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Presidente da Republica
Decreto Presidencial n.° 85/16:

Aprova o Regulamento Geral de Pilotagem nos Portos Nacionais. — 
Revoga o Diploma Legislative n.° 3800/68, de 13 de Fevereiro etoda 
a legisla^So que contrarie o disposto no presente Decreto Presidencial.

Ministerio da Geologia e Minas
Despacho n.° 154/16:

Aprova a concessSo de direitos mineiros relativa a Explora?3o de Gesso, 
na Comuna do Dombe Grande, Municipio da Baia-Farta, Provincia 

de Benguela, com uma extensile de 303,4 hectares.

Despacho n.° 155/16:
Aprova a concessSo de direitos mineiros relativa a Explora^ao de Gesso, 

na Comuna do Dombe Grande, Municipio da Baia-Farta, Provincia 

de Benguela, com uma extensile de 313,3 hectares.

PRESIDENTE DA REPUBLICA

Decreto Presidencial n.° 85/16 
de 19 de Abril

Considerando que o regime ate agora em vigor, aprovado 
pelo Diploma Legislative n.° 3800, de 13 de Fevereiro 
de 1968, sobre os services de pilotagem nos portos nacionais, 
encontra-se desactualizado, relativamente ao quadro legal 
sobre a marinha mercante e portos, estabelecido na Lei 

n.° 27/12, de 28 de Agosto, da Marinha Mercante, Portos e 

Actividades Conexas;
Considerando que nos termos do artigo 69.° da Lei acima 

referida, os servi?os de pilotagem nos portos nacionais sSo 

objecto de regulamenta$3o especifica;
O Presidente da Republica decreta, nos termos da alinea 1) 

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

da Republica de Angola, o seguinte:

ARTIGO 1.®
(Aprova?ao)

E aprovado o Regulamento Geral de Pilotagem nos Portos 
Nacionais, anexo ao presente Diploma, do qual e parte mtegrante.

ARTIGO 2.®
(RevogafAo)

E revogado o Diploma Legislative n.° 3800, de 13 de 
Fevereiro de 1968 e toda a legislate que contrane o disposto 

no presente Decreto Presidencial.

ARTIGO 3.® 
(Duvidas e omissCes)

As duvidas e omissoes suscitadas na interpreta?ao e 
aplicapao do presente Decreto Presidencial sSo resolvidas 

pelo Presidente da Republica.
ARTIGO 4.® 

(Entrada em vigor)

O presente Diploma entra em vigor na data da sua pubhea^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 geral de pilotagem
NOS PORTOS NACIONAIS

CAPITULOI 
DisposfeOes Gerais

ARTIGO 1.®
(Objecto)

O presente Regulamento estabelece o regime juridico geral 
aplicavel a actividade exercida por professionals de pilotagem 
nos portos nacionais e nas $guas interferes sob jurisdfeio do 

Estado Angolano.

http://www.imprensanacional.gov.ao
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ARTIGO2.0
(Ambito de aplica^ao)

0 presente Regulamento e aplicavel a toda actividade de 
pilotagem destinada a assistencia tecnica aos comandantes das 
embarcapdes nos movimentos de navegapiio e de manobras 
nas aguas sob jurisdipao nacional, exercida por profissionais 
de pilotagem devidamente habilitados.

ART1GO 3.°
(Defini^oes)

Para efeitos de interpretapao e aplicapao do presente 
Regulamento, entende-se por:

a) ((Actividade de pilotagem de porto e de barra»,
servipo que consiste na assistencia tecnica aos 
comandantes das embarcapdes, navios ou outros 
engenhos maritimos, nos movimentos de nave- 
gapao e de manobras nas aguas sob soberania 
e jurisdipao nacionais, de modo a proporcionar 
que os mesmos se processem em condipoes de 
seguranpa;

b) ((Aguas interioresv, as aguas que integram o territo-
rio de um Estado, como sejam: aguas maritimas, 
fluviais e lacustres;

c) «Annador», pessoa, singular ou colectiva que, tern a

posse da embarcapao, navio ou outros engenhos 
maritimos, sendo ou nao seu proprietario, e assegura 
as condip(5es tecnicas e de seguranpa para a sua nave- 
gat0 e explorapgo comercial e, em consequencia, 
goza de modo pleno e exclusivo dos respectivos 
direitos de uso, fruipao e disposipao de embarcapao, 
navio ou outro engenho maritimo, em nome de quern 
e efectuado o seu registo;

d) ((Autoridade portuariav, entidade publica sob

superintendencia do Departamento Ministerial 
responsavel pelo sector maritimo-portuario e 
encarregue de proceder ao estudo, construpao, 
administrate, gestao e explorapao dos portos, 
das zonas portuarias, dos terminals e portos secos, 
bem como dos respectivos acessos;

e) ((Capitanias de Portosv, orggos regionais da Admi
nistrate Maritima Nacional, destinados a desem- 
penhar, nas respectivas areas de jurisdito, as 
fun$6es que Ihes estgo atribuidas por lei, bem 

como as de fiscalizar o cumprimento da legisla- 
to aplicavel, das normas e Regulamentos, das 
directivas e demais decisSes e procedimentos da 

competencia da Administrate Maritima Nacional;
j) ((Certificado de habilitapao do Pilotos, document© 

emitido pela Administrate Maritima Nacio
nal, que certifica e comprova a conclusSo com 
sucesso do programa minimo de estdgio de qua- 
lificato de praticante de Piloto, conferindo-lhe 

o direito de exercer a profissSo de Piloto, exclu- 
sivamente naquela zona de pilotagem para a qual 

foi certificado;
g) ((Certificado de praticante do Pilotos, documento

emitido pelo IM PA, que certifica e comprova 
ter sido candidate ao exame de select0 a Pra" 
ticante de Piloto em uma determinada Zona de 
Pilotagem, classificado e seleccionado dentro do 
numero de vagas disponiveis constantes da lista 
do referido exame de select0* 9ue tem validade 

de 2 (dois) anos;
h) ((Comandante», tripulante encarregado do comando

da embarcapao, navio ou outro engenho maritimo, 
entendendo-se como tai a chefia da tripulato,a 
direct© da embarcapao, navio ou outro engenho 
maritimo e o exercicio da autoridade sobre todas 

as pessoas que se encontram a bordo;
i) ((Embarcapao de cabotagemv, embarcapao que

pode operar, em navegapSo costeira, entre portos 

angolanos;
j) ((Embarcapao de longo-cursov, embarcapao que

pode operar sem restripoes de area de navegapgo;
k) ((Embarcapao de pesca», embarcapao equipada ou

utilizada comercialmente para a capture de peixe 

ou outros recursos vivos do mar;
l) ((Embarcapao de recreiov, embarcapSo de qualquer

tipo, independentemente do meio de propulsao, 
utilizada para fins desportivos, recreativos ou 

de lazer;
m) ((Embarcapao de trafego locate, embarcapao des

tinada a operar dentro dos portos, rios ou nas 
aguas interiores sob jurisdipao da AdministrapSo 

