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SUMARI0 ARTIGO I • 
(Aprova^ao)

Presidents do Republica
Decreto Presidencial n.° 89/16:

Aprova o Regulamento sobre o Sistema de Busca e Salvamento no Mar. — 
Revoga toda a legislate que contrarie o disposto no presente Diploma.

Despacho Presidencial n.° 47/16:
Aprova sob regime contratual, o Projecto de Investimento Privado 

denominado «Agro-Pecuaria Rio Cafuma, Limitada», no valor de 
USD 20.678.627,67, bem como o Contrato de Investimento e autoriza 
o Director da Unidade Tecnica para o Investimento Privado a aprovar 
o alargamento do objecto do Contrato de Investimento que o Projecto 
venha a necessitar no quadro do seu continuo desenvolvimento.

Ministerio da Administracao do Territdrio
Despacho n.° 158/16:

Cria junto dos Gabinetes dos Govemadores Provincials as Unidades Tdcnicas 
de Apoio ao Investidor, abreviadamente designadas por «UTAI».

PRESIDENTE DA REPUBLICA

Decreto Presidencial n.° 89/16 
de 21 de Abril

Considerando a necessidade de se criar as bases regula- 
^entares para a normalizapSo das condi?0es tecnicas e opera- 
C1°nais do funcionamento dos services de busca e salvamento, 

todo o espago sob jurisdito nacional compreendido na 
^egi§o de Busca e Salvamento Maritimo de Angola, para que 

a Administrate Maritima Nacional possa desempenhar a sua 
DiissSo neste dominio, de acordo com o estipulado no n.° 1 
do artigo 16.° da Lei n.° 27/12, de 28 de Agosto;

Convindo aprovar o regime juridico aplicdvel ao Sistema 
Nacional de Busca e Salvamento no Mar;

O Presidente da Republica decreta, nos termos da alinea 1) 
d° artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituit0 
da Republica de Angola, o seguinte:

E aprovado o Regulamento sobre o Sistema de Busca e 

Salvamento no Mar, anexo ao presente Decreto Presidencial 

e que dele e parte integrante.

ARTIGO 2.°
(RevogafSo)

E revogada toda a legisla?ao que contrarie o disposto no 
presente Diploma.

ARTIGO 3.°
(Duvidas e omisstes)

As duvidas e omissoes resultantes da interprets^0 e 
aplica?ao do presente Decreto Presidencial s2o resolvidas 

pelo Presidente da Republica.

ARTIGO 3.° 
(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra em vigor na data da sua publica$ao. 
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 24 

de Fevereiro de 2016.
Publique-se.

Luanda, aos 12 de Abril de 2016.

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos.

REGULAMENTO SOBRE O SISTEMA 
DE BUSCA E SALVAMENTO NO MAR

CAPITULO I 
Disposites Gerais

ARTIGO I.° 
(Objecto)

O presente Regulamento estabelece as regras para oservfeo 

de busca e salvamento de embarcapSes, navios ou engenhos 

maritimos e de pessoas em perigo no mar e aguas navegaveis 

interferes sob jurisdifSo nacional.

http://www.imprensanacional.gov.ao
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.) ^dmpressao directa de banda estreita)), telegrafia 
automatizada, como a utilizada pelo sistema 

NAVTEX e pelo telex por radio;
s) INMARSAT)), sistema de satelites geoestacionarios

para services moveis de comunicasao de ambito 
mundial e para apoio ao Sistema Global de Socorro 
e Seguran?a Maritima e a outros sistemas de 
comunica^ao de emergencia;

t) ((Institute Maritimo e Portuario de Angola, IMPA)),
institute publico, dotado de personalidade juridica, 
autonomia administrativa, financeira e patrimo
nial, que exerce as atribui?oes de Administrate 

Maritima Nacional;

u) ((LRJTv, sigla inglesa que significa sistema de iden-
tifica?ao e acompanhamento de navios a longa 

distancia;
v) «MRSC», Subcentro de Coordenapao de Busca e

Salvamento no Mar;
w) «Posto de alertav, qualquer instala?ao destinada a

servir como intermediario entre uma pessoa que 
informa uma emergencia e um Centro ou Sub
centro de Coordena?ao de Busca e Salvamento;

x) ((Rede de Seguran$a», servi?o do sistema intensifi-

cado de chamada em grupo ECG, INMARSAT, 
projectado especificamente para a divuiga$2o de 
infonnagao de seguran?a maritima, como parte do 
Sistema Global de Socorro e Seguran?a Maritima;

7? «Regiao de Busca e Salvamento)), area de dimensoes 
definidas, dentro do territorio nacional, associada 

a um Centro de Coordena£ao de Salvamento, 
dentro da qual sao prestados os servi£os de busca 

e salvamento;
((SARMAR ANGOLA)), Servi?o de Busca e Salva

mento no Mar em Angola, dentro dos espa^os 
de responsabilidade que integrant as Regimes de 
Busca e Salvamento de Angola, delimitados pelas 

posipoes geogrdficas definidas no artigo 3.°

aa) ((SART)), transmissor de busca e salvamento; 
bb) ((Sistema COSPAS-SARSAT)), sistema de sateli

tes destinado a detectar emissoes de pedidos de 
socorro transmitidas nas frequencias de 121,5 

MHz e 406 MHz;
cc) «Sistema Maritimo Global de Socorro e Seguranqa)), 

Servi$o mundial de comunica?oes baseado em 

sistemas automatizados, tanto de satelites como 
terrestre, destinado a fomecer alertas de pengo e 
a divulga^o de informa?3es de seguranqa mar 

tima para marltimos;
"Sistema Nacional de Busca e Salvamento)), co - 
junto integrado e articulado de services e rg 
destinados a empreender ac?3es de busca e sa 
mento no mar, nas dreas compreendidas na 
de Busca e Salvamento Maritimo de ngo 

como delimitada no Anexo I;
ee) «SRU)), Unidade de Busca e Salvamento; 

no Man, unidade subordinada a um Centro de 

Coordenatfo de Salvamento, estabelecido para 

comPlenientar a actividade deste ultimo de acordo 

com as determinaqdes especificas das autoridades 

responsaveis;
gg) ((Transmissor de busca e salvamento», transmissor 

para embarcaf Ses de sobrevivencia que, quando 

activado atraves do impulse de um radar pro- 

ximo, envia automaticamente um sinal. 0 sinal de 

interroga^ao aparece no ecra do radar e fomece a 

marca^o e a distancia do transmissor ao radar que 

o interrogou, para efeito de busca e salvamento;

hh) ((Transmissor radio indicador deposigao de emer

gencia)), equipamento, normalmente levado a 

bordo de embarca?6es, que transmite um sinal 

que alerta as autoridades de busca e salvamento 

e possibilita que as unidades de salvamento loca- 

lizem o local do sinistro;

((Unidade de Busca e Salvamento)), unidade com- 

posta de pessoal treinado e dotada de equipamentos 

adequados para a realizable rapida de opera?3es 

de busca e salvamento;
jj) ((Zona VII de SAR», zona regional de coordena^o 

coberta pelo Centro de Coordena^to de Busca e 

Salvamento Maritimo da Cidade do Cabo.

artigo 5.°
(Direito subsidi irio)

Os casos nSo previstos no presente Regulamento sao 
regulados pelos TratadoseConvenfoesIntemacionaisvigentes
deque a Republica de Angola 6 Parte e, na felta destas, pela 

legisla?3o intema aplicavel.

CAPITULO II
Sistema Nacional de Busca e Salvamento no Mar

ARTIGO 6.°
(Services do Sisfem. de Busca e Salvamento)

3. o S«* "
pode ser prestado. por e .tiin0S( coisas ou bens,
embarcafdes, navios, eng<^ nos rios e aguas

instaia^Sesoficinais.
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ARTIGO 2.°
(Ambito de aplica^ao)

0 presente Regulamento aplica-se a todos os servi?os e 
digSos publicos responsaveis pela salvaguarda da vida humana 
no mar, dentro da area que compreende a RegiSo de Busca 
e Salvamento Maritimo de Angola, conforme delimitada no 

artigo 3.°

ARTIGO 3.°
(Espafos de busca c salvamento e responsabilidades)

1. A Regiao de Busca e Salvamento Maritimo de Angola, 

sob responsabilidade operacional e de controlo do Centro de 

Coordena^ao de Busca e Salvamento Maritimo Nacional, 
SARMAR ANGOLA, localizado em Luanda, esta delimi- 
tado pelas coordenadas que constam do Anexo I ao presente 
Regulamento, do qual e parte integrante.

2. A Regiao de Busca e Salvamento Maritimo de Angola, 
tai como delimitada no Anexo I, integra os Subcentros 
de Coordenafao de Busca e Salvamento no Mar, que sao 
os seguintes:

a) Cabinda Sarmar;
b) Soyo Sarmar;
c) Luanda Sarmar;
d) Porto Amboim Sarmar;
e) Lobito Sarmar; 
^Namibe Sarmar.

3-AsareasqueestSoatribuidasacada um dos Subcentros 
de Coordena?ao de Busca e Salvamento no Mar sao delimi- 
tadas pe as extremas que lhe estao atribuidas pela legislacao

4 Ascoord'3 h mi'haS ndU‘iCaS da linha de costa- 
Sublet ° ®nadas geograficas que correspondent aos

nos5nfmeeXTnteriobreSCa-e SaIVament0 man’timo referidos 

delimitados nos pianos de*01 eVldamente ldentificados e 
^^uticasoUc^X6 ~ 6

ARTIGO 4.°
(Defini0es)

‘-oePoUt^Xt nStitUt°Mari- 

tendenciaexercida oelAr ’•MPA’ C°m superin’ 

reguladoras no dominio a comPetencias

maritima, das activia,a ga?a° e da se8uranpa 
no Smbito dos sectored ** e.Con6micas exercidas 
e Portuario “ mar,nho>fluvia'. lacustre 

maritima, exercem fitncSes ~ de autoridade
VaS’ e de coordena^or11^’

—■—

c) «Capitanias de Portosn del "

Administrate Maritima 

penham, nas respectivas areas " qUe 
funfoes de fiscalizar o cumorim JUrisdi?*>, as 
e procedimentos aplicaveis- da legisMo

d) .Centro de CoordenagSo de BUSCaeS.

no Mam, umdade responsavel ___ 
organizato eficaz dos servi?os de E1PrOn,OVer a 
mento e por coordenar a realizacao d^ *Salva- 
de busca e salvamento, dentro de uml0^ 

busca e salvamento; regi3°de

e) .Chamada Selectiva Digital*, o mesmo que DSc.
j) .Cordenador de Busca de Superfice*, plso^

coordena a ac^o de busca e salvamento el 

embarca?3es, navios ou engenhos maritimos 

mercantes, que se encontram na area do acidente
g) .CoordenadornoLocal’deSinistro*, pessoa designada’

para coordenar as operates de busca e salvamento 
dentro de uma area determinada;

h) .CTMJRCCn, Centro de Coordena?5o de Busca e

Salvamento Maritimo da Cidade do Cabo;
.DSC*, sigla inglesa de .Chamada Selectiva Digital, 

tdcnica que, utilizando codigos digitais, possibilita 

que uma esta^ao radio estabele?a contacto com
outra esta£ao, ou grupo de estates, e transfira 
informasoes para essa esta?ao ou grupo de estafoes; 

J) «Embarca$ao, navio e engenho maritimov, todo o 

equipamento maritimo ou aparelho provide ou 
nao de propulsao, utilizado ou susceptivel deser 

utilizado na agua, para transporte de pessoas ou 
carga, acessos, para balizagem ou sinaliza^ao, ou 
para o exercicio de outras actividades de seguranca 
maritima, de fiscaliza^ao, actividades economicas, 

de explora?go ou de lazer ligadas ao mar;
k) «EPIRB», Transmissor Radio Indicador de Posi?ao

de Emergencia;
I) «Facilidade de busca e salvamenton, abreviadamen e 

designada por Facilidade, qualquer meio m ve 
designado e utilizado para realizar operates

busca e salvamento; . $
m) «Fasedealertan, situa?aodeapreensaoemre a$’

seguranca de uma pessoa, de um navio, em 
ou engenho maritimo, que se encontra emP

n) «JFase de emergenciav, termo generico que si
conforme o caso, fase de incerteza, a fase

ou a fase de perigo; incer-
o) «Fase de incertezav, situa^So em que eX1

teza em rela?ao a seguranca de uma P®s.^o; 

um navio, embarca^o ou engenho ma
p) «Fase de perigon, situa$3o em que eX^

razoavel certeza de que uma Pess0J\ ^ea  ̂
embarca£3o ou engenho maritimo es a 
por um perigo grave e iminente e precis 

imediata; SoCoffO
q) «GMDSS», Sistema Maritimo Global

e Seguranca;
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c) Iniciar, conduzir e coordenar as operates de busca

e salvamento relativas a navios e embarcapSes em 

atraso, em falta ou com necessidade de socorro;

d) Conduzir os meios maritimos empenhados em

operates de busca e salvamento de aeronaves;

e) Apoiar outros Centros de Coordena$ao do SARMAR

ANGOLA que solicitem o seu auxilio;

j) Alertar os orgaos competentes dos servi?os de busca 

e salvamento, nacionais ou estrangeiros, que 

possam prestar assistencia a salvaguarda da vida 

humana no mar;

g) Coordenar, nas areas sob sua responsabilidade, as 

comunica?6es do Sistema Mundial de Socorro e 

Seguranfa Maritima;

