização de energias limpas e a adopção de tecnologias ambientais, designadamente nos sectores petrolífero, de gáse 
da indústria petroquímica.

3.3. Sectores de Infra-Estruturas
— ------------ :------- ;----- :------- —---- ;-----—-- ■---------- --------------- ------------7—------ ----------- ----- —---- ,------------ --------------- .------------ ;----

ENERGIA

Objectivos
:■ 

Prioridades dos Objectivos Específicos
. . ■ . . ■ ..

Aumentar e melhorar a qualidade do 
fornecimento de energia eléctrica, 
para satisfazer as necessidades de 
consumo induzidas pelo desenvolvi
mento económico e social do País. 
Utilizar os recursos energéticos 
nacionais de forma racional e com 
protecção ambiental.

1. Aumentar a capacidade de produção, com o recurso à recuperação e construção de novas centrais hidroeléctricas e tennoelcctricas;
2. Desenvolver a Rede Nacional de Transporte, com a reabilitação e construção de linhas c subestações, incluindo a interligação 
Norte-Centro-Sul;
3. Promover a reabilitação e a construção de redes de distribuição de energia eléctrica nas áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, com o 
recurso a soluções técnicas mais económicas.

■ . . ■ •
ÁGUAS

Objectivo Prioridades

Promover, em bases sustentáveis, 
o abastecimento de água potável 
à população e de água para uso 
no sector produtivo, bem como 
serviços adequados de saneamento 
de águas residuais.

1. Melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água tanto nas zonas urbanas como áreas suburbanas e nas zonas rurais;
2. Prosseguir a construção de pequenos sistemas e pontos de abastecimento de água e saneamento comunitário, nas áreas suburbanas 
e rurais;
3. Assegurar uma eficiente gestão na exploração dos sistemas dando continuidade a criação dc entidades vocacionadas para o efeito e 
mediante o desenvolvimento institucional do Sector,
4. Aplicar um sistema de tarifas adequadas que permita a cobertura dos custos de exploração e proteja os extractos populacionais 
mais vulneráveis garantindo a sustentabilidade do serviço público;
5. Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, prosseguindo com a criação dc entidades de gestão das bacias prioritárias e a 
elaboração dos respectivos planos directores.

■ ... ■
CONSTRUÇÃO

Objectivo
Prioridades dos Objectivos Específicos

-  . ——

Contribuir para o esforço de 
construção nacional, promovendo a 
reabilitação e a construção das infra- 
estruturas adequadas às necessi
dades do processo de desenvolvi

mento do País

1. Melhorar a circulação de pessoas e veículos;
2. Promover a realização de investimentos cm infra-estruturas, em coordenação com os demais sectores;
3. Aumentar e melhorar o nível técnico da mâo-de-obra nacional ligada à construção civil;
4. Executar grandes obras de engenharia;
5. Consolidar o quadro legal e institucional do Sector da Construção.
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■ ' 1 -----------—————
URBANISMO

Objectivo
s

Prioridades dos Objcctivos Específicos

Promover a requalificação, rea
bilitação c valorização dos centros 
urbanos c rurais, possibilitando a 
fixação ordenada das populações, 
bem como a dinamização e inler- 
acção dos espaços.

1. Elaborar instrumentos dc ordenamento do território, a nível provincial c municipal;
2. Regulamentar as actividades cartográficas c cadastrais c continuar o processo dc actualização c elaboração da cartografia nacional;
3. Assegurar o planeamento c controlo do uso e ocupação dos solos da zona costeira;
4. Dinamizar a implementação dos Programas de Requalificação Urbana c da Regularização das Reservas Fundiárias.

■
TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

I Objectivo
■ ■■ ' • ••

Prioridades

Garantir a 
disponibilidade, com eficácia e a 
custos baixos, de todas as formas dc 
troca dc informação entre os agentes 
económicos, c a difusão das mais 
modernas tecnologias de informação

1. Assegurar a expansão dc qualidade às infra-estruturas de suporte dc serviços dc informação c comunicação, em todas regiões do 
País a preços acessíveis;
2. Realizar uma prestação universal dos serviços postais, promovendo a integração nacional através de uma rede de estações multi
funcionais com serviços diversificados;
3. Adequar os serviços à prestação de utilidade pública, colocando ênfase nos aspectos operacionais, de ecumenicidade de infra
estruturas c de redes de observação, cm articulação com a investigação e desenvolvimento;
4. Promover o desenvolvimento da sociedade de informação, por meio do combate a exclusão digital e a expansão dos projectos de 
governação electrónica;
5. Assegurar a formação de quadros com qualidade.

TRANSPORTES

Objectivo Prioridades dos Objectivos Específicos
!:■-«s e■ .

Dotar o País de uma rede de 
transportes integrada e adequada 
aos objectivos de desenvolvimento 
nacional e regional, facilitador 
do processo dc desenvolvimento 
económico e polcnciador das políti
cas territorial e populacional

1. Estabelecer um sistema de formação e capacitação de quadros do Sector,
2. Reforçar o processo de prestação de contas nas empresas públicas do Sector e assegurar a profissionalização da sua gestão;
3. Desenvolver programas para a manutenção preventiva e conservação dos equipamentos disponibilizados para o Sector,
4. Consolidar a reestruturação do sector aéreo, viabilizando as operações das empresas do ramo;
5. Concluir o processo de modernização dos aeroportos e consolidar a regulação aeronáutica ao nível dos melhores padrões interna
cionais;
6. Concluir a reabilitação dos caminhos-de-ferro e efectuar a sua integração;
7. Consolidar a rede de transportes públicos de passageiros;
8. Concluir o relançamento sustentado da actividade marítima, a nível nacional e internacional;
9. Melhorar a segurança marítima e a fiscalização ao longo da costa angolana.

3.4. Sectores Institucionais
r ■ • ■ ■

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objectivos Prioridades de Objectivos Específicos

Prosseguir o interesse público, 
qualificando e fortalecendo o 
Estado; adaptar o papel do Estado à 
sua missão c capacidade de gestão; 
melhorar a governação c promover 
a boa govemância; prestar serviços 
adequados e de forma eficiente aos 
cidadãos e aos agentes económicos, 
melhorando a sua receptívidade c 
acolhimento; contribuir para o de
senvolvimento económico e social.

1. Promover uma nova imagem da Administração Pública;
2. Criar estruturas flexíveis, simplificadas e diversificadas de soluções organizacionais;
3. Implementar as tecnologias de informação e comunicação em todas as áreas da administração central c local, alargando o 
e-govermenr,
4. Valorizar os recursos humanos da Administração Pública, através dc soluções integradas de formação;
5. Aperfeiçoar e fortalecer os mecanismos de fiscalização em matéria de organização, funcionamento c actividade administrativa nos 
serviços públicos centrais e locais do Estado;
6. Melhorar e valorizar as condições de prestação do serviço público.

.. — ..
SEGURANÇA SOCIAL

Objectivo Prioridades dos Objectivos Específicos
■... a

Estabilizar uma nova gestão do 
risco social, cm que a intervenção 
do Estado visa assistir indivíduos, 
agregados familiares e comunidades 
a melhor gerir os riscos a que estão 
expostos, bem como apoiar aqueles 
que se encontram em situação de 
extrema pobreza.

1 .

1. Garantir o aumento da cobertura material dos trabalhadores por conta de outrem (invalidez e doença e acidente comum);
2. Promover o aumento da cobertura pessoal através da criação de regimes especiais para os trabalhadores domésticos e para trabal
hadores do sector rural;
3. Promover o alargamento da base de incidência das contribuições dos trabalhadores por conta de outrem;
4. Assegurar a melhoria das prestações;
5. Proceder à revisão do diploma da protecção na morte (pensão de sobrevivência e subsidio por morte);
6. Actualizar as bases de dados dos segurados, dos contribuintes e dos beneficiários;
7. Promover a melhoria contínua dos serviços do INSS.

... .......
JUSTIÇA

Objectivo
■ •

Prioridades dos Objectivos Específicos

Consolidar a reforma do sector 
da justiça, dando continuidade à 
política dc modernização c de infor
matização, assente nos princípios da 
desburocralização e simplificação 
de procedimentos, bem como na 
proximidade dos serviços junto das 
comunidades, garantindo o acesso 
dos cidadãos ao direito e à justiça, 
colocando o sistema dc justiça ao 
serviço dos direitos humanos

1. Combater a criminalidade, o crime económico organizado, as associações criminosas, as redes de tráfico de crianças, de pessoas e 
dc órgãos e dc drogas;
2. Rever a organização judiciária, tendo em consideração variáveis demográficas, sociais e económicas das províncias, bem como a 
necessidade de se garantir uma maior proximidade dos tribunais aos cidadãos, a melhoria da celeridade e eficácia da justiça;
3. Promover o acesso dos cidadãos ao direito e à justiça, através de Defensores Públicos e de Advogados, no âmbito do patrocínio e 
assistência judiciária, ou dc entidades, públicas e privadas, que actuam fora do sistema judicial, enquanto facilitadores da informação 
jurídica, da consulta jurídica e da prevenção e resolução de litígios;
4. Reformular a actual arquitectura processual cm matéria civil, administrativa e penal, simplificando-a c desburocratizando-a;
5. Implementar, em parceria com a sociedade civil, acções e medidas de promoção dos direitos humanos, criando ou apoiando e 
aprimorando, para o efeito o funcionamento dos organismos indispensáveis à promoção dos direitos humanos;
6. Assegurar a cidadania plena, através da universalização do registo civil de nascimento e ampliação do acesso á documentação 
básica, como o bilhete de identidade.
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___...... - - --- ---------------------■ ...... .................. -■■■■..............- .....

ORDENAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Objectivo Prioridades dos Objcctivos Específicos
_________ - __________________x*----------------- ■■----------------- ------- —-------i------------—■---------------‘:------------------- ------------_l------- ----------------------—-----------

Garantir uma eficaz prestação dos 
serviços no âmbito da Governação 
Local e melhoria da gestão pública 
inclusiva cm prol do desenvolvi
mento e redução da pobreza

1. Assegurar reformas da Governação Local, garantindo o fornecimento eficiente e efectivo de serviços públicos dc qualidade c cm 

quantidade suficientes;
2. Promover sistemas de financiamento local assentes no aumento da cobertura e melhoria da qualidade das infra-estruturas públicas 
c serviços públicos básicos nos municípios c autarquias;
3. Fortalecer as Capacidades Institucionais, Técnicas e Humanas para uma governação local mais eficiente c cfcctiva com maior 
destaque para a fonnação dos agentes autárquicos a todos os níveis;
4. Promover o Reforço de Políticas c Quadro Técnico-Institucional no domínio da Dcsconccntração c Descentralização, assente na 
melhoria dos mecanismos de Coordenação, Monitoria c Avaliação dos programas, projectos c acções dc desenvolvimento local;
5. Criar as Autarquias Locais, e apoiar a organização c funcionamento dos órgãos e estruturas da Administração Autárquica;
6. Garantir a construção das infra-estruturas autárquicas (palácios e câmaras ou Assembleias Municipais), bem como a produção dc 
diplomas legais com maior realce a lei das autarquias locais e do poder tradicional.

SECTOR EMPRESARIAL PÚBLICO

Objectivo Prioridades dos Objectivos Específicos
• ——

Transformar as empresas do Sector 
Empresarial Público cm instrumen
tos efectivos para a estratégia de 
desenvolvimento e diversificação da 
economia

1. Aprovação do novo pacote legislativo do Sector Empresarial Público;
2. Regularização e conclusão dos processos dc privatização;
3. Redimensionamento do sector por via da privatização, liquidação, extinção, fusão de empresas públicas;
4. Regularização (saneamento) dos passivos (incluindo passivos contingentes) das empresas públicas;
5. Melhorar a governação corporativa e, por consequência, o desempenho económico e financeiro das empresas públicas, assim 
como o nível e qualidade dos respectivos processos de prestação de contas;
6. Optimizar os mecanismos de subsidiação da economia e outros apoios financeiros prestados pelo Estado às Empresas do Sector 
Empresarial Público;
7. Melhorar o Reforço Institucional e condições de instalação e de trabalho do Instituto para o Sector Empresarial Público;
8. Regularização do mandato dos órgãos sociais das Empresas Públicas e da sua situação jurídica.

SISTEMA ESTATÍSTICO NACIONAL

Objectivo
■

Prioridades dos Objectivos Específicos

Promover a produção e difusão, de 
forma continuada da informação 
estatística oficial, em 
conformidade com a Lei do Sistema 
Estatístico Nacional e dentro dos 
padrões internacionais

1. Consolidar a elaboração das Contas Nacionais Anuais, com a assistência técnica Internacional;
2. Melhorar a oportunidade e consolidar e aumentar a produção estatística sobre as Estatísticas de Preços índice de Preços no Consu
midor, índice de Preços no Consumidor Nacional, índice de Preços no Consumidor Agregado e índice de Preços Grossista;
3. Melhorar a oportunidade na elaboração regular dos Boletins Trimestrais das ECE e do Anuário Estatístico a nível nacional
4. Realizar o inquérito Anual Harmonizado às Empresas para disponibilizar os resultados às Contas Nacionais;
5. Fornecer informação necessária através de um sistema «automatizado» que permita registar os dados sobre as estatísticas vitais e 
sociais;
6. Criar um Sistema de Indicadores da Criança Angolana;
7. Assegurar as Estatísticas do Trabalho e Salários;
8. Publicar Perfis Sócio-Demográficos;
9. Assegurar a conclusão do Edifício Sede do INE;
10. Garantir a Implementação dos SPINE- Serviços Provinciais do INE e a construção dos seus edifícios.

4. Directrizes Específicas

1. Na elaboração do Orçamento Preliminar os Órgãos do 
Sistema Orçamental devem observar o seguinte:

L Estabelecer as políticas orçamentais do Sector;
ii. Elaborar a classificação funcional-programática 

consistente com as políticas sectoriais e sua 
organização administrativa, desagregando todos 
os programas e detalhando pormenorizadamente 
todas as actividades que podem ser identificadas;

iii. Assinalar o grau de importância de cada tarefa, 
actividade e programa, fixando três níveis (Alta, 
média e baixa);

iv. Quantificar os produtos finais e intermédios a 
levar a cabo mediante a execução dos programas 
e actividades;

v. Projectar em quantidades físicas e financeiras 
os bens e serviços que devem ser financiados 
para alcançar o nível de prestação de serviço 
em cada uma das actividades e programas; e

vi. Efectuar o cálculo de recursos próprios, ou 
afectados, que serão destinados a financiar a 

prestação de serviço da Unidade Orçamental, 
incluindo as doações a que potencialmente 
poderão aceder.

2. Os Órgãos do Sistema Orçamental, com base nos res
pectivos Orçamentos Preliminares, devem solicitaron-lineno 
Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado-SIGFEa 
«Necessidade de Limite de Despesa», para a elaboração da 
proposta orçamental para o ano 2016, obedecendo as respec
tivas «Fontes de Recursos» e «Categorias de Despesa», para 
os seguintes tipos de despesa:

i. Despesas de Funcionamento — São despesas
permanentes das instituições públicas inscritas 
nas respectivas actividades básicas; e

ii. Despesas de Apoio ao Desenvolvimento 
são despesas das Unidades Orçamentais que 
contribuem, directa ou indirectamente, para 
o Desenvolvimento.

3. As Despesas de Apoio ao Desenvolvimento são des
pesas de programas específicos, projectos (que não sejam de 
investimento), ou acções que, uma vez concluídos, não dão 
origem a despesas de funcionamento correntes permanentes, 
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podendo entretanto nalguns casos reforçar, ou contribuir, para 
a rendibilização do investimento em capital fixo. Deste modo, 
são consideradas como despesas de apoio ao desenvolvimento, 
por exemplo, as seguintes:

i. Projectos específicos nas áreas da saúde, educação,
assistência social e outros sectores sociais que 
não envolvam investimentos em imóveis ou 
apetrechamento em equipamentos e maquinarias;

ii. Projectos de assistência técnica;
iii. Programas de formação (Deve estar organizado 

sobre a forma de projecto com custo, duração, 
indicadores e metas);

iv. Projectos de informatização de serviços, rela
tivamente a aquisição de software e criação 
de redes;

v. Acções de divulgação ou sensibilização, visando
a adopção de boas práticas;

vi. Despesas com a extensão rural (assistência 
técnica, formação, divulgação de boas práticas).

4. Tendo em conta que a abordagem privilegiada no 
PND 2013-2017 assume a natureza programática e, por 
conseguinte, as actividades, acções e projectos concorrentes 
para a sua implementação são concretizados sob a forma de 
Programas Fundamentais de Acção, toma-se imperioso que 
as Despesas de Apoio ao Desenvolvimento se configurem 
em conformidade com os programas que constam no Plano 
Nacional de Desenvolvimento 2013-2017.

5. No processo de validação, no SIGFE, da Necessidade de 
Limite de Despesa, será solicitado que se anexe os ficheiros, 
em Excel, Word ou FDF, contendo as seguintes informações:

6. No processo de fundamentação, no SIGFE, da Necessidade 
Adicional de Limite de Despesa, será solicitado que se anexe 
os ficheiros, em Excel, Word ou FDF, contendo as seguin

tes informações:
i. Relatório de fundamentação da Necessidade de

Limite de Despesa, no qual deve constar os 
principais objectivos do Sector, em conformidade 

com o Plano Nacional de Desenvolvimento 

2013-2017, elementos de suporte dos valores 

solicitados por categoria de despesa (bases 

de cálculo), as prioridades estabelecidas, a 

ordem de prioridade dos projectos propostos 
nas despesas de apoio ao desenvolvimento e 

respectivos resultados a alcançar;
ii. Previsão de Receitas Consignadas e Próprias, 

conforme modelo;

iii. Fundo Salarial com o Pessoal em Serviço, 

conforme modelo;
iv. Fundo Salarial para a Promoção do Pessoal, 

conforme modelo;

v. Fundo Salarial para a Admissão de Pessoal, 

conforme modelo; e

vi. Cópia do Diploma Legal de novas instituições 
a inscrever no OGE-2016, como Unidade 
Orçamental ou Órgão Dependente.

7. A base de dados do SIGFE, para a recolha das propostas 
orçamentais, será aberta com o tecto global do Órgão do 

Sistema Orçamental disponibi 1 izado e as células orçamentais 
do exercício económico de 2015 da actividade básica e com 
valores «Zero», sendo que, cada Unidade Orçamental, em 
função das despesas a propor para o ano 2016, poderá criar 
«Novas Células Orçamentais» no momento da elaboração da 
proposta orçamental, no SIGFE.

8. A fixação dos Limites de Despesa toma por base a 
observação dos valores da execução orçamental dos órgãos 
nos últimos dois anos combinados com os grandes objectivos 
nacionais e sectoriais do Plano Nacional de Desenvolvimento 
2013-2017 e as «Necessidade de Limite de Despesa» solici
tadas no SIGFE.

9. Os Limites de Despesa são fixados, segundo a classificação 
institucional, aos Órgãos do Sistema Orçamental seguintes:

i. Órgãos de Soberania;

ii. Departamentos Ministeriais;
iii. Governos Provinciais;
iv. Procuradoria Geral da República;
v. Comissão Nacional Eleitoral;
vi. Secretariado do Conselho de Ministros;
vil. Serviços de Inteligência e Segurança do Estado;
viii. Serviço de Inteligência e Segurança Militar,
ix. Serviço de Inteligência Externa;
x. Inspecção Geral da Administração do Estado;
xi. Gabinete de Obras Especiais; e
xii. Gabinete de Gestão do Polo de Desenvolvimento 

Turístico do Futungo de Belas.
10. A reafectação do Limite de Despesas pelas Unidades 

Orçamentais é feita segundo proposta elaborada pelo Gabinete 
de Estudos, Planeamento e Estatística ou Órgão equivalente, 
aprovada pelo Titular do Órgão. Considerando a escassez 
de recursos, cada Órgão Sectorial ou Provincial do Sistema 

Orçamental observará, no processo de atribuição de Limite 
de Despesa, pela melhor distribuição, tendo em vista as 
prioridades e a qualidade do gasto.