Maritima Nacional;
n) ((Embarcapao nacionate, embarcapao que se encontra

registada e matriculada em Angola;
o) ((Embarcapao, navio e engenho maritimov, todo o

equipamento maritimo ou aparelho provido ou 
nao de propulsgo, utilizado ou susceptivel de ser 
utilizado na agua, para transporte de pessoas ou 
carga, acessos, para balizagem ou sinalizapSo, ou 
para o exercicio de outras actividades de seguranpa 
maritima, de fiscalizapao, actividades econdmicas, 
de explorapao ou de lazer ligadas ao mar;

p) ((Engenhos maritimosv, qualquer meio, equipa
mento ou estrutura flutuante, submersivel, semi- 
-submersivel, plataforma ou outre, que nMo seja 
enquadrdvel ou classificdvel como embarcapao 
ou navio, que possa ser utilizada com objectives 
comerciais, para uso privativo ou exclusivo, de 
sinalizapgo e balizagem, de acesso, a serem uti- 
lizados no meio aqudtico ou no dominio publico 
maritimo sob a jurisdipao de Angola;
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q) eEstagao de pilotagem ou torren, estrutura ope
rational e administrativa com a capacidade de 
prover, coordenar, controlar e apoiar o atendi- 
mento do Piloto aos navios dentro de uma Zona 
de Pilotagem, nas manobras de entrada e saida de 
portos e terminals dentro da Zona de Pilotagem, 
possibilitando a disponibilidade ininterrupta e o 
desempenho eficiente do servi’90 de pilotagem;

r) «Faina de pilotagem», conjunto de ac?des e mano
bras realizadas durante a presta?ao de services 
de pilotagem;

s) «GMDSS», Sistema de Socorro e Seguran?a Mari-
tima Mundial, tai como previsto no Capitulo IV da 
Conven?ao International para Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar de 1974 (Conven^ao SOLAS);

t) eHabilita^ao de Piloto da barra», m’vel minimo
de capacita^ao tecnica exigida a um Piloto da 
barra na sua zona de pilotagem. A manutensao 
e a habilita?ao exigem uma frequencia minima 
de manobras na Zona de Pilotagem, na qual o 
Piloto e certificado, estabelecidas de acordo com 
as peculiaridades do proprio servi^o de pilotagem;

u) eLancha de Pilotosv, embarca^ao padronizada e
homologada pela Administrate Maritima Nacional, 
empregada no transporte do Piloto da barra para 
o embarque e desembarque nos navios;

v) eNavegaqao de pilotagem», aquela realizada sob
a direc?ao de um ou mais Pilotos e que exige 
perfeito conhecimento dos locais que dificultam 
a livre e segura movimenta?ao das embarca$6es 
navios ou embarca?des da Convento (navios 
«N5o SOLASw);

w) eEmbarcaqdes da Convenqao SOLASv, todas as
embarca?6es comerciais utilizadas em viagens 
maritimas intemacionais ou empregues no trafego 
maritime mercantil entre portos angolanos, ilhas 
oceanicas, terminals e plataformas maritimas, 
com excep?3o de:
i. Navios de carga com arquea^ao bruta inferior

a 500;
ii. Navios de passageiros com arqueato bruta 

inferior a 500 (n3o aplicdvel para navios que 
efectuam viagens intemacionais);

Hi. Navios com comprimento de regra inferior a 
24 metros;

iv. Navios sem meios de propulsSo mecanica;
v. Navios de madeira, de construto primitiva; e 
vZ. Navios de pesca;

x) eNavios ou embarcaqoes nao da Convention, todos
aqueles que nao se enquadram na definite anterior;

y) eNavios SOLASn, embarcafoes da Conven?ao
SOLAS, tai como definidas na alinea w);

z) eNavios nao SOLASn, embarca$des que n3o se 
enquadram na definite da Convent® SOLAS, 

tai como definidas na alinea w);
aa) ePonto de espera do Pilotov, ponto estabelecido em 

coordenadas geograficas pela autoridade maritima, 
onde e efectuado o embarque e desembarque do 
Piloto, por ocasioes das manobras de entrada e 

saida dos portos e terminals;
bb) «Piloton, oficial nautico certificado de acordo com 

o disposto neste Regulamento;
cc) ePorton, qualquer local, lugar ou area geografica 

em que tenham sido efectuados trabalhos de 
beneficia^So ou instalados equipamentos que 
permitam, principalmente, a recepto de navios, 
embarca?3es ou engenhos maritimos, incluindo 

os de pesca e de recreio;
dd) ePotencia de propulsdon, potencia nominal total 

mdxima continua de saida, em quilowatts (KW), 
de todas as maquinas principals da propulslo do 
navio ou embarca?ao que consta do certificado 

de registo do navio ou embarcato ou de outro 

document© oficial;
ee) ePraticante de Pilotov, candidate a Piloto que 

possui autorizat0 de praticante de Piloto, esta 
autorizado a aprendizagem a bordo de embarcato, 
sob a supervisao de um Piloto de 1 .* Classe com o 
proposito de habilitar-se para 0 exame pratico-oral 

de Piloto para uma zona de pilotagem;
ff) «Serviqo depilotagemn, conjunto de actividades pro- 

fissionais de assessoria ao comandante, requeridas 
por for?a de particularidades locais que dificultem 
a livre e segura movimenta?ao da embarcato, 
constituido pelo Piloto, pela lancha de Piloto e 

pela estate de Pilotos;
gg) eZona de Pilotagemn, Area geografica delimitada 

pela autoridade maritima, dentro da qual se rea- 

lizam os services de pilotagem.

ARTIGO4.®
(Prestaf io de servi^o de pilotagem)

1. O serviso publico de pilotagem e assegurado pela 
Administrate Maritima Nacional, atravds das Capitanias 
dos respectivos Portos ou, mediante concessSo, as empresas 
privadas de direito angolano, em areas do dominio publico 
portuario, em conformidadecom o disposto no n.“ I e 2 do 
artigo 117.° da Lei n.° 27/12, de 28 de Agosto.

2. A concessfio de service de pilotagem a empresas privadas 
e outorgada de acordo com o disposto neste Regulamento e 
com as normas que regem a concessSo de services publicos.

3. Para efeitos do disposto no numero anterior, a autoridade 
concedente 6 a Administrate Maritima Nacional.
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4. A Administrate Maritima Nacional e a entidade 
reguladora portu^ria.

ART1GO 5.°
(Compctcncias da Entidade Reguladora Portu&ria)

No exercicio de (undoes de Entidade Reguladora da Marinha 
Mercante e Porto, compete a Administrate Maritima Nacional:

a) Definir a regulamentat0 de acesso e das condi^des
tecnicas especificas dos services de pilotagem;

b) Emitir, suspender e cancelar a certificate de Pilotos;
c) Pronunciar-se sobre assuntos de caracter tecnico no

ambito do exercicio dos services de pilotagem, 
quando para o efeito solicitado pelas autoridades 
portuarias e outras entidades com responsabilidade 
de gestSo de areas dominiais servidas por aguas 
navegaveis;

d) Outorgar a concessao do exercicio da actividade
de pilotagem.