J) Meios de comunica^o telefdnica m6vel, com acesso 

mtemacional, em numero suficiente para a sua 

normal operate;
g) Meio de comunica^o telefonica movel via satelite

1 telefone;
h) Meios de comunicaplo de acordo com o Sistema

Maritimo Global de Socorro e Seguranfa;
i) LigapSo directa a rede de internet,

j) Equipamento informatico em quantidade e programas

de software adequados is actividades de busca e 

salvamento;
k) Equipamento do sistema LRIT;

l) Equipamento de cartas electronicas digitais, com

cobertura de toda a Area de Busca e Salvamento

h) Designar para cada missSo de busca e salvamento

um coordenador;

i) Reunir toda a informa^ao relevante sobre cada acidente;

j) Avaliar os meios e os recursos adequados e necessarios

para a intervento requerida para os acidentes;

k) Solicitar as entidades competentes, incluindo centros

de busca e salvamento estrangeiros, o apoio em 

meios e recursos necessarios;
l) Promover, junto dos comandantes ou equiparados,

das embarca^oes, navios ou aeronaves envolvidos 

nas operates, a prestato de todas as informates 

relevantes relativas a sua localiza9ao, condi^des 

e intensdes;
m) Promover, quando necessario, a designafao do

coordenador de Busca de Superficie, dentre os 

navios mercantes na area do acidente;
n) Encerrar as operates de busca e salvamento leva-

das a bom termo e, apos consulta, se necessario, 

das outras entidades envolvidas, dar por findas 
as ac?des de busca que n2o tenham obtido resul- 

tados positives;
°) Informar as entidades, as quais tenha sido requerido 

apoio, sobre todas as materias relevantes relacio- 

nadas com o acidente;
P) Promo ver a realiza$ao de exercicios de busca e 

salvamento maritimo.
3.0 Centro de Coordena^So do SARMAR ANGOLA deve 

disPor nas suas instates, no minimo, do seguinte equipamento:

o) Meios de comunica^o radio, em VHF banda mari

tima, dispondo de DSC;
b) Meios de comunica^o rddio, em VHF banda adrea;
c) Meios de comunicapSo rddio, em MF, dispondo

de DSC;
d) Meios de comunica^ao rddio em HF;
e) Meios de comunica^o telefdnica rede fixa, com o

numero de linhas com acesso intemacional, neces 
s&rias e suficiente para a sua normal opera^o, 

de Angola, com facilidade de interliga^ao com 

radares e outros equipamentos necessarios a sua 

completa operate e software adequado para a 

actividade de coordena^ao e monitorizagao de 

operates de busca e salvamento;

m) Acesso directo a rede do Sistema Nacional Integrado 
de Controlo de Trafego Maritimo, incluindo dois 

postos de opera?3o.
4. A Administrate Maritima Nacional e responsavel pelo 

asseguramento de todo o apoio tecnico e logistico necessario 
ao funcionamento do Centro de Coordena^ao do Servi?o de 

Busca e Salvamento no Mar.
5. O Centro de Coordena?ao do Serviso de Busca e 

Salvamento no Mar pode estar associado e integrado, na 
utilizato de meios ou recursos, com outros centros ligados 
as actividades de controlo de trafego maritimo, dispondo 

sempre de quadros e pessoal proprio.

ARTIGO 14.°
(Subcentros de Coordena^o do Service de Busca e Salvamento)

1. Os Subcentros de Coordena?ao do SARMAR sao as 
delegates regionais da Administrate Maritima Nacional, 

as Capitanias dos Portos.
2. Aos Subcentros de Coordenato do SARMAR nas areas 

sob sua jurisdipSo, sob supervise e controlo do Coordenador 

Nacional do Servipo de Busca e Salvamento no Mar compete,

o seguinte: ,
a) Promover, coordenar e controlar a execupao da a 

vidade de assistencia e salvamento de embarcapSo, 
navio, engenho maritimo, coisaou bem em perigo, 

nos portos e nas vias navegaveis interferes, com 

os meios colocados d sua disposipao;
W Promover, coordenar e controlar a execupSo da 

actividade de salvamento e recolha de ndufiagos, 

bem como a assistencia ate A sua entrega aos cui-

dados devidos;
c> Coordenar as acfdes conducentesa redupSode 

danos relacionados ou resultantes de sinistros 

maritimos e fluviais.
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4 A Administrate Maritima Nacional pode, nos temo 
previstos no ptesente Regulamento, autorizar as entidade 

•»-* “T4”,e 

reconhecidas, o exercicio de servi9o de assistencia, salvamento 

e reflutua?ao no mar.
artigo 7.°

(Organizacao do Sistema de Busca e Salvamento no Mar)

1. 0 Sistema Nacional de Busca e Salvamento no Mar 

compreende o conjunto integrado e articulado de servigos 
e orgaos, destinados a empreender acgoes de busca e salva

mento no mar, nas areas compreendidas na Regiao de Busca 

e Salvamento Maritimo de Angola, tai como delimitada no 

Anexo I.
2. 0 Sistema Nacional de Busca e Salvamento no Mar 

integra os seguintes orgaos:
a) Coordenagao Nacional do Servigo de Busca e Sal

vamento no Mar (SARMAR ANGOLA);

b) Servigos de Busca e Salvamento no Mar.

ARTIGO 8.°
(Coordenagao Nacional)

1. A Coordenagao Nacional SARMAR ANGOLA compete 
a Administragao Maritima Nacional.

2. A Administragao Maritima Nacional exerce a coorde
nagao nacional dos servigos de busca e salvamento no mar 

por um Coordenador Nacional, nomeado pelo Ministro dos 
Transportes, sob proposta do Director Geral do IMPA, ouvida 

a Autoridade Maritima Nacional.

ARTIGO 9.°
(Competencia do Coordenador Nacional)

Ao Coordenador Nacional do SARMAR ANGOLA 

compete, o seguinte:
a) Dirigir o Centro de Coordenagao de Salvamento;
b) Presidir a Comissao Consultiva do Servigo de Busca

e Salvamento no Mar;
c;AssistiraAdministra?ao MaritimaNational no cum- 

pnmento das obligates da Conven9ao Internatio
nal sobre Busca e Salvamento Maritimo, de 1979-

d) Reunir as conditfes tecnicas e materiais para a 

efectwidade de missoes de busca e salvamento no 

mar, nomeadamente, solicitando a intervene de 
outros services, entidades, organismos, empresas, 

........-

.J^viasnavegdveisimeXT’"05^ 

mcoC!nigX,dade SalVament0 e

j) Coordenar as ac?6es conducentes a red 

relacionados ou resultantes de sini c 
efluviais; 'Stros mariti^

g) Supervisionar as actividades das entidades t. ■

mente habilitadas e devidamente crede • 

reconhecidas pela Autoridade Maritima 

em tarefas de assistencia e reflutua?a0-

h) A elaborate de avisos aos navegantes para divul®'
das actividades do servi?o de busca, assist^ 

reflutua9ao e salvamento no mar e infonnacao 

sobre o seu im'cio e termino;

Dirigir as actividades e ac9oes dos coordenadores 

no local de sinistros.

ARTIGO 10.°
(Funcionamento da Coordenagao Nacional do SARMAR ANGOLA)

A Coordenagao Nacional do SARMAR ANGOLA funciona 

junto do IMPA, na qualidade de Administrate Maritima 

Nacional, cabendo a esta assegurar o apoio administrative e 

os meios necessarios ao seu funcionamento.

ARTIGO 11.°
(Pessoal afecto a Coordenagao Nacional do SARMAR ANGOLA)

O pessoal afecto a Coordenagao Nacional do SARMAR 
ANGOLA integra o quadro de pessoal do Institute Maritimo 

e Portuario de Angola.

CAPITULO III
Servigos de Busca e Salvamento no Mar

SECQAO I 
Centro, Subcentros e Meios

ARTIGO 12.° 
(Servicos e meios)

O Servigo de Busca e Salvamento no Marcompreen 

seguintes servigos e meios: *•
°> CM. de C~rde..5Jo_de SARMA^y.

b) Subcentros de Coordenagao do S AKM
c) Unidades de Busca e Salvamento no Mare

l&icia Costeira;
d) Facilidades de Busca e Salvamento no
e) Meios de Busca e Salvamento no Mar.

AR™013? oU)
(Centro de Coordena^o do SARMAR a

1. O Centro de Coordenagao do SARMAg0 ^rit^8 

funciona em Luanda, junto da Administrag^^^ P®18 

Nacional, e compete-lhe, em geral, a assisted8’
coordenagao das actividades do servigo de 

reflutuagao e salvamento no mar. ar aN^^^
2.0 Centro de Coordenagao do SARM 

as seguintes competencias: dosrecurS°S*

a) Garantir, com eficdcia, a organizag

utilizar nas acgSes de busca e
b) Elaborar pianos e instru?6es paw «asu8 ^0

operagSes de busca e salvamen 

responsabilidade;
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7 para exercer a fun?ao de Coordenador de Operates 

" a e Salvamento no Mar, e necessario:
de a) ger titular de um certificado de formato avan- 

$ada de coordenador de operates de busca e 

salvamento no mar, emitido pela Administrate 

Maritima Nacional;

b) Ter completado a formato em local de trabalho,
nos termos previstos no presente Regulamento;

c) Apresentar comprovada aptidao fisica e psiquica, por

meio de documentos emitidos pelas autoridades 

competentes.
3. 0 programa de format0 avan?ada deve atender as 

necessidades da funto de Coordenador de Operates de 
Busca e Salvamento no Mar e das recomendates da OMI, 
tendo em considerate:

a) A exigencia de completar a formato basica corres

pondente a Coordenador de Centres de Busca e 

Salvamento no Mar, antes de ter inicio a forma

to avan^ada;
b) A inclusao de uma parte teorica e uma parte pratica,

em simulador;
c) A possibilidade dos participantes na format*) avan-

?ada serem, a seu pedido, dispensados de alguns 

dos modulos de formato, atendendo a formato 

especifica previa que possuam.
4.0 pedido referido na alinea c) do numero anterior deve 

ser acompanhado dos certificados comprovativos da formato 
especifica previa.

5- A Administrate Maritima Nacional deve definir, caso 
a Caso’os modulos da format© que podem ser dispensados.

ARTIGO 22.°
(Requisites para Controladores de Centres de Busca 

e Salvamento no Mar)
1. As funtes de Controladores de Centres de Busca e 

a vamento no Mar sao, em conformidade com a Convent0 
nternacional sobre Busca e Salvamento Maritimo, de 1979, as 

^dicadas no Manual Intemacional Aeronautico e Maritimo de

Usca e Salvamento da Organizat0 Maritima Intemacional.
2. Para exercer a funt© de Controlador de Centro de 

Usca e Salvamento no Mar e necessario:

Q) Ser titular de um certificado de format0 Para 

Controlador de Centro de Operates de Busca e 
Salvamento no Mar, emitido pela Administrat0 

Maritima Nacional;
b) Ter completado a format0 era i°ca^ trabalho,

nos termos previstos no presente Regulamento,
c) Apresentar aptidao fisica e psiquica comprovada.

3.0 programa de formato deve atender As necessidades 
fanto de controlador de Centro de Operates de Busca 

e Salvamento no Mar e das recomendates da OMI, tendo 

eiT1 c°nsiderat°:
a) A formato bdsica correspondente a controlador de 

Centres de Busca e Salvamento no Mar, deve estar 

completa antes do inicio da actividade,

b) h inclusSo de uma parte tedrica e uma parte prritica 

em simulador; ’
C) Os participantes na formato podem, a seu pedido, 

ser dispensados de alguns dos modulos de for’ 

mafSo, atendendo a formato especifica previa 

que possuam.
4.0 pedido referido na alinea c) do numero anterior deve 

ser acompanhado dos certificados comprovativos da formacao 
especifica previa.

5. A Administrate Maritima Nacional deve definir, caso 

a caso, os modulos da formato que podem ser dispensados.

ARTIGO 23.”
(Requisites para Coordenadores no Local do Sinistro)

1. As funfoes de Coordenadores no Local de Sinistro de Busca 
e Salvamento no Mar sao, em conformidade com a Convent0 
International sobre Busca e Salvamento Maritimo, de 1979, as 
indicadas no Manual International Aeronautico e Maritimo de 

Busca e Salvamento da Organizat0 Maritima International.
2. Para exercer a funt° de Coordenador no Local de 

Sinistro de Busca e Salvamento no Mar, e necessario:

a) Ser titular de um certificado de formato para 
Coordenador no Local de Sinistro de Busca e 
Salvamento no Mar, emitido pela Administrate 

Maritima Nacional;
b) Ter completado a formacao em local de trabalho, 

nos termos previstos no presente Regulamento;
c) Apresentar comprovada aptidao fisica e psiquica.

3.0 programa da format0 deve atender as necessidades
1 da flint0 de Coordenador no Local de Sinistro de Busca e 

Salvamento no Mar e das recomenda?3es da OMI, tendo em 

considerate ° seguinte:
a) A format0 basica correspondente a Coordenador no

Local de Sinistro de Busca e Salvamento no Mar 
deve estar completa antes do inicio da actividade,

b) A inclusAo de uma parte tedrica e outra prdtica em

simulador;
c) Os participantes na format*) podem, a seu pedido,

ser dispensados de alguns dos modulos de for
mat*), atendendo a format0 especifica previa 

que possuam.
4.0 pedido referido na alfnea c) do numero anterior deve 

ser acompanhado dos certificados comprovativos da format0 

“’’’sAAdStratfo Maritima Nacional deve definir, caso 

a caso, os mddulos da formato que podem ser dispensados.

