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a 3.3 série Kz: 95.00, acrescido do respeclivo 

imposto do selo, dependendo a publicação da 

3.a série de depósito prévio a efectuar na tesouraria 

da Imprensa Nacional - E. P.

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

e-mail: imprensanacional@imprensanacional.gov.ao 
Caixa Postai N.° 1306

ClRCULAR
Excelentíssimos Senhores,
Temos a honra de convidá-los a visitar a página da intci nct 

no site www.imprensanacional.gov.ao, onde poderá online ter 

acesso, entre outras informações, aos sumários dos conteúdos 
do Diário da República nas três séries.

Havendo necessidade de se evitarem os inconvenientes 

que resultam para os nossos serviços do facto de as respec 
tivas assinaturas no Diário da República nào serem feitas 

com a devida oportunidade; , .
Para que nào haja interrupção no fornecimento do Diai io 

da República aos estimados clientes, temos a honra de in 

má-los que até 15 de Dezembro de 2015 estarão abertas a 

respectivas assinaturas para o ano 2016, pelo que ^eve' 
providenciar a regularização dos seus pagamentos junto 
nossos serviços.

I. Enquanto nào for ajustada a nova tabela de Pre^°^ 
cobrar pelas assinaturas para o fornecimento do D‘al . 
República para o ano de 2016, passam, a título provisó 

ser cobrados os preços em vigor, acrescidos do Impos 
Consumo de 2% (dois porcento):

As3 séries.......................................................Kz:6H
l? série............................................................. '
= »série ........ Kz: 189 1=0.00
~ .................................................. Kz-150 111.00
x serie.............................................................

Tào logo seja publicado o preço definitivo os a 
les lerào o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias Pa,a 
a diferença apurada, visando assegurar a continu 
fornecimento durante o período em referência.

As assinaturas serào feitas apenas em re-Jm

4. Aos preços mencionados no n.° 1 acrescer-se-á um 
valor adicional para portes de correio por via normal das 
três séries, para todo o ano, no valor de Kz: 95.975,00, que 
poderá sofrer eventuais alterações em função da flutuação 
das taxas a praticar pela Empresa Nacional de Correios de 
Angola - E.P. no ano de 2016.

5. Os clientes que optarem pela recepção dos Diários da 
República através do correio deverão indicar o seu endereço 
completo, incluindo a Caixa Postal, a fim de se evitarem 
atrasos na sua entrega, devolução ou extravio.

Observações:
a) Estes preços poderào ser alterados se houver

uma desvalorização da moeda nacional, numa 
proporção superior à base que determinou o 
seu cálculo ou outros factores que afectem 
consideravelmente a nossa estrutura de custos:

b) As assinaturas que forem feitas depois de 15 de
Dezembro de 2015 sofrerão um acréscimo aos 
preços em vigor de uma taxa correspondente a 

15% (quinze porcento).
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Ministérios do Interior e da Justiça 
e dos Direitos Humanos

por casamento.

XXtX da Vieira Gordo a nacionalidade angolana 

por casamento.

“”t'± “í“ M.™ «■ * 

angolana por casamento.

°KConcrfe aAnatóa^ana Lamelas Gomes Nelo a nacionalidade angolana

por casamento.

Despacho Conjunto n.° 385/15:
Concede a Amónio Leite de Almeida a nacionalidade angolana por casamento.

Despacho Conjunto n.° 386/15:
Concede a Àngela Quaresma Batista de Carvalho de Ceita a nacionalidade 

angolana por casamento.

Despacho Conjunto n.° 387/15:
Concede a Ângela Maria de Macedo Pires dos Santos Ferreira a nacio

nalidade angolana por casamento.

Despacho Conjunto n.° 388/15:
Concede a Gaiina Vasilela Georgieva Pires a nacionalidade angolana 

por casamento.

Despacho Conjunto n.° 389/15:
Concede a Faisal Ornar Ibrahimo a nacionalidade angolana por casamento.

Despacho Conjunto n.° 390/15:
Concede a Maria da Conceição Rodrigues Alves Resende de Oliveira a 

nacionalidade angolana por casamento.

Ministério da Economia
Despacho n.° 391/15:

Aprova o Relatório Final do Concurso Público para a contratação de 
uma empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia de 
Informação para a gestão dos contratos de prestação de serviços entre 
empresas nacionais e estrangeiras e adjudica à sociedade Auraangola, 
Limitada, o fornecimento, instalação e configuração de software.

Despacho n.° 392/15:
Cria a Comissão de Avaliação para a realização do concurso público para a 

contratação de uma empresa para a prestação de serviços de aplicação 
de monitorização do Projecto Aceleradores da Diversificação e do 
Programa dc Potenciação do Crédito à Economia.

Despacho n.° 393/15:
Extingue a Comissão Liquidatária da Edimel, U.E.E.

Ministério do Geologia e Minas
Despacho n.° 394/15:

Aprova o Contrato de Investimento Mineiro relativo a jazigos secundários 

de diamantes situados na Província do Bié, nos termos do Projecto 

de investimento mineiro Dando Kuanza.

Ministério do Ensino Superior
Despacho n.° 395/15:

Homologa a deliberação do Senado da Universidade Agostinho Neto 

que aprova o Estatuto Orgânico da Escola Superior de I lolelaria e 
lunsmo, designada abreviadamenle por ESHOTUR.

MINISTÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
DO TERRITÓRIO E DA EDUCAÇÃO

Decreto Executivo Conjunto n.° 641/15
dc 13 dc Novembro

Ao abrigo do disposto no artigo 71.° da Lei n.° 13/01 
de 31 de Dezembro, que aprova a Lei de Bases do Sistema 
de Educação, conjugado com as disposições do Decreto 
Presidencial n.° 104/11, de 23 de Maio, que define as condições 
e procedimento de elaboração, gestão e controlo dos quadros 
de pessoal da Administração Pública;

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 estabelecido no 
n.° 4 do artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de 

Fevereiro, determina-se:
1. É criada a Escola do 1 e II Cicios de Formação de 

Professores de Educação Física n.° 1045-Dom Bosco, sita 
no Município de Benguela, Província de Benguela, com 
21 salas de aulas, 63 turmas, 3 turnos com 36 alunos por 

sala e capacidade para 2.268 alunos.
2. É aprovado o quadro de pessoal da Escola ora criada, 

constante dos modelos anexos ao presente Decreto Executivo 

Conjunto, dele fazendo parte integrante.

Publique-se.

Luanda, aos 14 de Outubro de 2015.
O Ministro da Administração do Território, Bornito de

Sousa Baltazar Diogo.
O Ministro da Educação, Pinda Simão.

modelo para a criação/ 
legalização da escola

I
Dados sobre a Escola

Província; Benguela
Município; Benguela
XmC°cN 0 1045-Dom Bosco.«e Educação Hsí '6 " CÍC'° FOrmaÇã° de PrOfeSS°reS 

Classes que lecciona: 7? à 13? Classe. 
N ° ®e°.®r®^ca^Quac*ro domiciliar; Suburbana.N o Hp i de aulas: 21; N-°de turmas; 63; N.° turnos; 3.

de alunos/Sala: 36; Total de alunos: 2.268.

11
Quadro de Pessoal

____ __________ —-- ----------- __________________________ ■-

Necessidades do Pessoal Catcgona/CglE^—-------

1 Director __ .______—'

L 2 Subdirector __ ___ —-

29 Coordenador ---------------- "

2 Chefe de Secretaria--------------------

1 158 Pessoal Docente __—-------—

12
Pessoal Administratiyo__—

16 Pessoal Auxiliar

16

Total de trabalhadores 236

Pessoal Operário_ —---------------
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Quadro de Pessoal Docente

Grupo de
Pessoal

OMS
oO
õ

Catcgoria/Cargo Lugares
Criados

Director 1

Subdirector Pedagógico 1

Subdirector Administrativo 1

C
he

fia

Coordenador de Tumo 1

Coordenador de Curso 1

Coordenador de Desporto Escolar 1

Coordenador de Círculos de Interesse 1

Coordenador Psico-Pedagógico ->

Coordenador de Disciplina 23

Chefe de Secretaria *>

Pr
of

es
so

r d
o 

II 
C

ic
lo

 d
o 

En
si

no
 S

ec
un

dá
rio

 e
 M

éd
io

 
D

ip
lo

m
ad

o

Prof. do 11 Ciclo do Ens. Scc. e Médio Diplomado do 
l.° Escalão 3

Prof. do II Ciclo do Ens. Scc. c Médio Diplomado do 
2.° Escalão

5

Prof. do II Ciclo do Ens. Sec. c Médio Diplomado do
3.° Escalão 15

Prof. do II Ciclo do Ens. Sec. e Médio Diplomado do
4.° Escalão

16

Prof. do II Ciclo do Ens. Scc. e Médio Diplomado do
5.° Escalão

18

Prof. do II Ciclo do Ens. Sec. e Médio Diplomado do
6.° Escalão

23

Prof. do II Ciclo do Ens. Sec. e Médio Diplomado do
7.° Escalão

33

Prof. do II Ciclo do Ens. Scc. e Médio Diplomado do 
8.° Escalão

45

O
</> — c o 

UJ «
0 s

1

o =
B *

2

•C3

CA 
CA

£

.0

o

H .
•s <
c
CA

,<u
1 .

Prof. do 1 Ciclo do Ens. Sec. Diplomado do l.c Escalão

Prol, do 1 Ciclo do Ens. Sec. Diplomado do 2.° Escalão

Prol, do 1 Ciclo do Ens. Scc. Diplomado do 3.c Escalão

Prol, do 1 Ciclo do Ens. Sec. Diplomado do 4.° Escalão

Prol, do 1 Ciclo do Ens. Sec. Diplomado do 5.“ Escalão

Prof. do 1 Ciclo do Ens. Sec. Diplomado do 6P Escalão

Prof. do Ens. Prim. Diplomado do l.° Escalão

Prol, do Ens. Prim. Diplomado do 2." Escalão

Prof. do Ens. Prim. Diplomado do .V l-.scalão

Prol, do Ens. Prim. Diplomado do 4.*' Escalão

Prol, do Ens. Prim. Diplomado do 5.“ Escalão

Prol, do Ens .Prim. Diplomado do 6." Escalão

Prol, do Ens. Prim. Auxiliar do 1Escalão

1 rol. do Ens. Prim. Auxiliar do 2.° Escalão

1 rof. do Ens. Prim. Auxiliar do ?.p Escalão

1 rol. do Ens. Prim. Auxiliar do 4.° Escalão

1 rof, do Ens. Prim. Auxiliar do 5.“ Escalão

Prof. do Ens. Prim. Auxiliar do 6/ Escalão

Grupo de 
Pessoal

Quadro de Pessoal Administrativo

Categoria/Cargo Lugares 
Criados

Pe
ss

oa
l T

éc
ni

co
Su

pe
rio

r

Assessor Principal —

Primeiro Assessor

Assessor

1 éc. Superior Principal —

Tcc. Superior Principal de 1." Classe —

Tec. Superior Principal dc 2.a Classe —

c o

"S

£

Especialista Principal

Especialista de l.a Classe

Especialista de 2 a Classe

Téc. de l.aClasse

Téc. de 2.J Classe

Téc. de 3.a Classe

Pe
ss

oa
l T

éc
ni

co
 M

éd
io Téc. Médio Principal de La Classe

Téc. Médio Principal de 2.a Classe

Téc. Médio Principal dc 3.a Classe

Téc. Médio dc 1.’ Classe

Téc. Médio de 2a Classe 1

Téc. Médio de 3.’ Classe 1

c
(A

g

Oficial Administrativo Principal 1

1.’ Oficial Administrativo 1

2.° Oficial Administrativo 1

3.° Oficial Administrativo

Aspirante 2

Escriturário-Dactilógrafo ->

c
* p 
8 ? V * — o

Tesoureiro Principal ____________________________ 1

Tesoureiro Principal de 1 .3 Classe______________

Tesoureiro Principal de 2.J Classe_____________________

z

7

Motorista dc Pesados Principal________

Motorista dc Pesados de 1,3 Classe_________

Motorista de Pesados dc 2." C lasse

Motorista de Ligeiros Principal_____________________

Motorista de Ligeiros de 1 .3 Classe

Motorista de Ligeiros de 2.3 C lasse____________________

TeleIbnista Principal _____ —_

Telefonista dc 1.3 Classe_______ ______ __________ 1

lelelonista de 2.3 (. lasse ___________ _____________ 1

Auxiliar Administrativo Principal_____________________

Auxiliar Administrativo de L3 Classe_________ ._

Auxiliar Administrativo de 2.3 Classe _________

Auxiliar dc Limpeza Principal_______________________

Auxiliar de Limpeza de 1/Classe_______________ _—
5

Auxiliar de Limpeza dc 2.3 Classe ---------------------------- 6

— * "2
1 uca rreeado _______ _— ---------------

Operário Qualificado dc 1 / Classe

Onerãrio Qualificado de 2.a Classe

lli

E ncarregado ____________ _____________________

'^no nào Oiialitado <lv1________________

Onerãrio nào Qualificado de 2? Classe________________ 3

"TTTTTTZimhíisiracâo do Território. B<vrnito de
O Ministro da Aanim I.Ml «IjUV _

Sousa Baltazar Diogo.
O Ministro da Educação. Pinda Simão.
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS9