CAPITULOII
Services de Pilotagem

SECCAO I 
Areas de Pilotagem e Dispense

ARTIGO 6.°
(Areas de pilotagem)

1. As areas de pilotagem s2o as abrangidas pelos portos 
nacionais, dentro das aguas territoriais.

2. 0 recurso ao servi£o de pilotagem e obrigatorio no 
interior do porto, ate ao limite exterior de 3 (tres) milhas, bem 
como em toda a zona navegavel dos rios ou aguas interiores 
sob jurisdito nacional.

ARTIGO 7.°
(Dispense do servifo de pilotagem)

Sem prejufzo do estabelecido no presente Regulamento, 
as condites em que pode ser dispensada a obrigatoriedade 
do recurso aos services de pilotagem sSo definidas pela 
Administrate Maritima Nacional.

SEC^AO II
Exercicio dos Services de Pilotagem

ARTIGO 8.°
(Servi^o de pilotagem)

0 serviso de pilotagem e exercido por profissionais de 
pilotagem dos portos e barras, designados por Pilotos, devi- 
damente habilitados e certificados nos termos do presente 
Regulamento, com experiencia na conduto e manobra de 
navios e conhecedores das caracteristicas fisicas locais e das 
disposes legais e regulamentares aplitveis.

ARTIGO 9.°
(Movimentos e manobras)

1. A pilotagem compreende os seguintes movimentos 
e manobras:

a) Navegato de entrada, de saida e no interior dos 
portos:

z) Movimento efectuado pelo navio, embarcat0 
ou engenho maritime desde a sua entrada nos 
limites da area de pilotagem obrigatoria ate 
ao local de permanencia no interior do porto;

z'z) Movimento efectuado pelo navio, embarcat0 ou 
engenho maritime desde o local de permanencia 
no interior do porto ate a sua saida dos limites 
da area de pilotagem obrigatoria;

iii) Movimento efectuado pelo navio, embarcat0 
ou engenho maritime dentro dos limites do 
porto, entre locais de permanencia.

b) Navegato para experiencias de maquinas ou outros
equipamentos, provas de velocidade, compensat0 
e calibrat0 de equipamentos: movimento efec
tuado desde que o navio, embarcat0 ou engenho 
maritime inicia uma ou mais daquelas operates 

ate que as termina;
c) Manobras de fundear e suspender a embarcat0*-

z) O fundear inicia-se com a aproximat0 d° 
navio, embarcat0 ou engenho maritime ao 
fundeadouro e termina logo que este tenha 

aguentado ao ferro;
zz) O suspender inicia-se com o virar da amarra e 

termina logo que o ferro esteja pronto a largar.
d) Manobras de atracar e de largar a embarcato:

z) O atracar inicia-se com a aproximat0 do navio, 
embarcato ou engenho maritime ao local de 
atracato e termina logo que estejam todos os 
cabos com volta dada;

zz) O largar inicia-se com o largar do primeiro-cabo 
e termina logo que se largue o ultimo ou o ferro 
ou ferros fiquem prontos a largar.

e) Manobras de rocegar amarras, ferros e outros objec-
tos: inicia-se com a aproximat0 do navio, embar
cato ou engenho maritimo ao local da rocega e 
terminam com a recolha do objecto a rocegar ou 
com a desistencia do servi?o;

J) Manobras de fundear e suspender a dois ferros: 
z*) O fundear inicia-se com a aproximat0 do 

navio, embarcato ou engenho maritimo ao 
fundeadouro e termina logo que este tenha 
aguentado aos ferros;

ii) 0 suspender inicia-se com o virar do primeiro 
ferro e termina logo que ambos fiquem prontos 
a largar.

g) Manobras de tirar voltas a amarras: iniciam-se com o
clarear das amarras e terminam logo que os ferros 
fiquem prontos a largar;

h) Manobras de amarrar e desamarrar as bdias ou estacas:
z. O amarrar inicia-se com a aproxima?ao e termina 

logo que o ultimo cabo ou amarra tenha volta;
zz) 0 desamarrar inicia-se com o largar do primeiro 

cabo ou amarra e termina com o largar do ultimo 
cabo ou amarra.
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i) Manobra de entradas e de saida de docas, docas secas,
pianos inclinados e eclusas:
z) A manobra de entrada inicia-se com a aproxi- 

ma?ao e termina logo que esteja em condi$oes 
de seguran?a naquelas instala?des;

zz) A manobra de saida inicia-se com o preparar 
do movimento de saida e termina logo que o 
navio, embarca^ao ou engenho maritime tenha 
passado a boca da doca, doca seca ou eclusa, 
ou, no caso do piano inclinado, se encontre a 
flutuar em conduces de seguran?a.

j) Manobras de encalhar em praias ou varadouros:
z) A manobra de encalhar inicia-se com a aproxi- 

ma?ao e termina logo que a embarca?ao tenha 
encalhado ou varado;

zz) A manobra de desencalhar inicia-se com a 
prepara?ao do movimento e termina logo que a 
embarca^ao se encontre a flutuar em condi?6es 
de seguran?a.

k) Manobra de correr ao longo do cais ou de outra
estrutura de atraca?ao sem perda de contacto: 
inicia-se com o laborar do primeiro-cabo e termina 
logo que todos os cabos estejam com volta dada;

l) Manobras em offshore.
2. O Piloto embarcado deve fazer-se presente via radio, 

identificar-se e coordenar com a Autoridade Nacional de 
Control© de Trafego Maritime (ANCTM) ou com o Controlo 
Local de Trafego Maritimo/VTS, as manobras que vai realizar 
com o navio, embarca?ao ou engenho maritime.

ARTIGO 10.°
(Requisite de services)

Os services de pilotagem sao requisitados nos termos dos 

Regulamentos aplicaveis.
ARTIGO 11.°

(Obrigatoricdadc de Piloto a bordo)

1. Todas as embarca^oes e navios a que se aplique a 
Conven^ao SOLAS, assim como todos os engenhos maritimos 
que naveguem ou transitem em areas de pilotagem obrigatoria, 

sao obrigados a recorrer aos services de pilotagem.
2. A falta de pilotagem, quando obrigatoria, sujeita as 

embarca^des ao pagamento para alem de uma multa a aphear 
nos termos do presente Regulamento, ao pagamento de taxa, 

como se o servi?o tivesse sido prestado.

ARTIGO 12.°
(Embarque e desembarque do Piloto)

Nas entradas e saida dos portos, o Piloto embarca nos 
limites e condi?6es estabelecidos nos Regulamentos aplicaveis.

ARTIGO 13.°
(Durazo do Servifo de pilotagem)

O servi^o de pilotagem, com embarque de Piloto, tern 
inicio com a entrada do Piloto a bordo da embarca^ao a pilotar 
e termina quando a embarcado pilotada fundear, amarrar ou 
parar para proceder ao desembarque no ponto terminal do 

trajecto, no qual e feita a pilotagem.