ARTIGO 24.° .
(Requisites para Operados de W de T^un.c,^)

1 As funedes, qualificafSo e certificate de Operador 
de Estat0 de Telecomunica?3es s8o, em confonmdade com 

LXX—SXiTcX*.
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d° ^Em fWo da localiza5ao, caracteristicas ou dirnensSo 

de um incidente, acidente ou ocorrencia, pode o Coordenador 

Nacional do SARMAR decidir sobre a instala? So temporary 
de um Subcentro de Coordena?5o em local distinto das 

Capitanias dos Portos, conforms for mais convemente para 

as operates a desenvolver.
5. No caso previsto do numero anterior, o Coordenador 

Nacional do SARMAR dirige as ac<?3es a desenvolver pelo 

coordenador no local de sinistro.

ARTIGO 15.°
(Unidades de Busca e Salvamento no Mar e de Vigilancia Costeira)

1. As Unidades de Busca e Salvamento no Mar sao afec
tas aos Subcentros de Coordena^So e devem ser dotadas de 
pessoal treinado e providas de equipamentos adequados para 
a realiza^So de opera?des de busca e salvamento.

2. Por razdes operacionais, algumas Unidades de Busca 
e Salvamento no Mar podem ser equipadas por terceiros, 
contratados pela Administrate Maritima Nacional.

3. As Unidades de Busca e Salvamento no Mar devem 
manter um estado de prontidao adequado a sua tarefa, do 
qual o Centro e os Subcentros de CoordenagSo SARMAR a 
que se encontram afectas devem ser mantidos informados.

4. As Unidades de Vigilancia Costeira sao afectas aos 
Subcentros da area de busca e salvamento onde se inserem, 
funcionando como Postos de Vigilancia Costeira e Centres 
de Controlo da Navegato.

ARTIGO 16.°
(Facilidades de busca e salvamento)

1. As facilidades de busca e salvamento compreendem 
os meios mdveis utilizados para realizar operates de busca 
e salvamento.

2. Por razdes operacionais, algumas destas facilidades 
podem ser operadas por terceiros, em regime a convencionar 

entre estes e a Administrate Maritima Nacional.
3. No caso previsto no numero anterior, esta sempre 

salvaguardada a sua utilizato prioritaria para operates de 
busca, assistencia e salvamento no mar, por simples solicitacao 

^SARMAR 30 d° °U Subcentr° de Coor<tenato

ARTIGO 17?
(Obngatfo sobre os meios de Busca e Salvamento no Mar) 

serdo2n.7i?°S B7SCa 6 Salvamento no Mar devem 
ser dotados de me.os adequados, em conformidade com as 

normas mtemacionais aplicaveis.

Maritima Naci°nal e responsavel 
P definite das condi?aes tunicas e dos meiosPa afectar

SECCAO II
Forma?ao, Trcino, Qualificatfo e Cenifir.^ do (

ARTIGO 18.° 
(QualificaySo e formate)

1. Para efeitos do presente Diploma, o pessoal dos S ■ 
de Busca e Salvamento no Mar e qualificado por erV'?°S

a) Coordenadores de Operates de Busca e Salvam
no Mar (CFACOBSM); nt0

b) Controladores de Centres de Busca e Salvament
no Mar (CCBSM); °

c) Coordenadores no Local do Sinistro de Busca e

Salvamento no Mar (CCABSM);

d) Operadores de Estate de Telecomunicates (OEC)*

e) Tripulantes de Meios Maritimos de Busca e Salva

mento no Mar (TMMBSM).
2. O pessoal referido no numero anterior esta sujeito as 

seguintes ac^oes de format© e treino:

a) Cursos de formate avan^ada;

b) Cursos de format© basica;

c) Cursos de format© no local de trabalho.
3. A Administrate Maritima Nacional compete, apro- 

var os cursos de format© do pessoal referido no n.° 1 do 

presente artigo.
4. A Administrate Maritima Nacional compete ainda, 

credenciar as entidades formadoras e emitir os respecti- 

vos certificados.
5. No Smbito da executo das competencias que lhe sao 

atribuidas, nos termos do artigo anterior, a Administrate 

Maritima Nacional deve assegurar que os diversos interv^ 
nientes possuam a competencia necessaria para coor enar, 
operar, tripular e supervisionar as operates de busca 

salvamento no mar.

ARTIGO 19.°
(Normas sobre forma?3o do pessoal)

Todas as actes de format0 e treino reabza 

aperfeipoamento dos drgaos de coordenat© e °S|varnento 
elementos de executo de operates de busca e sa 
maritimo sao realizadas em conformidade coin °|varnento 
International Aeronautic© e Maritimo de Busca e °a .stoS
da Organizato Maritima International, nos termos 

no presente Regulamento.

ARTIGO 20.°
(Certificados de identifies^© do pessoa) &

O pessoal afecto as actividades de busca e sa^ ^j^dos 

identificado pelos respectivos certificados, a se^^0 cOni o 
pela Administrate Maritima Nacional, de aC^ento. 
modelo constante do Anexo II ao presente Rcgu

ARTIGO 21.0 .oBllwaeS«l*’,”e"W) 

(Requisitos para Coordenador de Operates d guSca 6
1. As fun?Ses de Coordenador de Operat^ ^onVen^° 

Salvamento no Mar s3o, em conformidade c0I*\ de 19^’ 
Intemacional sobre Busca e Salvamento Man^n'tirt10 
as indicadas no Manual Intemacional Aeronautic 

de Busca e Salvamento.
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; Os procedimentos, instru9oes e regulamentos 

a TnXses especiais para cada uma das fases do 

^Service de Buscae Salvamentono Mar;

A participate em exercicios, treinos, simulates 

ou outras actividades relevantes,
0 recurso a utiliza9ao de simuladores, quando 

disponiveis.
0 Servifo de Busca e Salvamento no Mar, responsavel 

' em local de trabalho deve manter os registos do 
Ccesso de formate individual, demonstrando o progresso 

da forma?2o, avaliando o grau de sucesso do formando 

durante o periodo de forma9ao e verificando se o candidate 

reune as condi?3es para assumir as fun93es para as quats se 

pretende qualificar.

ARTIGO 27.°
(Validade e revallda^ao dos certificados de fun?ao)

1. Os certificados de fun?ao de busca e salvamento no mar 
sao vaiidos por um periodo maximo de tres anos, desde que 
cumpridos os requisites referidos no presente artigo, podendo 

ser revalidados a pedido do interessado.
2. Os Coordenadores de Operates, os Controladores de 

Centres, os Coordenadores no Local de Sinistro, os Operadores 
de Estado de Telecomunica?6es e os Tripulantes de Meios 
Maritimos de Busca e Salvamento no Mar devem ser objecto de 

avalia?ao em cada ano, na data em que o certificado completar 
12 meses, sobre os respectivos conhecimentos e capacidades, 
por parte do Servi?o de Busca e Salvamento responsdvel.

3. Para a revalida?ao do certificado, o requerente deve 
provar que mantem o seu nlvel de competencia, apresentando.

a) Atestado de aptidSo fisica;
b) Prova documental das avalia?3es previstas no pre

sente Regulamento;
c) Evidencia ou atestado que comprove a posse, pe o

menos, o total de 800 horas de experiSncia 
servi?o operacional no SARMAR, nos ultimos 

tres anos.
4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, oc 

rendo interrup?ao das fun?6es referidas no n. 1 do prese 
artigo, por um periodo superior a 12 meses, s6 6 a miss 
assumir as mesmas fun?Ses, apos uma nova forma? o 
local de trabalho.

artigo 28.°
(SuspensSo de certificados)

1 • A Administrate Maritima Nacional pode su p* e

Certificado de Coordenador no Local de $i™str0 ^ca5ges 
S^mentonoMar,deOperadordeEstatodeTelecom^  ̂

e de Tripulante de Meios Maritimos de Busca e 

no Mar, quando: r . flnual prevista
a) N3o cumpra a realizato da ava ia$

no presente Regulamento; sob

b) Seja detectado, no exerc cio substfincias estu-
efeito de bebidas alcoohcas e d 

pefacientes ou psicotr6picas;
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c) Apresente sintomas comprovados de perturba?3o

comportamental;
d) Repetidamente, viole o disposto no presente Regu

lamento ou outros regulamentos aplicaveis aos 

Servi?os de Busca e Salvamento no Mar.

2. A suspensao ou revoga?So do certificado, nos casos 

previstos nas allneas b), c) e d) do presente artigo, tern sempre 

origem de um processo de averigua^o, inquerito ou disciplinar, 
instruldo pelo Servi?o de Busca e Salvamento responsdvel, 

nos termos do presente Regulamento.
3. No caso previsto nas allneas a) e b) do n.° 1 do presente 

artigo, a Administrate Maritima Nacional pode, a pedido 
fimdamentado do servi?o instrutor do processo, suspender de 
imediato o certificado ate a conclusao do processo de averigua- 
?ao, inquerito ou disciplinar, a que se refere o numero anterior.

SECqAoin
Pianos de Busca e Salvamento no Mar

ARTIGO 29.°
(Plano Nacional de Busca e Salvamento no Mar)

1 AAdministrato MaritimaNacional deve prepararuma 
proposta de Plano Nacional de Busca e Salvamento no Mar; 
ondeconste a estrutura operacional do servi9o,todos os meios

disponiveis, os procedimentos essenciais, 
interliga9ao entre distintas entidades e orgamsmos pubheos 

anterior, deve-se ter em conta 
IntemacionaisaphcaveisasOpera? p^^yj^os.
Mar, os acoidos decoope^" salvamento no Mar deve

3.0 Plano Nacional de Bus divereas

S3XS*-**
c) As medidas iniciais;

A coordenat0 no campo de ac9So.

O piano Nacional de Busca tivaproposta,aser
pelo Titular do Poder ^““^^inisterial que supe- 

submetida pelo titular do Departam 

nntende o Sector dos nt0 Maritimo.
da ComissSo Consult de Bu^ae

SEC^AO Salvamento no Mar
p^edin.entosp.r.Acdvid.desdeBuK.

A^^t&icia e saNamento)



indicadas no Manual Intemacional Aeronautico e Maritimo de 
Busca e Salvamento da OrganizafSo Maritima Intemacional, 

e na legislacSo interna aplicavel.
2. Para exercer a fun?2o de Operador de Esta?ao de 

Telecomunicafoes, e necessario.
a) Ser titular de um certificado de radio-operador, 

emitido pela Administra?ao Maritima Nacional 

ou por uma entidade reconhecida por esta, com 

a qualifica?ao adequada ao tipo de equipamentos

a operar;
b) Ter completado a forma?ao em local de trabalho,

nos termos previstos no presente Regulamento;

c) Apresentar comprovada aptidao fisica e psiquica

para a fim^o.
3.0 programa de forma^ao deve atender as necessidades 

especificas da fim^ao de Operador de Esta?ao de Telecomunica?oes 

de Centro, Subcentro, Meio Maritimo, Unidades de Busca 

e Salvamento no Mar e de Vigilancia Costeira ou outra, 

utilizada em operates de busca e salvamento no mar e das 

recomenda$6es da Organiza^ao Maritima Intemacional, tendo 

em considerate o seguinte:

a) A formagao basica correspondente a Operador de

Estate de Telecomunica?des de Centro, Subcentro, 

Meio Maritimo, Unidades de Busca e Salvamento 

no Mar e de Vigilancia Costeira deve estar completa 

e o operador em posse de certificado adequado, 

antes do inicio da actividade;
b) A inclusSo de uma parte tedrica e outra pratica em

simulador;

b) Ser titular dos Certificados de comDetan •
fica?ao e habilitate, vdlidos para a fT’qUali' 
desempenha a bordo, de acordo 00!^°'"* 

caracteristicas da embarcato em que ° tlP°e

c) Ter completado a formatfo em local de

nos termos previstos no presente Regulamem
d) Apresentar aptidao fisica e psiquica compmvi

para a fun^ao. aa

3.0 programa de forma9ao deve atender as necessidades 

especificas da fun9ao de tripulante de meios maritimos 

utilizados em opera?6es de busca e salvamento no mar e du 

recomenda93es da Organiza9ao Maritima Intemacional, tendo 

em considera^ao o seguinte:

a) A formafao basica correspondente a tripulante de

meios maritimos utilizados em operasoes de 

busca e salvamento no mar deve estar completa e 

o tripulante em posse dos certificados adequados, 

antes do inicio da actividade;

b) A inclusao de uma parte teorica e outra pratica em

simulador;

c) Os participantes na formafao podem, a seu pedido,

ser dispensados de alguns dos modulos da for- 

ma?ao, atendendo a forma$ao especifica previa

que possuam.
4.0 pedido referido na alinea c) do numero anterior deve 

ser acompanhado dos certificados comprovativos da formafao 

especifica previa.
5. A Administrate Maritima Nacional deve definir, caso 

a caso, os modulos de forma9So que pode ser dispensada.

c) Os participantes na forma93o podem, a seu pedido, 

ser dispensados de alguns dos modulos da for- 

ma95o, atendendo a forma9ao especifica previa 

que possuam.
4.0 pedido referido na alinea c) do mimero anterior deve 

ser acompanhado dos certificados comprovativos da formadio 
especifica previa.