Decreto Executivo n.° 642/15 
dc 13 dc Novembro

Havendo necessidade de se assegurar a elaboração da 

Conta Geral do Estado de 2015, em harmonia com precei
tuado no artigo 58.» da Lei n.» 15/10, de 14 de Julho - do 
Orçamento Geral do Estado, conjugado com o artigo 2.° do 

Decreto Executivo n.° 82/09, de 17 de Agosto,
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 
as disposições combinadas do n.° 1 do artigo 77.° da Lei 
n.° 15/10, de 14 de Julho, n“ 1 e 4 do artigo 2.° do Decreto 
Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, e da alínea d) do 
n.° I do artigo 4.° do Estatuto Orgânico do Ministério das 
Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 299/14, 
de 4 de Novembro, determino:

ARTIGO l.° 
(Aprovação)

1. São aprovadas as Instruções para o Encerramento do 
Exercício Financeiro de 2015, anexo ao presente Decreto 
Executivo e que dele fazem parte integrante.

2. Fazem, igualmente, parle integrante do presente Decreto
Executivo os anexos constituídos pelos formulários Boletim 
Mensal de Arrecadação - (BMA) — Anexo -1, Quadro dos 
Procedimentos de Encerramento do Exercício - (QPEE)__
Anexo - II.

ARTIGO 2.°
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e inter- 
pretaçào do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo 
Ministro das Finanças.

ARTIGO 3.°
(Revogação)

É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no 

presente Decreto Executivo.

ARTIGO 4 o 
(Entrada em vigor)

Este Decreto Executivo entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 27 de Outubro de 2015.

O Ministro, Armando Manuel.

INSTRUÇÕES PARA O ENCERRAMENTO 
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

ARTIGO l.° 
(Encerramento do exercício)

O Exercício Financeiro de 2015 encerra a 31 de Dezembro 
de 2015.

artigo 2.°
(Prazo limite para a concessão dc créditos adicionais)

A Direcção Nacional do Orçamento do Estado (DNOE), 

a Direcção Nacional dos Orçamentos Locais (DNOL) e as 

Delegações Provinciais de Finanças devem atribuir Créditos 
Adicionais às Unidades Orçamentais e Órgãos Dependentes 

até ao dia 7 de Dezembro de 2015.

ARTIGO 3.°
(Prazo limite para a cabimcntaçào da despesa)

As Unidades Orçamentais (UO) e os seus Órgãos Depen

dentes (OD) devem emitir Notas de Cabimentação (NCB) 

até ao dia 14 de Dezembro de 2015.

ARTIGO 4.°
(Prazo limite para a liquidação da despesa)

As Unidades Orçamentais (UO) e os Órgãos Depen

dentes (OD) devem emitirNotas de Liquidação da Despesa (NLQ) 

até ao dia 16 de Dezembro 2015.

ARTIGO 5.°
(Prazo limite para atribuição de quota financeira)

A Direcção Nacional do Tesouro deve atribuir Quota 
Financeira para as Unidades Orçamentais e Órgãos Dependentes 

até ao dia 14 de Dezembro de 2015.

ARTIGO 6.°
(Prazo-Limite para o pagamento da despesa)

I • As Unidades Orçamentais (UO) e os Órgãos Dependentes 
(OD) sob a sua tutela devem emitir Ordens de Saque (OS) 

para pagamento de despesas relativas ao Exercício Financeiro 

de 2015, até ao dia 21 de Dezembro de 2015.
2. As Ordens de Saques (OS) emitidas, até à data indi

cada no número anterior, devem ser entregues, recebidas e 
aceites pelo Banco Operador correspondente, até ao dia 23 de 

Dezembro de 2015.

. artigo 7.°
I os da programação e da execução financeira)

emitidaf t' ° Processarnento das Ordens de Saque (OS) 

Diploma fiXada n° n'° * d° artigo 6 ° do Presente 
Limites Financ1301 nU^°S °S sa^os remanescentes dos 

FinanceirXmeT’9U°taS Financeiras e da Pr°SramaçS° 

o ano de 2016 ’030 Sendo ta,s sa^os transferidos para

nas contas das U ^nanceiros aPurados a 31 de Dezembro 2015, 

'degrado deC °rçamentais <uo) inseridas no Sistema

ser transWa Financeira do Estado — SIGFE, devem 
domicilia/ °S "eSSa data para a Conta do Tesouro Nacional

3 Fxcl Ç Nacional do Tesouro — DNT. 
valoresZem‘Sed°SSa,dos^idos no número anterior os 
Pela DNT eSP°ndentes “ Ordens de Saque (OS) homologadas 

tenham sido tra/f'^38 Pe’° BPC que’ eventua,mente’ nao 

eri OS para as contas dos beneficiários.
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ARTIGO 8.’
(Inscrição cm Restos a Pagar)

1. São passíveis de inscrição em Restos a Pagar as despesas 
liquidadas mas não pagas até 31 de Dezembro de 2015.

2. Será admitida, com carácter excepcional e após cer
tificação da execução física, à inscrição em Restos a Pagar 
as cabimentações do Programa de Investimentos Públicos 
(P1P), com existência de contrato aprovado e assinado pelo 
Órgão e Autoridade Competente e com o visto do Tribunal 
de Contas conforme o estabelecido nas alíneas a), b), c) e d) 
do artigo 20.°, Capítulo V do Decreto Presidencial n.° 1/15, 
de 2 de Janeiro, que aprova as Regras Anuais de Execução 
do Orçamento Geral do Estado.

3. As Unidades Orçamentais (UO) e os Órgãos Depen
dentes (OD) sob a sua tutela devem anular todos os saldos 
das cabimentações não liquidadas até ao dia 29 de Dezembro 
de 2015.

4. As Unidades Orçamentais (UO) e Órgãos Dependentes 

sob sua tutela integradas no SIGFE na modalidade on-line ao 

registarem a liquidação das suas despesas no Sistema, reconhe

cem o direito do credor e assim constituem, automaticamente, 

os seus Restos a Pagar, estando estes sujeitos a certificação 
e validação pelo Ministro das Finanças.

5. Após a aprovação dos Restos a Pagar, tal como referido 

no ponto anterior, a Direcção Nacional da Contabilidade 
Pública (DNCP) efectivará a sua inscrição até ao dia 10 de 

Fevereiro de 2016, com a data de 31 de Dezembro de 2015.

6. No tratamento da Despesa Pública Contratada no 
Exercício em referência, cabimentada, liquidada e não paga, 

será aplicada com o máximo rigor a legislação e procedimentos 

em vigor, nomeadamente a exigência da Nota de Cabimentação 
(NCB) e Nota de Liquidação o cumprimento das regras de 

Execução Orçamental e da Programação Financeira para o 

respectivo período.
7. Não é reconhecida a dívida que não seja suportada pela 

respectiva Nota de Cabimentação (NCB) e Nota de Liquidação, 

estando os responsáveis por tais dívidas sujeitos às sanções 

P^vistas na lei.

ARTIGO 9.°
(Programação c execução financeira de Restos a Pagar)

1 • As despesas inscritas, em Restos a Pagar, respeitantes 
a 2015, apuradas com base no disposto no artigo 8., devem 

Ser °kjecto de inclusão nas Programações Financeiras, bem 

°m° nos respectivos Planos.
2- O pagamento das despesas inscritas em Restos a Pa&ai 

efectuado pelos respectivos Órgãos Dependentes (OD), 
^Servando escrupulosamente a ordem cronológica de ven 

c|mento das respectivas facturas, à medida que a Direcção 

aci°nal do Tesouro (DNT) disponibiIize as correspondentes 

°ta Financeira e as UO façam a distribuição dos Limites 

ar,ceiros para o efeito.

3945
artigo io.°

(Prestação dc contas)

I • o envio dos documentos das prestações de contas aos 

rgãos Centrais deve observar o seguinte:

a) As Delegações Provinciais de Finanças devem

remeter os documentos a seguir indicados, com 

os dados referentes a 31 de Dezembro de 2015.

b) Para a Administração Geral Tributária (AGT) até

ao dia 6 de Janeiro de 2016:

L O formulário BMA (Boletim Mensal 

de Arrecadação).

c) Para a DNCP, até ao dia 20 de Janeiro de 2016:

i. A relação das cabimentações anuladas.

2. As Missões Diplomáticas, Consulares, Delegações 

e Representações no exterior devem efectuar o registo no 

SIGFE, até ao dia 11 de Janeiro de 2016, da prestação de 

contas referente a Dezembro de 2015.

3. A Administração Geral Tributária deve encaminhar à 

DNCP, até ao dia 13 de Janeiro de 2016, a informação relativa à 

receita consolidada do País, arrecadada em Dezembro de 2015, 

bem como a receita tributária em cobrança, correspondente 

ao Stock da Dívida Activa.

4. A Direcção Nacional de Tesouro — DNT deve encaminhar 

à DNCP, até ao dia 20 de Janeiro de 2015, os Extractos Bancários 

das Contas do Tesouro Nacional, devidamente conciliados.

5. O Instituto de Promoção e Coordenação da Ajuda às 

Comunidades (1PROCAC) deve encaminhar ao Ministério das 

Finanças, nomeadamente a DNCP até ao dia 20 de Janeiro de 
2016, o demonstrativo das doações recebidas pelos Órgãos 

do Estado.
6. A Unidade de Gestão da Dívida Pública — UGD deve 

encaminhar à DNCP, até ao dia 20 de Janeiro de 2016 o seguinte:

a) Demonstrativo da Dívida Interna e Externa;

b) Resumo dos Contratos de Financiamento.

7 O Serviço de Tecnologia de Informação e Comunicação 

das Finanças Públicas (SETIC — FP) deve de forma auto

mática executar, no âmbito do encerramento do exercício, as 

seguintes tarefas:
a) Disponibilização,atéaodia30deNovembrode20l5,

da funcionalidade no SIGFE das Pré-Tabelas de 

Contas e Eventos para 2016;

b) Inscrição dos Restos a Pagar (dos órgãos interligados

directamente no SIGFE). por instrução da DNCP. 

após certificação e validação pelo Ministro das 

Finanças, até ao dia 11 de Fevereiro de 2016.
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cada órgão indicar 3 (três) cadastradores do referido órgão 
através de um ofício dirigido ao Ministro das Finanças' 

informando os seguintes dados: Nome Completo, Utilizador 

do Sistema (caso já tenha sido cadastrado anteriormente) e 

Número do Bilhete de Identidade.

4. Para permitira correcta identificação do utilizador noacto 

da atribuição de acessos os cadastradores devem complementar 

os dados dos actuais utilizadores do sistema, preenchendo a 

Ficha de Inscrição que estará disponível no SIGFE.