ARTIGO 14.°
(Pilotagem assistida A distancia)

1. Sempre que as condi?3es de tempo e do mar nSo 
permitam com seguran?a o embarque do Piloto nos limites 
estabelecidos, a presta?3o de servi5o pode ser reahzada por 
pilotagem assistida a distancia, se a mesma for aceite pelo 
comandante da embarca?3o, e desde que sejam cumpndos os 
requisites de seguranga definidos nos Regulamentos aplicaveis.

2. Assiste ao Piloto o direito de recusar a pilotagem, quando 
a embarcado a pilotar constitua perigo para a seguran?a da 
navega?3o ou para o ambiente marinho, ou ainda quando se 
verifique o cumprimento do disposto no n.° 2 do artigo 18. 

do presente Regulamento.
3. Qualquer recusa de pilotagem, nos termos previstos 

no numero anterior, deve ser imediatamente comunicada is 
entidades competentes, de forma verbal e, postenormente, 
por escrito, com a respective fundamental.

4. Para efeitos do disposto no presente Regulamento, a 
pilotagem assistida 3 distancia e a praticada pelo servifo de 

pilotagem do respectivo porto, a partir de uma posi?5o extenor 
a embarca?ao ate urn local que permita o embarque do Piloto.

ARTIGO 15.°
(Embarque e desembarque em porto diferente)

O Piloto pode embarcar ou desembarcar noutro porto, 
mediante requerimento fiindamentado do armador ou seu 

representante, dirigido a entidade competente.

artigo 16° 
(Impossibilidade de desembarque do Piloto)

Na impossibilidade de desembarcar, o Piloto segue viagem 
at3 ao porto mais proximo, dentro da rota normal do navio, 

que permita o seu desembarque com seguran¥a.

artigo 17.’ 
(Garantias especiais)

Nos cases previstos nos artigos anteriores, de embarque 
e desembarque do Piloto em porto diferente, ou de impossi
bilidade de desembarque, o Piloto tem direito a tratamento, 
alimenta?3o e alojamento iguais aos dos oficiais, constitumdo 
tambem encargo da embarcado todas as despesas decorrentes 
da sua desloca¥3o de regresso ao seu local de trabalho.

ARTIGO 18.°
(Obriga$des do Comandante)

1.0 Comandante ou equiparado 6 sempre e em qualquer 
situa?5o o responsavel pela seguran¥a da embarcado, dos 

tripulantes, da caiga e dos pertences.
2. S3o obrigafoes do Comandante ou equiparado do navio, 

embarca?3o ou engenho maritime pilotado, as seguintes:
a) Dispor dos meios para embarque e desem arque

do Piloto, conforme estabelecido na Conven?3o 
SOLAS e demais legisla?3o aplicdvel;

b) Manobrar de modo a proporcionar seguran?a no
embarque e desembarque do Piloto;

c) Fomecerao Piloto todas as informal necessanas

A prestage de servi^o;
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cl) Diligenciar no sentido da correcta execu?ao das 
tarefas que se prendem com a conduce e mano- 
bra da embarca£ao dentro da area de pilotagem 
obrigatdria, tendo em conta as informa^oes pres- 
tadas pelo Piloto;

e) Informar o Piloto sobre quaisquer incidentes ou 
acidentes ocorridos, que possam afectar a segu- 
ran?a do navio, tais como, colisoes, encalhes, 
avarias, funcionamento defeituoso ou paragem das 
maquinas, derrame ou correr da carga e quaisquer 
defeitos do casco ou estruturais;

J) Informar o Piloto sobre quaisquer incidentes ou aciden

tes ocorridos que afectem ou limitem a seguran?a 
da navega^ao, tais como, avarias que diminuam 

a capacidade de manobra ou as condi£des de 
navegabilidade do navio e quaisquer avarias, que 
afectem o aparelho propulsor, maquina do leme, 

geradores electricos, instrumentos de navega?ao 
ou de radio comunicasSo.

3. A responsabilidade pelos danos causados ao Piloto, a 
embarcaQao que o transporta e ao seu proprio navio, quando 

nao cumpridas as regras estabelecidas nos numeros anterio- 
res, cabe ao Comandante da embarca^ao a qual esteja a ser 
prestado o service.

CAPITULO III 
Instala^des e Equipamentos

ARTIGO 19.°
(Esta^ao de pilotagem)

1. Nos portos deve existir uma estrutura operacional e 
administrative, denominada Esta?ao de Pilotagem ou torre, 

com a capacidade de prover, coordenar, controlar e apoiar o 
atendimento do Piloto aos navios dentro da respectiva area 
portuaria, nas manobras de entrada e saida de portos e das 
suas instates portudrias, possibilitando a disponibilidade 
inintemipta e o desempenho eficiente do service de pilotagem.

2. Se o local referido no numero anterior funcionar como 
estate de VTS Portuario, esta deve ser licenciada e cumprir 

com os requisites aplicaveis definidos no Regulamento do 
Sistema Nacional de Control© de Trafego Maritime.

ARTIGO 20.°
(Equipamentos de pilotagem)

1. As entidades que asseguram a prestage de servi?o de 
pilotagem devem dispor:

a) De equipamento de protec?ao individual e de comu-
nica^des adequadas a presta^So do servi£o;

b) De embarca^des afectas ao serviso de pilotagem,

registadas e identificadas de acordo com o presente 
Regulamento e outras normas aplicAveis, para o 
embarque e desembarque dos Pilotos.

2. As entidades referidas no numero anterior podem, para 
o embarque e desembarque de Piloto, recorrer a utiliza^So 
de helicoptero, se necessario e recomendavel, ainda que 

pertencente a terceiros.
ARTIGO 21.° 

(Lanchas de Pilotos)

1. As lanchas a serem utilizadas no transit© de Pilotos 
para embarque e desembarque nas embarca$des, navios ou 
engenhos que requereram a faina de pilotagem devem ser 
de modelo padronizado e homologado pela Administra$ao 

Maritima Nacional.
2. As lanchas devem ser registadas na Administrate 

Maritima Nacional atraves das Capitanias dos Portos respec- 
tivos e possuir todos os certificados validos, exigiveis para 

esse tipo de embarca(?ao.
3. As lanchas, para alem dos equipamentos de radiocomu- 

nicasoes exigiveis, devem possuir sempre, como equipamentos 
adicionais, um radiotelefone de VHF fixo, dois radiotelefones 
portateis GMDSS e um equipamento do sistema automatico 

de identificato (AIS).
4. As lanchas devem ter:

a) O casco pintado a azul-marinho;
b) A superestrutura pintada a branco;
c) O dizer «PILOTOS» pintado a negro, das duas late

rals da superestrutura e na parte frontal desta, com 
caracteres com a dimensao minima de 200mm 

de altura.
5. As lanchas devem possuir o indicative de chamada radio 

pintado no tecto exterior da superestrutura, vulgo «ponte altaw, 
claramente visivel, com caracteres com a dimensao minima 
de 200 mm de altura ou maiores, se possivel e aconselhavel, 
pintado no sentido bombordo/estibordo e com o topo dos 

caracteres voltados para avante.
6. O servi?o das lanchas de pilotagem deve ser cobrado 

de acordo com as taxas em vigor.