5. A Administrate Maritima Nacional deve definir caso 

a caso, os m6dulos de forma95o que pode ser dispensada.

ARTIGO 25.° 

conformidade com a Convened d T « ° d° Mar sSo’em 
DireitodoMar aConveZi’ Unidas sobre 0 
<>rtificatoe d̂7^^nalsobreForn«>9ao.a 
STCW 95, e suas ern^L Q ,para Mari“mos, a Convened
AeronauticoeMaritim^eBusct^7°ManUalIntemacional 

Maritima Intemacional e na leeis^3”*”10 ** Organiza?a°
2- PamexemerafuniJdlT ? ’nterna aplic4vel- 

d‘ B"-" no

Ser titular de C6dula Maritima;

ARTIGO 26.°
(Formafao em local de trabalho)

1. Os Services de Busca e Salvamento no Mar, previsto^ 

presente Regulamento, devem implementar um piano de

em local de trabalho, que atenda aos modulos de 
a serem aprovados pela Administra?ao Maritima Naci^^

2. A formafao em local de trabalho deve, sob sup

de um formador, desenvolver- se como uma aplica?a 

dasfiinsdesde: caivamento
a) Coordenador de Operates de Busca e

no Mar» p salvament0
b) Controladores de Centros de Busca

no Mar; deBusca6
c) Coordenadores no Local de Sinistro

Salvamento no Mar; . -eS e dos
d) Operadores de Esta^o de Telecomunic e S®1*

Tripulantes de Meios Maritimos e

vamento no Mar. . ^eino50^'
3. A formafao em local de trabalho deve inclutf g galva-

a) A drea de jurisdi^o do Servi$o de

mento no Mar e legislate apfic^ve^s tdcmc°s

b) Os sistemas, equipamentos e outros m

utilizados e sua operate;
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ARTIGO 36.°

(Fases de emergencia)

Sao apiicaveis, pelo Centro e Subcentros de Coordenapao 

do SARMAR, as seguintes fases de emergencia:

a) Fase de incerteza:

z. Quando tiver sido informado que uma pessoa 

i esta desaparecida, ou um navio, embarcapao
fl ou engenho maritimo esta atrasado;

J ii. Quando uma pessoa, um navio, embarcapao ou
I engenho maritimo tiver deixado de enviar uma

I mensagem de posipao ou de seguranpa esperada.

I b) Fase de alerta:

I z. Quando, apos a fase de incerteza, as tentativas

I feitas no sentido de estabelecer contacto com

I a pessoa, navio, embarcapao ou engenho

I maritimo nao tiverem obtido qualquer resultado
satisfatorio e as consultas feitas a outras fontes 

adequadas tiverem sido infrutiferas;

ii. Quando tiver sido recebida uma informapao, 

indicando que a eficiencia operativa do navio, 

embarcapao ou engenho maritimo esta preju- 

dicada, mas nao a ponto de que seja provavel 

a existSncia de uma situapao de socorro.
c) Fase de perigo:

i. Quando tiver sido recebida uma informapao

concreta de que uma pessoa, navio, embarcapao 

ou engenho maritimo esta em perigo e necessita 

de auxilio imediato;

ii. Quando, apos a fase de alerta, novas tentativas 

feitas no sentido de estabelecer contacto com 

uma pessoa, navio, embarcapao ou engenho 

maritimo tiverem fracassado e as consultas mais 

amplas efectuadas indicarem a probabilidade 

de que exista uma situapao de socorro;

z'z’z*. Quando for recebida uma informapao que 
indica que a eficiencia operativa de um navio, 

embarcapao ou engenho maritimo foi prejudicada 

a ponto de que seja provavel a existencia de 

uma situapao de perigo.

ARTIGO 37.°
(Coordcna^So da miss2o de busca e salvamento)

1 • A CoordenapSo Global de qualquer missao de busca 
salvamento cabe sempre ao Centro de Coordenapao do 

AR, sob supervised e controlo do Coordenador Naciona 
do SARMAR.

2- 0 responsavel pelo Centro de Coordenapao do SARMAR 

°de de|egar parte ou a totalidade da coordenapao no respon- 
*Vel Pelo Subcentro de Coordenapao requerido a intervirou 

° Coordenador no Local de Sinistro nomeado, nos casossem 
J a dimensao do acidente e o numero de pessoas envolv.das 

0 justificar a coordenapao centralizada.

ARTIGO 38?
(Coordenatfo no local de sinistro)

2. 0 responsavel pela coordenapao no local de sinistro 

deqcU-Sea ° n0merO anteri°r’devereportar“suas
decisoes directamente a quem o encarregou da missao, e s6 

termina a sua actividade nos termos previstos no artigo 40? 
do presente Regulamento.

ARTIGO 39.°
(Coordenatfio envolvendo mais de um Estado)

1. Para as operapSes de busca e salvamento, envolvendo 
mais de um Estado, devem ser tomadas as medidas adequadas, 
de acordo com o Plano de Operapdes, quando for solicitado 

pelo Centro de Coordenapao de Busca e Salvamento da Regiao.
2.0 Coordenador Nacional do SARMAR deve informar, 

comunicar e solicitar as autoridades angolanas a quem competir, 
para obter a autorizap3o de entrada na zona de jurisdipao da 
Republica de Angola de meios e facilidades de outros Estados 
vizinhos para a missao de busca e salvamento, informando do 
seu numero, origem e caracteristicas principals.

ARTIGO 40?
(Tdrmino das operates de busca e salvamento)

1.0 termino ou suspensSo das operapoes de busca e sal
vamento e decidido e efectuado pelo Centro de Coordenapao 

do SARMAR.
2. As operapoes de busca e salvamento devem prosseguir, 

sempre que possivel, ate que tenha sido perdida toda esperanpa 

razoavel de resgatar sobreviventes.
3. Para efeitos da decisao prevista no n? 1, o Centro de 

Coordenapao do SARMAR deve basear-se em informapSes 
detalhadas prestadas pelo Subcentro de Coordenapao ou pelo 

Coordenador no Local de Sinistro.
4. Quando o Centro ou Subcentro de Coordenapao do

SARMAR considerar, com base em informapbes confiiveis, 
que a operapao de busca e salvamento foi bem sucedida, ou 
que n8o existe mais emergencia, deve encerrar a operapao e 
busca e salvamento e, prontamente, comunicar o sucedido 
as autoridades, meios ou servipos que tenham sido actrvados 

ou informados. . .5. Se uma operapao de busca e salvamento no local de 

sinistro se tomar impraticavel e, porem, o Centro ou u
de Coordenapao do SARMAR chegar a conclusao de que

—«“ “X*Si———"

tenham participado da missao;
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toda a pessoa em perigo de seperder no mar, quer directamente 

e de forma voluntaria, quer quando solicitadoes^ificamente 
pelo Centro ou Subcentro de Coordenagao do SARMAR.

2. No caso de prestaqSo de salvamento voluntary, o 

comandante do navio 6 obrigado a informar imediatamente 

o Centro ou Subcentro de Coordenagao do SARMAR com 

jurisdigao sobre a area da assistencia efectuada, dando todas 

as informagSes uteis e disponiveis.

3. Qualquer Comandante de navio, embarcagao ou enge

nho maritimo, pode recusar ao cumprimento do previsto no 

numero anterior, quando:
a) Dessa assistencia poder resultar perigo grave para

o seu navio, embarcagao ou engenho maritimo e 

das pessoas neles embarcadas;

b) Ocorrer qualquer outra razao de forga maior, que

deve ser devidamente justificada a Administragao 

Maritima Nacional para avaliagao e confirmagSo 

de aceitagSo.

4. Para efeitos do disposto no numero anterior, a comuni- 

ca?ao deve ser feita pelo Comandante, por mensagem escrita 

dirigida ao Centro ou Subcentro de Coordenagao do SARMAR.

5. A falta de prestagao de auxilio ou a sua recusa nao jus

tificada podem ser objecto de medidas sancionatorias contra 

o Comandante do navio, embarcagao ou engenho maritimo, 

nos termos da legislaggo aplicavel.

ARTIGO 32.°
(Procedimentos operacionais)

1.0 Centro e os Subcentros de Coordenagao do SARMAR 
devem ter disponivel, para consulta e cumprimento, o seguinte:

a) 0 Plano Nacional de Busca e Salvamento no Mar,

previsto no artigo 29.° do presente Regulamento;
b) O Manual Intemacional Aeronautic© e Maritimo de

Busca e Salvamento (IAMSAR).
2. Os Capitaes dos portos, logo que recebam informa?ao 

sobre um acidente na sua area de jurisdiqSo, a que corres- 

ponda situaqSo de perigo, devem assumir imediatamente a 
coordenagao da missao de busca e salvamento no local, ate o 
Centro ou Subcentro de Coordenatfo do SARMAR assumir 

a responsabihdade.

pela via mais tepida. 

artigo 33.°
(Informal relativas 4 emergencias) 

d.v™0SX“XT,d'c”d™’tod"SA|™« 

o.<™ F^,^.” ” 1«"

durante 24 horns nor dia A r^Cep5So raPida « confiavel, 

Pelos equipamentos utili’zad * Peri8° transmitidas

2. Qualquer Estado de alerta que receba um
perigo deve: alerta<ie

a) Retransmits imediatamente o alerta para 0 C

ou Subcentro de Coordenaqao do SARMAR 

respondente e, em seguida, auxiliarnascomuni« 

¥oes de busca e salvamento, de forma adequada'

b) Sempre que possivel, acusar a recepggo do alerta ’

3. Qualquer entidade, organizagao, navio, embarca?ao 

engenho maritimo ou element© do SARMAR que receba 

um alerta de perigo ou, tendo razoes para acreditar que uma 

pessoa, navio, embarcagao ou engenho maritimo esta em 

estado de emergencia, deve enviar, logo que possivel, todas 

as informagoes disponiveis para o Centro ou Subcentro de 

Coordenagao do SARMAR.

4. No caso previsto no numero anterior, se as coordenadas 

correspondentes ao sinistro nao estiverem sob jurisdi^o da 

Republica de Angola, o Centro de Coordenagao do SARMAR 

deve entrar em contact© imediato com o Centro de Coordenagao 

ou Subcentro com jurisdigao directa sobre a zona em causa.

5.0 Centro e os Subcentros de Coordenagao do SARMAR 

devem, imediatamente, comunicar apos receberuma infonnacao 

relativa a pessoa, navio, embarcagao ou engenho maritimo 

que esteja numa situagao de emergencia, avaliar a dimensao 
das operates necessarias e estabelecer a fase de emergencia, 

de acordo com o previsto no artigo 36.° do presente Diploma.

ARTIGO 34.°
(Meios de cornu nica$3o e alerta)

1. 0 SARMAR pode ser activado por alerta ouinforma- 

gao recebida no Centro de Coordenagao, nos Subcentros 
Coordenagao ou nas Unidades de Busca e Salvamento.

2. O alerta ou informagSo pode ser:

a) Verbal, prestada telefonicamente;

b) Por correio electrdnico;
c) Pelo Sistema Maritimo Global de Socorro e

ranga (GMDSS);
d) Atraves da Rede de Seguranga (Safety
e) Por solicitagSo de interveng^o de qualquer de

de Coordenagao de outro Estado, ao a 
Acordos de Cooperagao Intemacional

f) Por informagao recebida directamente a
gSo da Zona VII de SAR (CTMRC vja

3. Os canais e as frequencias de comunicag e^eX0 jfl, 
com os Servigos SARMAR s2o as constantes do Capitanias 

e sSo publicadas por meio de editais a afixar nas

dos Portos.

ARTIGO 35.°
(Medidas iniciais) receber

Qualquer Unidade de Busca e Salvamento,^ 

informagSes sobre um acidente que necessite^^.^ 4ue 

deve, de imediato, tomar as medidas o Centr°
estiverem ao seu alcance e, logo a seguir, in o 

de CoordenacSo do SARMAR,
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o Ministro dos Transportes fixa, por Decreto Executive, 

ntingente de empresas ou organiza?6es que podem a 
0 C°n r em cada area de jurisdi^So de capitania do porto, a 

idade de assistencia, reflutuacao e salvamento.

ARTIGO 48.°
(Requisites para o acesso)

1 As empresas, organizacoes ou entidades interessadas na 

stacao de servicos de assistencia, reflutuacao e salvamento 

no mar devem preencher os seguintes requisites:

a) Ser uma empresa, institui?ao ou organizacao nao

empresarial, estar devidamente constituida e regis- 

tada, nos termos da legislate aplicavel;

b) Possuir licenca para o exercicio de actividade mari

tima, consoante o meio a utilizar;

c) Possuir licenca para operar como armador ou gestor

de navio, conforme o caso;
d) Dispor dos meios necessaries para execugao de

servicos, tais como, reboque, desencalhe, reflu

tuacao, icamento de pesos, transferencia de cargas 

liquidas, gasosas ou solidas, mergulho e outros 

que a situacao exigir;
e) Dispor de pessoal devidamente habilitado para o

exercicio das diversas fainas requeridas;
j) Estar registado na Administracao Maritima Nacional.