ARTIGO 12.°
(Síntese dos procedimentos dc encerramento do exercício)

A execução dos procedimentos de gestão estabelecidos 

nestas Instruções deve ter, no que couber, o suporte informático, 

conforme sintetizado no formulário QPEE (Quadro-Síntese 

dos Procedimentos de Encerramento do Exercício), aonde 

estão identificados os órgãos responsáveis pelas acções e 

estabelecidos os prazos limite para o seu cumprimento.

ARTIGO 13.° 
(Fiscalização)

Incumbe à Inspecção Geral de Finanças, directamente 

ou através dos Gabinetes Provinciais de Inspecção, 

fiscalizar o cumprimento das disposições previstas no 

presente Diploma.

8. A Direcção Nacional de Contabilidade Pública- DNCP 

deverá efectuar o seguinte.
a) Bloqueio das rotinas de emissão das NCB a partir

das 00:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2015;

b) Bloqueio das rotinas de emissão das NLQ a partir

das 00:00 horas do dia 17 de Dezembro de 2015; e

c) Bloqueio das rotinas de emissão das OS a partir

das 00:00 horas do dia 22 de Dezembro de 2015.

9. A SONANGOLdeve remeter ao MINFIN, até ao dia 21 

de Janeiro de 2016, o seguinte:
a) O Demonstrativo das receitas do Estado não trans

feridas para CUT (Conta Única do Tesouro);

b) Os documentos bancários dos pagamentos feitos

para as contas de garantia dos bancos depositários, 

para a liquidação do serviço da Dívida.

ARTIGO II.0 
(Utilizadores do SIGFE)

1. Os acessos de todos os utilizadores do SIGFE (Sistema 

Integrado de Gestão Financeira do Estado) são cancelados 

a 31 de Dezembro de 2015.

2. Para execução de operações no SIGFE, no exercício finan

ceiro de 2016, os utilizadores devem novamente ser cadastrados 

até ao dia 15 de Dezembro de 2015, de modo centralizado.

3. A indicação dos cadastradores deve ocorrer no período 

de I à 10 de Novembro de 2015, devendo os responsáveis de
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QUADRO SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS

IA - PROCEDIMENTOS DA GESTÃO

de ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - QPEE DE 2015

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

ÓRGÃO DESTINATÁRIO PRAZOS
DISPOSITIVOS DAS

INSTRUÇÕES PARA O 
ENCERRAMENTO |

1 - Cabimentação de Despesas (emissão da NCB)

2 - Liquidação de Despesas (emissão da NLQ)

lUO e OD Até 14/12/2015 Art. 3.°

UO e OD

3 - Pagamento de Despesas (emissão de OS)___________________ B

4 - Entrega das OS ao Banco Operador_________________________ I
5 - Transferência dos saldos financeiros das contas das UO
ditadas ao SIGFE para a conta do Tesouro Nacional_____________ I

6 - Anulação dos saldos de Cabimentação não Liquidada_________ l

7 - Entrega da Relação de Restos a Pagar para aprovação
Pelo Sr. Ministro das Finanças______________________________

8 - Inscrição dos Restos a Pagar ____________________________

IUO e OD

[UQeQD |Bco. Operador

Até 16/12/2015

Até 21/12/2015

Até 23/12/2015

Art.4 0

Art.6.°,n° 1

Art.6,0, n° 2

UO DNT Até 31/12/2015 Art. 7,°, n° 2

|UO e OD

DNCP

DNCP

MINFIN

Em 29/12/2015

Até 30/01/2016

|Até10 /02/2016

Art.8,Q, n° 3

Art.8.°, n°4

|Art. 8o. n° 5

B - PRESTAÇÃO DE CONTAS

1- Remessa do formulário BMA DPF IAGT kté 06/01/2016

2- Relação das NCB anuladas

3- Prestações de Contas referente a Dezembro de 2015

4- Receita consolidada do Pais até Dezembro de2015

DPF DNCP |Até20/01/2016

MDC'S DNCP Até 11/01/2016

ÍAGT DNCP |Até 13/01/2016

Art. 10°. nQ l.b.i)

Art. 10°, n° 1.b,j)

Art. 10°, n°2

Art. 10°. n° 3

I
5- Receita tributária em cobrança__________________

6- Extractos bancários da CUT - conciliados_________

7- Demonstrativo das doações recebidas pelo Estado___________ u
8- Demonstrativo dos fluxos de financiamento e gestão da Dividal 

Interna e Externa |l

AGT

DNT

IPROCAC

DNCP

DNCP

DNCP

Até 13/01/2016

Até 20/01/2016

Até 20/01/2016

Art. 10°, n°3

Art. 10°, n°4)

Art. 10°, n°5

UGD DNCP Até 20/01/2015

C - PROCEDIMENTOS DA INFORMÁTICA
1- Disponibilizaçâo da funcionalidade no SIGFE das Pré-Tabelas

de Contas e Eventos para 2016___________________________ I
2- Restos a Pagar (dos Órgãos interligados directamente no
SIGFE) l

3- Bloqueio do Acesso aos Utilizadores do SIGFE

[SETIC-FP DNCP [Até 30/11/2015

|Art 10°, n° 6 a) b)

Art. 10°, n°7.a)

SETIC - FP 
UO/OD, Inst 
Serv. Fundos 
Autónomos

DNCP

ISETIC-FP

Até 11/02/2016

Até 01/01/2016

|Art. 10° , n° 7.b)

lArt. 11°. n°1

D - DIRECÇÃO NACIONAL DE CONTABILIDADE 
PUBLICA

4- Bloqueio no SIGFE da rotina de emissão da NCB

5- Bloqueio no SIGFE da rotina de emissão da NLQ

6- Bloqueio no SIGFE da rotina de emissão das OS

ftrt. 10°. n° 8.a[

E-SONANGOL

SETIC-FP

SETIC-FP

SETIC-FP

PNCP

[DNCP

[DNCP

Até 14/12/2015

lAté 16/12/2015

Em 21/12/2015

’■ kXLS?5’ daS Recete d° Estado, nâo~transferidas para a CUT__________________________________ I
2- Entrega dos documentos bancários dos pagamentos feitos 

para as contas de garantia dos bancos depositários, para a 
liquidação do serviço da Divida

Sonangol IDNCP [Até 21/01/2016

U\rt. 10°. n° 8.c]

Sonangol Idncp Até 21/01/2016 lArt.100, n° 9°,_b[

O Ministro, Armando Manuel.
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MINISTÉRIOS DO INTERIOR 
E DA JUSTIÇA E DOS DIREITOS HUMANOS

Despacho Conjunto n.° 378/15
dc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo 1,° 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.
É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Ernesto Arenas Farinas, natural de Havana, República de Cuba, 

de nacionalidade cubana, nascido em 22 de Maio de 1973, 

o qual só poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes 

depois de cumprido o disposto no artigo 19.° da Lei n.° 1/05, 
de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 
Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n. 379/15 
dc 13 dc Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presid 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição ° 
República de Angola, e de acordo com o disposto no artig 
do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Mim 
do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determi

Considerando terem sido observados todos os requ ~ 
referentes à legalidade da instrução dos processos de 
da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12. 

n.° 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.
É concedida a nacionalidade angolana, por casara 

a Delfim Martins da Silva, natural de Trindade, Me 
República Democrática de São Tomé e Piíncipe, de 

validade são-tomense, nascido em 9 de Outubro e 

0 qual só poderá gozar os direitos e prerrogativas m 
depois de cumprido o disposto no artigo 19. 
de l de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Veiga
D Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, 

Carneiro Mangueira.
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Despacho Conjunto n.° 380/15 
dc 13 de Novembro

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 disposto no artigo I.» 

do Despacho Presidencial n.»67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n. 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.

E concedida a nacionalidade angolana, por casamento, 

a Diogo José Andrade Rodrigues, natural de Torres Vedras, 

Lisboa, República Portuguesa, de nacionalidade portuguesa, 

nascido em 13 de Maio de 1978, o qual só poderá gozar os 

direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto 

no artigo 19.° da Lei n.° 1/05, de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Angelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n.° 381/15 
de 13 de Novembro

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 disposto no artigo 1,° 

do Despacho Presidencial n.°67/!2, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° I do artigo 12.» da Lei 

n.° 1/05, de I de Julho — Lei da Nacionalidade.

É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Ana Rita da Silva Vieira Gordo, natural de Cascais, Lisboa, 

República Portuguesa, de nacionalidade portuguesa, nascida 

em 8 de Agosto de 1977, a qual só poderá gozar os direitos 

e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no 

artigo 19° da Lei n.“ 1/05, de I de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.
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dc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo l 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam: 

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de I de Julho — Lei da Nacionalidade.

É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Anabela Maria Lamelas Gomes Neto, natural de Sé Nova, 

Coimbra, República Portuguesa, de nacionalidade portuguesa, 
nascida èm 18 de Outubro de 1962, a qual só poderá gozar 

os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido o 

disposto no artigo 19“ da Lei n.° 1/05, de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Veiga Tavares. 

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rmí

Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n.° 382/15
(Jc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo I.° 

do Despacho Presidencial n.°67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando lerem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de I de Julho — Lei da Nacionalidade.

É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, 

a Manuel António Basílio, natural de Rebolosa, Guarda, 

República Portuguesa, de nacionalidade portuguesa, nascido 

em 28 de Novembro de 1955, o qual só poderá gozar os direitos 

e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no 

artigo 19.° da Lei n.° 1/05, de I de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

0 Ministro do Interior. Ângelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n.° 385/15 
de 13 de Novembro

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 disposto no artigo 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Minist 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determu 
Considerando terem sido observados todos os requi 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aqui Ç 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12. 

n.° 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.
' cíisameutU’
E concedida a nacionalidade angolana, p°r

~ g rag^ 
a António Leite de Almeida, natural de Minhotaes, 

República Portuguesa, de nacionalidade portuguesa, i 

em 5 de Setembro de 193 l,o qual só poderá gozar os 1

e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disp 

artigo I9.° da Lei n.° 1/05, de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.
O Ministro do Interior, Ângelo de Barros V^lêa . jorge 

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos,

Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n.° 383/15
dc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo 1.° 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de I de Julho — Lei da Nacionalidade.

E concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Celça Marilene Ceita da Silva Pinto Paulo, natural de Lobata, 

São Tomé, República Democrática de São Tomé e Príncipe, de 

nacionalidade são-tomense, nascida em 13 de Abril de 1981, 

a qual só poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes 

depois de cumprido o disposto no artigo 19.° da Lei n.° 1/05, 

de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Veiga Tavares. 

O Ministro da Justiça dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.
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Despacho Conjunto n.° 386/15
de 13 dc Novembro

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 disposto no artigo 1.° 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.

É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, 

a Angela Quaresma Batista de Carvalho de Ceita, natural 

de Conceição, São Tomé, República Democrática de São 

Tomé e Príncipe, de nacionalidade são-tomense, nascida 

em 24 de Março de 1976, a qual só poderá gozar os direitos 

e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no 

artigo 19.° da Lei n.° 1/05, de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do interior, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n.° 387/15
dc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo 1.° 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n- 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.
É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Angela Maria de Macedo Pires dos Santos Ferreira, natural 

de Alcântara, Lisboa, República Portuguesa, de nacionalidade 

P°rtuguesa, nascida em 4 de Setembro de 1956, a qual só poderá 

gozar os direitos e prerrogativas inerentes depois de cumprido 

0 d’sposto no artigo 19.° da Lei n.° 1/05, de 1 de Julho.

Etiblique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

0 Ministro do Interior. de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, RuiJoigc 

neiro Mangueira.

-------------- ----------------------------- ------------------------ 3951!

Despacho Conjunto n.° 388/15 
dc 13 dc Novembro

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137» da Constituição da 

Republica de Angola, e de acordo com o disposto no artigo I.» 

do Despacho Presidencial n.» 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n.° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.
É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Galina Vasilela Georgieva Pires, natural de Tervel, Dobrich, 

República da Bulgária, de nacionalidade búlgara, nascida 

em 25 de Junho de 1972, a qual só poderá gozar os direitos 

e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no 

artigo 19.° da Lei n.° 1/05, de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Veiga Tavares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.