ARTIGO 22.°
(Equipamentos de radiocomunicafdcs)

As radiocomunica^des para o serviso de pilotagem devem 
ser efectuadas atraves de transceptores de VHF de banda 
maritima, sendo a chamada da esta?ao de Pilotos efectuada no 
canal 16/156.800MHz, canal de socorro, urgencia e chamada, 
ou no canal 8/156.400 MHz, canal dos services de pilotagem, e 
as radiocomunica^des com os meios auxiliares durante a faina 
de pilotagem em canais de servi^o, de acordo com o Plano 
Nacional de Frequencies para o Servipo M6vel Maritimo.

CAPITULO IV
ConcessSo do Servi$o Publico de Pilotagem

ARTIGO 23.°
(Rescrva de concessSo)

1.0 acesso de entidades privadas ao exercicio da actividade 
de pilotagem efectua-se atraves de contrato administrative de 
concessao, outorgado pela Administra?ao Maritima Nacional, 
como concedente.
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2. A concessao dos services de pilotagem e reservada 
exclusivamente a empresas constituidas por cidadaos angolanos, 
em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 117. 

da Lei n.° 27/12, de 28 de Agosto.

ARTIGO 24.°
(Normas aplicavcis a conccssSo)

1. A concessao de service de pilotagem a empresas privadas 

e outorgada de acordo com as normas que regem a concessao 
de services publicos.

2. A selec^ao dos candidates a concessao de services de 

pilotagem segue os procedimentos aplicaveis a contrata?ao 
publica, observadas as especificidades proprias deste servi^o.

ARTIGO 25.°
(Prazo e local de concessao)

1. As empresas privadas so podem exercer a actividade 

de pilotagem num unico porto.
2. A concessao nSo pode ser outorgada por periodo supe

rior a 5 (cinco) anos, podendo este prazo ser prorrogado por 
razoes de interesse publico ligadas estritamente ao servi^o 

publico de pilotagem.
ARTIGO 26.°

(Incompatibilidades e conflitos de interesses)

Aactividade de operador de servi^o publico de pilotagem 
e vedada, por incompatibilidade e conflito de interesses, a 
empresas que exer?am outras actividades ligadas a marinha de 
comercio, portos e actividades conexas com esta, nomeadamente.

a) Armadores de Comercio;
b) Gestores de navios;
c) Transitarios;
d) Agentes de Navega^o;
e) Despachantes;
J) Operadores de Terminals;
g) Operadores de Estiva;
h) Conferentes de Carga e Peritagem;

i) Mergulho;
j) Ambiente;
k) Estates de Servi?o para revisSo de equipamentos

de seguran^a maritima;
l) Sociedades Classificadoras.

ARTIGO 27.°
(Limitcs de empresas em cada porto)

Para efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 25., o Ministro 
dos Transportes, por proposta da Administrate Maritima 
Nacional, determina o contingente de empresas privadas a 
exercer services de pilotagem em cada porto nacional, ten o 
em conta a dimensao e o volume do trafego no respective 
porto, bem como as condi?des de seguran?a maritima.

ARTIGO 28.°
(Explora^ao de infra-estruturas da concessio e taxas devidas)

1. O regime de explorato das infra-estruturas a utihzar 
na concessao, nomeadamente, a ponte acostavel e as areas 
terrestres, bem como das taxas e demais encargos devidos, 

constam do contrato de concessao.

2. As infra-estruturas a que se refere o n.° 1 do P^®nt® 

artigo, e outras que sejam, convencionadas no contrato 
concessao, constituent o estabelecimento da concess^

3. Sent prejuizo do estipulado no contrato de 
embarcafbes, osequipamentoseosmeiosaunUzarpdaemp  ̂
concessionaria,constituent investimentodaconce^oana^a 

constar de urn piano a aprovar previamente pela conceden .

CAPITULOV
Profissionais da Pilotagem

ARTIGO 29.°

(Pilotos)
os Pilotos dos portos sSo oficiais nauticos, certifrcados de 

acordo com o disposto no presente Regulamento.

ARTIGO 30.°
(Inscribe e certificate dos Pilotos)

, A Administrate Maritima Nacional e competente para 

aos requisites estabelecidos pela Administrate. Manama 
Nacional, sendo a certificate c°ncedida “J^Xe e 
para cada zona de pilotagem, apds a aprovato em exame 

cumprido o estagio de qualificapSo.
3 Os Pilotos sao detentores de documentos de certifi

cate conforme modelo constante do Anexo I do present 
Regulamento, que devem exibir sempre que no exercicio 

respectivas tonnes lhes for sohcitado. .
4 A manutento da certificate md.vrdual de Piloto 

deoende do cumprimento da frequencia minima de manobras 
estabelecidas pela Administrate Maritima Nacional para 

cada porto.
ARTIGO 31.°

(Presta^So de servi?o) 
l.OPilotoescaladopelahierarquiaparaaexecutodeOTaa 

tamfa nao se pode recusar a prestato do serv.90 de p.lotagem.

2. Sao exceptes a0 niimero anterior.
a) A constatato de condi^es de tempo e mar que nlo

permitam o seu embarque;
b) O incumprimento, por parte do Comandante do

navio a ser assistido, dos requisites de seguran?a 
necessaries para o embarque do profiss.onal de 

pilotagem, * «,
c) Subita indisposijao ou debilita^o por cond.53es

de saude, devidamente suportada e comprovada 
por atestado medico a ser emitido no mesmo dia;

d) Outra razSo de for?a maior devidamente comprovada
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4. Em qualquer dos casos previstos no n.° 2 do presente 
artigo, e sempre elaborado relatorio de circunstancia a ser < 
anexo ao processo de pilotagem solicitado, com copia para a 
Administrate Maritima Nacional.

5. O profissional de pilotagem que recusar a prestat o 
de determinado serviQO sem estar ao abrigo das excep?6es 
previstas no n.° 2 do presente artigo ou sem uma justificato 
aceite por seu superior hierarquico ou pela Administra?ao 
Maritima Nacional, pode incorrer em multa, suspensao do 
certificado de habilitato ou, em caso de reincidencia, de 
cancelamento deste.

ARTIGO 32.°
(Validadc dos certificados)

0 certificado dos professionals da pilotagem e valido por 
urn periodo maximo de 5 (cinco) anos renovaveis.

ARTIGO 33.° 
(Requisites de admissSo)

1. Sao requisites minimos de admissao a carreira de Piloto:
a) Ter nacionalidade angolana;
b) Ter conhecimentos de lingua portuguesa e inglesa,

falada e escrita, mediante apresenta^ao de 
documentos comprovativos;

c) Ser portador de cedula de inscribe maritima valida
de acordo com a legislate aplicavel;

d) Ter categoria minima de mestre costeiro da marinha
mercante nacional ou equivalente;

e) Possuir as habilitates academicas minimas de
12? Classe;

J) Reunir os requisites de aptidao fisica e psiquica a que 
se refere o artigo 35.° do presente Regulamento;

g) Apresentar Certificado de Registo Criminal.
2. O estrangeiro pode ser admitido a carreira de Piloto, 

desde que se comprove a inexistencia de Pilotos nacionais 
e com a autoriza^Ao da Administrate Maritima Nacional.