2. Para efeitos do disposto nas alineas d) e e) do numero 

anterior, pode o interessado contratar meios ou equipamentos 
especiais, bem como pessoal especial izado, conforme o exigir 

a situacao do navio, embarcacao, engenho maritimo, coisa ou 
bem a ser assistido ou salvo, caso nao disponha do material 

ou pessoal requerido.

ARTIGO 49.°
(Instruct) dos pedidos)

1 • Os processes de licenciamento sao instruidos nas 
Capitanias dos Portos, cuja area de jurisdic^o o interessado 

pretenda exercer a actividade de assistencia, reflutuacao e 
salvamento de embarcac^es, navios ou engenhos maritimos 

no mar.
2. Apos a sua instrucao, analisadas as candidatur 

Verificada sua conformidade com os requisites estip 
d<*s no n.° 1 do artigo 48.°, os processes sao remeti os a 

Administracao Maritima Nacional para o licenciam 

emissSo do respective Certificado.

SEC?AO II
Exercicio da Actividade de Assistencia e Salvame

ARTIGO 50.°
(Apresenta?flo do estudo da situa?ao)

1- As empresas. organizaf3es ouassisten- 
hcenciadas, antes de efectuaremqualqu limestudoda
Cla> reflutuacao e salvamento, devem ela 0I“ coisa ou 
situa53o do navio, embarca5ao, engenho marlt . 

hern a ser assistido ou salvo.

2.0 estudo referido no numero anterior deve ser apresentado 
ao Centro de CoordenacMo do SARMAR, para a sua revisao e 
obten?ao de autoriza?ao para efectuar a miss3o especificada.

ARTIGO 51.’
(Procedimentos para o estudo da situafio)

0 estudo da situacao, a que se refere o artigo anterior, deve 
abranger, dentre outros, os seguintes elementos necessarios:

a) Se o facto decorre de acidente, o tipo de:
i. Encalhe;
z’z. ColisSo;
iii. Abalroamento;
zv. Incendio;
v. Explosao.

b) Se o motivo teve origem em avaria, o tipo de avaria:
z. Nas maquinas;
zz. Na estrutura;
z’z’z. No conves;
zv. Na superstrutura.

c) Em relacao ao navio, embarcacao, engenho mari

timo, coisa ou bem:
z. Situate das maquinas de propulsSo; 
z'z. Situa^o da maquina do leme; 
zz’z. Situacao da energia electrica a bordo; 

zv. Situacao dos ferros e amarras; 
v. Situacao do combustivel existente; 
vz. Situacao do casco e costado; 
vz’z. Existencia ou nSo de rombos; 

vzzz. Se ha alquebramento;
ix. Situa?3o dos tanques e outros compartimentos 

de carga;
x. Situacao das comunica?6es interiores e extenores; 
Xi Situacao dos equipamentos de navegacao; 

xii. Habitabilidade da embarcacao.

Em relacao a carga:
i. Liquida, sdlida, gasosa;
U. Gr3os, manufacturados e maquinas, 
«7. Hidrocarbonetos e seus derivados; 

tv Graneis, contentores e paletes;
v. Radioactiva, corrosiva, explosiva, mflama 

e tdxica.
ARTIGO 52? 

(AutorizafaoP.raexeCutSodemiSSJoe,p«.fie.)

especifica, devemoteena“ 0 Centro Coordena-

, w”. i

ponsabihdades dasp £ ao meio

ambiente, para » seguranv 
gacSoeadeterceiros.
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b) A todas as Unidades de Busca e Salvamento que

tenham participado da missio;

c) A Autoridade Maritima Nacional,

d) A Administrate Maritima Nacional.

7.0 Centro de Coordena?ao do SARMAR deve assegurar-se 
do regresso de todas as facilidades as respectivas Unidades 

de busca e salvamento e aferir o estado operacional destas 

para novas missdes.
8. No caso da participate de outros Estados, o Centro de 

Coordenato do SARMAR deve enviar a todos eles a infor- 

ma?ao de termino da missao e a solicitasao da desmobilizato 

das respectivas facilidades que tenham participado da missao.

9. Nos casos previstos no numero anterior, o Centro de 

Coordena?ao do SARMAR deve ainda prestar as referidas 

informates as autoridades ou entidades que tenham permitido 

a entrada de facilidades de outros Estados e a todos os navios, 

embarcates ou engenhos maritimos que tenham colaborado 

ou participado da missao.
10.0 Centro de Coordenato do SARMAR e responsa- 

vel pela:

a) Prepara?ao e solicita?ao de difusao de um aviso a

navega$ao, informando do termino da operate 

de busca e salvamento;

b) Elaborate do Relatorio de Acidente respective e

seu envio a Autoridade Maritima Nacional e a 

Administrate Maritima Nacional.

SECQAOV
Documenta?ao e Sinais de Socorro

ARTIGO 41.°
(Quadro de exercicios)

1. As embarcates, navios e engenhos maritimos nacio- 
nais devem ter a bordo um quadro organico de exercicios, 
missdes e procedimentos, em materia de emergencia a bordo 
e abandono do navio.

2. Os navios nacionais de passageiros que operem em per- 

cursos fixes devem ter a bordo um piano de colaborado com os 

servifos de busca e salvamento, para os casos de emergencia.
3. EstSo isentas do disposto nos numeros anteriores, as 

embarcates em trafegos costeiros ou locais.

ARTIGO 42.°
(Quadros de instru^es e informatoes)

navLtS embarCa?5eS’ navios e e»genhos maritimos que 

nardevemZPerem/entr° sob **0 nacio
nal, devem dotar-se de quadros de instru?Ses e informacdes

' labela de sinais de salvamento;

d) Respirado artificial;

e) Sinais sonoros e luminosos.

ARTIGO 43.°
(Publicasdes)

1. As embarcates, navios e engenhos maritim 
naveguem ou operem dentro das aguas sob jurisdidon °- <’l"i 
devem possuir a bordo, e em local de facil visuaUz aC Onal’ 
manuais de instru<?3es e de informa?6es de socorro de^0’ °S 

com as Conven?3es Intemacionais e regulamentosapliX’0
2. Dos manuais a que se refere o numero anterior,XT

fazer parte o Manual Intemacional Aeronautico e MariX 

de Busca e Salvamento (IAMSAR). °

ARTIGO 44.°
(Obrigatoricdade de sinais de socorro)

Todas as embarca^oes, navios e engenhos maritimos que 

naveguem ou operem dentro das aguas sob jurisdi?ao nacional 

devem possuir a bordo os sinais de socorro obrigatorios, de acordo 

com as Conven?des Intemacionais e regulamentos aplicaveis.

ARTIGO 45.°
(Emprego de sinais de socorro)

1. O emprego de sinais de socorro e, exclusivamente, 
para indicar que um navio, embarcato, engenho maritimo, 
uma aeronave ou uma pessoa esta em perigo no mar, sendo 

proibido o seu uso em qualquer outra situato.
2. E proibido o emprego de qualquer sinal que possa ser 

confimdido com um sinal de socorro.

ARTIGO 46.°
(Obriga?3o de socorro)

A presta?ao de socorro a um navio ou aeronave acidentada 
no mar e obrigatdria e baseia-se em razoes humanitarias 

determinadas pela pratica intemacional, em conformida e 

com o disposto nas seguintes Conventes:
a) Conven?ao sobre Avia?ao Civil Internacion

Anexo XII; .
b) Convent© Intemacional sobre Busca e Salvam

Maritimo; , y1(ja
c) Convento Intemacional para a Salvaguar a

Humana no Mar, SOLAS 1974, Ap6nd.ce .

Regra V/10.

CAPITULO IV lvainento
Actividades de Assistencia, Reflutua^ao

SECQAOI
Acesso ao Exercicio da Actividade

ARTIGO 47.°
(Licenciamento da actividade) prjvadaS

1. As empresas, organiza<?oes ou entidade operateS 

que pretendam exercer actividade no ambito ^arcateS» 
de assistencia, reflutuat0 e salvamento de e ^ejtaS »o 

navios ou engenhos maritimos no rnar’.eSt^aCjOnah n°s 

Licenciamento pela Administrat0 Maritima

termos do presente Regulamento. , ef0 aoteri°r

2. O Licenciamento a que se refere o cOnsta’ 
e outorgado, mediante Certificado, cujo mo ^^gport68’ 

aprovado por Decreto Executive do Ministro
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CAPITULO V

Coopera^ao Intemacional

ARTIGO 58.°
(Protocolos de coopera^ao)

Pode recorrer-se a cooperate intemacional com outros 

gstados se, face a necessidade de atendimento imediato e 

ao local de sinistro, principalmente no caso da ocorrencia 

de sinistros de maiores proposes, forem necessarios mais 

meios e interven?ao de outros Estados.

ARTIGO 59.°
(Facilita^ao do emprego de meios estrangeiros)

1. 0 Estado angolano pode celebrar acordos com outros 

paises, nomeadamente a nivel regional, estabelecendo um 

regime de chegada, utiliza?ao e saida dos portos e aeroportos 

nacionais, de navios e aeronaves estrangeiros destinados a 

participar nas operates de busca e salvamento, de resgate 

ou reflutuaQao e de combate a polui?ao nos espa?os marfti- 

mos nacionais.

2. Os acordos previstos no numero anterior podem abranger 

as facilidades necessarias para agilizar a entrada, saida e pas- 

sagem rapida pelo territorio nacional das pessoas, mercadorias, 

materials e equipamento destinados as referidas operates.

3. A menos que outra coisa resulte dos acordos entre os 

Estados, a autoriza^ao de uma Parte, de acordo com as leis 

e regulamentos aplicaveis, da entrada imediata em seu mar 

territorial ou territorio ou no espa?o aereo sobre ele, de uni- 

dades de salvamento de outras Partes, deve ser unicamente

A ANEXO I

(SAR) de Angola
' <° P~ Ragulanwnio)

Tabela de coordenadas dos pontos limite

da ireaSARdeAnonk

Pontos Latitude
(♦)

Longitude
(L)

A 05’Ol’S 012° 00’E
B 06’00’S 006’30’E
C 12’00’S 010* 00’W

D 18’00’S 010° 00’w

E 18’00’S 010*00’E

F 17°15’S 011*46’E

Area de Busca e Salvamento (SAR) de Angola

j REA SAR 
ANGOLA

com a finalidade de realizar buscas para localizar a posi?ao 
de acidentes maritimos e resgatar os sobreviventes.

4. No caso a que refere o numero anterior, as operates 
de busca e salvamento devem, sempre que possivel, ser 

coordenadas pelo Centro Coordenador do SARMAR, salvo 

situa?6es que resultem dos acordos a celebrar.

ARTIGO 60.° 
(Solicita^ao de interven^ao)

Salvo os casos acordados de outra forma entre os Estados 
interessados, sempre que sejam necessarias facilidades de 

salvamento de outro Estado no mar territorial, no territdno ou 
n° espa?0 aereo nacional, a Administrate Maritima Nacional 

deve enviar uma solicita^o 3 outra Parte, por intermedio da 

autoridade competente, dando todos os detalhes da missao 

Planeada e a sua necessidade.

CAPITULO VI 
Disposif 3o Transitdria

ARTIGO 61’
(Adequate dos services actuals)

Todos os services que, de um modo ou outro, tem 
^ncionar na RegiSo SARMAR ANGOLA, devem, confo^ 

”*ar a sua actividade ao quadro legal Previst° " J y|. 
ReSulamento, no prazo de 90 dias, apds a sua entra

Areas SAR correspondentes aos Subcentros

Subcentros 
SAR

CABINDA 
SARMAR

SOYO 
SARMAR

ReferSnciis

Fronteka Norte de Cabinda_

Ponto B________ _____ _—-

Ponto C___________________

Ponto D
$ul de Banana____________

Ponto D
Sul de Banana_____________

PontoC___________ _______

Ponto E__________ ________ _

Latitude 
(♦)

05*01’5

O5°ors
O6°ors~

06’01’S

06* Ol’S 

-(woi’T 

'07°49’S_

07*49'S

Longitude
(L) _ 

012* 00’ E 

011° 39* F 

0ll’54*E 

012*24'E

012° 24’E

~011’54*F 

ll2*4rT 

013* 06’E
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2 Ao Coordenador do Centro de Coordenado do SARMAR 

compete emitir a autorizado para a realizado da missSo, 

nos termos do n.’ 2 do artigo 50.° do presente Regulamento.
3.0 Centro de Coordenado do SARMAR deve agir de acordo 

com previsto nos artigos 35.° e 36.’ do presente Regulamento.
4. O Centro de Coordenado do SARMAR deve dar 

conhecimento da autorizado as outras autoridades que possam 
ter ou vir a ter participad0 nas actividades da missSo, bem 

como elaborar os avisos a navegado a serem difiindidos.

ARTIGO 53.’
(Plano de execute da missilo especifica)

Realizado o estudo da situa9ao, o interessado deve elaborar 

o seu Plano de execu9So da missSo, que contempla, entre 

outros detalhes, o seguinte:
a) Cronograma das ac9oes a serem executadas, con

tend© as datas previstas para inicio e termino dos 

trabalhos;

b) Metodologia para a realiza9ao do salvamento, espe-

cificando os equipamentos e os meios a serem 

afectados e utilizados na missao;

c) Calculos efectuados, especialmente nos casos de

desencalhe e reboque;

d) Riscos para a vida humana, bem como as providen-

cias para a sua minimiza95o e controlo;

e) Riscos para o meio ambiente e as providencias para

os eliminar ou minimizar;
j) Riscos para terceiros e as providencias para os eli

minar ou minimizar;
g) Pianos de emeigencia e contingencia para as situa9oes

previstas nas alineas d), e) e f) do presente artigo;
h) Indica9ao nominal clara dos responsaveis, de sua

parte, pela realiza9ao da missao, incluindo os 

respectivos meios de contacto permanente.