Despacho Conjunto n.° 389/15
dc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo I.° 

do Despacho Presidencial n.° 67/12, de 22 de Maio, os Ministros 

do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam.

Considerando terem sido observados todos os requisitos 

referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 

da nacionalidade, constantes do n ° 1 do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de 1 de Julho — Lei da Nacionalidade.

É concedida a nacionalidade angolana, por casamento, 
a Faisal Ornar Ibrahimo, natural de Maputo, República de 

Moçambique, de nacionalidade moçambicana, nascido em 

16 de Novembro de 1965, o qual só poderá gozar os direitos 

e prerrogativas inerentes depois de cumprido o disposto no 

artigo 19.» da Lei n.» 1/05, de I de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do interior. de Barros Vedares.

O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos.

Carneiro Mangueira.
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Despacho Conjunto n. 390/15 
dc 13 dc Novembro

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 disposto no artigo 1.° 

do Despacho Presidencial n.°67/12, de 22 de Maio, os Ministros 
do Interior e da Justiça e dos Direitos Humanos determinam:

Considerando terem sido observados todos os requisitos 
referentes à legalidade da instrução dos processos de aquisição 
da nacionalidade, constantes do n.° I do artigo 12.° da Lei 

n.° 1/05, de I de Julho — Lei da Nacionalidade.
E concedida a nacionalidade angolana, por casamento, a 

Maria da Conceição Rodrigues Alves Resende de Oliveira, 
natural de Chaves, Vila Real, República Portuguesa, de nacio
nalidade portuguesa, nascida em 9 de Novembro de 1946, 

a qual só poderá gozar os direitos e prerrogativas inerentes 
depois de cumprido o disposto no artigo I9.°da Lei n.° 1/05,

de 1 de Julho.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Junho de 2015.

O Ministro do Interior, Ângelo de Barros Peiga Tavares.
O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Jorge 

Carneiro Mangueira.

Despacho n.° 392/15
dc 13 dc Novembro

Havendo a necessidade de se constituir a Comissão Avaliação 

para a realização do concurso público para a contratação de 

uma empresa para a prestação de serviços de Aplicação de 

Monitorização do Projecto Aceleradores da Diversificação e 

do Programa de Potenciação do Crédito à Economia;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 

da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 

República de Angola, do disposto no artigo 2. do Decreto 

Presidencial n.°6/10, de 24 de Fevereiro, do n.°2 do artigo4l« 

da Lei n0 20/10, de 7 de Setembro, com a alteração que lhe 

foi dada pelo artigo l.° da Lei n." 3/13, de 17 de Abril e no 

n.° 1 do artigo 5.° do Decreto Presidencial n.° 227/12, de 3 de 

Dezembro, determino:
1. É criada a Comissão de Avaliação para a realização do

pX"T T,,ç“ * Ap',caç’°de = 
po° ‘ 3Ce'er,tes da «citação « do progrlra. de 

P^enmaçao do Crédito à Economia;
2. A Comissão ora criada é constituída pelos seguin

tes membros:
Óscar Morais Jorge — Director do Gabinete Jurídico

— Presidente;
' Jorge da Silva Simões — Director do Gabinete de 

Desenvolvimento da Economia Real — 1,° Vogal; 

uzia Santana Pedro — Chefe de Departamento de 

Planeamento, Finanças e Património — 2.° Vogal; 

Simeone Garcia Dias — Técnico Superior de 2.a Classe, 

afecto ao Departamento de Informática da Secre- 

tária Geral —3.° Vogal;
Iguel Webber Bravo da Rosa — Técnico Superior 

de 2. Classe, afecto ao Departamento para o 

Desenvolvimento Económico do Território e das 

Parcerias Público-Privadas — 4.° Vogal; 
elino Paulo — Director de Gabinete da Secretaria 

de Estado da Economia — Membro Suplente;
ta Maria M. A. da Fonseca — Técnica Superior 

de I a Classe, afecta ao Gabinete Jurídico —

Membro Suplente.3- A Comissão de Avaliação exerce as competências 

e^stas no artigo 43.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
SI ui resente Despacho entra em vigor na data da 

Sua Publicação.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Despacho n.° 391/15 
de 13 dc Novembro

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 os n.os 1 e 2 do 
artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, 
e do n.° 1 do artigo 5.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Economia, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 227/12, 
de 3 de Dezembro, determino:

1. É aprovado o Relatório Final do Concurso Público para 

a contratação de uma empresa especializada na prestação 
de serviços de Tecnologia de Informação para a gestão dos 
contratos de prestação de serviços entre empresas nacionais 
e estrangeiras.

2. É adjudicada à Sociedade AU RA ANGOLA, LDA., a 

prestação de serviços de fornecimento, instalação e configura
ção de software que inclui o fornecimento, a implementação, 
a formação e a manutenção de uma ferramenta informática 
que terá como objectivo a gestão dos contratos de prestação 
de serviços entre empresas nacionais e estrangeiras, com a 
pontuação global de 93% (noventa e três por cento).

3. O presente Despacho entra em vigor na data da 
sua publicação.

Publique-se. Publique-se.
Luanda, aos 24 de Setembro de 2015. 

O Ministro, Abrahão Pio dos Santos Gourgel.
Luanda, aos 29 de Setembro de 2015.

O Ministro, Abrahão Pio dos Santos Gourg
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Despacho n.° 393/15 
dc 13 dc Novembro

Considerando que a empresa de Aquisição, Produção 
e Distribuição de Equipamentos e Material Escolar, UEE, 
designada EDIMEL, UEE, foi criada por Despacho Conjunto 
n 0 37/78, de 4 de Outubro, publicado no Diário da República 
n.°237, I Série, foi extinta por força do Decreto Executivo 
Conjunto n° 249/12, de 1 deAgosto dos Ministros da Economia, 
da Educação e das Finanças.

Tendo sido nomeada a Comissão Liquidatária por Despacho 
n.° 1634/12, de 21 de Agosto, do Ministro da Economia, 
com o intuito de adoptar todos os procedimentos técnicos e 
administrativos inerentes à sua extinção, e em virtude desta 
ter concluído o trabalho que lhe fora conferido e ter sido 
aprovado o relatório da Comissão.

Em conformidade com os poderes delegados pelo 
Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da 
Constituição da República de Angola, do disposto no artigo
2.°  do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro e 
do n.° 1 do artigo 5.° do Estatuto Orgânico do Ministério da 
Economia, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 227/12, 
de 3 de Dezembro, conjugados com a Lei n.° 11/13, de 3 de 
Setembro — Lei de Bases do Sector Empresarial Público, 
determino:

1. É extinta a Comissão Liquidatária da EDIMEL U.E.E., 
criada por Despacho n.° 1634/12 de 21 de Agosto.

2. O presente Despacho entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Luanda, aos 13 de Outubro de 2015.

O Ministro, Abrahão Pio dos Santos GourgeL

MINISTÉRIO DA GEOLOGIA E MINAS 

nvestimento Mineiro de Prospecção de Jazigos Secundários 
de Diamantes, candidatou-se ao exercício dos correspondentes 
direitos mineiros, e fez prova bastante da mobilização de 
recursos para desenvolver a actividade geológico-mineira a 
que se propõe;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente 
da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
Republica de Angola, e de acordo com as disposições combinadas 
do n.° 1 do artigo 111.° e da alínea c) do artigo 164.°, ambos do 
Código Mineiro, determino:

artigo l.°
(Aprovação)

E aprovado o Contrato de Investimento Mineiro relativo 
a jazigos secundários de diamantes situados na Província do 
Bié, nos termos do Projecto de Investimento Mineiro Dando 
Kuanza que é aprovado pelo presente Despacho.

ARTIGO 2.°
(Duração)

1. Os direitos mineiros de prospecção atribuídos ao abrigo 
do Contrato de Investimento Mineiro ora aprovado têm a 
duração de cinco anos, podendo ser prorrogados nos termos 
do artigo 125.° do Código Mineiro.

2. Uma vez terminada a fase de prospecção e observados 
os requisitos legais para que se passe à fase de exploração, 
nos termos dos artigos 129.° e 131.° do Código Mineiro, a 
duração dos direitos mineiros de exploração é de até trinta e 
cinco anos, incluindo o período de prospecção e avaliação.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o Título 
de Exploração é emitido com a duração correspondente ao em 
de vida da mina estimado no Estudo de Viabilidade Técnico- 
Económica e Financeira (EVTEF), sendo o título prorrogado 
em função da apresentação de EVTEFs adicionais, devidamente 
auditados nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 129.° do 

Código Mineiro.

Despacho n.° 394/15 
de 13 dc Novembro

A implementação do Programa de Diversificação da 
Indústria Mineira constitui um dos instrumentos operativos 
do Programa de Governação até 2017, estando entre os seus 
°bjectivos a intensificação da actividade de prospecção e 
exPl°ração de diamantes, envolvendo tanto o sector público 
c°mo o sector privado da nossa economia;

Não obstante estar em curso a implementação desse 
rograrna e prever-se maior aproveitamento efectivo do 

P°tencial mineiro do País, como resultado do PLANAGEO, 
d redução das receitas do Estado como consequência da 
d erioração das condições internacionais do principal pro- 

p6 exP°rtação do País implicam que o Sector Mineiro 
bas° et.ro,1^ero acelere o surgimento de novas minas com 
melVa inf°rrnaÇã° Se°lógica já conhecida, sem prejuízo da 

0 PLan am^’ente institucional e técnico destinado a que 
cará 4. AGEO venha a resultar em projectos mineiros de 
Cara«westruturante.

disnoend° em COnta que> cumprindo com o estabelecido nas 
do art'ÇÕeS cornkinadas do artigo 23.° e na alínea b) do n.° 1 
ein pa1^°.97,°’ ambos do Código Mineiro, a Associação 

lcipação Dando Kuanza apresentou um Projecto de

ARTIGO 3.°
(Demarcação mineira)

1. A área de concessão está situada na Província do Bié, 
com uma extensão de aproximadamente 3.000km2, limitada 

pelas seguintes coordenadas geográficas:

Vértices Longitude

17° 32’43" E

17’32’43” E

Ir00’00” E

17’00’ 00” E

|7’07’08’’E

17° 11’00” E

17’ 12’01” E

17’08’ 14” E

17’12’05” E

Latitude

11° 00’00" S

11’20’ 06" S

11’ 34’30”S

ir i r 4i” s

ii°n’40”s

11’09’ 43” S

11’05’05” S

11’00 45” S

11’00’00" S

2 Para a fase de exploração, a área referida no número 
lve ser ajustada em função do estabelecido na

Código Mineiro.

A

B

D

E

F

G

H



DIÁRIO DA REPÚBUç^

3954

ARTIGO 4.° 
(Relatórios da actividadc)

1. O titular dos direitos mineiros concedidos ao abrigo 
deste Despacho fica obrigado a prestar à Concessionária 
Nacional e ao Ministério da Geologia e Minas as informações 
económicas e técnicas decorrentes da sua actividade, bem 
como a apresentar os relatórios periódicos por lei exigidos.

2. Os relatórios referidos no número anterior incluem uma 
descrição detalhada da execução dos instrumentos de gestão 
ambiental aprovados no quadro do presente Investimento 
Mineiro, devendo o mesmo ser acompanhado dos elementos 
demonstrativos que forem julgados necessários pela Direcção 
Nacional do Ambiente e Segurança do Ministério da Geologia 

e Minas.
ARTIGO 5.°

(Emissão de títulos mineiros)

A Direcção Nacional de Licenciamento e Cadastro Mineiro 
fica desde jà autorizada a emitir os títulos mineiros resPect, v0S’ 
nos termos do artigo 2.’ do presente Despacho, tao logo receba 
os comprovativos das obrigações relativas a Cauçao previste 
no n.° 5 do artigo 62.’ e à Reserva Legal prevista n. 3 do 
artigo 133.° do Código Mineiro, para a fase de exploração.

ARTIGO 6°
(Providências junto de outras instituições)

Os órgãos competentes da Concessionária Nacional e do 
Ministério da Geologia e Minas devem prestar o seu apoio 
institucional nos termos previstos na lei, designadamente 
junto da órgãos relacionados com o Investimento Mineiro 
em ordem a obter desses as licenças e autorizações que o 
titular dos direitos mineiros concedidos ao abrigo do presente 
Despacho possa usufruir das prerrogativas legais previstas no 
Código Mineiro e demais legislação aplicável.

