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da República l.a e 2.° série é de Kz: 75.00 e para 
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Excelentíssimos Senhores,
Temos a honra de convidá-los a visitar a página da internet 

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 não serem feitas 

com a devida oportunidade;
Para que não haja interrupção no fornecimento do Diário
República aos estimados clientes, temos a honra de infor

má-los que até 15 de Dezembro de 2015 estarão abertas as 
respectivas assinaturas para o ano 2016, pelo que deverão 
providenciar a regularização dos seus pagamentos junto dos 

nossos serviços.
I- Enquanto não for ajustada a nova tabela de preços a 

cobrar pelas assinaturas para o fornecimento do Diário da 
República para o ano de 2016, passam, a título provisório, a 
Ser c°brados os preços em vigor, acrescidos do Imposto de 
Consumo de 2% (dois porcento):

As 3 séries........................................................Kz:6H 799,50
I -a série...........  ................... Kz: 361 270,00
2a série Kz: 189 150,00
3? série ........ Kz: 150 111,00

2* Tão logo seja publicado o preço definitivo os assinan 
tes terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para liquidar 

f0^*^erenÇa aPurada, visando assegurar a continuidade 

rnecimento durante o período em referência.
As assinaturas serão feitas apenas em regime anual.

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 poderão 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 custos
b) As assinaturas que forem feitas depois de 15 de

Dezembro de 2015 sofrerão um acréscimo ao 
preços em vigor de uma taxa correspondente a 

15% (quinze porcento). ______ _______
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Despacho Presidencial n.° 116/15:
Aprova o Projecto e a minuta de Contrato para a realização das Obras 

dc Reíbrço do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade do 

Huambo - 2." Fase - Lote 2, no valor de USD 91.169.443,81 e autoriza 

o Ministério da Energia e Águas a celebrar o referido Contrato com 

a Empresa Sinohydro Construction Angola, Limitada.

Assembleia Nacional
Resolução n.° 18/15:

Classifica a Resolução do Parlamento Europeu (2015/2839 (RSP)), 

de 10 de Setembro de 2015, como um acto unilateral, destituído de 

qualquer legitimidade para com o Estado Angolano e em particular 

com a Assembleia Nacional, legítima representante e defensora de 

todos os angolanos.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Despacho Presidencial n.° 114/15
dc 25 dc Novembro

Tendo em conta a necessidade de satisfazer as necessidades 

da população do Porto Amboim em água potável, no âmbito 

do Programa de Desenvolvimento Nacional 2013/2017;

Considerando que o «Projecto para a realização das Obras 

de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água de Porto 

Amboim» vai incrementar o fornecimento de água potável à 

Cidade de Porto Amboim;

O Presidente da República determina, nos termos da 

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

Constituição da República de Angola, o seguinte:
1. ° — É aprovado o Projecto para a realização das 

Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água de 

Porto Amboim.
2. ° — É aprovada a minuta de Contrato para a Realização 

das Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água 

de Porto Amboim, no valor de USD 60.073.882,81 (sessenta 

milhões, setenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois dólares 

norte-americanos e oitenta e um cêntimos).
3-° — É autorizado o Ministério da Energia e Águas a 

celebrar o Contrato acima referido com a Empresa CGC 

Overseas Construction Angola, Limitada.

4. °—O Ministério das Finanças deve assegurar os recursos 

financeiros necessários à implementação do referido Projecto.

5. °—As dúvidas e omissões resultantes da interpretação 

e aplicação do presente Diploma são resolvidos por Despacho 

do Presidente da República.

6. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 

na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Novembro de 2015.

O Presidente da República, José Eduarix) dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 115/15
dc 25 dc Novembro

Tendo em conta a necessidade de satisfazer as necessidades 

da população do Huambo em água potável, no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Nacional 2013/2017;

Considerando que o «Projecto para a realização das Obras 
de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade do 

Huambo - 2.a Fase - Lote 1» vai incrementar o fornecimento 

de água potável à população do Huambo;

O Presidente da República determina, nos termos da 

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

Constituição da República de Angola, o seguinte:
1. ° — É aprovado o Projecto para a realização das Obras 

de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade 

do Huambo - 2.a Fase - Lote 1.
2. °— É aprovada a minuta de Contrato para a Realização 

das Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de 
Água à Cidade do Huambo - 2.a Fase - Lote 1, no valor de 

USD 72.471.075,58 (setenta e dois milhões, quatrocentos e 

setenta e um mil, setenta e cinco dólares norte-americanos e 

cinquenta e oito cêntimos).
3. ° — É autorizado o Ministério da Energia e Águas a 

celebrar o Contrato acima referido com a empresa Sinohydro 

Construction Angola, Limitada.