11. As Unidades Orçamentais, igual mente, devem reafectar 
o Limite de Despesa pelos respectivos Órgãos Dependentes.

12. Na reafectação do Limite de Despesa deve priorizar- 
-se as actividades e projectos em função das prioridades 
definidas nos Programas Sectoriais e Provinciais, garantir o 
financiamento das actividades em curso, assegurar a correcta 
orçamentação dos contratos vigentes de aquisição de bens e 
prestação de serviços e garantir a afectação de recursos para 
o normal funcionamento das instituições superintendidas.

13. As despesas relacionadas com direitos alfandegários, taxas 
de serviços aduaneiros e honorários pelo serviço de despacho, 
resultantes de importações ao abrigo da execução de projectos 
de investimento público, devem ser incorporadas nas dotações 
destes, inscritas no Programa de Investimentos Públicos.
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14. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem garantir o 

Limite de Despesa com o pessoal que assegure o pagamento 
integral em 2016 dos salários e subsídios dos efectivos 

em serviço.
15. As Missões Diplomáticas e Consulares devem elaborar 

as respectivas Propostas Orçamentais no SIGFE, com base no 
Limite de Despesa fixado pelo Ministério das Relações Exteriores.

16.0 orçamento de funcionamento dos Adidos de Impressa 
é parte integrante do orçamento das respectivas Missões 
Diplomáticas, pelo que a sua orçamentação obedece aos 
procedimentos gerais de elaboração da proposta orçamental. 
Para solicitação da Necessidade de Limite de Despesa, os 

Adidos de Imprensa devem remeter as respectivas propostas 
de «Orçamento Preliminar» ao Chefe de Missão. O Ministério 
das Relações Exteriores, para melhor avaliação e enquadra
mento das prioridades sectoriais, deve, na fixação do Limite 
Global de Despesa da Missão Diplomática, interagir com o 
Ministério da Comunicação Social.

17. As Representações Comerciais devem remeter os 
respectivos «Orçamentos Preliminares» ao Ministério do 
Comércio para avaliação e tratamento com o Ministério das 

Relações Exteriores, na definição do Limite de Despesa.

18. As Representações Comercias devem elaborar as res
pectivas propostas orçamentais no SIGFE, com base no Limite 

de Despesa atribuído pelo Ministério das Relações Exteriores.

19. As Unidades Orçamentais devem informar através do 

Modelo de Arrecadação de Receitas Próprias e Consignadas, 

o valor de despesas a realizar com recursos de doações de 

organizações Internacionais, a fim de ser atribuído o respectivo 

Limite de Despesa.

20. As despesas a realizar com recursos de doações de 

organismos internacionais e as respectivas contrapartidas 

de recursos internos devem ser identificadas na proposta 

orçamental através do respectivo «Acordo», conforme 

Tabela de Acordos do OGE e respectiva «Fonte de Recurso» 

(«Contrapartida de Doações» ou «Recurso Ordinários do 

Tesouro», conforme aplicável). Nas situações em que se trate 

de um Organismo Internacional cujo acordo não exista, deve 

ser proposto o cadastramento na Tabela, à Direcção Nacional 

do Orçamento do Estado.

21. As Unidades Orçamentais que detêm contratos- 

-programa vigentes ou pretendam proceder a assinatura dos 

mesmos em 2016, devem acautelar nas respectivas propostas 

orçamentais, dotações orçamentais para o efeito na natureza 

económica da despesa «Transferências Para Instituições Sem 

Fins Lucrativos».
22. Os Órgãos do Sistema Orçamental devem proceder 

on-line no SIGFE, a validação no SIGFE das Propostas 

Orçamentais das respectivas Unidades Orçamentais, proce

dimento bastante e suficiente para o Ministério das Finanças, 

considerar como a versão final do orçamento e aprovado pela 
«Entidade Máxima» do Órgão.

23. Os Órgãos de Soberania, os Ministérios, os Governos 

Provinciais, os Serviços de Inteligência, a Procuradoria Geral 

da República, a Comissão Nacional Eleitoral e demais órgãos 

que constituem o Executivo devem informar ao Ministério 

das Finanças 2 (dois) «Usuários do SIGFE» autorizados a 

efectuar o procedimento de validação da Proposta Orçamental.

5. Tabela Orçamentais
5.1. Tabela de Fontes de Recursos

CÓDIGO DESIGNAÇÃO

01 Recursos Ordinários do Tesouro

02 Recursos Consignados - Local

03 Recursos Consignados - Petróleo

04 Recursos Consignados - Diamantes

05 Recursos Consignados - Diversos

06 Recursos Ordinários - Contrapartida de Doações

07 Recursos Próprios

08 Bónus da Exploração do Petróleo

09 Alienação de Bens

10 Privatização de Empresas

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro

12

13

Resultado do Banco Central

Reversão de Exercícios Anteriores

Financiamentos Internos

Títulos e Bilhetes do Tesouro Nacional15

14

Financiamento Extemo

Doações
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5 2 Tabela de Funções e Sub-Funções 

-----CÓDIGO 
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02-02.00

" 02.03 00

~ 02.04.00

- 02.09.00

' 03.00.00

Serviços Públicos Gerais
Órgãos Legislativos

Órgãos Executivos

Assuntos Financeiros c Fiscais

Relações Exteriores

Controlo Intemo

Serviços Públicos Gerais de Investigação e Dcsenvd?Í^7

Ajuda Económica Exicma

Investigação Básica ----------------------------

Transferências de Caracfcr Geral Entre Difcren.es

Serviços Gerais Da Administração Publica Não Especificados -------------

Defesa

03.01.00

03.02.00

03.03.00

03.04.00

03.05.00

03.06.00

03.09.00

04.00.00

04.01.00

04.02.00

04.03.00

04.04.00

04.05.00

04,06,00

04.07.00

04.07.01

Defesa Militar ~

Defesa Civil

Investigação e Desenvolvimento Em Defesa

Ajuda Militar ao Estrangeiro

Serviços dc Defesa Não Especificados

Segurança e Ordem Pública
Serviços Policiais

Serviços dc Bombeiros

Tribunais

Prisões

Serviços dc Protecção Civil

Investigação c Desenvolvimento cm Segurança e Ordem Pública 

Serviços de Segurança e Ordem Pública Não Especificados 

Educação
Ensino Prc-Escolar

Ensino Primário

Ensino Secundário

Ensino Pós-Secundário Não Superior

Serviços Subsidiários à Educação

Ensino Técnico-Profissional

Ensino Superior

Ensino Superior dc Graduação

04.07.02

04,08.00

04.09.00

04.10,00

04.11.00

05.00.00

05.01.00

05.02.00

05.03.00

05.04.00

05.05.00

05.06.00

05.07.00

06.00. 00

06.01.00

06.02.00

06.03.00

06.04.00

06.05.00

06.06.00

06.07.00

07-00.00

07-0l.00

Ensino Superior de Pós-Graduação

Investigação e Desenvolvimento em Educação 

Educação de Adultos

Educação Especial______________________

Serviços de Educação Nào Especificados 

Saúde _________________
Serviços Hospitalares Gerais_________________

Serviços Hospitalares Especializados

Serviços de Centros Médicos e dc Maternidade

Serviços de Saúde Pública___________________

Produtos, Aparelhos c Equipamentos Médicos 

Investigação e Desenvolvimento Em Saúde 

Serviços dc Saúde Ambulatórios

Protecção Social
Família e ínlancia

Velhice

Sobrevivência

Desemprego

Doença c Incapacidade
Investigação c Desenvolvimento em Protecção Social

07-02.00

07-03.00

Serviços de Protecção Social Não Especificados

Habitação e Serviços Comunitários____
Desenvolvimento Habitacional_______ ________

Abastecimento dc Água______________________ _

Iluminação das Vias Públicas
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CÓDIGO

07,04.00

07.05.00

07,06.00

07,07.00

07.09.00

08.00.00

08.01.00

08.02.00

08.03.00

08.04.00

08.05.00

08.09.00

09.00.00

09.01.00

09.01.01

09.01.02

09.01.03

09.02.00

09.02.01

09.02.02

09.02.03

09.02.04

09.02.05

09.03.00

09.03.01

09.03.02

Combustíveis Nucleares09.03.03

Outros Combustíveis09.03.04

Electricidade09.03.05

09.03.06

09.04.00
09.04.01

09.04.02

09.04.03

09.05.00

09.05.01

09.05.01 Assuntos Laborais em Geral

Turismo09.05.01

09.06.00
09.06.01

09.06.02

09.07.00
09.07.01

09.07.02

09.07.03

09.07.04

I&D: Transporte09.07.05

09.07.06

09.07.07

09.09.00
10.00.00
10.01.00

10.02.00

10.03.00

10.06.00

20.00.00

10.04.00

10.05.00

I&D: Comunicação 

l&D: Tecnologias de Informação 

Outras Actividades Económicas

19.00.00
19.01.00

19.01.00

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO E SUBFUNÇÂO

Reserva Orçamental

Desenvolvimento Comunitário

Saneamento Básico

Infra-Estrutura Urbana

Investigação c Desenvolvimento cm Habitação c Serviços Comunitários

I labitação e Serviços Comunitários Não Especificados

Recreação, Cultura c Religião_____________________________________
Serviços Culturais