ARTIGO 7.°
(Legislação mineira)

A Concessionária e suas associadas obrigam-se às dis
posições do Código Mineiro e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à actividade geológico-mineira.

ARTIGO 8.°
(Interpretação e aplicação do Contrato dc Investimento Mineiro)

1. Sem prejuízo da suplementar obrigação de todas as 
disposições do Contrato deverem ser interpretadas, aplicadas 
e integradas com respeito à unidade jurídico-normativa do 
Ordenamento Jurídico Angolano, à hierarquia das normas 
e à manutenção dos efeitos não prejudicados por eventuais 
antinomias, as disposições do Contrato de Investimento Mineiro 
devem ser objecto das melhorias técnicas oportunamente 
sugeridas pelo Ministério da Geologia e Minas e comunicadas 
aos interessados, com destaque para as seguintes:

a) Na página n.° I do Contrato, sobre a identificação
das Partes, deve-se cumprir o estipulado na alínea
a) do artigo 119- do Código Mineiro, designada
mente: identificação fiscal, referentes a Associada 
Gemston Mining, Limitada;

b) Na clausula 2.“ onde se lê «o presente Contrato visa

a constituição de uma Associação em Participa
ção entre as Partes (...)» deve-se ler: O presente 
Contraio tem por objecto a definição, nos termos 
do Codigo Mineiro, das condições de exercício

das operações de Reconhecia 
Pesquisa e Avaliação de Depósi?'°’ ProsPecçâo 
na Area do Contrato, bem como pl^ 
cionais na Area do Contrato, quer 2^°’ad'' 
s.do identificados previamente que 2 °u

a Endiama Mining e suas Associad 'ribuidos
c) No n.° I da cláusula 7.a, onde se lê «rv •d S;

deve-se ler Secundários, no mesmíTn'‘0S PrÍmán°9> 
lê «na área de concessão serão atribuíd^?* 
Mining» deve-se ler Endiama Mining E 'ania

d) O n.° 2 da cláusula 7.a deve adootar a  Associadas;8
ção: Os direitos minei"!

anterior serão exercidos pela Associação?"’ 

da publicação do instrumento de aprovaçãodo presente Contrato; Çao do

e) Na cláusula 8?, onde se lê «Depósitos Primários»
deve-se ler Secundários.

j) No n.° I da cláusula 9.a onde se lê «As Associadas 
exercerão os seus direitos decorrentes do presente 
Contrato, na área (...)» deve-se referir na parte 
final Endiama Mining e suas Associadas;

g? No n. 1 da cláusula 16.a e n.° 2 da cláusula 18.a 
onde se lê «Depósitos Primários» deve-se ler 
Secundários, (...) após Endiama Mining, incluir 

e suas Associadas;
h) Na alínea I) da cláusula 23.a deve-se incluir no final o

seguinte texto: desde que previamente autorizados 
pela autoridade fiscal ou órgão competente. (n.°2 

do artigo 248.° do Código Mineiro);
i) No n.° 2 da parte final da cláusula 28.a, onde se lê

«Depósitos Primários» deve-se ler Secundários;
j) Excluir o n.° 1 da cláusula 33.a, vigorando assim

a regra estabelecida no n.° 2 do artigo 113.° do 
Código Mineiro, que determina «que os direitos 
e as obrigações sobre as três fases do processo 
de mineração são previstas num único Contrato 

de Investimento;k) \ redacção da cláusula 69.a deve ser substituída pea
seguinte: O presente Contrato entra em vigor11 
data da publicação do instrumento que o aPr0^

2. Os ajustes referidos no número anterior devem s 
feitos no prazo de seis meses, sob responsabiliza e 

Concessionária Nacional. tareSJ- Enquanto não forem realizadas as tarefas complemen 

referidas nos números anteriores, as referidas 
contratuais devem ser interpretadas e integradas de a 

com o disposto no n.° 1 deste artigo.

ARTIGO 9.° 
(Dúvidas e omissões) . e

As dúvidas e omissões que resultarem da interP?í-pjstro 

aPficação do presente Diploma são resolvidas pel° 

da Ge°logia e Minas.

ARTIGO 10.°
(Entrada cm vigor) blícaÇã°*

O presente Despacho entra em vigor na data da sua p 

Luanda, aos 28 de Outubro de 2015.
C Ministro, Francisco Manuel Monteiro de -ll
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ministério do ensino superior

Despacho n.° 395/15 
dc 13 dc Novembro

Considerando que o Senado da Universidade Agostinho 
Neto deliberou a aprovação do Estatuto Orgânico da Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo, unidade orgânica desta 
Instituição de Ensino Superior Pública;

Havendo necessidade de dotar a Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo da Universidade Agostinho Neto (UAN) 
das repectivas normas estatutárias;

Em conformidade com dos poderes delegados pelo Presidente 
da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da 
República de Angola, e de acordo com o disposto no artigo 2.° 
do Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, combi
nadas com o disposto na alínea o) do artigo 16.° do Decreto 
n.°90/09, de 15 de Dezembro, determino:

1. °—Éhomologada a deliberação do Senado da Universidade 

Agostinho Neto, emitida na sua Sessão do dia 8 de Maio de 2015, 
que aprova o Estatuto Orgânico da Escola Superior de Hotelaria 
eTurismo, designada abreviadamente por ESHOTUR, anexo 
ao presente Despacho, do qual é parte integrante.

2. °—As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e 
aplicação do presente Despacho são resolvidas pelo Ministro 
do Ensino Superior.

Publique-se.

Luanda, aos 29 de Outubro de 2015.

O Ministro, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento.

ESTATUTO ORGÂNICO DA ^0° 
SUPERIOR DE HOTELARIA E TU 
DA UNIVERSIDADE AGOSTINHO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

ARTIGO l.°
(Natureza jurídica)

A Escola Superior de Hotelaria eTurismo da Un'v®r^® 
Agostinho Neto, abreviadamente designada por ES ° 
é, nos termos da lei, uma pessoa colectiva de direito p 

com o estatuto de unidade orgânica, dotada de ai 
científica, pedagógica, administrativa, financeira e 

n&r, destinada à formação de quadros superiores no 
hotelaria e turismo.

ARTIGO 2.°
(“ da Universidade

A ESHOTUR é uma unidade organtea ^_dades na 
Agostinho Neto (UAN) e desenvolve as suas sem
legião Académica n.° 1, em que está inseri da unl_ 

P^juízo da mobilidade do corpo docente e di c-entjfica. 
versalidade dos objectos de estudo e de investig Ç

ARTIGO 3.°
(Sede)

A ESHOTUR tem a sua sede na Província de Luanda.

ARTIGO 4.°
(Objecto)

A ESHOTUR tem como objecto ministrar cursos na área da 
hotelaria e turismo, conducentes à formação de especialistas e 
à obtenção dos graus académicos de bacharelato e licenciatura.

ARTIGO 5.°
(Autonomia)

1. No quadro da sua autonomia científica compete à 
ESHOTUR desenvolver as actividades de carácter científico 
compatíveis com a sua natureza e objecto.

2. No quadro da sua autonomia pedagógica compete 
à ESHOTUR:

a) Elaborar os seus programas curriculares, planos de
estudos e programas das disciplinas;

b) Realizar actividades de investigação, científicas e
culturais;

c) Garantir a liberdade académica, criação científica,
cultural e tecnológica.

3. No quadro da sua autonomia administrativa compete 
à ESHOTUR:

a) Recrutar o pessoal para o seu quadro técnico e
administrativo, bem como alterar este quadro 
nos termos da lei;

b) Administrar os seus bens e património.
4. No quadro da autonomia financeira, compete à ESHOTUR:

a) Elaborar o seu projecto de orçamento no quadro do
orçamento da UAN;

b) Aceitar fundos, financiamentos ou contribuições de
entidades nacionais e/ou estrangeiras, decorrentes 
das suas actividades específicas para apoio aos 
projectos de investigação ou formação nas suas 
áreas específicas de investigação;

c) Gerir os seus fundos ou financiamentos e contribuições.
5. No quadro da sua autonomia disciplinar, compete à 

ESHOTUR punir as infraeções disciplinares praticadas pelos 
docentes, investigadores, funcionários, agentes e pessoal 
contratado ao seu dispor, nos termos da legislação aplicável.

ARTIGO 6.°
(Atribuições)

Na prossecução do seu objecto, a ESHOTUR tem as 

seguintes atribuições:
a) Assegurar a formação humana, cultural, artística,

profissional e técnica dos seus estudantes;
b) Organizar cursos conducentes a obtenção dos graus

académicos de bacharelato e licenciatura, bem 
como quaisquer outros cursos de especialização;

c) Desenvolver estudos e actividades de experimentação
profissional, tecnológica e de inovação;

d) Promover actividades de ensino extra-curriculares

e de formação profissional;
e) Prestar serviços à comunidade numa perspectiva de

valorização recíproca;
J) Conservar e valorizar o seu património científico, 

cultural-artístico e natural;
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g) Promover o intercâmbio cultural, técnico e tecno
lógico com instituições congéneres nacionais e 
estrangeiras, bem como as demais instituições 
vocacionadas para o desenvolvimento da ciência 

e da tecnologia;
h) Contribuir, no seu âmbito de actividade, para a coo

peração internacional e para a aproximação entre 
os povos, com especial destaque para os países 

africanos e os países de língua oficial portuguesa;
i) Emitir parecer de equivalência para efeito de inte

gração curricular ou para o exercício da docência 

na UAN;
j) Emitir parecer para concessão de bolsas de estudos

aos docentes, discentes e trabalhadores sob a sua 

jurisdição;
k) Conceder graus e títulos académicos ou honoríficos,

certificados e diplomas;
l) Proceder a prestação de contas em conformidade

com a legislação aplicável;
m) Atribuir prémios de incentivo aos estudos e activi-

dades de experimentação profissional, tecnológica 

e de inovação.

CAPÍTULO II

Organização Interna

SECÇÃO 1
Estrutura

ARTIGO 7.°
(Órgãos e serviços da ESHOTUR)

1. A ESHOTUR compreende os seguintes órgãos e serviços:
a) Órgão Executivo de Gestão:

Director.
b) Órgãos Auxiliares do Director:

i. Director-Adjunto para a Área Académica;
ii. Director-Adjunto para a Área Científica.

c) Órgãos colegiais da ESHOTUR:

í. Assembleia;
ii. Conselho de Direcção;
iii. Conselho Científico;
ív. Conselho Pedagógico;

d) Serviços Executivos:
/. Departamento de Assuntos Académicos;
ii. Departamento de investigação Científica;
iii. Departamento de Documentação 

Informação Científica;
ív. Departamento de Administração e Gestão 

do Orçamento;
v. Departamento de Recursos Humanos;
vi. Biblioteca

e) Unidades de Ensino e Investigação:
i. Departamento de Ciências Básicas;
ii. Departamento de Turismo;
iii. Departamento de Hotelaria; 
ív. Departamento de Restauração;
v. Departamento de Eventos;
vi. Departamento de Instrumentos e Tecnologias 

de Hotelaria, Turismo e Similares; 

e

vii. Centro de Estudos e Experimentação 
Hotelaria, Turismo e Similares.

secção n
Director

ARTIGO 8.°
(Designação c competência do Director)1-0 Director da ESHOTUR é designado , '

entre os docentes nac.onais em tempo integral de 
académico de Doutor ou Mestre e a categoria d ° grau 
ou investigador, sem prejuízo de outros requisitn/™^ ' 

pela legislação aplicável q S ex,gidos

o seguinte^XerCICÍ0 daS SUaS fUnÇÔeS C°mpete ao Director

a) Velar pela observância das normas legais e regulamentos aplicáveis; s a’

b) Submeter ao Reitor todas as questões que careçam 
de resolução superior;

c) Presidir o Conselho de Direcção da ESHOTUR-
d) Presidir aos Conselhos Científico e Pedagógico, 

sempre que seja necessário;
e) Promover iniciativas conducentes ao desenvolvimento 

da ESHOTUR e a prossecução dos seus objectivos;

j) Empossar os Chefes de Departamentos;
gí Realizar as demais acções que, por lei ou pelo estatuto 

da ESHOTUR, não sejam deferidas a outros órgãos 
e as que lhe forem superiormente incumbidas.