ARTIGO 54.°
(Coordenado e controlo da execu?ao)

1. As actividades de assistencia, reflutuado e salvamento 

dn°^M?DdaS 6 C°ntroladas Pel° <*ntro de Coordenado 
do SARMAR ou, por sua delega^o, pelo Subcentro da Area 

uejunsd^So ou outro por si indicado. 
reflunl^tidadi aUt°riZada 3 eXeCU,ar a missSo de assistencia, 

:zoeTarodeveremeteraoc-oousubcentro 
e cfn7? 3 ° indicad0 Para acompanhar

b) 1?/“° eXeCU?S° daS ac?8es Planeadas;
b) Altera?3es no cronograma de ac?3es;
c) Imprevistos, acidentes, incidentes ocorridos;
d) Qualquer interrupdo das actividades-

e) Indicado, no caso de troca de responses pela

reahzado da missSo, quem passou a assumir tai 

responsabilidade;
J) Outros aspectos relevantes.

3. O Centro ou Subcentro de Coordena^o indie 

acompanhar e controlar a missao deve indicar um C 
no Local de Sinistro para acompanhar a realizarSn ,?0r?nador 

fainas no local de sinistro. as 1Versas

ARTIGO 55.° 
(Final da miss2o)

1. Ao terminar a missao, o autorizado deve comunicar tai 

facto ao Centro ou Subcentro de Coordena?ao do SARMAR 

indicado para acompanhar e controlar a miss3o, procedendo 

a total desmobilizasao e remote dos meios do local

2. A entidade autorizada para realizar a missao deve 

apresentar ao Centro de Coordena?ao do SARMAR um 

relatorio final da missao, confrontando os diferentes aspectos 

previstos e descritos no piano de execu?ao da missSo, con- 

forme previsto no artigo 53.° do presente Regulamento, com 

o realizado na pratica.

3. A missao so se considera terminada, apos a receppao por 

parte do Centro de Coordena?ao do SARMAR do relatorio 

final referido no numero anterior.

ARTIGO 56.°
(Cancelamcnto da autoriza^ao)

1. As autorizasoes para assistencia, reflutua^ao e salvamento 
de navio, embarca^So, engenho maritimo, coisa ou bem em 

perigo no mar, nos portos e vias navegaveis interiores sao 
automaticamente canceladas se no decorrer das operates 
surgirem riscos inaceitaveis para os que estiverem a trabalhar 

nas operates, para o meio ambiente, a seguranfa da nave- 

ga9&o e terceiros.
2. A decisao de cancelamento compete ao Centro de 

Coordenado do SARMAR, por simples comunicado verbal, 

posteriormente confirmada por escrito.
3. No caso de cancelamento, e se este resultar de factos 

objecto de san$ao passiveis de inquerito ou averigua$ao, 
Certificado para o exercicio de actividades de assistencia, 
reflutuasMo e salvamento nas aguas sob jurisdi^o naciona^ 

concedido nos termos do n.° 3 do artigo 47.° do presen 

Regulamento, e considerado suspenso durante o Per^\ * 

em que decorrer o eventual inquerito ou averigua$ao,

sua conclusSo. , 0
4. Se o inquerito ou averiguasao referidos no num 

anterior, demonstrarem e darem como provada a cu p 

autorizado, o Certificado concedido 6 cancelado.

SECQAO III 
Contratos de Presta?5o de Servian

ARTIGO 57.°
(Condifdes do contrato e de remunera?3o)

Os termos e condi^oes dos contratos de presta?ao „eS>
90s de assistencia, reflutua^o e salvamento de em a 
navios ou engenhos maritimos, pessoas e bens no m ’ 
como do seu regime remuneratdrio, obedecem ao es 1 

na Lei n.° 27/12, de 28 de Agosto, da Marinha 
Portos e Actividades Conexas e demais legisla9^° aP
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ANEXO II

Certificados de Pessoal afecto a Actividades de Busca 
e Salvamento Maritimo

(a que se refere o artigo 20.°)

Frente

rw
RaodbOadeAnMla 

$pnpa 
Xm rarnummriranE 

WUORTUAnODEMtOOlA

CERTIFICADO DE PESSOAL AFECTO A^ 
OPERATES DE BUSCA E SALVAMENTO 
___________ MARfDMO

Certificado nr (Certificate nr.)| 
xxxxxx/xx/xxxx I

Foto

Oatadenasdtnento 
Birthdate

DO/MM/AAAA

Nome (Num) 
(Nome complete do portador)

FUn$Sopm«quaie$tf haUftada

(Fun$3o)

| "" | ■------------ -——- )

Verso

 Estaydes Terrestres
MF 490,0 KHz 518,0 KHz

HF

4209,5 KHz 
(NAVTEX) 4210,0 KHz

6314,0 KHz 8516,5 KHz

12579,0 KHz 16806,5 KHz

19680,5 KHz 22376,0 KHz

26100,5 KHz

Comunicaydes de Radiotelefonia de Busca e Salvamento no Local de Sinistro

VHF

123,1MHz (Frequencia Aerondutica)

1563 MHz (Canal 6 de VHF)

156,5 MHz (Canal 10 de VHF)

156,8 MHz (Canal 16 de VHF)

HF

2182,0 KHz (R/T)

3023,0 KHz (Frequencia Aerondutica)

4125,0 KHz (RZD

5680,0 KHz (Frequencia Aerondutica)

Data de emissao: DD / MM / AAAA 
Data de validade: DD/MM/AAAA 
Date de nascimento: DD / MM / AAAA

Pela Administrate Maritima Nadonal

(Asslnatura do responsavel)

INSTITUTO MARITIMO 
PORTUARIO DEANGOL

ANEXO III
Frequencies Radio para o Servi$o de Busca 

e Salvamento no Mar

(a que se refere o n.° 3 do artigo 34.°)

ComunicaySes de Alerta para Socorro Maritimo (GMDSS)

Chamada Selectiva 
digital (DSC)

Radiotelefone
Radiotelex 
(NBDP)

VHF 
_ (Maritimo)

156,525 MHz 
(Canal 70)

156,8 MHz 
(Canal 16)

—

MF 2187,5 KHz 2182,0 KHz 2174,5 KHz

HF4 4027,5 KHz 4125,0 KHz 4177,5 KHz

HF6 6312,0 KHz 6215,0 KHz 6268,0 KHz

HF8 8414,5 KHz 8291,0 KHz 8376,5 KHz

HF12 12577,0 KHz 12290,0 KHz 12520,0 KHz

HF16 16804,5 KHz 16420,0 KHz 16695,0 KHz

Sinais de Localizaydo/Indicaydo de Direcydo

VHF
121,5 MHz

(Localizaydo e Indicaydo de Direydo para Aero
naves atravds do Satelite Cospas - Sanai)

156 a 174 MHz (Banda Maritima em VHF - Radiotelefonia)

UHF 406,025 MHz (Localizaydo atravds do Satdlite Cospas - Saisat)

9200 a 9500 MHz
(Transmissor de busca e Salvamento por Radar na 

Banda X-SART)

O Presidente da Reptfblica, Jose Eduardo dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 47/16 
de 21 de Abril

Considerando que no ambito dos esfoivos para o desen- 
volvimento do Pais o Govemo da Republica de Angola esta 
empenhado em promover projectos de investimentos que 
visam a prossecu?So de objectives econdmicos e sociais de 

interesse publico, nomeadamente a melhoria do bem-estar 

das popula?3es e o aumento do emprego;
Tendo em conta que a Investidora Interna Agro-Pecuiria 

Rio Cafuma, Limitada, pretende implementar um Projecto de 
Investimento Privado que consiste na produ?ao de milho e 
outros cereais em regime de regadio, criaf So de gado vacum 
de corte, compra, engorda e venda de gado vacum de corte 
e no desenvolvimento do processamento de produtos agro- 
-pecuarios, localizado na Provincia do Cuando Cubango, Zona 

de Desenvolvimento B.
O Presidente da Republica determina, nos teimos da 

alinea d) do artigo 120.° e do n.° 5 do artigo 125., ambos 
da Constitui? So da Republics de Angola, conjugados com
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Subccntros 
SAR

Rcfercncias
Latitude 

(40

Longitude 
(L)

LUANDA 
SARMAR

Ponto F
Margem Sul do Rio Loge

07° 49’ S 013° 06’E

Ponto E
07°49’S 012° 45’E

Ponto G 09°05’S 012°38’E

Ponto H 10°14’S 013°08’E

Ponto I
Margem Norte do Rio Longa

10°14’S 013°29’E

PORTO 
AMBOIM 
SARMAR

Ponto I
Margem Norte do Rio Longa

10°I4’S 013° 29’E

Ponto H 10° 14 ‘S 013°08’E

Ponto J 11°47’S 013°36’E

Ponto K
Linha divisdria entre as Provincias
Kwanza-Sul e Benguela

11°46’S 013°48’E

LOBITO 
SARMAR

Ponto K
Linha divisdria entre as Provincias
Kwanza-Sul e Benguela

ll°46’S 013°48’E

Ponto J 11°47’S 013°36’E

Ponto L 13°22’S 012°10’E

Ponto M
Linha Divisdria entre as Provincias Ben
guela e Namibe

I3°33’S 12°33’E

NAMIBE 
SARMAR

Ponto M
Linha Divisdria entre as Provincias Ben
guela e Namibe

13°33’S 12°33’E

Ponto L 13°22’S 012° 10’E
Ponto N 15°51’S 011’22’E
Ponto 0 17°25’S 011°22’E
Ponto P
Fronteira Sul de Angola 17°I5*S 011°46’E

CABINDA SARMAR

iHANDASARMAR

PORTO AMBOIM SARMAR

SOYO SARMAR
NAMIBE SARMAR
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CLAUSULA 4.“

(Objectives do Projecto de Investimento)

Com O presente Investimento, a Investidora pretende 
alcan^ar os seguintes objectives:

(
a) Promover o desenvolvimento agro-pecuario da regiao 

em que se insere, constituindo-se num nucleo de 

referenda e de actividade para o cluster;

b) Estimular a criacao de 103 postos de trabalho para 

trabalhadores nacionais;

c) Estimular o crescimento econdmico de Angola;

d) Contribuir para o desenvolvimento de actividades 

profissionais e empresariais complementares ao 

Projecto na regiao;

e) Contribuir para a redu$ao da importa^ao de bens 

alimentares;

J) Contribuir para a dignifica?ao do produto agro- 

-pecuario nacional, atraves da aposta na qualidade;
g) Ser uma empresa de referenda no mercado ango- 

lano que possa manter relates de longo prazo e 

de confian?a com todos os parceiros.

CLAUSULA 5.a
(Concludes de explorafao e gestao do empreendimento)

A explora^ao e a gestao do Projecto sao feitas directamente 
pela Investidora.

CLAUSULA 6.’
(Sociedade veiculo do Investimento)

Para a implementaQao do Projecto de Investimento a 
sociedade veiculo e a Agro-Pecuaria Rio Cafuma, Limitada.

CLAUSULA 7?
(Prazo de vigencia do Contrato)

O presente Contrato de Investimento vigora por 
tempo indeterminado.

CLAUSULA 8.’
(Montante e formas de realiza^ao do Investimento)

!• O valor global do Projecto de Investimento e de 
USD 20.678.627,67 (vinte milhoes, seiscentos e setenta e oito 

ndl, seiscentos e vinte e sete ddlares dos Estados Unidos da 
America e sessenta e sete centimos).

2.0 valor do investimento acima referenciado e realizado 
integralmente em meios monetdrios, nos termos das alineas a) 

e d) do artigo 14.° da Lei n.° 14/15, de 11 de Agosto.
3. A Investidora, no quadro do desenvolvimento do Projecto 

e das necessidades do mercado, pode, nos termos da lei, 

solicitar junto da U.T.I.P. aumentos do valor de investimento.

clAusula 9.a
(Operates de Investimento)

Para efeitos do presente Contrato, s3o operates de inves° 
fimento intemo, as constantes das alineas a) e f) do artigo 13. 

da Lei do Investimento Privado, nomeadamente.
a) Utiliza^So de moeda nacional ou outra livremen 

conversivel domiciliada em territdrio naceona,
b) Aplica^So de recursos financeiros resultantes e 

emprdstimos.

CLAUSULA 10."
(Forma de fin.nciament0 do Investimento)

°Tu?Dte!t^mento6“odo^intem^ 

> D 2.000.000,00 (dots milhdes de ddlares dos 

Estados Unidos da America), a tftulo de fiindos 

proprios;
b) USD 18.678.627,67 (dezoito milhSes, seiscentos e 

setenta e oito mil, seiscentos e vinte e sete ddla
res dos Estados Unidos da America e sessenta e 

sete centimes), a tftulo de financiamento bancario 
intemo.

CLAUSULA 11.•
(Programs de implementa^ao e desenvolvimento do Projecto)

1. A implementafao do Projecto e feita conforme o 

Cronograma de Implementapao e Execu?ao do Projecto de 

Investimento que constitui o Anexo I ao presente Contrato.