3. Para alem dos requisites minimos enunciados no numero 
anterior, a Administrate Maritima Nacional pode estabelecer 
outros requisites especificos, em funto das caracteristicas e 
exigencias operacionais do respective porto.

ARTIGO 34.° 
(Regime de estagio)

1. Os candidates seleccionados site admitidos em regime 
de estagio, por um periodo de seis a nove meses.

2. Aos estagiarios e ministrada forma?ao adequada, por 
instruto teorica e pratica, a bordo de embarca<?6es pilotadas, 
no respective porto.

3. A format© tedrica e prAtica 6 ministrada no respective 
porto por Pilotos designados para o efeito.

4.0 estAgio deve decorrer em regime de avaliato continua, 
com informates escritas periddicas, prestadas pelos Pilotos 
formadores e pelas respectivas chefias.

5. Concluido o estAgio, o processo 6 remetido A Administrate 
MaritimaNacional, que deve pronunciar-se num prazo maximo 
de 15 (quinze) dias Gteis.

6. Os Pilotos que transitem de um porto parai o ■outro po 
estarsujeitosaprogramasdeaval^efonn^e-"^ 

das caracteristicas do porto de ongem e de dest •

ARTIGO 35.’
(AptidSo fisica e psiquica)

1. Os Pilotos devem ser titulares de atestadode a?>
fisica e psiquica, emitido pelos ^i^desaudecompeten  ̂

ou por quern a Administrate Mantimaaci regu|amentos
comprove a satisfa<;ao dos padroes exig 3es vjsuajSl
em vigor, com especial incidencia so re as
auditivas e de destreza fisica. . n<.:aujCa nAo

2. A validade do atestado de aPtlda°^Jodeexames 
pode excederdois anos, sem preju.zo de raabzajaoa 
intercalares para aferir as condi?Ses daquela aptidao,

que razoes fundamentadas o justifiquem.
lEmcasodeausenciadedura^supenora^)* • 

por doen?a ou acidente, os Pilotos devem ser - 
exame medico de aptidao, efectuado por uma das 

referidas no n • 1, antes do reinicio de fun?0es.

ARTIGO 36.’
(Drogas, bebidas alcodlicas, substancias cntorpcccn 

c substancias ilcgais)

1. E completamente proibido o porte ou conS“"’° 
gas, bebidas alcodlicas, substancias entorpecenite 
substancias ilegais, por parte dos profiss.ona.s de pitougem

2. E permitida a aplica^o aleatdria ou programadade

teste de despistagem do consumo de alcoo , -as
de drogas, substancias entorpecentes ou outras
ilegais no sangue aos professionals de pilotagem,>1P 
da Administrate MaritimaNacional ou outras en 
organismos com responsabilidade directa so re a a 

de pilotagem.
3. Sempre que ocorra qualquer acidente ou i ’ 

envolvendo o profissional ou a embarca?Ao, navio o 
nho maritimo em que este se encontre, os testes re e 
numero anterior sao obrigatorios e devem ser parte Integra 
dos relatorios de averigua?(5es ou de investigate.

4. O profissional de pilotagem que for encon ra 
posse ou que acuse resultado positive em testes, em qua q 
percentagem, no que conceme ao consumo de A coo~, 
de drogas, substancias entorpecentes ou outras substa 
ilegais, 6 imediatamente suspense de funQdes, para am 
lhe ser aplicada multa ou outras san?oes previstas no presen e 
Regulamento ou em outra legislate aplicAvel.

ARTIGO 37.° 
(Obriga^oes de Piloto)

Sao obligates do Piloto, perante o Comandante do navio, 
da embarcato ou engenho maritimo pilotado e outras entidades 

ou autoridades, as seguintes:
a) Informar e assessorar em materia de navega?Ao, 

movimentos e manobras a efectuar;
b) Informar sobre quaisquer condicionamentos que 

possam afectar a seguran?a maritima;
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c) Informar sobre as condi?6es em que fica a embar-
ca^So, sugerindo as precausoes adequadas, bem 
como sobre as obriga?6es impostas pela regula- 

menta?ao em vigor;
d) Sugerir ao Comandante da embarca?3o as medidas

que julgue necessarias para suprir as faltas ou defi- 

ciencias da embarca^ao de que tenha conhecimento;
e) Participar imediatamente as autoridades maritima

e portuaria qualquer recusa de pilotagem, bem 

como os respectivos fundamentos;
J) Informar as autoridades nacionais competentes, tais 

como a Administrate Maritima Nacional, o Servi^o 
de Migrate e Estrangeiros, a Policia Nacional, 
as Alfandegas ou outras, conforme o caso, sobre 
qualquer anomalia ou irregularidade, acidente 

ou incidente verificado a bordo ou durante o seu 

embarque e desembarque.

ARTIGO 38.°
(Catcgorias)

As categorias de Pilotos sao:
a) Pilotos de 1 .a Ciasse;
b) Pilotos de 2.a Ciasse;
c) Pilotos de 3.a Ciasse;
d) Pilotos-Praticantes.

ARTIGO 39.°
(Uniforme c distintivos)

I. Os uniformes de Pilotos sao os constantes do anexo III, 

que a seguir se descrevem:
a) De servi^o, para desloca?3o a bordo para pratica de 

services de pilotagem:
/) Cal?a azul-marinho, em poliester 15, com cinto 

em Iona azul-escuro e fivela em metal negro 

com ancora incorporada;
zz) Polo, em malha de algodSo pique, de cor branca, 

com a inscrit0 «Piloto» bordado a preto nas 
costas e no peito, do lado esquerdo, uma ancora 
dentro de uma oval e «Piloto» bordado a preto;

Hi) Camisa de manga curta, de popelina de algodao- 
-poliester, de coiarinho aberto com bandas, 
branca, com platinas e dois bolsos frontais 

com pala;
zv) Sapatos ou botas de seguran?a, pretos, com 

solado antiderrapante, protegido contra objectos 
perfurantes e biqueira protegida;

v) Bone azul-marinho, em tecido azul-marinho 
climatizado, com uma ancora dentro de uma 
oval e o dito «Piloto» bordados a branco na 

parte frontal;
vi) Capacete protector, de cor branca, de modelo 

corrente, tipo «constru?3o civil», com ancora a 
azul e a inscribe «Piloto» por baixo, estampadas;

vii) Se necessario, blusSo azul-marinho, em 

pollster 13;
viii) Se as condi<?des climatericas o exigirem, casaco 

de agua, em nylon, de cor amarela viva, com 

dois bolsos com pala, bolso transparente no 
peito lateral esquerdo para o cartSo de identifi- 

cato, com o dizer «Piloto» estampada a preto 

nas costas e provido com fitas reflectoras nas 
mangas, parte frontal e na retaguarda.

b) De saida ou cerimdnia:
z) Cal$a azul-marinho, em 13, com cinto em Iona 

azul-escuro e fivela em metal negro com 

ancora incorporada;
zz) Camisa de manga comprida, em popelma de 

algod3o-poliester, coiarinho fechado, branca, 
com platinas e dois bolsos frontais com pala;

zzz) Jaquet3o azul-marinho, em 13;

zv) Gravata preta;
v) Bone de pala, com capa em tecido de poliester- 

-algod3o branco, quartos, cinta, emblema, 

francalete;
vi) Sapatos de calfe, de cor preta, com atadores 

pretos, sola de couro e salto de borracha.