Serviços Recreativos e Desportivos

Serviços Religiosos c Outros Serviços à Comunidade

Serviços de Difusão c Publicação

Investigação c Desenvolvimento cm Recreação, Cultura e Religião 

Assuntos c Serviços de Recreação, Cultura c Religiosos Não Especificados 

Assuntos Económicos
Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça 

Agricultura

Silvicultura

Pesca e Caça

Transportes

Transporte Rodoviário

Transporte Fluvial c Marítimo

Transporte Ferroviário

Transporte Aéreo

Transporte P/Oleodutos, Gasodutos e Outros Sistemas de Transporte

Combustíveis e Energia

Carvão e Outros Minerais Combustíveis Sólidos

Petróleo c Gás Natural

Energia Não Eléctrica

Indústria Extractiva, Transformadora e Construção
Indústria Extractiva e Recursos Minerais, Excepto Combustíveis

Indústria Transformadora

Construção

Assuntos Económicos Gerais, Comerciais e Laborais

Assuntos Económicos e Comerciais em Geral

Comunicações e Tecnologias da Informação

Comunicações

Tecnologias da Informação

Investigação e Desenvolvimento (l&D) em Assuntos Económicos

l&D: Assuntos Económicos, Comerciais e Laboratoriais em Geral

I&D: Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça

l&D: Combustíveis e Energia

I&D: Indústria Extractiva, Transformadora e Construção

Protecção Ambiental
Gestão de Resíduos

Gestão de Águas Residuais

Redução da Poluição

Protecção da Biodiversidade e da Paisagem

Investigação e Desenvolvimento em Protecção do Ambiente 

Serviços de Protecção Ambiental Não Especificados

Operações de Divida Pública
Operações da Dívida Pública Intema 

Operações da Dívida Pública Externa
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5.3. Tabela de Programas
DESIGNAÇÃO
Actividades Permanentes- Despesas com o Pessoal c Pensões __________________ ■

Actividades Permanentes- Bens, Equipamentos, Serviços e Transferências  

Programa dc Melhoria da Qualidade c das Capacidades Técnica c Infracstrutural das Forças Armadas_____________________ __________________________ -_____________

Programa de Melhoria das Capacidades Logísticas das Forças Armadas __________________________ _____________________ ________—__________

Programa de Qualificação Técnica c Profissional dos Recursos 1 lumanos das Forças Armadas____________________ _ ______________________ _______—_______________

Programa dc Garantia da Segurança Pública c da Integridade c Controlo das Fronteiras Nacionais_________________ __________________________________ -_____________

Programa dc Combate à Criminalidade _________________ _ __________________________________-___________

Programa dc Qualificação Técnica c Profissional dos Recursos 1 lumanos das Forças de Segurança______________________________________ ______ —

Programa de Expansão do Ensino Pré-Escolar 

Programa de Desenvolvimento do Ensino Primário c Secundário 

Programa dc Intensificação da Alfabetização dc Adultos

Programa dc A1 fabetização

Programa da Reforma Educativa

Programa dc Desenvolvimento c Estruturação da Formação dc Professores c dc Especialistas em Educação

Programa de Fomento do Empreendedorismo no Ensino Secundário_______________________________________ ______________________ __ ____________ -___________ _

Programa de Melhoria da Qualidade do Ensino Superior__________________________________________________ _ ________________________________ __________-______

Programa dc Reabilitação e Dotação dc Infra-estruturas do Ensino Superior

Programa dc Atribuição dc Bolsas dc Estudo Internas e Externas________________________________________________________ __________________ __________ _________

Programa de Melhoria dos Recursos Humanos, Materiais c Financeiros do Subsistema do Ensino Superior__________________________________________________________

Programa dc Melhoria do Sistema dc Fonnação Técnico-Profissional

Programa de Inserção na Vida Activa em Particular os Candidatos ao Primeiro Emprego

Programa dc Reforço da Capacidade Instit.do Sistema dc Emprego c Formação Profissional

Programa de Melhoria do Sistema de Fonnação Técnica c Profissional c do Emprego

Programa dc Implementação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia c Inovação

Programa de Desenvolvimento do Potencial Humano Científico c Tecnológico Nacional

Programa de Criação dc Infracst. Necessárias à Implem.do Sistema Nac. de Ciência, Tecnologia c Inovação

Programa de Implementação do Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e inovação

Programa dc Incentivos à Inovação

Programa de Incentivo ao Empreendedorismo

Programa de Combate às Grandes Endemias

Programa de Prestação de Cuidados dc Saúde

Programa de Prestação de Cuidados Primários e Assistência Hospitalar

Programa dc Gestão c Desenvolvimento dos Recursos Humanos do Sector da Saúde

Programa de Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde_________________________________________________________ ______ ____________________________________

Programa de Gestão c Ampliação da Rede Sanitária

Programa de Desenvolvimento do Sector Farmacêutico e de Gestão dc Dispositivos Médicos

Programa de Gestão e Desenvolvimento do Aprovisionamento e Logística do Sector da Saúde

Programa de Desenvolvimento do Sistema de Informação e Gestão Sanitária
Programa de Investigação Cientifica no Sector da Saúde__________________________________________________ _____________________________________________________ 1

Programa de Valorização da Família c Melhoria das suas Condições dc Vida |
Programa de Promoção da igualdade dc Género_____________________________________________________ __ __________________ ___________________________________ 1

Programa de Valorização da Família e Aumento das Competências Familiares

Programa de Apoio às questões dc Género e Promoção da Mulher

Programa de Apoio às Vítimas da Violência

Programa de Promoção da Mulher Rural

Programa dc Apoio à Actividade Económica da Mulher Rural

Programa de Requalificação das Aldeias Rurais---------------------------------------------------------------------------- _______________- -------------------------------------------------------

Programa dc Estruturação Económica c Produtiva das Comunidades Rurais

Programa de Desenvolvimento Comunitário______________________________________________________________________________ _______—-------------------------------------------1

Programa de Melhoria das Condições dc Vida dos Ex-Militares e Suas Famílias

Programa dc Reintegração Sócio-cconómica dos Antigos Combatentes e Veteranos de Guerra_________________ _____________________________ _________ _______________ 1

Programa dc Promoção da Reabilitação para Ex-Militares c Veteranos da Pátria Com Deficiências_____________________ _______________________—------------------------------

Programa de Reabilitação dc Ex-Militares Portadores dc Deficiência

Programa dc Programa de Apoio Social__________________________________________________ _______________________________________ ___ ________“

Programa de Valorização e Protecção Social do Idoso__________________________________ ____________________________________________ -—-

Programa de Apoio às Instituições de Acolhimento de Crianças e Pessoas Idosas

Programa dc Protecção c Promoção dos Direitos da Criança____________________________ ________ _______________________________________ _

Programa dc Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais e Infra-estruturas___________________________________________________________

Programa de Promoção do Acesso ao Ensino c Uso das Línguas Nacionais

Programa de Implantação do Sistema Nacional dc Museus
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Programa de Desenvolvimento da Aquicultura

Programa de Sustentabilidade da Produção Petrolífera 

Programa de Desenvolvimento da Fileira do Gás Natural 

Programa de Recuperação das Infra-estruturas Geológicas

CA

DESIGNAÇÃO_______________________________ _______________________________________________
Programa dc implantação do Sistema Nacional dc Arquivos_________ _____________________________________

Programa de Implantação do Sistema dc Centros Culturais __________________________________________

Programa de Implantação do Sistema de Bibliotecas______________________________________________________

Programa de implantação do Sistema Nacional dc Programas Culturais Municipais_________________________

Programa dc Promoção da investigação no Domínio da Cultura____________________________________________

Programa dc Promoção do Artesanato como Fonte de Rendimento Para as Comunidades____________________

Programa de Fomento da Actividade Produtiva Agrícola____________________________________________________

Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar_____________________________________________________

Programa dc Segurança Alimentar e Nutricional____________________________________________________________

Programa de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico_________________________________________________

Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial

Programa de Saúde Pública Veterinária

Programa de Desenvolvimento da Fileira das Carnes e Leite

Programa de Apoio e Fomento da Produção Animal

Programa de Construção e Reabilitação dc Perímetros Irrigados

Programa de Relançamento da Fileira da Madeira e de Produtos Não Lenhosos

Programa de Gestão Sustentável dos Recursos Naturais

Programa de Melhoria da Sustentabilidade da Exploração dos Recursos Pesqueiros

Programa de Melhoria da Operacionalidade c da Capacidade de Manutenção e Reparação da Frota Pesqueira 

Programa de Apoio à Pesca Artesanal

Programa de Melhoria do Processamento, Distribuição e Comercialização da Pesca e do Sal lodizado

Programa de Elaboração do Plano Nacional dc Geologia

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Transformadora

Programa de Fomento da Actividade Produtiva da Indústria Transformadora

Programa Nova Rede Comercial

Programa Nova Política Comercial

Programa de Desenvolvimento da Actividade Comercial c das Infra-estruturas Comerciais Básicas

Programa de Formação de Profissionais para o Sector Turístico

Programa de Divulgação e Promoção do Potencial Turístico

Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Actividade Turística

Programa Participativo de Gestão Ambiental

Programa de Educação e Capacitação para Gestão Ambiental

Programa de Qualidade Ambiental

Programa de Conservação da Biodiversidade e Áreas de Conservação

Programa de Promoção de Produção Sustentável

Programa de Expansão da Capacidade de Produção e Transporte de Energia Eléctrica 

Programa de Reabilitação e Ampliação das Redes de Distribuição de Energia Eléctrica

Programa Nacional de EJectrificação

Água Para Todos

Reabilitação e Expansão dos Sistemas Urbanos de Água e Saneamento

Programa de Promoção do Programa de Habitação Social

Programa de Investimento em Infra-estruturas Integradas

Programa de Construção de Equipamentos Sociais e Edifícios Públicos________________

Programa de Construção de Novos Corredores Rodoviários Estruturantes

Programa de Melhoria do Nível Técnico da Mão-de-Obra Ligada à Construção Civil

Programa de Execução de Grandes Obras de Engenharia_______________________________