2. A Investidora nao pode ser responsabilizada pelo 

incumprimento dos prazos descritos no referido Anexo, que 

seja resultante de actos de terceiros, nomeadamente dos atrasos 

na actua?ao das entidades publicas envolvidas na execute 

do Projecto.

clAusula 12."
(Forfa de trabalho e piano de formafSo)

1. O Projecto preve a cria?2o de 103 postos de trabalho 

directos ocupados por trabalhadores nacionais.

2. A Investidora obriga-se a cumprir o Plano de Forma^ao 

da Mao-de-Obra Nacional, que constitui o Anexo II, do presente 

Contrato de Investimento.
3. A Investidora deve ainda celebrar e manter actualizados 

os contratos de seguro contra acidentes de trabalho e doen?as 

profissionais, cumprir com as obriga?6es da Seguranca Social 

e colaborar com o Institute Nacional de Emprego e Forma^o 

Professional (INEFOP) no processo de recrutamento, selecyao 

e forma^So professional dos trabalhadores.

CLAUSULA 13/
(Impacto econdmico e social do Projecto)

O impacto econdmico e social do Projecto traduz-se 

no seguinte:
a) Contribuir para a forma^o bruta de capital atravds

da constru^So de uma nova unidade fabril e res- 

pectivos equipamentos;
b) Potenciar o abastecimento do mercado intemo com

a produce de bens de grande necessidade para 

a popula^ao;
c) Contribuir para a redufSo da taxa de desemprego no

mercado nacional atravds da criafSo de 103 novos 
postos de trabalho para cidadaos nacionais, ele- 
vando-seaqualifica?ao da mSo^e^bta angolas

d) Contribuir para a satisfy das necessidades e do 

bem-estar da populate.
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.. _ e aprovado, sob o regime contratual, o Projecto 

. i v«timento Privado denominado «Agro-Pecuana Rio 

Xes, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e vmte e 

sete dolares dos Estados Unidos da America e sessenta e sete 

centimos), bem como o Contrato de Investimento anexo ao 

presente Diploma e que dele e parte integrante.
2.O—t autorizado o Director da Unidade Tecnica para o 

Investimento Privado a aprovar o alargamento do objecto do 

Contrato de Investimento que o Projecto venha a necessitar 

no quadro do seu continue desenvolvimento.
3°__ As duvidas e omissdes resultantes da interpreta^ao

e aplica<?ao do presente Despacho Presidencial sao resolvidas 

pelo Presidente da Republica.
4 °__ 0 presente Despacho Presidencial entra em vigor

na data da sua publica$2o.

Publique-se.

Luanda, aos 14 de Abril de 2016.

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos.

CONTRATO DE INVESTIMENTO PRIVADO

Entre:
0 Estado da Republica de Angola, representado pela 

Unidade Tecnica para o Investimento Privado, adiante designada 
abreviadamente por «U.T.I.P.», com sede na Rua Kwamme 
N’Krumah, n.° 8, l.° andar, Maianga, neste acto represen- 
tada por Ernesto Manuel Norberto Garcia, na qualidade de 
Director, com poderes delegados para tai, nos termos do n.° 1 
do artigo 46.° da Lei n.° 14/15 (Lei do Investimento Privado), 
combinado com o n.° 2 do artigo 21,° do Decreto Presidencial 
n.° 182/15, de 30 de Setembro — que aprova o Regulamento 
do Procedimento para a Realiza^ao do Investimento Privado 
(doravante abreviadamente designados por Estado e U.T.I.P.);

e
Agro-Pecuana Rio Cafuma, Limitada, pessoa colectiva de 

direito angolano, com sede social na Estrada do Caiundo, 
Km 11, Bairro Missombo, Municipio de Menongue, Provincia 
do Cuando Cubango, registada na Conservatoria dos Registos 
do Cuando Cubango sob o n.° 99, entidade residente cambial, 
Investidora Interna, neste acto representada por Jose Carlos 
Moreira Recio, na qualidade de Gerente (doravante designada 
por Investidora).

0 Estado e a Investidora, quando referidos individuaimente 
Jo designados por Parte e quando referidos conjuntamente 
sao designados por Partes.

Considerando que:

a) Nos tennos do disposto no n.« 1 do artigo 22.» do 

Decreto Presidencial n.° 185/15, de 2 de Outubro, 
a U.T.l.P. 6 o orgSo do Estado encarregue pela 

aprecia?ao, avalia?ao e negocia^o para posterior 
remessa do processo para aprova5ao do Titular do 
Poder Executive, dos Projectos de Investimento

cujo contravalor em Kwanzas seja de m 

superior a USD 10.000.000,00 (dez 
dolares dos Estados Unidos da America)- ***

b) E inten?So do Estado apoiar o Projecto de Inve ■ 

rnento da Investidora e e intense desta cum 

com todas as obrigaqdes decorrentes do Contrato 

de Investimento e da lei.

As Partes, motivadas pelo proposito da concretiza^o do 

Projecto de Investimento, acordam livremente e de boa-fe e 

no interesse reciproco de cada uma delas, pela celebra^o do 

presente Contrato de Investimento, que se rege pelo disposto 

na Lei do Investimento Privado, seu regulamento e pelas 

clausulas seguintes:

CLAUSULA l.a 
(Definicoes)

1. Para efeitos do presente Contrato de Investimento, salvo 

se sentido diverse resultar do seu contexto, as defmipoes abaixo 

reproduzidas tern o significado que a seguir lhes 6 atribuido:

a) Clausulas'. disposi^oes deste Contrato de Investi

mento, excluindo os considerandos;

b) Contrato de Investimento'. o presente Contrato de

Investimento Privado e todos os seus Anexos;
c) Data Efectiva'. data da assinatura do Contrato de

Investimento;
d) Lei do Investimento Privado'. Lei n.° 14/15, de 11

Agosto;
e) Lei da Arbitragem Vbluntaria: Lei n.° 16/03, de 25

de Julho;
j) U.T.l.P. — Unidade Tecnica para o Investimento 

Privado.
2. Para alem das definisoes constantes do numero anterior, 

sempre que o Contrato de Investimento utilizar as de in 9^ 

previstas no artigo 4.° da Lei do Investimento Priva o, 

tern o significado previsto na referida Lei.

CLAUSULA 2.° 
(Natureza e objecto do Contrato)

1. O presente Contrato de Investimento te

reza administrativa. . g0 de
2. O presente Contrato tern como objecto a Pr^ 

milho e outros cereais em regime de regadio, cna?a 

vacum de corte, compra, engorda e venda de ga roCjutos 
corte e no desenvolvimento do processamento P 

agro-pecuarios.

CLAUSULA 3.a dos bens)
(Localiza^So do Investimento e regime jur i provlncia 

1.0 Projecto de Investimento esta localizado n terItlOs

do Cuando Cubango, Zona de Desenvolvimento ° de 11

do disposto na allnea b) do artigo 35.° da Lei n. 

de Agosto (Lei do Investimento Privado). alocara°
2. O regime juridico dos bens a adquirir e 

presente Projecto de Investimento 6 o de proprie a



lSgRlE-N.°64-DE21 DEABR1LDE2O16

1569
3. Qualquer alteragbo do objecto do contrato resultante da 

modificafao do Projecto de Investimento ou da situacao da 

Investidora, deve ser comunicada de acordo com o presente 

contrato e demais legislagao em vigor em Angola.

4. No caso dos bens objecto de investimento privado serem 

expropriados por motivos ponderosos e devidamente justifi- 

cados de interesse publico, o Estado assegura o pagamento 

de uma indemnizagao justa, pronta e efectiva, cujo montante 

e determinado de acordo com as regras de direito aplicaveis, 

nos termos do disposto no n.°2 do artigo 20.° da Lei n.° 14/15, 

de 11 Agosto.

trabalhadores;
j) Contratar e manter actualizados os segums de res- 

ponsabihdade civil por danos a terceiros ou ao 

meio ambiente.

3. Sem prejuizo dos direitos estabelecidos no presente 

contrato, a Investidora goza ainda dos seguintes direitos:

a) Total protect e respeito pelo sigilo profissional, 

bancario e comercial;

b) Protecgao da propriedade industrial e sobre todas as 

suas criagbes intelectuais.

4. Nos termos do disposto no artigo 23.° da Lei n.° 14/15, 

de 11 de Agosto, a Investidora tern direito a recorrer ao credito 

apds a impIementagAo efectiva do Projecto.

CLAUSULA 22?
(Transgressdes e penalizatfes)

1. No ambito deste Contrato de Investimento, sem prejuizo 

do disposto em outros diplomas, em materia de investimento 

privado, constituem transgressdes os seguintes actos:

a) 0 uso de recursos provenientes do exterior para 

finalidades diversas daquelas para as quais foram 

autorizadas;
bj A pratica de facturagAo que permita a saida de capi

tals ou iluda as obrigagoes a que a empresa ou 
associagao esteja sujeita, designadamente as de 

caracter fiscal;
c) A falta de execugao das aegdes de formagSo nas

condigoes e prazos estabelecidos no respective 

Plano de Formagao;
d) A falta de execugao injustificada do Investimento

nos prazos acordados;
e) h falta de informagao anual a U.T.I.P., enquanto orgao

responsavel pela fiscalizagao do investimento;
j) A falsificagao de mercadorias e prestagao de falsas 

declaragbes;
g) A sobrefacturagao dos pregos de maquinas e equi

pamentos importados ao abrigo do investimento 

autorizado.
2 Sem prejuizo de outras penalidades espeaalmente 

previstas por lei, as transgressdes mencion^ no numero 

sao oassiveis das seguintes penalizapdes.

a) Multa, no valor correspondence em
variaentre Kz: 1.000.000,00 (um 

e Kz: 50.000.000,00 (cinquentt mdhdes de

b) PeeXd^fiei0S e inCenriV0S fiSCaK ' °U‘“S

CLAUSULA 21?
(Deveres e direitos da Investidora)

1. A Investidora, no ambito do presente Contrato de 

Investimento, compromete-se a cumprir com os deveres 

gerais e especificos, previstos nos artigos 24.° e 25.° da Lei 

n.° 14/15, de 11 de Agosto, no seu regulamento e demais 

legislagao aplicavel, bem como os compromissos contratuais, 

sujeitando-se as penalidades nela previstas.

2. A Investidora obriga-se ainda a:

a) Respeitar os prazos fixados para a realizagao dos

capitals e consequente implementagao do Projecto 

de Investimento;

b) Promover a formagao e enquadramento da mbo-de-

-obra nacional e a angolanizagao progressiva dos 

quadras de direegao e chefia;

c) Nao praticar, por aegao ou omissao, quaisquer actos

que configurem discrim inagao, nao fomentando 

factores de exclusao em razao do salario ou da 

condigao social entre trabalhadores nacionais 

e estrangeiros, devendo atribuir aos angolanos 

categorias ocupacionais, salaries e regalias sociais 

iguais as dos seus homologos expatriados de igual 

nivel ou grau acadbmico e qualificagSo tecnica e 

profissional;
d) Pagar os impostos, taxas e todas as demais contri-

buigbes legalmente devidas;
e) Constituir fundos e reservas e fazer provisdes nos

termos da legislagSo em vigor;
J) Aplicar o piano de contas e as regras de contabilidade 

estabelccidas por lei;
g) Respeitar as normas relativas A defesa do me

ambiente, nos termos da legislagAo em vigor,

h) Respeitar as normas relativas A higiene, prote g

seguranga no trabalho, contra doengas pr° 
nais, acidentes de trabalho e outras eventuahdades 

previstas na legislavfio laboral.
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CLAUSULA 14.“ 
(Impacte ambiental)

A Investidora obriga-se a implementar o Projecto de 

Investimento em conformidade com a legislate ambiental 

em vigor, em particular no que diz respeito ao seguinte:

a) Salvaguardar um adequado tratamento em materia

de ruidos, gases, fumos, poeiras, gestao de resi- 

duos e efluentes;
b) Assegurar um adequado tratamento das aguas e dos

residues solidos;
c) Participar ao Ministerio do Ambiente, quaisquer

ocorrencias anomalas de natureza poluente ou 

com efeitos negatives sobre o meio ambiente.

CLAUSULA 15.’
(Incentives fiscais)

1. Nos termos da Lei n.° 14/15, de 11 de Agosto, o Projecto 

beneficia dos seguintes incentives fiscais:

a) Redu9ao de 65% do pagamento do Impost© Indus

trial por um periodo de 8 (oito) anos;

b) Redu9ao de 65% do pagamento do Imposto sobre

a Aplica9&o de Capitals por um periodo de 

8 (oito) anos;

c) Redraw) de 65% do pagamento do Imposto de Sisa

pela aquisi9So de terrenos e imoveis adstritos ao 

Projecto por um periodo de 8 (oito) anos.

2. S3o ainda concedidos ao Projecto os beneficios previs

tos no n.° 2 do artigo 30.° da Lei n.° 14/15, de 11 de Agosto, 

combinado com os artigos 28.°, 29.° e 30.° do Regulamento 

da citada Lei (Decreto Presidencial n.° 182/15, de 30 de 

Setembro), designadamente dedu9So a materia colectavel, 

bem como as amortiza9des e reintegrates aceleradas, com 

durato correspondente a 3 exercicios fiscais nao prorrogaveis.