ARTIGO 9.° 
(Di rec to res-A d j u n tos)

1. O Director é coadjuvado por Directores-Adjuntos 

designados nos termos da legislação aplicável.
2. Os Directores adjuntos da ESHOTUR ocupam-se 

nomeadamente dos pelouros dos Assuntos Académicos e dos 

Assuntos Científicos, respectivamente.3. Os Directores-Adjuntos são escolhidos de entre os docentes 
nacionais em tempo integrai com os requisitos exigidos por 
loi, nomeadamente o grau académico de Doutor ou Mestre e 

a categoria de professor ou investigador.4. O Director e cada um dos Directores-Adjuntos nao 

podem fazer parte do mesmo Departamento de Ensino.
5. No caso de não existirem em departamentos de enSin$ 

diferentes, docentes ou investigadores que reúnam os requísit ~ 
previstos no n.° 3 do presente artigo, as vagas de Director 
Adjuntos podem ser preenchidas, excepcionalmente, sem 

ter em conta o previsto no número anterior.

ARTIGO I0.° (Mandato do Director c dos Directores-Adjuntos) 
1 ♦ o mandato do Director e dos Directores-Adjunto 

a duração de quatro (4) anos, renovável uma única vez

ARTIGO ll.° 
(Incapacidade do Director)

1- Na sua ausência ou incapacidade temporária o 
ongada, o Director é substituído por um dos seus a 

Por ele designado. eo
2. Caso o Director não possa designar o adjur^°eCtor’ 

su stitua, assume esse cargo automaticamente o 

^^JLJnto para a Área Académica.
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3. Se a situação de incapacidade se prolongar por mais 
de 120 (cento e vinte) dias, a Assembleia da ESHOTUR, 
precedida de pronunciamento do Conselho de Direcção, deve 
organizar um novo processo de provimento do cargo no prazo 
máximo de 6 (seis) meses.

4. Em caso de vacatura, renúncia ou reconhecimento pelo 
Conselho de Direcção e pela Assembleia da ESHOTUR, da 
situação de incapacidade permanente do Director, deve o 
Reitor garantir o funcionamento da ESHOTUR através da 
indicação de uma comissão de gestão, até que se organize 
um novo processo de provimento do cargo no prazo máximo 
de 6 (seis) meses.

ARTIGO 12.°
(Destituição do Director)

1. Em situação de gravidade para a vida da instituição, a 
Assembleia da ESHOTUR, convocada por um terço (1/3) dos 
seus membros, desde que representados por elementos dos 
diferentes corpos, pode deliberar por maioria de dois terços 
(2/3) dos membros efectivos, a destituição do Director, seguida 
da respectiva homologação e exoneração.

2. Em situação de gravidade para a vida da instituição 
e/ou grave violação da lei, o Director pode ser suspenso ou 
exonerado pela entidade competente para a sua nomeação, 
após deliberação ou sob proposta da Assembleia da ESHOTUR 
nesse sentido.

3. Nos casos previstos neste artigo, o Reitor deve garantir 
o funcionamento da ESHOTUR, podendo ser através da 
indicação de uma comissão de gestão até a designação do 
novo Director.

ARTIGO 13.°
(Regime dc prestação dc serviço)

O exercício do cargo de Director e de Director-Adjunto 
tem lugar em regime de dedicação exclusiva e é incompatível 
com outros cargos de Direcção e Chefia.

SECÇÃO lil

Assembleia da ESHOTUR

ARTIGO 14.°
(Composição da Assembleia da ESHOTUR)

1. A Assembleia da ESHOTUR é o órgão máximo colegial 
representativo da respectiva comunidade e tem um Presidente 
da Mesa, eleito dentre os Docentes ou Investigadores.

2. São membros da Assembleia da ESHOTUR, eleitos 
Pelos respectivos pares, os seguintes:

a) Dez docentes em tempo integral, sendo dois para 
cada uma das categorias;

Um estudante, representante de cada ano da 

ESHOTUR;
c) Três elementos do pessoal técnico, administrativo 

e auxiliar.
2. São membros da Assembleia da ESHOTUR por inerência 

e funções, os seguintes:

a) O Director;
Os Directores-Adjuntos;

c) Os Chefes dos Departamentos de Ensino;
Os Chefes de Departamentos dos Serviços Execu 

tivos e de Apoio;
e) Os coordenadores dos Centros de Estudos e 

Experimentação;

J) O Secretário Geral e o Secretário Geral-Adjunto da 
Associação de Estudantes da ESHOTUR.

4 São membros da Assembleia da ESHOTUR por indicação 
a esa ou de um terço (1/3) dos seus membros, os seguintes:

a) Um representante das instituições públicas com
conexão no domínio da hotelaria e turismo;

b) Um representante da sociedade civil.
5. Podem ainda participar nos trabalhos da Assembleia da 

ESHOTUR, outras entidades que o Presidente da Mesa, por 
sua iniciativa ou por recomendação dos restantes membros da 
Assembleia, entender designar ou convidar, desde que tenham 
conexão no domínio da hotelaria e turismo.

ARTIGO 15.°
(Mesa da Assembleia)

1. Os trabalhos da Assembleia da ESHOTUR são dirigidos 
por uma mesa, eleita pela Assembleia para todo o seu mandato.

2. A Mesa da Assembleia é composta por um presidente, 
um vice-presidente e um secretário.

3. Não pode ser eleito Presidente da Mesa da Assembleia 
da ESHOTUR, o titular de um órgão executivo.

ARTIGO 16.°
(Competência dos membros da Mesa da Assembleia)

1. Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia, o seguinte:
a) Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias

da Assembleia, em coordenação com o Director 
e presidir as suas reuniões;

b) Comunicar no prazo de cinco dias o resultado de
quaisquer actos eleitorais ao Reitor, bem como as 
reclamações apresentadas à Comissão Eleitoral 
da Universidade.

2. Compete ao Vice-Presidente coadjuvar o Presidente e 
substituí-lo nas suas ausências e impedimentos.

3. Ao Secretário compete responder pela redacção das actas 
das reuniões da Assembleia, bem como de todo expediente 
ligado à actividade da Assembleia.

ARTIGO 17.°
(Competência da Assembleia da ESHOTUR)

Compete à Assembleia da ESHOTUR, o seguinte:
a) Eleger os membros da Mesa da Assembleia da

ESHOTUR;
b) Elaborar, rever e aprovar, conforme o caso, por maio

ria dos seus membros, as propostas de estatutos e 
regulamentos internos da ESHOTUR;

c) Observar com rigor o estabelecido na legislação apli
cável sobre a designação do Director e deliberar 
sobre a proposta da sua suspensão ou destituição;

d) Apreciar o Plano e Relatório de actividades e de

contas anuais;
e) Pronunciar-se sobre o plano de desenvolvimento

da ESHOTUR;
fi Emitir parecer sobre o relatório de avaliação da 

ESHOTUR e sobre as orientações de aproveita

mento dos seus resultados;
g) Pronunciar-se sobre os demais assuntos que lhe 

sejam submetidos pela direcção da ESHOTUR 
ou pelos órgãos executivos de gestão da UAN.
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ARTIGO 18.’ 
(Mandato dos membros da Assembleia)

1 o mandato dos membros eleitos da Assembleia da ESXTí i,.«»<4>
excepto o dos estudantes que é de dois (2(anos.

2 0 mandato dos membros eleitos da Assembleia da 
ESHOTUR pode cessar antecipadamente, em caso de renuncia 

ou de perda de mandato.
3. A renúncia referida no número anterior e 11vre e admitida 

a todo o tempo.
4. Perdem o mandato os membros que no decurso do mesmo 

forem atingidos por incapacidade de carácter permanente ou 
alvo de condenação proferida em processo disciplinar, bem 
como aqueles que percam a qualidade por terem sido eleitos ou 
que nào cumpram com as obrigações decorrentes do presente 
estatuto e regimento interno da Assembleia da ESHOTUR.

5. As vagas criadas na Assembleia da ESHOTUR em 
resultado da cessação antecipada de mandatos, são preenchidas 
pelos elementos que figuram seguidamente na respectiva lista 
e segundo a ordem indicada.

6. Na falta destes e de suplentes, procede-se à nova eleição 
pela respectiva classe, desde que as vagas abertas na sua 
representação perfaçam mais de metade.

7. Os membros designados nos termos do número anterior 
apenas completam o mandato dos cessantes.

ARTIGO 19.° 
(Regimento da Assembleia da ESHOTUR) 

A Assembleia da ESHOTUR elabora e aprova o seu 
regimento que deve ser ratificado pelo órgão competente da 
UAN, nos termos da legislação aplicável.

SECÇÃO IV 
Conselho de Direcção

ARTIGO 20.° 
(Definição e natureza do Conselho de Direcção)

1.0 Conselho de Direcção é um órgão colegial deliberativo 
sobre questões de natureza administrativa e financeira de 
apoio e assessona do Director, cabendo-lhe emitir parecer 
e pronunciar-se sobre todos os assuntos relacionados com a 
duecçao e gestão administrativa, financeira e patrimonial da 
instituição que forem submetidos à sua apreciação 

=Í===SE

ARTIGO 21 °
^«"•Posição do Conselho de Direcção)

^XXtue“idí; DÍreCÇâ0’0S Seguintes:b) Os Directores-Adjuntos; ’ 
chefes d°s Departamentos de Ensino- 

Experimentaçã? Cen‘r°S de ^StUdos e 

"°~^rwiçose* 0 Secretário Geral e oX iepartamentos;
Associação de EstudamX” Geral’Adjunto da 

2- Podem ainda narti- Sda ESHOTUR.

iH0TUR nos órgãos colegiais 

deliberativos e representativos da UAN com 
observadores e ainda quaisquer outras entidades ° eStatuto de 
por sua iniciativa ou por recomendação dos restaX ° D'rector, 
do Conselho, entender designar ou convidar n menibros

ARTIGO 22°
(Competência do Conselho dc Direcção)

Compete ao Conselho de Direcção:
a) Apreciar os projectos de orçamento da institui -
b) Tomar conhecimento da dotação do Orçamento G^0’

do Estado alocado ã instituição; eral
c) Apreciar as receitas extraordinárias provenientes

do exercício da actividade, bem como todas as 
liberalidades aceites pela instituição;

d) Apreciar o plano de desenvolvimento da instituição
de acordo com as linhas gerais de orientação da 
instituição;

e) Apreciar o relatório anual de actividades e contas
da instituição;

f) Pronunciar-se sobre a oportunidade de realizara
avaliação da instituição;

g) Apreciar o relatório de avaliação da instituição e as
formas de aproveitamento dos seus resultados;

h) Acompanhar a execução do orçamento;
i) Apreciar a criação, modificação ou encerramento

de cursos;
j) Apreciar a política especial de concessão de bolsas

de estudo aos seus docentes e discentes, tendo 

como base as normas legais;
k) Apreciar o quadro de pessoal, a ser aprovado pelo

órgão de tutela;
l) Apreciar os regulamentos e métodos de selecçao

a observar nos concursos do pessoal docente e 

não docente; , ios
m) Pronunciar-se sobre a instituição de Prern

académicos; -anl
n) Pronunciar-se sobre outros assuntos que

acometidos por lei ou pelo Director.

SECÇÃO V
Conselho Científico

' ARTIGO23.°
^•OConselh atureza do Conselho Científico) 

OcuPa de assuntos S''entl^co é ° órgão deliberativo que se
2-0 Conselho 0°™ Carâcter científico da ESHOTUR. 

'Ontífíco rege-se por um regimento interno.