Programa de Ordenamento do Território e Urbanismo__________________________________

Programa de Cadastramento e Recadaslramento do Património Habitacional do Estado 

Programa de Gestão e Alienação de Imóveis________________________________________

Programa de Reabilitação e Construção dc Infra-estruturas de Transporte Aéreo 

Programa de Reabilitação e Construção de Infra-estruturas Ferroviárias_____________

Programa de Reabilitação e Construção de Infra-estruturas Marítimo-Portuárias 

Programa de Reabilitação e Construção de Infra estruturas de Transporte Rodoviário

Programa de Construção de Redes Integradas de Transportes e Comunicações 

Programa de Reabilitação e Construção de Infra-estruturas de Telecomunicações

Programa de Desenvolvimento e Promoção do Desporto 

Programa de Programa Angola Jovem
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DESIGNAÇÃO_____________________________________________ ________ __ZZ_J

Programa dc Melhoria da Qualidade dc Vida da Juventude

Programa dc Participação dos Jovens no Desenvolvimento Social

Programa dc Inserção dos Jovens na Vida Activa 

Programa de Reforço do Sistema Nacional dc Comunicação Social

Programa de Melhoria do Serviço Público dc Comunicação Social 

Programa de Promoção de Parcerias na Comunicação Social ______ ________ 1

Programa de Valorização e Mobilidade dc Recursos Humanos 
Programa dc Valorização do Serviço Público _______________________________1

Programa dc Qualidade c Sustcnlabil idade da Segurança Social ________________ ___________ _____________ 1

Programa dc Educação e Sensibilização para o Respeito dos Direitos 1 lumanos _________ ________ __ ________1

Programa de Promoção do Acesso ao Direito c a Justiça J

Programa dc Maximização dos Serviços dc Justiça _____________ __ _______________________________ -___________

Prog.de Reforço Quantil. c Qualitativo c Funcional do Cap. Humano ao Serv. da Administração dc Justiça 

Programa dc Universalização do Registo Civil dc Nascimento_________________________________________________________ ____________ ___________________________

Programa dc Plano Estratégico dc Intervenção na Modernização dos Registos c do Notariado dc Angola ______________________________________-____________

Programa Nacional de Luta Contra as Drogas____________________________________________________________________ ______________________________ __ _________ 1

Programa de Reforma de Governação Local______________________________________________________________________________ ____________ _________________ j

Programa Nacional de Construção dc infra-Estruturas Administrativas c Autárquicas ____________ ___________ _______________ _____________|

Programa de Estruturação do Povoamento e Ordenamento do Território__________________________________________________ _______________ __ ___________________1

Programa de Modernização das Capitais de Província______________________________________________________________________ ______________________ _________ _!

Programa de Intercâmbio Geminação de Cidades e Municípios___________________________________________________________ ________________ ____________________
Programa Nacional de Descentralização________________________________________________________________________________ ______________ ____________________]

Programa de Reestruturação das Empresas Públicas Estratégicas____________________________________________________ _____ ______________ _______________ ———I

Programa dc Redimensionamento do Sector Empresarial Público _________________ _____________________________

Programa de Recenseamento Geral da População c Habitação_________________________________________________________ ___________________________

Programa dc Estratégia Nacional dc Desenvolvimento Estatístico _______________________ ________________________________ ____________ 1

Programa dc Plano Estratégico de Sistemas de Informação________________________________________________________________ ______ _____________________________

Programa dc Geodesia c Cartografia___________________________________________________________________________________ ______________________________________1

Programa de Parcerias Público-Privadas___________________________________________________________________________ _____ ________________________ _____ ______

Programa Angola Investe

Programa Meu Negócio Minha Vida

Programa dc Diversificação da Economia Nacional___________________________________________________________ ______________________________________________ 1

Programa Grandes Empresas Nacionais, Crescimento Robusto e Sustentado_____________________________ __________________ ______________________________________

Programa dc Deslocação Industrial_________________________________________________________________________________ _ ________________________________________ 1

Programa dc Reconversão da Economia Informal

Programa das Micro, Pequenas e Médias Empresas

Programa de Facilitação do Acesso ao Crédito

Programa dc Apoio a Actividades Económicas Emergentes

Programa de Apoio às Grandes Empresas e à sua inserção em Clusters Empresariais

Programa dc Criação de Clusterx Prioritários

Programa dc Diversificação da Produção Nacional

Programa dc Fomento do Empreendedorismo

Programa de Apoio às Exportações

Programa de Apoio a Processos Eleitorais

Programa Nacional de Desminagem

Programa de Modernização das Finanças Públicas

Programa dc Reforma da Administração c do Sistema Tributário

Programa de Consolidação do Sistema Nacional de Planeamento

Programa de Modernização do Sistema Estatístico Nacional

Programa de Reforma Administrativa

Programa dc Governação Electrónica

Programa dc Promoção do Emprego, Capacitação e Valorização dos Recursos Humanos Nacionais

Programa dc Gestão e Valorização dos Recursos Humanos na Administração Pública

Programa de Reforço e Alargamento das Relações Bilaterais e Multilaterais

Programa dc Promoção da Imagem dc Angola no Exterior________________________________ __________________ ____________________________________________ ______ 1

Dívida Pública ____________________________________________________________________ j

Reservas ______________________________________________________ I

Prog.de
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5.4. Tabela de Categorias de Limite de Despesa (Tecto)

CÓDIGO

01.00 Despesas dc Funcionamento

01.01 Pessoal

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

02.00

02.01

02.02

02.03

DESIGNAÇÃO DA FUNÇÃO E SUBFUNÇÀO

Bens c Serviços

Subsídios a Empresas

Transferências a Pessoas e Famílias

Transferências às Instituições dc Utilidade Pública 

Equipamento e Mobiliário

Transferências de Capital

Dívida Pública

Despesas de Apoio ao Desenvolvimento

Bens e Serviços

Equipamentos e Mobiliário

Aquisição e Construção de Imóveis e Instalações

5.5. Tabela Naturezas Económicas da Receita

CÓDIGO DESIGNAÇÃO
RECEITAS CORRENTES

J.l.1.1.0.2.0.6

1.1 RECEITA TRIBUTARIA ________ ____ ___________

1.1.1 IMPOSTOS _____

I.l.l.I Impostos sobre Rendimentos -—

1.1.1.1.0.1 Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares - ---------

1 1.1.I.1.0.I.0.1
Imposto sobre Rendimentos do Trabalho por Conta de Outrem

1 1.1.1.1.0.1.0.2
Imposto sobre Rendimentos do Trabalho por Conta Própria

1 I.I.LI.0.1.0.4
Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais

l.l.J.1.0.2 Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Colectivas

1 I.I.I.1.0.2.0.1
Imposto sobre Rendimento do Petróleo

1.1.I.1.0.2.0.2 Imposto de Transaeção de Petróleo

1.1.1.1.0.2.0.3 Imposto Industrial

1.I.1.1.0.2.0.4 Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Colectivas

1 l.i.1.1.0.2.0.5
Imposto sobre Rendimento - Diamantes 

Imposto sobre Rendimento - Outros Mineiros

1.1.1.2 Imposto sobre o Património

Imposto Predial Urbano

1.1.1.2.0.2 Imposto sobre Sucessões e Doações

1.1.1.2.0.3 Imposto sobre Transacções Imobiliárias a Titulo Oneroso (SISA)

1.1.13 Imposto sobre a Produção

I.1.1.3.0.1 Imposto de Produção do Petróleo (ROYALTY)

1.1.1.3.0.2 Imposto sobre Valor dos Recursos Minerais - Diamantes

l.l.J.3.0.3 Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos

1.1.1.4 imposto sobre o Consumo e a Despesa

1.1.I.4.0.1 Impostos sobre o Consumo

I.I.1.4.0.1.0.1

1.1.1.4.0.1.0.1.01

1.1.1.4.0.1.0.1.02

1.1.1.4.0.1.0.1.03

1.1.1.4.0.1.0.1.04

l.l.J .4.0.1.0.2

1.1.1.4.0.1.0.2.01

1.1.1.4.0.1.0.2.02

Imposto sobre o Consumo de Bens

Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo

Imposto sobre o Consumo de Cerveja Nacional

Imposto sobre o Consumo de Cerveja Importada

Imposto sobre o Consumo de Produtos Diversos

Imposto sobre o Consumo de Serviços

Imposto sobre o Consumo de Serviços Hoteleiros 

Imposto sobre o Consumo de Serviços de Energia
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CÓDIGO
"TnaÕjAW 
ujaoTõST 
TTl4AÉÕLÕ5
MJAO-2 __

jJJ.5-0-2 —

jJJJ*_________

1LL9A1

ITX9A2

iM.9.0.3
JJ3____________

112£

JJ3.1.0.1

1.0.2

1.1.2.1.03

l.l.2.1.0.4

2-1-2.1-03

l.l.2.1.0.6

l.l.2.1.0.7

Imposto sobre o Consumo de Serviços dc Água

Imposto sobre o Consumo de

Imposto sobre o Consumo dc Outros Serviços 

imposto de Selo

Imposto sobre o Comercio Externo
Imposto sobre a Exportação

Imposto sobre a Importação

Impostos Diversos
Imposto de Farolagem

Imposto de Tonelagem

Outras Receitas Tributárias

TAXAS CUSTAS E EMOLUMENTOS
Taxas
Taxas dc Serviços Aduaneiros

Taxa Estatística

Taxa de Circulação de Veículos Automóveis

Taxa da Juventude

Taxa de Superfície (Petróleo)

Taxa dc Superfície (Diamantes)

Taxa Artcsanal (Diamantes)

1.1.2.1-0.8

1.1.2.1.0.9

l.l.2.2

l.l.2.2.0.1

I.I.2.2.0.2

l.l.2.2.03

1.1.23

1.1.2.3.0.1

1.1.23.0.2

1.1.23.0.3

1.1.23.0.4

1.1.2.3.03

1.13

Taxas Ambientais

Taxas Diversas

Custas
Custas de Execuções Fiscais

Custas Judiciais

Custas Diversas

Emolumentos
Emolumentos dos Diamantes

Emolumentos Alfandegários

Emolumentos das Pescas 

Emolumentos Consulares 

Outros Emolumentos 

RECEITA PARAFISCAL
Multas e Penalidades

Multas Fiscais

Multas e outras Penalidades Aduaneiras

designação

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9

1.1.4.!