CLAUSULA 16.“ 
(Incentives aduaneiros)

Ao abrigo do disposto no artigo 33.° da Lei n.° 14/15, de 11 
de Agosto, a concessao e extin?ao dos beneficios e incentives 

aduaneiros obedece ao regime de tributa5do previsto na Pauta 

Aduaneira dos Direitos de Importa?5o e Exportato. 

clAusula 17?
(Apoio institucional do Estado)

As institutes publicas angolanas, de acordo com as suas 

competencias e no alcance do interesse sdcio-econdmico do 
Projecto comprometem-se institucionalmente, no seguinte:

> • • •■ apoiar orelacionamento da Investidora 

com os demais otganismos, sempre que neces- 

sano, a fim de auxiliar na emissdo de licen?as e 

outros documentos necessdrios d implementa?do 
do Projecto dentro dos prazos aprovados-

b) Ministerio da Agriculture: enquanto entidade h

proceder ao licenciamento da actividade e f j 
as conduces que garantam o equilibrio funZ^ 
do Projecto; l0na'

c) Ministerio da Administrate Piiblica, Trabalh

Seguranca Social — apoiar as ac¥oes de formacfc 

e a realizasSo de estagios professionals.

CLAUSULA 18?
(Mecanismos de acompanhamento do Projecto de Investimento)

1. Em obediencia ao disposto no n.° 3 do artigo 32° do 

Decreto Presidencial n.° 182/15, de 30 de Setembro, a U.TI p 

procede ao acompanhamento e fiscalizaQao do Projecto de 

Investimento object© do presente Contrato, sem prejuizo das 

entidades publicas procederem, nos termos e forma legalmente 

previstos, a fiscalizasao sectorial corrente.

2. A Investidora deve elaborar, trimestralmente, o Relatorio 

de Implementasao e Desenvolvimento do Investimento, 
atraves de formulario proprio a enviar, de preferencia elec- 

tronicamente, a U.T.I.P.
3.0 relatorio acima mencionado deve ser remetido a U.T.I.P., 

no prazo de 15 dias apos o termo do periodo a que se refere.

CLAUSULA 19.a
(Notificasoes e comunica^oes)

1. Todas as notifica^oes ou comunica?6es efectuadas 

ao abrigo do presente Contrato de Investimento apenas sao 
validas se forem feitas por escrito e enviadas para os seguin

tes endere9os:

a) Para a U.T.I.P.:
Rua Kwamme N’Krumah, Edificio n.’ 8,1 andar,

Distrito Urbano da Maianga;

Luanda-Angola;

Tel.: 923 876 914.

b) Para a Investidora:
Estrada do Caiundo, Km 11, Municipio do Menongue, 

Provincia do Cuando Cubango; 
Tel: 926 588 727/925 062 049/924 392 474.

2. Qualquer altera9ao aos enderesos acima indicados 

ser prontamente comunicada, por escrito, a outra Parte.

CLAUSULA 2O.a
(Estabilidade do Contrato de Investimento)

1. O disposto no presente Contrato de ^veSt*TncjaS 

foi estabelecido com base em detenninadas circuns^^^ 

economicas, tecnicas e operacionais existentes em
a presente data. Caso ocorra uma altera?ao das 
circunstancias, que provoque uma modifica^o do aS 

contratual existente, as Partes comprometem-se a 
medidas necessarias a pronta reposi$ao do referido 

e a nao tentar qualquer beneficio ou vantagem dessa si
2. Verificando-se a altera9§o das circunstancias r®^.s^0 

no ndmero anterior, as Partes podem solicitar a & 
ou modifica9ao dos termos do Contrato ou a ado^godo 

qualquer outra medida apropriada, com vista & repos 

equilibrio contratual.
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ministerio da administracao

DO TERRITORIO

Despacho n.° 158/16 
de 21 de Abril

Em conformidade com os poderes delegados pelo 

Presidente da Republica, nos termos do artigo 1370 da 
Constitute da Republica de Angola, e de acordo com os 

poderes que me sao conferidos pelo artigo 12.° do Decreto 
Presidencial n.° 182/15, de 30 de Setembro, que aprova o 
Regulamento da Lei do Investimento Privado, determino:

1. Sao criadas junto dos Gabinetes dos Govemadores 
Provincials as Unidades Tecnicas de Apoio ao Investidor, 
abreviadamente designadas por «UTAI».

"■•Wrtai'XT Pr6"ia

o^™»««,Idoo.WnaiI,0[nWrnii.o ** 

por Despacho do Govemador Provincial.

4. A UTAI rege-se nos termos dispostos na legislate 

aphcavel sobre o Investimento Privado.

Publique-se.

Luanda, aos 18 de Mar?o de 2016.

0 Ministro, Bomito de Sousa Baltazar Diogo.

O. E. 482 -4/64-80 ex. - I.N.-E.P. - 2016
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CLAUSULA 23?
(Incumprimento, medidas correctivas e provisdrias)

1 No Smbito da execute e implementa?ao do Projecto de 

Investimento, sempre que o Depaitamento de Acompanhamento 
e Fiscaliza?ao da U.T.I.P. detecte situates que mdiciem o 
incumprimento do presente Contrato, deve adopter medidas 
correctivas de natureza operational, comercial, contabilistica, 

fiscal ou outras.
2. Sempre que for detectado incumprimento do Contrato de 

Investimento, a U.T.I.P. deve ordenar que a Investidora adopte 
medidas provisdrias, para mitigar o risco de incumprimento 
ou de nao implementafao do investimento nos termos do 

cronograma aprovado.
3. Tanto no caso de adop$ao de medidas correctivas, quanto 

no caso das medidas provisdrias, deve ser cumprido o prazo 
a estabelecer pela U.T.I.P., nos termos do n.° 3 do artigo 34.° 
do Regulamento da Lei do Investimento Privado.

CLAUSULA 24?
(For?a maior)

1. E considerado caso de for?a maior, para efeitos do 

presente Contrato, toda e qualquer circunstancia ou acon- 

tecimento irresistivel que esteja fora do controlo da Parte 
afectada e sem caracter exaustivo, nomeadamente, catastrofes 
naturais, tais como furacoes, inunda?oes, incendios, tremores 
de terra, ciclones, raios ou subversSo, hostilidade ou invasao, 
sabotagem, disturbios civis e greves ou paralisa^des ilegais.

2. A Parte afectada por for$a maior obriga-se a comunicar 
de imediato a outra Parte, bem como a indicar qual a dura^ao 
previsivel da situa?ao de for?a maior e, se for o caso, as medidas 

que pretende por em pratica a fim de remover ou minorar o 
impacto do referido evento.

3. Se em virtude da sua dura^o prolongada ou circuns- 
tancial, a situa?So de for?a maior provocar uma altera^ao do 
equi librio contratual inicial deste Contrato, deve-se proceder 
ao restabelecimento desse equilibrio.

CLAUSULA 25? 
(Boa-Fe)

As Partes obrigam-se a actuar no ambito do presente Contrato, 
de acordo com os ditames da boa-ft e a nSo exercer qualquer 
direito ou faculdade de modo abusivo ou injustificadamente 

oneroso para a outra Parte.

CLAUSULA 26?
(Resolu^So de litigios)

1. Quaisquer litigios ou divergencies relatives a validate 

interpretafSo, cumprimento, alterne ou vigencia do presente 
ontrato, bem como sobre a interpreted e aplicacSo de 

quaisquer lets, decretos, regulamentos ou decisdes com impacto 

60subm°eHdSm0’ uUe SlUjam ° Estad0 e a ^estidora, 

’de acord°com ° estabe,ecid°

2.0 Tribunal Arbitral 6 composto por 3 (tres) irbitros um 
nomeado pela Requerente, outro pela Requerida e o terceiro 
que desempenha as tends de arbitro-presidente escolhido de 

=adZXs^osqueaR«

3. O Tribunal Arbitral funciona em Luanda A
decide segundo a lei angolana. ’ n®°'a> e

4. A arbitragem e conduzida em lingua portuguesa

CLAUSULA 27?
(Lei aplicAvel)

O presente Contrato rege-se pela lei angolana, designad 
mente Lei do Investimento Privado e respective regulamento 

bem como pela demais legisla?ao sobre a materia em vigor" 

CLAUSULA 28?
(Entrada em vigor)

O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura.

CLAUSULA 29?
(Lingua do Contrato e exemplares)

As Partes acordam que toda a documenta$ao que as mesmas 

venham a trocar no ambito deste contrato, deve estar em lingua 

portuguesa e em 3 (tres) exemplares com igual teor e efeito 

juridico, sendo 1 (um) para a U.T.I.P, outro para a Investidora 
e o terceiro para a Imprensa Nacional.

CLAUSULA 30?
(Documentos contratuais)

1.0 presente Contrato de Investimento com os seus Anexos 
e o CRIP — Certificado de Registo de Investidor Privado 

contem todos os direitos e obriga?6es assumidas pelas Partes, 

no que diz respeito a defmi^ao e disciplina das relates entre 
si no ambito do Contrato de Investimento e prevalecem sobre 

quaisquer outros acordos ou entend imentos, orais ou esentos, 

de sentido diverso.
2. Qualquer altera?^© ao Contrato de Investimento e aos 

seus Anexos, para ser valida, tera de constar de documento 

escrito assinado pelas Partes.
3. Em caso de litigio ou divergencia de interpreta?ao, os 

Anexos e o CRIP nao podem ser autonomamente interpreta os 

ou invocados entre as Partes ou perante terceiros.
4. Havendo contradi^oes entre o conteudo dos i^nex^

ou do CRIP e o Contrato de Investimento, prevalecem a 

clausulas do Contrato de Investimento. ,
5. Em caso de incorrecfao no CRIP, a U.T.I.P. proce ea^ & 

altera^o ou, em altemativa, a emissSo de novo
data da comunica£ao que lhe seja dirigida pela «Investi

CLAUSULA 31?
(Anexos ao Contrato)

SSo Anexos ao presente Contrato de Investimento, 

vados as Partes, os seguintes: gxe,
a) Anexo I — Cronograma de Implemented e

cusao do Projecto; .de-Obra
b) Anexo II — Plano de Forma^ao da Mao

Nacional. esente
Em ft do que as Partes acordaram, e celebrado 0 

Contrato de Investimento Privado, em Luanda, aos

Pela U.T.I.P. — Unidade Tecnica para o Investin'6” 

Privado, Ernesto Manuel Norberto Garcia.
Pela Investidora, Jose Carlos Moreira Rec io.
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SUMARIO Ministerio da Industria

Presidente da Republica
Despacho Presidential n.° 48/16:

Aprova sob regime contratual, o Projecto de Investimento Privado 

denonrinado «EKERGITEC — Contadorcs de Energia, Limitadaw, no 
valor em USD 15.350.000,00, bem como o Contrato de Investiniento. 
eautoriza o Director da UnidadeTecnicapara oInvestinientoPrivado 

a aprovar o alaraamento do objecto do Contrato de Investimento que 
o Projecto necessitar no quadro do seu continue desenvolvimento.

Despacho n.* 159/16:
Fisa a quota zero para a csportaf So da surata para oano raonamco -016.

Ministerio do Ambiente
Proibe a^Jtatao. transport comcrciaBzafSodaMAafaea nas Ares 

protegidas de Angola.

Ministerio do Ensino Superior

Despacho Presidencial n.® 49/16:
Autoriza o Ministro das Finan? as a enquadrar nas facilidades de Credito 

COMMERZBANK o contrato celdirado entre o Minister*! da Saude e 
a OSA, Limitada, no valor de Kz 5.981690.000,67 paraAquisif»o« 

Instala?ao de 17 Unidades Gcradoras de Gases Medicinais cm 0SPl3,5 
Provinciais do Pais e a criar as con die oes para a execufao do me-

PRESIDENTE DA REPUBLICA

Despacho Presidencial n.® 50/16:
Autoriza a abertura do procedimento de ncgociafSo c aprova o progr 

de piocedimcnto relative aos Projectos de Coiistrufao de 
de Fonnafao de Professores e Institutes Medios PoU 

Mimic ipios de varias Provincias do Pais, de Conclusao a 
dcurna Escola Primal ia cmCacongo e dcRcabilila^ Amphaf 

MagistcrioPrimario Amor do Povo, cria aComissfc de'* 

Proced imento de Negociaf ao para Avalia? ao dos re eri

Despacho Presidencial n.® 51/16: Idades de Credito

Autoriza o Ministro das Finan? as a enquadrar nas fac i Socicte
da Socictc Generate o contrato entre o Ministerio da ai . n0 

Fran?aise de Equipements Hopitaliers/S.F.E.H, a ^nicos 
valor de Euros 59.890.912.00, para Aquisi?3o * Ingtitllto 

Para a extensao nacional da assisteneia prd-hosp 
National de Emergencias Medicas (INEMA) e '

Servifo Nacional de Saude.

meios para o

Ministerios do Interior, 
da Agriculture e dos Transportes

*^*1° Executive Conjunto n.® 199/16: intra-pr0^110^ da
AProva os requisites de seguranfa para o 

madcira em toro e inter-provincial da m

mn Projecto vocaeioMda Anton-

tagetnefabricodecon ^Desenvolvimento A.

na proving' detennm
O presidente da f o j0 artigo I-3- * 

alinea d) do arttg° ’ ®BcJ de Angola. conjU^^(.: 
4a coiistituiR»0^^^5, de 11 deAgouto. o«8^ 

O artigo 55.° cb *