4. °—O Ministério das Finanças deve assegurar os recursos 
financeiros necessários à implementação do referido Projecto.

5. ° — As dúvidas e omissões resultantes da interpretação 
e aplicação do presente Diploma são resolvidos por Despacho 

do Presidente da República.
6. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 

na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Novembro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 116/15
dc 25 dc Novembro

Tendo em conta a necessidade de satisfazer as necessidades 

da população do Huambo em água potável, no âmbito do 

Programa de Desenvolvimento Nacional 2013/2017;
Considerando que o «Projecto para a realização das Obras 

de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade do 

Huambo - 2.a Fase - Lote 2» vai incrementar o fornecimento 

de água potável à população do Huambo;
O Presidente da República determina, nos termos da 

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

Constituição da República de Angola, o seguinte:
— É aprovado o Projecto para a realização das Obra 

de Reforço do Sistema de Abastecimento de Água à Cida^ 

do Huambo - 2.a Fase - Lote 2.
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2.0— É aprovada a minuta de Contrato para a Realização 

das Obras de Reforço do Sistema de Abastecimento de 

Água à Cidade do Huambo - 2.a Fase - Lote 2, no valor 

de USD 91.169.443,81 (noventa e um milhões, cento e 

sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três dólares 

norte-americanos e oitenta e um cêntimos).

3. ° — É autorizado o Ministério da Energia e Águas a 

celebrar o Contrato acima referido com a empresa Sinohydro 

Construction Angola, Limitada.

4. °—O Ministério das Finanças deve assegurar os recursos 

financeiros necessários à implementação do referido Projecto.

5. ° —As dúvidas e omissões resultantes da interpretação 

e aplicação do presente Diploma são resolvidos por Despacho 

do Presidente da República.

6. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 

na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Novembro de 2015.

O Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

ASSEMBLEIA NACIONAL

Resolução n.° 18/15
dc 25 dc Novembro

Considerando que a República de Angola é um 

soberano e membro das Nações Unidas vinculado a Cart 
das Nações Unidas, à Declaração Universal dos D 

Homem e ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e

Considerando que Angola é parceira da União 
desde longa data e, neste contexto, o Acordo .

regula a relação entre as duas partes, no âmbito m

Considerando que o Acordo de Cotonou agrupa 
ACP — África, Caraíbas e Pacífico e da União 

ambas as partes reconhecem o princípio do respei 

consagrado pela Carta das Nações Unidas e dem 

mentos jurídicos universais; tonou,

Considerando que, no âmbito do Acordo n0

ambas as partes reconhecem que, conforme ~ .^p-UE, 
artigo 2.° do Acordo de Cotonou, «a cooperação 

assente num regime juridicamente vinculativo e n 
de mstituições conjuntas, processa-se com base no P 

igualdade dos parceiros e do papel primordi 

e aspeito pelos compromissos mútuos», jnsti-

Considerando que Angola, no âmbito bilatera , 
hudo o diálogo com a União Europeia, com bas • jera

«Caminho Conjunto Angola - União Europeia» q rtes 

0 Acordo de Cotonou a base das relações entre am as

e estabelece como objectivo o retorço do diá g 

no Conselho dosDheitosHu'3 de forma re8ular. 
objecto de avahaçãoTÓXNUman°S NaÇ°es Unidas e foi 

de 1 s i d 1 ]va na reunião realizada em Março 
o 5, pela Resolução (RA/HRC/28/1 |/add 1 )• 

onsiderando que as evidências apresentadas na Resolução 

de20a5menh° Ar°PeU(20,5/2839Wdel0de Setembro 
’ S° re ngola’ 'gnoram as regras e os princípios 

que norteiam o Acordo de Cotonou e demais Tratados das 
rgamzaçoes Internacionais, bem como os princípios do 

Direito Internacional, nomeadamente sobre o respeito pela 
soberania, pela igualdade dos Estados, pelo princípio Pacta 
Sunt Servanda, da boa-fé, da autodeterminação dos povos e 
o da não ingerência nos assuntos internos de outros Estados, 
da segurança nacional e internacional, da amizade e da soli- 

dariedade entre os povos;
Considerando que a Constituição da República de Angola 

alargou e reforçou os Direitos Fundamentais com órgãos 
específicos, como os Tribunais, o Provedor de Justiça e a 
Comissão de Direitos Humanos, Petições, Reclamações e 
Sugestões dos Cidadãos da Assembleia Nacional;