1.I.4.1.0.1

I.1.4.1.0.1

1.1.4.1.0.1

11.4.1.0.1

ETU 

jjLzõT 
um?

11.2.2.0.4

Multas de Trânsito____________________________________

Adicional de 10% sobre Multas para Governos Provinciais 

Multas e Outras penalidade Diversas____________________

Juros de Mora__________________________

Juros Compensatórios_________________________________

Juros Diversos ____________ ________________________

CONTRIBUIÇÕES_____________________________
Contribuições Sociais___________________ ________
Contribuições ao Fundo Fin. Segurança Social__________

Contribuição dos Trabalhadores________________________

Contribuição do Empregador Estado_____________ ______

Contribuição Entidades Empregadoras__________ ______

Contribuições Económicas
Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional 

Contribuições Fundo de Desenvolvimento Rodoviário 

Contribuições Fundo de Desenvolvimento Mineiro

1.2

hl.
UU
1-2.1.2

Contribuição para Formação dos Quadros

Outras Contribuições Económicas________

RECEITA PATRIMONIAL

Receitas Imobiliárias_____________________

Rendas de Casas_________ ___________
Outros Rendimentos Imobiliários

Receita dc Valores Mobiliários _____ _
Rendimento de Participações ______
Dividendos
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Outros Rendimentos de Participações________________

Participação no Resultado do Banco Central

Outros Rendimentos de Participações_________________

RENDIMENTOS DE RECURSOS MINERAIS

Bónus Contratuais

Partilha de Produção de Petróleo

Outros Rendimentos de Recursos Minerais

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

Rendas de Cessão de Empresas

RECEITAS DE SERVIÇOS

Receita de Serviços Comerciais

Receitas de Serviços de Conservatória e Notariado

Receitas de Serviços Comunitários

Receita de Serviços Diversos

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO

Transferências do Govemo Central (Tesouro Nacional)

Transferências do Govemo Provincial

Transferências dos Municípios

Transferências das Empresas

Transferências das Empresas Estalais Financeiras

Transferências das Empresas Estatais Não Financeiras

Transferências de Instituições Sem Fins Lucrativos

Transferências de Pessoas e Famílias

Doações e Ajudas

TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DO EXTERIOR

Transferências de Organismos e Fundos Internacionais

Transferências Diversas do Exterior

INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Indemnizações

Restituições

RECEITAS CORRENTES DIVERSAS

Lotarias e Sorteios Diversos

Outras Receitas Tributárias

Vendas Diversas ou Eventuais

Receita de Exercícios Anteriores

Diversas Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação

Alienação de Participações

Alienação de Habitações

Alienação de Empresas

Alienação de Bens Diversos

RECEITA DE FINANCIAMENTOS

Financiamentos Internos

Financiamentos Internos do Banco Central

Amortização de Financiamentos Internos Concedidos

Financiamentos Externos

Financiamentos Externos Diversos___________________

Amortização de Financiamentos Externos____________

RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL

Doações e Ajudas Internacionais Diversas____________

Transferências de Pessoas e Famílias____________ _____

REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES
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5.6. Tabela de Naturezas Económicas da Despesa
'~75Õígõ~ 1

DESPESAS CORRENTES
DESIGNAÇÃO

3.0

DESPESAS COM O PESSOAL
Despesas com o Pessoal Civil

3TJJJ.

3JjT4~

yij-12

3JX27 
ToíT

3.L2

3.1.2.1

3.1.1M

3.1.2.1.2

Vencimentos c RcmuncraçõesPcm^^^

Vencimentos do Pessoal Civil do Quadro --------

Vencimentos de Outro Pessoal Civil - -------

Subsídios do Pessoal Civil

Decimo Terceiro Mês do Pessoal Civil
Outros Vencimentos e Remunerações Pen^anent^P^ÍT^T 

Remunerações Variáveis ou Eventuais do pêss^Têivii -------

Horas Extraordinárias do Pessoal Civil

Trabalho Acrescido e Chamadas do Pessoal Médico

Subsídio de Exame

Subsídio dc Instalação e Reinstalação

Outras Remunerações Variáveis do Pessoal Civil

Despesas com o Pessoal Militar
Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar

Vencimentos do Pessoal Militar 

Subsídios do Pessoal Militar

3.1.2.13_____________

3.1.2.1.9___________ _

3.1.2.2_______________

Decimo Terceiro Mês do Pessoal Militar -------------------------------------------1

Outros Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar

Remunerações Variáveis ou Eventuais do Pessoal Militar " ~|

3.1.3________________

3.13.1 ___________

3.13.1.1

Despesas com o Pessoal Paramilitar í

Vencimentos c Remunerações Permanentes do Pessoal Paramilitar I

Vencimentos do Pessoal Paramilitar j

3.13.1.2 Subsídios do Pessoal Paramilitar ,

3.13.1.3 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Paramilitar i

3.13.1.9 Outros Vencimentos c Remunerações Permanentes do Pessoal Paramilitar j

3.13.2 Remunerações Variáveis ou Eventuais do Pessoal Paramilitar |

3.2 CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR |

3.2.1 Contribuições do Empregador para a Segurança Social |

3.2.9 Outras Contribuições do Empregador |

3.5.23 Transferência Correntes Para Famílias [
3.5.23.1 Pensão de Reforma

3.5.23.2 Abono de Família |

3.5.233 Bolsas de Estudos

3.5.23.4 Subsídios às Autoridades Tradicionais 1

3.5.23.5 Subvenção Vitalícia___________________ ______________-________________________________________________________________________

3.5.23.9 Outras Transferencias Correntes Para Famílias

33 DESPESAS EM BENS E SERVIÇOS____________________ _ _____________________________________________________
33.1 Bens
33.1.1 Materiais de Consumo________________________ _______________ __________________ —------------ ----------------------------------------------------------------
33.1.1.1 Combustíveis c Lubrificantes ---------------------- --------------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
33.1,1.2 __________ Víveres e Géneros Alimentícios_____________ ___________________________________________________—------------------------------------------------------
33.1.1.3 Material de Consumo Corrente Especializado

33.1.1.9

33.1.2

23.1.2.1

22^7
332

2222Z 
22221 
2222Z 
2H2I 
22221 
2222£ 
22222. 
22222.
3-3.2.2

Outros Materiais de Consumo Corrente_______ ____

Materiais e Utensílios Duradouros_______ ________
Materiais e Utensílios Duradouros de Especialidade

Outros Materiais e Utensílios Duradouros_________

Serviços________________________ ______
Serviços dc Terceiros

3>3<2.2.2

Serviços de Telecomunicação_____________

Serviços de Saúde___________ ____________

Serviços de Ensino e Formação___________
Serviços de Água e Electricidade_________ _

Serviço dc Hospedagem e Alimentação 
Serviços de Estudo, Auditoria e Consultoria 

Serviço de Protecção e Vigilância_________

Outros Serviços de Terceiros______________

Seguros_________________________________

Serviços Bancários
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DESIGNAÇÃOCÓDIGO

33.2.23

33.2.2.4 _______
33.2.2.5 ~~

33.2.2.6 ~

33.2.2.6.1

33.2.2.6.2

33.2.2.6.3

33.2.2.7

33.2.2.9

3.4

3.4.1

3.4.2

3.43

3.5

3.5.1

| 3.5.1.1

| 3.5.1.1.1
| 3.5.1.1.2~

3.5.1.1.2.1

3.5.1.1.2.2

3.5.1.13

3.5.1.1.9

3.5.1.2

3.5.1.2.1

3.5.1.2.2

3.5.1.9

3.5.2

3.5.2.1

3.5.2.1.1

3.5.2.1.2

3.53.13

3.5.2.1.4

3.5.2.1.4.1

3.5.2.1.4.2

3.5.2.1.5

3.5.2.1.9

3.522

3.5.23

3.5.23.1

3.5.23.2

3.5.23.4

3.5.23.9

3.53.6

3.5.2.6.1

3.5.2.63

4.1

4.1.1

4.1.1.2

4.1.13

4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.1.7

4.1.1.9

4.1.2

4.1.3

4.1.4

Serviços de Processamento de Dados_________________

Serviços de Limpeza c Saneamento___________________

Serviços de Manutenção e Conservação_______________
_’ Encargos com Viagens em Serviços c Transportação

Bilhetes de Passagem_________________________________

Subsídios de Deslocação______________________________

Serviços de Transportação de Pessoas e Bens__________

Encargos Aduaneiros e Portuários_____________________

Outros Serviços

JUROS______________________________________
Juros a Outros Níveis de Governo
Juros da Dívida Interna
Juros da Dívida Externa
SUBSÍDIOS E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Subsídios
Subsídios a Empresas Públicas Não Financeiras