,r ARTIGO 24.°
1 ■ São membr P°SIÇâ° d° Consc,ho Científico)

a) o Oirp^ ^onselho Científico, os seguintes:
Dresid °r'Ac|junt0 Para a Área Científica, que 0 
n o 2 j6’ Sern PreJuízo do disposto na alínea d) do

b) Os Docp0 artlg° d° presente estatuto;•igador teS C°m a cateS°ria de professor e Inves- 

cJ Os Docpn^ C°m cateSoria equiparada;litado 6 lnvest,Sadores da ESHOTUR, 1’^' 

lridivid,,aiC^m ° grau académico de Doutor;
sei>n' ' a<^es cor,vidadas nos termos do núme 
démi desde *fue habilitadas com o grau aca 

dem|co de Doutor.
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2.0 Conselho Científico, nos termos que forem definidos 
no seu regimento interno, pode convidar a participar nos seus 
trabalhos, sem direito a voto, outros docentes e personalidades 
cuja presença seja considerada útil, independentemente do 
seu grau académico.

ARTIGO 25.°
(Competência do Conselho Científico)

1. Compete ao Conselho Científico, o seguinte:
a) Elaborar o seu regimento e submetê-lo à aprovação

da Assembleia da ESHOTUR;
b) Estabelecer as linhas gerais de organização e orienta

ção da ESHOTUR em planos de carácter científico 
e acompanhar o desenvolvimento das respectivas 
actividades;

c) Apreciar o relatório das actividades de carácter
científico do ano transacto;

d) Deliberar sobre a organização e conteúdo dos planos
curriculares e de estudo;

e) Aprovar em primeira instância e propor o plano de
formação e os projectos a eles inerentes;

J) Aprovar os projectos e programas específicos de 
estudos e experimentação;

g) Propor a criação, alteração, suspensão e extinção de
cursos, graus e disciplinas;

h) Emitir parecer sobre as actividades de carácter cien
tífico enquadradas nos programas de extensão 
universitária;

i) Pronunciar-se sobre a aquisição ou alienação de
equipamento científico, técnico ou tecnológico, 
bibliográfico e sua utilização;

j) Definir as condições de admissão dos candidatos
aos vários graus académicos, respectivas provas 
e frequência de cursos;

k) Organizar os concursos de admissão de pessoal
docente e emitir parecer sobre as propostas de 
provimento definitivo de professores titulares, 
associados e auxiliares;

l) Emitir parecer sobre as propostas de provimento
definitivo dejnvestigadores não docentes e do 
pessoal técnico adstrito às actividades de carácter 
científico;

Emitir parecer sobre o convite a individualidades 
para desempenharem funções de professores 

convidados;
n) Emitir parecer sobre a concessão de equivalência 

de Diplomas ou de Certificados, para efeitos de 

integração curricular;
°) Definir o âmbito e as directrizes dos estudos, projectos 

e programas de experimentação da ESHOTUR a 
serem aprovados pelo órgão competente da UAN,

P) Definir a composição do júri para as provas de

graduação;
Q) Pronunciar-se sobre os demais assuntos que lhe

sejam submetidos pelos órgãos executivos de 

gestão da UAN.
os n Sempre 9ue necessário o Conselho Científico deve ouvir 

s DePartamentos de Ensino.

SECÇÀO VI
Conselho Pedagógico

ARTIGO 26.°
(Definição c natureza do Conselho Pedagógico)

1.0 Conselho Pedagógico é o órgão deliberativo relacio- 
nado com as áreas pedagógicas e académicas da ESHOTUR.

2.0 Conselho Pedagógico rege-se por um regimento intemo.

ARTIGO 27.°
(Composição do Conselho Pedagógico)

1. São membros do Conselho Pedagógico, os seguintes:
a) O Director-Adjunto para a Área Académica, que o

preside, sem prejuízo do disposto na alínea d) do 
n° 2 do artigo 8.° do presente estatuto;

b) Os chefes dos Departamentos de Ensino;
c) Os chefes de Repartição e os Coordenadores de áreas

científicas dos mesmos Departamentos de acordo 
com as características da ESHOTUR;

d) O Chefe do Departamento de Assuntos Académicos,
e) Os chefes de Repartição do Departamento de Assun

tos Académicos;
f) O Secretário Geral e o Secretário Geral-Adjunto da

Associação de Estudantes da ESHOTUR;
g) Três docentes da classe dos professores;
h) Três docentes da classe dos assistentes;
i) Três representantes dos estudantes.

2.0 Conselho Pedagógico, nos termos que forem definidos 
no seu regimento interno, pode convidar a participar nos seus 
trabalhos, sem direito a voto, outros docentes e personalidades 
cuja presença seja considerada útil.

ARTIGO 28.°
(Competência do Conselho Pedagógico)

Compete ao Conselho Pedagógico, o seguinte:
a) Elaborar o seu regimento interno;
b) Analisar e aprovar a orientação pedagógica sobre

os métodos de ensino da ESHOTUR;
c) Fazer cumprir o calendário académico;
d) Aprovar os horários para cada ano académico;
e) Deliberar sobre o acompanhamento e controlo do

funcionamento do processo docente-educativo;
j) Deliberar sobre a coordenação e harmonização das

actividades pedagógicas referentes aos diversos 

cursos;
g) Promover a formação pedagógica dos docentes;
h) Pronunciar-se sobre os instrumentos de avaliação de

desempenho pedagógico dos docentes,
i) Pronunciar-se sobre o Regulamento de Avaliação

Académica dos Estudantes;
j) Promover a organização do material didáctico,

audiovisual ou bibliográfico e dar parecer sobre 
as propostas relativas a essa matéria;

k) Elaborar o relatório anual da situação académica

dos estudantes;
l) Pronunciar-se sobre os demais assuntos que lhe

sejam submetidos pelos órgãos executivos de 

gestão da UAN.
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SECÇÃO VII
Unidades Funcionais

ARTIGO 29°
(Definição, natureza e regime)

, os Departamentos de Ensino são unidades monodisc.- 

criação, transformação, cisão, fusão e extinção dos Departamentos 
referidos nesta secção, competindo ao Reitor a sua aprovaçao, 
ouvido o órgão colegial deliberativo competente da UAN.

3. Os Departamentos de Ensino gozam de autonomia 
científica e pedagógica, nos termos estabelecidos no presente 

estatuto e respectivos regulamentos.
4. Os Departamentos de Ensino são dirigidos por um 

chefe de Departamento nomeado pelo Reitor, sob proposta 
do Director, ouvido o Conselho de Direcção, de entre os can
didatos nacionais ou estrangeiros com maior grau científico e 
competência reconhecida e apreciados em concurso público 

pelo Conselho Científico da ESHOTUR.
5.0 chefe de Departamento de Ensino é apoiado e asses

sorado por um Conselho Científico-Pedagógico da respectiva 
unidade funcional.

6. Havendo no Departamento um número considerável 
de docentes com o grau académico mínimo de Mestre e de 
professores titulares, o Conselho Científico-Pedagógico da 
unidade funcional desdobra-se em Conselho Científico e em 
Conselho Pedagógico.

7. Para cumprimento das suas obrigações os Departamentos 
de Ensino podem propor à Assembleia da ESHOTUR, a 
criação e consagração de Repartições de apoio à gestão, nos 
seus regulamentos internos.

8. As Repartições referidas no número anterior devem 
dedicar-se exclusivamente à apoiar e assessorar o chefe de 
Departamento e os respectivos Conselhos na área administrativa.

9. Cada unidade funcional é dotada de regulamento específico, 
aprovado nos termos estatutários e da legislação universitária’

ARTIGO 30.°
(Departamento dc Ciências Básicas)

O Departamento de Ciências Básicas da ESHOTUR é uma 
unidade de ensino vocacionada para a criação e transmissão 
do conhecimento no domínio das ciências básicas comuns 
aos domínios da hotelaria, turismo e similares.

ARTIGO 31°
(Departamento de Turismo)

O Departamento de Turismo da ESHOTUR é uma uni
dade de ensino vocacionada para a criação e transmissão do 
conhecimento no domínio das actividades turísticas.

ARTIGO 32.°
(Departamento de Hotelaria)

, ,° ,Departamenl° de Hotelaria da ESHOTUR é uma uni- 

co ehedmêZ° T'°nada Para 3 Criaça° e ,ransmissâ0 d° 
ecimento, no domm.o das actividades de hotelaria e afins

ARTIGO 33.°
(Departamento de Restauração)

O Departamento de Restauração da ESHOTUR é uma 
idade de ensino vocacionada para a criação e transmissão 

do conhecimento, no domínio das actividades da Restauração, 
Alimentos e Bebidas.

ARTIGO 34°
(Departamento de Eventos)

n Deoartamento de Eventos da ESHOTUR é uma unidade 
,p ensino vocacionada para a criação e transmissão do conhe- 

cimento, no domínio da criação, plamftcação e orgamzação 

de eventos.

zn ARTIGO 35 o
(Departamento de Ustrumentos e Tecno|ogias dc Hofc, .Turismo c Similares) Ho'eiaria,

0 Departamento de Instrumentos eTecnnin • a Turismo e Similares é uma unidade 2 °ê e Hotelaria> 
p.ra . Criação e L*he''““W.
dos msírumenios e das tecnoloeia. r ™enl°’ n° domfn'° 
d= hotelaria, turismo e J” •«***.

, ARTIGO 36.°
(Centro de Estudos e Experimentação em Hotelaria, 

lunsmo e Similares)

' de“n,°lver • ívunidades penmentafao’ ou a criação e desenvolvimento de 
restanr ~ 6 PrOduçâo nos domínios da hotelaria, turismo, 
à nart’ ,qao’eventos> instrumentos e tecnologias afins, abertos 
da ESHOtT0 ^eSSOa^ ^ocente» nao docente e investigador 

_c . R’ ou a*nda a pessoas e entidades externas com 

aS qUa,S a ESHOTUR decida cooperar.

SECÇÃO VIH
Serviços Executivos c dc Apoio

ARTIGO 37.°
(Departamento dc Assuntos Académicos) 

sua a departamento de Assuntos Académicos exerce a 
certif ^a°~n° d°mín,*° da vida académica dos estudantes, da 
arau’ ,Ca?a° &raus e títulos académicos, do expediente e 
do f V° °S ^ocurrientos respeitantes aos estudantes, bem como 
snh e apo,° a actividades académico-pedagógicas,
Ac^ePendenCla or§anica do Director-Adjunto para a Arca 

em,cae metodológica do Serviço de Assuntos Académicos 

da Reitona da UAN.Dom O departamento de Assuntos Académicos é chefiado 
nomfmJeSP°nSável com a categ°ria de chefe de departamento, 

3 n° Pe,° ReÍtOr’ s°b ProPosta do Director. ~ recurç u ePartamento de Assuntos Académicos dispõe 0 
ciona °S UíTlanos e materiais necessários ao seu cabal u 

mento e rege-se por um regulamento interno.

ARTIGO 38.°(Apartamento de Investigação Científica) 
sua arf* Departamento de Investigação Científica exerCter 
científie ° n° dornin’° gestão das actividades de caiai 
a Área r°’ dependência orgânica do Director-Adjunto P 

Científi 'endP’ca e metodológica do Serviço de Investife 

Ca e ós"Graduação da Reitoria da UAN.
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2. O Departamento de Investigação Científica é chefiado 
por um responsável com o cargo de chefe de departamento, 
nomeado pelo Reitor, sob proposta do Director.

3. O Departamento de Investigação Científica dispõe 
dos recursos humanos e materiais necessários ao seu cabal 
funcionamento e rege-se por um regulamento interno.

ARTIGO 39.°
(Departamento de Informação Científica e Documentação)

1.0 Departamento de Informação Científica e Documentação 
exerce a sua actividade no âmbito da recolha, tratamento e 
difusão de informação e documentação com interesse para a 
ESHOTUR, sob dependência orgânica do Director-Adjunto para 
a Área Científica e metodológica do Gabinete de Informação 
Científica e Documentação da Reitoria da UAN.

2.0 Departamento de Informação Científica e Documentação 
é chefiado por um responsável com o cargo de chefe de 
departamento, nomeado pelo Reitor, sob proposta do Director.