Considerando que a referida Resolução ignora que qualquer 
direito ou liberdade tem como limite a segurança nacional, 
devendo respeitar o previsto nos artigos 19.°, n.° 3 20.° do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, 
que diz ipsis verbis: «O exercício das liberdades previstas no 

parágrafo 2 do presente artigo comporta deveres e responsa
bilidades especiais. Pode, em consequência, ser submetido 

a certas restrições, que devem, todavia, ser expressamente 

fixadas na lei e que são necessárias»:
a) Ao respeito dos direitos ou reputação de outrem;
b) Á salvaguarda da segurança nacional, da ordem

pública, da saúde e da moralidade públicas.
Considerando que o Parlamento Europeu não ouviu a 

Assembleia Nacional da República de Angola, desrespeitando 

os princípios do contraditório e da imparcialidade;
Reconhecendo a maturidade do Estado Angolano em gerir 

de forma acutilante a dinâmica dos conflitos, no período pós- 
eleitoral de 1992 a 2002, bem como a organização de forma 

pacífica de dois pleitos eleitorais e a reconstrução de infra- 

estruturas garantindo deste modo a integração socioeconóm.ca 

dos angolanos no ciclo de crescimento, desenvolv.mento e 

^Reconhecendo que o Estado Angolano está preparado para 

as exigências de um futuro de desafios na senda do progresso 
e bem estar dos angolanos e dos outros povos no mundo, na 
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luta pela irradicação da pobreza, pela edificação da paz e 

coexistência pacífica entre os povos;
Consternados com os atentados terroristas recentemente 

ocorridos em França, na Nigéria e noutras regiões do mundo;

Reiterando os pronunciamentos oficiais do Estado Angolano;

A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos 
termos da alínea f) do n.° 2 do artigo 166.° da Constituição da 

República de Angola a seguinte Resolução:
] <>_ Que a Resolução do Parlamento Europeu (2015/2839 

(RSP)), de 10 de Setembro de 2015, configura um acto unilateral 

e, por isso, destituído de qualquer legitimidade, para com o 
Estado Angolano e em particular com a Assembleia Nacional, 

legítima representante e defensora de todos os angolanos.

2. ° — Que a referida Resolução viola flagrantemente os 
princípios da boa-fé e da não ingerência nos assuntos inter

nos, da igualdade dos Estados, informadores dos Tratados 

Internacionais que vinculam as duas partes, bem como os 

princípios e objectivos dos Acordos de Cotonou e «Caminho 

Conjunto Angola - União Europeia».

3. ° — A Assembleia Nacional manifesta a sua profunda 

indignação por este acto e por actos semelhantes, praticados 

por entidades europeias, que visam denegrir a imagem e o 

bom-nome do Estado Angolano, prática incompatível com as 

boas relações políticas e diplomáticas, existentes entre Angola 

e as instituições da União Europeia.

4. ° — Exorta o Parlamento Europeu a respeitar as delibe

rações e as resoluções do Conselho de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, órgão competente para analisar a situação dos 

direitos humanos a nível internacional.
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5. ° — Convida Membros do Parlamento Europeu a 

visitarem Angola e as suas instituições, no quadro da coope

ração parlamentar.

6. ° — Recomenda ao Executivo Angolano para reforçar 

o diálogo entre o Conselho Europeu e a Comissão das 

Comunidades Europeias, nos termos dos Acordos de Cotonou 

e do Caminho Conjunto Angola - União Europeia.

7. ° — A Assembleia Nacional da República de Angola 

condena os atentados terroristas ocorridos recentemente em 

França e Nigéria e manifesta, por isso, aos respectivos par

lamentos a sua solidariedade e a mais profunda consternação 

pelas vítimas.

8. ° — A presente Resolução deve ser dada a conhecer ao 

Parlamento Europeu e demais Instituições Europeias, da União 

Interparlamentar, do Secretário Geral das Nações Unidas e 

suas Organizações, da União Africana e suas Organizações, 

do Parlamento Pan-Africano, das Organizações Parlamentares 

Regionais, da CPLP, dos Parlamentos congéneres e aos 

Governos dos Estados Membros do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas.
9. ° — A presente Resolução foi aprovada em Plenária 

da Assembleia Nacional da República de Angola, realizada 

aos 18 de Novembro de 2015, com 145 votos a favor, 27 votos 

contra e 2 abstenções.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, 

aos 18 de Novembro de 2015.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da 

Piedade Dias dos Santos.
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