Subsídio a Preços

Subsídio para Cobertura de Custos Operacionais

Subsídio p/Cobertura de Custos com Pessoal

Subsídio p/Cobertura de Outros Custos Operacionais

Subsídio à Transportação

Outros Subsídios a Empresas Públicas Não Financeiras 

Subsídios a Instituições Financeiras

Subsídio p/ Cobertura de Custos com Pessoal

Subsídio p/ Cobertura de Outros Custos Operacionais 

Subsídios a Outras Empresas

Transferências Correntes

Transferências Corrente p/Outros Níveis do Govemo Nacional 

Transferências Correntes para Fundos Autónomos

Transferências Correntes para Serviços Autónomos

Transferências Correntes para Institutos Públicos

Transferências Correntes para Segurança Social

Transferências p/Cobertura de Custos c/Pessoal da Seg. Social

Transferências p/Cobertura de Outros Custos e Operações da Segurança Social

Transferências Correntes para Administrações Municipais

Transferências Correntes para Outros Organismos

Transferências p/Instituições Sem Fins Lucrativos

Transferência Correntes para Famílias

Pensão de Reforma

4

Abono de Família

Bolsas de Estudos

Subsídios às Autoridades Tradicionais

Outras Transferências Correntes Para Famílias

Transferências Correntes para o Exterior

Transferências Correntes p/Govemos e Organismos Internacionais

Outras Transferências Correntes para o Exterior

Despesas de Capital

Investimentos
Aquisição de Bens de Capital Fixo

Construção de Imóveis

Obras de Construção e Reabilitação de Instalações

Meios e Equipamentos de Transporte 

Equipamentos de Processamento de Dados 

Aquisição de Imóveis 

Aquisição de Mobiliário

Aquisição de Máquinas, Equipamentos c Ferramentas

Outros Bens de Capital Fixo

Existências

Compra de Terras ___________

Compra de Activos Intangíveis
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4.2

CÓDIGO

Transferências dc Capital

Transferências de Capital Internas

DESIGNAÇÃO

4.2.1.1

4.2.l.l‘

4.2.1-1.2

4.2. l-l 3

4.2. l-l-4

Transferências dc Capital para Outros Níveis 

Transferências dc Capital para Fundos Autónomos

Transferências dc Capital para Serviços Autónomos

Transferências dc Capital para Institutos Públicos

Transferências dc Capital para a Segurança Social

4.2. l.l-5

4.2. l.l.9

Transferências de Capital para as Administrações Municipais

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.9

Transferências de Capital para Outros Organismos

Transferências de Capital p/Empresas Públicas Não Financeiras

Transferências de Capital para Instituições Financeiras

Transferências de Capital para Outras Empresas

Outras Transferências de Capital

4.2.2 Transferências de Capital para o Exterior

4.2.2.1

4.2.2.9

Transferências dc Capital para Governos e Organizações

Outras Transferências de Capital para o Exterior

43 Despesas de Capital Financeiro

4.3.1 Aplicação em Activos Financeiros

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Públicas Não Financeiras

Constituição ou Aumento de Capital de Instituições Financeiras

Aumento de Participação e Outras Aplicações Financeiras

4.3.1.4 Concessão de Empréstimos e Financiamentos

4.3.1.4.1 Concessão de Empréstimos e Financiamentos Internos

Concessão de Empréstimos a Outros Níveis de Governo

4.3.1.4.1.2 Concessão de Empréstimos a Empresas Pub. Não Financeiras

4.3.1.4.1.3 Concessão dc Empréstimos a Instituições Financeiras

4.3.1.4.1.9 Concessão de Empréstimos a Outras Entidades e Instituições Internas

4.3.1.4.2 Concessão de Empréstimos Extemos

4.3.1.4.2,1

4.3.1.4.2.9

Concessão de Empréstimos a Governos e Organismos Internacionais

Concessão de Empréstimos a Outras Entidades e Instituições Extemas

4.3.1.9 Outros Activos Financeiros

4.3.2 Amortização de Passivos Financeiros

4.3.2.1 Amortização da Divida

4.3.2.1.1

4.3.2.1.1.2

4.3.2.1.13

4.3.2.1.1.4

4.3.2.1.1.9

Amortização da Divida Interna ______________

Amortização da Divida a Empresas Públicas Não Financeiras

Amortização da Dívida a Instituições Financeiras

Amortização da Dívida ao Banco Central ___________

Amortização da Dívida a Out. Entidades E Instituições Internas

43.2.1.2 Amortização da Divida Extema

43.2.1.2.1

43.2.1.2.2

43.2.1.2.9

43.2.9

Amortização da Dívida Extema a Governos e Organismos Internacionais

Amortização da Divida Extema a Instituições Financeiras c Comerciais

Amortização da Divida A Outras Entidades e Instituições Extemas

4.3.3

Amortização de Outros Passivos Financeiros

4.9
Outros Passivos Financeiros

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
9.0

RESERVAS

RESERVA ORÇAMENTAL

RESERVA DO TESOURO NACIONAL
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5.7. Tabela de Órgãos do Sistema Orçamental

CÓDIGO

01 Assembleia Nacional

02 Secretária Geral da Presidência da República

03 Tribunal Constitucional

04 Tribunal Supremo

05 Tribunal de Contas

06 Supremo Tribunal Militar

07 Gabinete do Vice-Presidente

08 Conselho Superior da Magistratura Judicial

09 Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público

10 Ministério da Defesa Nacional

II Ministério do Interior

12 Ministério das Relações Exteriores

13 Ministério das Finanças

DESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO

14 Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial

15 Ministério da Economia ------ ---------

16 Ministério da Administração do Território —
17 Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social ■------
18 Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos ■

J 19
Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria

20 Ministério da Agricultura

21 Ministério das Pescas

22 Ministério da Indústria

23 Ministério dos Petróleos

24 Ministério da Geologia e Minas

25 Ministério do Comércio ________

26 Ministério da Hotelaria e Turismo ______ __

27 Ministério da Construção ______ _______ ________

28 Ministério do Urbanismo e Habitação ______________ _—-——

29 Ministério da Energia e Águas _________ ____________ ________ _—

30 Ministério dos Transportes _____________ _______________-—-

31 Ministério do Ambiente _________ — ~~

32 Ministério das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação ___ ______________ _______________

33 Ministério da Ciência e Tecnologia _______________________________ ____ _________ _

34 Ministério da Comunicação Social _______________ _________ _________________—— -------------

35 Ministério da Saúde ______ ______________________ _______________-—~

36 Ministério da Educação ____________ ___ ______ _______________ __________ -—- '

37

Ministério do Ensino Superior ______________'-------------------- ------------------ --------------------

38 Ministério da Cultura __________________________ ____________________ ______________ _____ _____ —'' ~

39 Ministério da Assistência e Reinserção Social ----------------------------------------------------------------- ------------ ------------ ------------—

40 Ministério da Família e Promoção da Mulher___________________________ __________________ ____________—

41 Ministério da Juventude e Desportos
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CÓDIGO

42 Ministério dos Assuntos Parlamentares
designação 1(0 órgão

43 Secretariado do Conselho dc Ministros

44 Comissão Nacional Eleitoral

45 Procuradoria Geral da República

46 Serviços dc Inteligência c Segurança do Estado

47 Serviços dc Inteligência c Segurança Militar

48 Serviços de Inteligência Extema

49 Inspecção Geral da Administração do Estado
—---------------------------- ---------------------- ----------

50 Governo Provincial do Bengo -------------- ■-----------------------------------------

51 Govemo Provincial de Benguela -------------- ------------------------------------------- -----------------------------

52 Governo Trovincial do Bié ‘ ----------------- ------------------------------------------

53 Govemo Provincial dc Cabinda - ---------------------------------------- -------------------------

54 Govemo Provincial do Cuando Cubango --------------- ------------------ - ----------------------------

55 Govemo Provincial do Cuanza-Norte ' --- -----------------"------------------------------

56 Govemo Provincial do Cuanza-Sul “ '

57 Govemo Provincial do Cunene

58 Govemo Provincial do Huambo

59 Govemo Provincial da Huíla

60 Govemo Provincial dc Luanda

61 Govemo Provincial da Lunda-Norte

62 Govemo Provincial da Lunda-Sul

63 Govemo Provincial de Malanje

64 Govemo Provincial do Moxico

65 Govemo Provincial do Namibe

66 Govemo Provincial do Uige

67 Govemo Provincial do Zaire

68 Gabinete de Obras Especiais

69 Gabinete de Gestão do Pólo dc Desenvolvimento Turístico do Futungo de Belas
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6.8. Credenciamento de Validação

República oe Amcola 
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

littarlcio:

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE UTILIZADOR
DO SIGFE (VALIDAÇÃO) 2016

ÓRGÃO DO SISTEMA ORÇAMENTAL

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO

NÚMERO DO B. IDENTIDADE NOME COMPLETO:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE FUNÇÃO OU CATEGORIA:

TELEFONE: | E-MAIL: ENDEREÇO;

NOME DE USUÁRIO (APL1CAVEL AOS QUE JÁ TENHAM ACESSO AO SIGFE)

RESPONSÁVEL SUPLENTE PELA VAUDAÇÃO

NÚMERO DO B. IDENTIDADE NOME COMPLETO:

NÚMERO DE CONTRIBUINTE FUNÇÃO OU CATEGORIA:

TELEFONE: E-MAIL ENDEREÇO:

NOME DE USUÁRIO (APLIGAVU AOS QUE JÁ TENHAM ACESSO AO SIGFE)

TERMO DE COMPROMISSO:

Os utilizadores estão cientes das atribuições referentes à segurança do sistema e de posse da senha de Utilizador, comprometem-se a:

a) Não revelar, fora do âmbito profissional, facto ou informação de qualquer natureza de que tenha conhecimento, por força das 

suas atribuições;

b) Manter absoluta cautela quando da exibição de dados em ecrã ou impresso e ainda, na gravação em meios electrónicos, a fim 

de que deles não venham a tomar ciência a pessoas não autorizadas;

c) Não se ausentar do terminal sem encerrar a sessão de uso de sistema, garantido assim a impossibilidade de uso indevido das 

informações por pessoas não autorizado;

d) Acompanhar a impressão e recolher os relatórios de saída, cuja emissão tenha solicitado;

e) Responder, em todas as instâncias devidas, pelas consequências decorrentes das acções ou omissões que possam por em risco 

ou comprometer a restrição de conhecimento da respectiva senha ou das transacções.