3.0 Departamento de Informação Científica e Documentação 
dispõe dos recursos humanos e materiais necessários ao seu 
cabal funcionamento e rege-se por um regulamento interno.

ARTIGO 40.°
(Departamento de Administração e Gestão de Orçamento)

1.0 Departamento de Administração e Gestão de Orçamento 
exerce a sua acção nos domínios da administração financeira, 
patrimonial e gestão orçamental, sob dependência orgânica do 
Director e metodológica do Serviço Administração e Gestão 
de Orçamento da Reitoria da UAN.

2.0 Departamento de Administração e Gestão de Orçamento 
exerce ainda a sua acção nos domínios do planeamento e da 
estatística sob dependência metodológica do Gabinete de 
Estudos, Planeamento e Estatística da Reitoria da UAN e 
compreende na sua estrutura interna uma subunidade e/ou 
recursos humanos específicos para o referido domínio.

3.0 Departamento de Administração e Gestão de Orçamento 
é chefiado por um responsável com o cargo de chefe de 
departamento, nomeado pelo Reitor, sob proposta do Director.

4.0 Departamento de Administração e Gestão de Orçamento 
dispõe dos recursos humanos e materiais necessários ao seu 

cabal funcionamento e rege-se por um regulamento interno.

ARTIGO 41.°
(Departamento dc Recursos Humanos)

E O Departamento de Recursos Humanos exerce a sua 

acção nos domínios da gestão do pessoal, da protecção e 
higiene do trabalho, da formação do pessoal docente, técnico 

e administrativo e da orientação profissional e controlo de 

quadros, sob dependência orgânica do Director e metodológica 
dos Serviços de Recursos Humanos da Reitoria da UAN.

2- O Departamento de Recursos Humanos é chefiado 
Por Urn responsável com o cargo de chefe de departamento, 

Orr,eado pelo Reitor, sob proposta do Director.
3.0 Departamento de Recursos Humanos dispõe dos recursos 

^rnanos e materiais necessários ao seu cabal funcionamento 

eSe-se por um regulamento interno.

ARTIGO 42.°
(Biblioteca)

1 • A Biblioteca da ESHOTUR tem por missão fundamental 
a aquisição, a preservação, o enquadramento e o tratamento 
técmco do património bibliográfico e documental, numa 

perspectiva de apoio ao ensino e investigação, sob controlo 
do Director-Adjunto para a Área Científica.

2. A Biblioteca é chefiada por um responsável com o 
cargo de chefe de departamento, nomeado pelo Reitor, sob 
proposta do Director.

3. A Biblioteca dispõe dos recursos humanos e materiais 
necessários ao seu cabal funcionamento e rege-se por um 
regulamento interno.

CAPÍTULO III
Gestão Financeira e Patrimonial

ARTIGO 43.°
(Fundos)

1. Constituem fundos da ESHOTUR, os seguintes:
a) Dotações provenientes do Orçamento Geral do Estado;
b) Receitas provenientes da prestação de serviços da

ESHOTUR, nos termos da lei;
c) Subsídios, subvenções, comparticipações, doações,

heranças e legados;
d) Receitas provenientes das taxas e emolumentos,

nos termos da lei;
e) Juros de contas bancárias;
fi Saldos das contas de gerência de anos anteriores;
g) Qualquer outra receita que legalmente lhe advenha.

2. Os fundos da ESHOTUR são geridos pelo Director Geral.

ARTIGO 44.°
(Património)

O património da ESHOTUR é constituído por:
a) Conjunto de bens móveis e imóveis de que é titular;
b) Bens e direitos que lhe sejam afectados pelo Estado

angolano;
c) Bens, equipamentos e direitos que tenham sido

cedidos, doados ou afectados a ESHOTUR, por 
organizações, universidades ou outras instituições 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais.

ARTIGO 45.°
(Gestão financeira)

1 A gestão financeira da ESHOTUR é exercida de acordo 
com as normas vigentes no País e é orientada na base dos 

seguintes instrumentos:
a) Planos de actividade anual e plurianual;
b) Orçamento próprio anual;
c) Relatório anual de actividades;
d) Balanço de demonstração da origem e aplicação

de fundos.
2 Os instrumentos de gestão a que se refere as alíneas a) 

b) do número anterior, após apreciação da Assembleia da
ESHOTUR, devem ser submetidos à Reitoria da UAN para 

efeitos de homologação.
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CAPÍTULO IV
Graus Académicos, Declarações

ARTIGO 46.°
(Graus Académicos)

Pela conclusão dos seus cursos de graduação ou de 
especialização, a ESHOTUR outorga os graus académicos 
ou profissionais e os correspondentes diplomas são assina
dos pelo Reitor, pelo Director e pelo Director dos Serviços 

Académicos da UAN.
ARTIGO 47.°
(Declarações)

A ESHOTUR emite declarações que atestam as habilitações 
de cursos de graduação, de especialização ou outros que são 

assinados pelo Director.

CAPÍTULO V

Lema, Símbolos, Distinções e Cerimónias Académicas.

ARTIGO 48.°
(Lema da ESHOTUR)

A ESHOTUR possui um lema aprovado pela respec
tiva Assembleia.

ARTIGO 49.°
(Insígnias)

1. A ESHOTUR possui insígnias, incluindo as suas espe
cificações técnicas, que são aprovadas pela Assembleia da 
ESHOTUR, sob proposta do Director, sem prejuízo da sua 
ratificação pelo Senado.

2. As insígnias da ESHOTUR são o logótipo, emblema, 
hino e a bandeira.

3.0 logotipo da ESHOTUR e respectiva memória descritiva 
são os que constam do Anexo I do presente estatuto, do qual 
é parte integrante.

ARTIGO 50.°
(Cores)

1. As cores da ESHOTUR são:

a) Verde;
b) Branca;

c) Amarela.
2. As especificações técnicas das cores referidas 

artigo, constam de regulamento próprio. no presente

ARTIGO 51.°
(Distinções)

A ESHOTUR pode atribuir distinções cujo tipo e os 

procedimentos para a sua atribuição constam de regulamento 
próprio a ser aprovado pela Assembleia da ESHOTUR.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

ARTIGO 52.°
(Género)

As referências aos órgãos de gestão singulares, cargos 
de direcção e chefia e categorias previstas neste Estatuto 
devem ser entendidas e usadas, em cada situação concreta, 

em função do género.

ARTIGO 53.°
(Recrutamento do pessoal)

O recrutamento do pessoal docente, investigadores e não 

bem como o seu modo de provimento da ESHOTUR, tfeimnos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 54.° 
(Quadro de pessoal)

1. O quadro de pessoal da ESHOTUR é o constante do 

Anexo II do presente Estatuto e que dele é parte integrante.

2 O quadro de pessoal referido no número anterior é 

adequado nos termos da legislação em vigor, ao que regula 

o quadro do regime geral da função pública e os quadros 

privativos ou de regime especial para os funcionários de 

carreira de regime especial.

ARTIGO 55.°
(Organigrama)

O organigrama da ESHOTUR é o constante do Anexo III 
do presente Estatuto e que dele é parte integrante.

ANEXO I — Logotipo da Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo e respectiva memória descritiva 

a que se refere o n.° 3 do artigo 49.° 
do Estatuto Orgânico que o antecede.

Memória Descritiva

1. As formas

a) A forma básica;

b) O livro;

c) O sol.
s°b uma forma há •

bentos que C0JTl SICa c'rcular circunscreveu-se os ele-

d) Eseni m ° como a seguir se descrevem-

A f0^básicaéS'dade Agostinho Net0>>;Central da Escol 'nSp'radaernelementos ligados ao objecto 

c°nta a fi/osofi uPer’or de Hotelaria e Turismo, tendo em 
Verde, com a o equilíbrio, sendo que a mancha

n°Ção estética ,a COnlrasta 0 branco, permite lograr-se uma
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b) O livro
O livro, elemento secundário de caracterização do logótipo, 

reforça a ideia de que se trata de uma instituição do saber, 
devido as conotações que este objecto possui Integrando-se 
assim na filosofia de comunicação do próprio logótipo, bem 
como na filosofia gráfica de equilíbrio já atrás descrita.

c) O sol em meia-lua com raios cintilantes e tonalidade
amarelada, astro que é o centro do nosso sistema 
planetário, significando a luz e a vida, elementos 
preponderantes na cadeia da hotelaria e do turismo 
no seu contexto de elemento que proporciona o 
bem-estar ao ser humano.

2. As cores
O logo possui duas cores, que se circunscrevem na sua 

configuração gráfica, sendo que a cor verde, no contraste com 
a branca, cria deforma imaginária, uma linha vertical que 
divide o sol e o livro ao meio. As suas especificações técnicas 
e o nível de utilização são aprovados nos termos previstos no 
estatuto orgânico da Escola Superior de Hotelaria e Turismo.

3. Notas finais
O equilíbrio de formas e de manchas (cores) aqui mencionado 

pretende demonstrar ou dar ideia do objecto da Instituição que 
este logótipo passara a ser sua «marca» e «cartão de visitas». 
Fugindo assim dos habituais costureiros comuns (gráficos) a 
que estes símbolos estão sujeitos, fornecendo assim a mesma 
ideia, com diferentes sinais, reforçando a mensagem transmitida, 
marcando-a pela diferença e pelo arrojo.

ANEXO II — Quadro de Pessoal da Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo a que se refere ao artigo 54.° 

do Estatuto Orgânico que o antecede_____

Categoria Catcgoria/Função
Lugares 
Criados

Dirigente Director
Director-Adjunto

1
2

Chefia

Chefe dc Departamento dc Ensino c Investigação

Chefe dc Repartição c Ensino e Investigação
Chefe dc Departamento dc Adminis

tração
Chefe dc Repartição dc Administração

Chefe de Secção de Administração

90

Carreira
Docente

Professor Titular
Professor Associado
Professor Auxiliar
Assistente
Assistente Estagiário
Monitor 

103

Carreira 
de investigador 

Científico

1 n vcsligador-Coordenador 
Investigador Principal 
Investigador Auxiliar 

Assistente dc Investigação 
Estagiário de Investigação

30

Categoria Catcgoria/Função Lugares 
Criados

lecnico Superior

Assessor Principal

1 ° Assessor

Assessor

Técnico Superior Principal

Técnico Superior de 1.’ Classe

Técnico Superior dc 2,a Classe

32

Técnico

Especialista Principal

Especialista de 1Classe 

Especialista dc 2.’ Classe 

Técnico dc 1.* Classe 

Técnico de 2a Classe 

Técnico de 3a Classe

32

Técnico Médio

Técnico Médio Principal dc 1.’ Classe

Técnico Médio Principal de 2.a Classe

Técnico Médio Principal de 3.’ Classe

Técnico Médio dc 1.’ Classe

Técnico Médio dc 2.a Classe

Técnico Médio dc 3." Classe

32

Administrativo

Oficial Administrativo Principal

1. • Oficial

2. ° Oficial

3. ° Oficial

Aspirante

Escriturário- Dactilógra fo

16

Tesoureiro Principal

Tesoureiro dc 1." Classe

Tesoureiro de 2.a Classe

3

Motorista dc Pesados Principal

Motorista de Pesados de I.’ Classe

Motorista dc Pesados de 2.’ Classe

9

Motorista dc Ligeiros Principal

Motorista dc Ligeiros de l.a Classe

Motorista de ligeiros de 2.a Classe

Telefonista Principal

Telefonista de l.a Classe

Telefonista de 2.a Classe __________________

12

Auxiliar

Auxiliar Administrativo Principal

Auxiliar Administrativo de La Classe

Auxiliar Administrativo de 2.a Classe___________

6

Auxiliar de Limpeza Principal

Auxiliar de Limpeza dc 1.’ Classe

Auxiliar dc Limpeza dc 2.a Classe __________

9

Operário
Qualificado

Operário Qualificado Encarregado

Operário Qualificado de 1.’ Classe

Operário Qualificado de 2.3 Classe____________

5

Operário 
não qualificado

Operário não Qualificado Encarregado

Operário não Qualificado de l.a Classe

Operário não Qualificado de 2.a Classe_________

5
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