2. Os distintivos s3o os seguintes:
i) Pilotos de 1 .a Ciasse — Ancora bordada a ouro 

com quatro platinas sobre o pano azul ferrete;

zz) Pilotos de 2.a Ciasse—Ancora bordada a ouro 
com tres platinas sobre o pano azul ferrete;

zzz) Pilotos de 3.a Ciasse—Ancora bordada a ouro 
com duas platinas sobre o pano azul ferrete;

zv) Pilotos-Praticantes — Ancora bordada a ouro 
com uma platina sobre o pano azul ferrete.

CAPITULO VI 
Isen^So de Pilotagem

ARTIGO 40.®
(Isen? So do servi?o de pilotagem)

1. Estao isentos da obrigatoriedade de recurso aos services 

de pilotagem:
a) Os navios, embarca^oes e unidades auxiliares ao

servigo das for$as armadas e de defesa e segu- 

ran?a nacional;
b) As embarca^des, navios ou engenhos maritimos do

Estado Angolano e registadas como tai;
c) As embarca^des de navega?3o costeira nacional ou

outras que estejam temporariamente autorizadas 
a operar nesse trafego, pertencentes 3 Adminis

trate Maritima Nacional, a autoridade portuaria 

ou que se encontrem ao seu servi?o;
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d) As embarcasbes de trafego local, rebocadores locals
e embarca?bes locals auxiliares, ou outras que 
estejam temporariamente autorizadas a exercer 
a sua actividade na area local;

e) As embarca?bes afectas a execu^ao de trabalhos
portudrios;

j) As embarca?bes de pesca local e costeira;
g) As embarca^bes em manobra de correr ao longo 

do cais ou de outra estrutura de atraca?ao, sem 
perda de contacto, desde que esta seja dirigida 
pelo comandante ou seu substitute directo, salvo 
nas situates especiais de seguran^a previstas nos 
Regulamentos aplicaveis;

h) As embarca?bes de recreio de cumprimento ndo
superior a 24 (vinte e quatro) metros;

i) As embarca^bes cujos comandantes sejam titulares
de certificados de isento de pilotagem.

2. As embarca^bes referidas no numero anterior, com 
excepto das abrangidas pelas alineas e) e g), devem comunicar 
a respectiva capitania e a Autoridade Portuaria dos movimentos 
que pretendam efectuar dentro da area de pilotagem obrigatoria.

ARTIGO 41.° 
(Certificados de isen^So)

0 certificado de isen?ao do service de pilotagem e concedido 
ao comandante de embarca?bes da marinha de comercio para, 
nas conduces definidas no presente Regulamento, navegar 
e manobrar, dentro da area de pilotagem obrigatoria de urn 
porto, sem recorrer ao service de pilotagem, devendo proceder 
o respective pagamento da taxa de pilotagem.

ARTIGO 42.° 
(Competencia para emissio)

A Administrate Maritima Nacional e competente para 
emitir os certificados de isento do service de pilotagem.

ARTIGO 43.°
(Condi0es de certificado de isenfSo)

1. Os certificados de isento do servi?o de pilotagem 
s3o concedidos a oficiais da marinha mercante que exer?am 
fun?bes de comando, de acordo com os limites estabelecidos 
nos respectivos certificados de competencia.

2. Os certificados sdo emitidos um por cada porto de 
isento, de acordo com o modelo constante do Anexo II.

3. Os cidaddos estrangeiros devem fazer prova de conhe- 
cimentos de lingua portuguesa necessdrios a conduce de 
embarcasbes em navega^So e manobra, atraves de document©
emitido por entidade considerada idbnea ou de exame prestado 
perante juri nomeado pelo organismo com competencia para 
a emissdo do certificado.

ARTIGO 44.°
(Impedimentos do uso de certificado de isen;So)

Os titulares de certificado de isen^do do service de pilo
tagem estdo impedidos de o utilizar quando:

a) Ndo exer^am, efectivamente, o comando do navio, 
embarcato ou engenho maritime;

b) Comandem navios, embarca^aesouengenhosman 
timos que transportem cargas das Classes 1 (um) 

e 7 (sete) e navios-tanques que transportem cargas 
das Classes 2 (dois), 3 (ties) e 8 (oito) consumes 
da classificaijao do Capitulo VII da Convent 
SOLAS, e descritas no Codigo Intemacional para 
o Transporte de Mercadorias Perigosas (1MDG), 
ou navios-tanques em lastro nSo desgaseificados.

ARTIGO 45.° 
(Validade do certificado) 

O certificado de isen^ao do servi?o de pilotagem 6 vdlido 

pelo periodo de 1 (um) ano, renovavel por iguais peno os 

de tempo.
ARTIGO 46.° 
(Suspensao) 

O certificado de isen?ao do servi?o de piloUgem pode 

ser preventivamente suspense pela Administrate Maritima 
Nacional, por informa^o da autoridade portuaria respectiva, 
quando, sem Piloto a bordo, ocorra acidente maritime em area 
de pilotagem obrigatoria que envolva direcu ou indirecum 

o seu titular.
ARTIGO 47.° 

(Cancclamento) 

O certificado de isenejdo do servi?o de pilotagem e cance 
lado pela Administrate Maritima Nacional, se o seu titular

a) For condenado, em processo-crime, por senten?a
transitada em julgado, na sequencia de acidente 
maritime ocorrido sem Piloto a bordo em Area de 

pilotagem obrigatoria;
b) Viole gravemente os Regulamentos aplicdveis;
c) Omita quaisquer informapbes relativas a irregulari

dades verificadas na embarcato, da navegato 
e com a preservato do meio ambiente marinho.