Data Assinatura dc titulam do órgão do sistema orçamental:

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
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Decreto Presidencial n.° 143/15
de 30 de Junho

A Constituição da República de Angola e a Lei n. 10/04, 
de 12 de Novembro, determinam que todos os jazigos de 
hidrocarbonetos líquidos e gasosos existentes nas áreas 
disponíveis da superfície e submersas do território nacional, 
nas águas interiores, no mar territorial, na zona económica 
exclusiva e na plataforma continental fazem parte do domínio 
público do Estado, e, a referida Lei estabelece também que os 
direitos mineiros para prospecção, pesquisa, desenvolvimento 
e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos serão 
concedidos à SONANGOL-E.P.;

Considerando que, o Grupo Empreiteiro do Bloco 3/91 
encontrou gás resultante da perfuração dos poços Alce e 
Gunga, e conforme estabelecido no artigo 7.° do Decreto de 
Concessão n.° 71/05, de 28 de Setembro, as áreas provisórias 
de desenvolvimento dos referidos poços passaram a fazer 
parte da Concessão do Bloco 3/05A;

Atendendo ainda, que, o Contrato de Partilha de Produção 
do Bloco 3/05A se encontra na fase de desenvolvimento, e 
nos termos do n.° 2 do artigo 66.° da Lei n.° 10/04, as áreas 
remanescentes ou não demarcadas, consideram-se libertas a 
favor do Estado Angolano e pelo facto de a SONANGOL-E.P. 
estar interessada em executar operações para a exploração de 
gás na nova Área de Concessão do Bioco 3/15-ALG, que resulta 
das áreas remanescentes do Bloco 3/05A, com objectivo de 
diminuir o risco geológico e melhorar o conhecimento sobre 
o potencial de hidrocarbonetos gasosos existentes;

Tendo em conta que o n.° 1, do artigo 44.° da Lei n.° 10/04, 
de 12 de Novembro, Lei das Actividades Petrolíferas, deter
mina que se a SONANGOL-E.P. não pretender se associar a 
qualquer entidade para executar as operações de exploração 
de gás natural, pode o Governo atribuir-lhe directamente 
a concessão;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) 
do artigo 120.° e do n.° 1 do artigo 125.°, ambos da Constituição 
da República de Angola, o seguinte:

ARTIGO l.°
(Atribuição de direitos mineiros)

É concedido à Sociedade Nacional de Combustíveis de 
Angola, Empresa Pública (SONANGOL-E.P.), adiante 
designada por Concessionária Nacional, os direitos mineiros 
para desenvolver e produzir hidrocarbonetos gasosos na Área 
de Concessão do Bloco 3/15-ALG, tal como é definida no 
artigo 2.° do presente Diploma.

ARTIGO 2.° 
(Área de concessão)

1. A Área de Concessão é descrita no Anexo A e 
encontra-se cartografada no Anexo B, ambos do presente 
Decreto Presidencial.

2. No caso de existir qualquer discrepância entre os dois 
anexos referidos no número anterior, prevalece a descrição 
da área de concessão que é feita no Anexo A.

3. Caso seja encontrado na Área de Concessão do 
Bloco 3/05A, qualquer outro prospecto de gás natural, 
durante a vigência do presente Decreto Presidencial, deve 
o mesmo ser incluído, automaticamente, na área de con
cessão referida neste Diploma, devendo a Concessionária 

Nacional efectuar a respectiva informação ao Ministro 
dos Petróleos.

ARTIGO 3.°
(Duração da concessão)

1. Os períodos de concessão têm a seguinte duração:
a) Período de pesquisa: 6 anos a contar da data de

publicação do presente Decreto Presidencial;
b) Período de Produção: 20 anos por cada área de

desenvolvimento, a contar da data da declaração 
da respectiva descoberta comercial.

2. Nos termos do n.° 3 do artigo 12.° da Lei n.° 10/04, 
de 12 de Novembro, os períodos de concessão referidos 
no n.° 1 podem ser, excepcionalmente, prorrogados a 
requerimento da Concessionária Nacional.

ARTIGO 4.°
(Operador)

1. O operador designado para executar todos os trabalhos 
inerentes às operações de desenvolvimento e produção de hidro
carbonetos gasosos, na área de concessão é a SONANGOL-E.R, 
que celebra um contrato de serviço com risco com as entidades 
a aprovar pelo Ministério que superintende a actividadedo 
Sector dos Petróleos.

2. A mudança de operador carece da prévia autorização 
do Ministério que superintende a actividade do Sector dos 
Petróleos, sob proposta da Concessionária Nacional.

3. O operador está sujeito ao estrito cumprimento das 
disposições contidas no presente Decreto Presidencial edemais 
legislação aplicável.

ARTIGO 5.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas ou omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente 
da República.

ARTIGO 6.°
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data 
da sua publicação.

Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, 
aos 29 de Maio de 2015.

Publique-se.

Luanda, aos 26 de Junho de 2015.
O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

BLOCO 3/15-ALCE GUNGA (3/15-ALG)

ANEXOA
Descrição da Área da Concessão

1. A Área da Concessão apresentada no Anexo B, é limi
tada pelas linhas definidas pelos pontos 1 a 5, está incluída 
no seguinte perímetro:

Começando com o ponto de intercepção do Paralelo 
6o 40' 00.00" S e o Meridiano 1 Io 50’ 00.00" E temos o 
ponto 1 com as coordenadas de Latitude 6o 40' 00.00" S 
e Longitude 1 Io 50' 00.00" E. Seguindo o Paralelo 6o 40' 
00.00" S, em direcção a Este até interceptar o Meridiano 
12° 05' 00.00" E temos o ponto 2 com as coordenadas
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de Latitude 6o 40’ 00.00” S e Longitude 12° 05’ 00.00” 
E. Seguindo o Meridiano 12° 05' 00.00” E, em direcção 
a Sul até interceptar o Paralelo 6o 50' 00.00" S temos o 
ponto 3 com as coordenadas de Latitude 6o 50’ 00.00" S 
e Longitude 12° 05’ 00.00" E. Partindo deste ponto em 
direcção a Sudoeste até interceptar o Paralelo 6o 55' 49.00" 
S e o Meridiano I Io 57' 34.00" E temos o ponto 4 com as 
coordenadas de Latitude 6o 55' 49.00" S e Longitude I Io 

57' 34.00" E. Partindo deste ponto em direcção a Noroeste 
até interceptar o Paralelo 6o 50' 00.00" S e o Meridiano 
I Io 50' 00.00" E temos o ponto 5 com as coordenadas de 
Latitude 6o 50’ 00.00" S e Longitude 1 Io 50' 00.00" E. 
Finalmente deste ponto seguindo em direcção a Norte até 
atingir o ponto I.

As coordenadas acima citadas referem-se ao Datum de 
Camacupa no Esferóide de WGS84.

2468-MAI-15-GIS-GAD

ELIPSOIDE WGS84

Coordenadas
Pontos Latitude Sul Longitude Este

1 06’40'00,00" 11*50*00.00"
2 06’40'00.00"
3 06’50'00.00" 12°05‘00.00"
4 06’55'49.00’' 11’57'34.00"
5 06o50'00.00" 11’50'00.00"
Área apróx = 657.528 Km2

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
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Decreto Presidencial n.° 144/15
dc 30 de Junho

O Presidente da República decreta, nos termos da 
alínea d) do artigo 122.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos 
da Constituição da República de Angola, conjugados com 
a alínea c) do n.° 2 do artigo 9.° da Lei n.° 2/93, de 26 de 
Março — de Defesa Nacional e das Forças Armadas, ouvido 
o Conselho de Segurança Nacional, o seguinte:

São nomeados os Oficiais Generais abaixo indicados:

1. Tenente-General (NIP 42174793) Américo Gaspar 

da Costa Santos, para o cargo de Conselheiro do 

Ministro da Defesa Nacional;

2. Tenente-General (NIP 10000892) Jonatão Augusto

Morais, para o cargo de Conselheiro do Ministro 

da Defesa Nacional;

3. Tenente-General (NIP 40434493) Nassone João, para

o cargo de Director de Gabinete do Ministro da 

Defesa Nacional;

4. Vice-Almirante (NIP 30001392) Martinho Francisco

António, para o cargo de Director Nacional de 

Vigilância Marítima do Ministério da Defesa 

Nacional;

5. Brigadeiro (NIP 40415492) Manuel Neminsa Malu-

fúene, para o cargo de Director Geral da Empresa 

Nacional de Construção de Aeródromos e Estradas 

— «AEROVIA, E.P.»;

6. Brigadeiro (NIP40025592) Apolinário Pedro Gaspar,

para o cargo de Director de Gabinete do Secre

tário de Estado para a Política do Ministério da 

Defesa Nacional;

7. Brigadeiro (NIP 40413692) Casimiro Alfredo Juliana,

para o cargo de Director Nacional de Infra-Estru- 

turas do Ministério da Defesa Nacional;

8. Brigadeiro (NIP 40472692) Manuel de Carvalho

Borges da Conceição, para o cargo de Director- 

-Adjunto do Instituto de Defesa Nacional;

9. Brigadeiro (NIP 42618093) Adriano Sebastião

Visado, para o cargo de Adido de Defesa junto 

da Embaixada da República de Angola na Repú

blica da Itália;

10. Brigadeiro (NIP 46517793) Emídio Osvaldo Fer-

nandes, para o cargo de Adido de Defesa junto da 

Embaixada da República de Angola na República 

Popular da China;

11. Brigadeiro (NIP 48209493) José Trindade Clemen-

tino, para o cargo de Adido de Defesa junto da 

Embaixada da República de Angola na República 

-da Tanzânia;

12. Brigadeiro (NIP 40323492) Samuel ZingaEmí-

lia, para o cargo de Adido de Defesa junto da 

Embaixada da República de Angola na República 

Portuguesa;

13. Contra-Almirante (NIP 30013392) Júlio Correia

Quental Lourenço da Silva, para o cargo de Adido 

de Defesa junto da Embaixada da República de 

Angola na República Federativa da Rússia.

Publique-se.

Luanda, aos 17 de Junho de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.