ARTIGO 48.° 
(Rcgulamentad0)

1. Os certificados de isemjAo de piloUgem s3o emitidos nos 
termos de regulamenU^So a aprovar por Decreto Executive 

do Ministro dos Transportes.
2. Do Regulamento a que se refere o numero anterior 

deve constar:
a) Os requisites para candidature, considerando a exi- 

gencia de frequencia de escala no porto;
b) As limita<pbes de utiliza?do referidas a arqueato 

bruta das embarcasbes e £ drea ou areas do porto 

frequentadas;
c) A informato necessdria as autoridades competentes 

para efeitos de emissdo, suspensdo e cancelamento,

d) 0 modelo do certificado;
e) Os procedimentos para a emissdo e renova?do do 

certificado.
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CAPITULO VII
Disposicoes Finals e Transitdrias

ARTIGO 49.°
(Taxas)

1. Para alem de outras taxas especialmente definidas, s2o 
devidas taxas pela presta?ao dos seguintes services:

a) Realizato de exames;
b) Emissao de Iicen?as e sua renovato;
c) Presta?ao de services de pilotagem;
d) EmissSo ou renova^ao de certificados;
e) Utiliza?ao de meios de apoio aos services de pilotagem;
J) Outras aplicaveis a services conexos aos servi?os 

de pilotagem.
2. A falta de presta<?ao de um servipo pelo IMPA, por 

razSes imputaveis ao interessado, implica o encerramento 
do processo, com perda a favor da Administrate Maritima 
Nacional das importancias ja cobradas.

3. As taxas devidas nos termos do numero anterior cons- 
tam de tabela a aprovar por Decreto Executive Conjunto dos 
titulares de Departamentos Ministeriais que superintendem 
os Sectores das Finan?as e dos Transportes e que define as 
condites de cobran^a e de sua afectato.

ARTIGO 52.°
(Destino das taxas e multas)

Pelos servi$os prestados pela Administrate Maritima 
Nacional no ambito da aplicato do presente Regulamento 
s3o devidas taxas e multas, cujo valor consta de tabela a 
aprovar por Decreto Executive dos titulares do Departamento 
Ministeriais que superintendem os Sectores das Finan?as e dos 
Transportes, nos termos do qual e definida a sua incidencia, 
forma de pagamento e afectato.

ARTIGO 53.°
(Prazo para regularize?5o da actividade)

Todos os profissionais de pilotagem e empresas ou entidades 
que exer^am actividades de pilotagem ou outras actividades 
comerciais conexas com a actividade de pilotagem a data de 
entrada em vigor do presente Regulamento, ficam obrigados, 
no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
entrada em vigor do presente Regulamento, a regularizar a 
sua situato junto da Administrate Maritima Nacional, em 
conformidade ao previsto no presente Regulamento.

ANEXOI
Modelo de Certificado de Piloto

ARTIGO 50.°
(Infrac?ocs c multas)

1. Constituem infrac^oes ao disposto no presente Regulamento 
as seguintes:

a) Exercer o servipo de pilotagem sem estar devida-
mente habilitado e certificado;

b) Execu?ao de quaisquer movimentos ou manobras
sem recurso ao servi?o de pilotagem nas areas de 
pilotagem obrigatorias definidas;

c) Utiliza?ao indevida do certificado de isen?ao nas
situates de impedimento do seu uso;

d) A recusa por parte de um profissional de pilotagem,
sem razao valida;

e) A falta ou omissSo de informato a Administrate
Maritima Nacional, as autoridades, orgaos ou 
services competentes sobre qualquer anomalia ou 
irregularidade, acidente ou incidente verificado 
a bordo ou de eventual suspeita de irregulari
dade, durante o seu embarque, estada a bordo e 
desembarque.

2. As infrac9des previstas no n.° 1 sao punidas com 
multa de 10.000 UCF a 50.000 UCF no caso de pessoas 
singulares 6 de 100.000 UCF a 1.000.000 UCF, no caso de 
pessoas colectivas.

3. A negligencia e sempre punivel.

ARTIGO 51.°
(Sanies acessdrias)

Simultaneamente com a aplicato de multa, podem ser 
aplicadas as seguintes san?des acessdrias:

a) Interdito de exercer a actividade pelo periodo de
30 (trinta) dias a 1 (um) ano;

b) Suspensao ou cancelamento do certificado de Piloto
ou do certificado de isento de pilotagem.

Cor Laranja 
Dimensdes 10,5 x 7,5

Frente

...... .. .
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ANEXOII
Modelo de Certificado de Inse^So do Servi^o 

de Pilotagem
Cor Verde

Dimensdes 10,5 x 7,5
Frence

ANEXO III
Uniformes (a que se refere o artigo 39.)

Camisa de servi?o (alternativa) 

Branca

Verso

Cal?a de scrvico 
Azul-marinho

Vista de (rente Vista de tris
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de exporta?ao do Pais implicam que o Sector Mineiro Nao 
Petrolifero acelere o surgimento de novas minas com base 

na informa?3o geoldgica ja conhecida, sem prejuizo a 

melhoria do ambiente institutional e ticnico destina o a que 
o PLANAGEO venha a resultar em projectos mineiros e 

caracter estruturante;
Tendo em conta que, cumprindo com o estabelec.do nas 

disposi^oes combinadas da na alinea b) do n. 1 do artigo 
do artigo 100.°, ambos do Codigo Mineiro, a CNA—Cimentos 

Nationals de Angola requereu a outorga dos direitos e 

explora^ao industrial gesso destinado ao abastecimento e 
materia-prima para a fabrica de produ?ao de c/in*er e cimento

Bone
Branco, com pah preta

por si detida;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presiden e 

da Republics, nos termos do artigo 137? da Constitute da 

Republics de Angola, e do n.° 1 do artigo 111.° do Codigo 

Mineiro, determine:
artigo i.° 
(Aprova^ao)

E aprovada a concessao de direitos mineiros relativa a 

explora?So de gesso, na Comuna do Dombe Grande, Mumcipio 
da Baia Farta, Provincia de Benguela, na area de concessao 

definida pelo n.° I do artigo 3.° deste Despacho.
Emblema

Fundo a preto com ancora a dourado

Francalete 
Em cordao dourado

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos. la9a° aplicivel.

ARTIGO 2.°
(Dura^ao)

Os direitos mineiros atribuidos ao abrigo do presente 
Despacho tern a dura?2o inicial de cinco anos prorrogave* 

por periodos de igual dura?ao em fun<?2o do que se mostre 
necessario para o integral aproveitamento econdmico da 

mina, sob a conditio de o seu titular cumprir o disposto 
nos artigos 140.° e 141do Cddigo Mineiro e demais legis-

ARTIGO 3.°

MINISTER10 DA GEOLOGIA E MINAS
(Dcmarcafao mincira)

1. A area da concessao tern uma extensao de 303,4 hectares,

Despacho n.° 154/16 
de 19 de Abril

A implementa$ao do Programa de Diversifica?ao da 
Industria Mineira constitui um dos instrumentos operatives 
do Programa de Govema?ao ate 2017, estando entre os seus 
objectives a intensifica?ao da actividade de prospec$So e 
explora^o de minerais, envolvendo tanto o sector publico 
como o sector privado da nossa economia;

NSo obstante estar em curso a implementasSo desse 
Programa e prever-se maior aproveitamento efectivo do 
potential mineiro do Pais, como resultado do PLANAGEO, 
a reduce das receitas do Estado como consequencia da 
deteriorate das condi^des intemacionais do principal produto

limitada pelas seguintes coordenadas geogr&ficas.

Vertices Latitude Longitude

A 12° 48’38.00” 13’13’53.00”

B 12’48’ 23.00” 13’ 13’ 58.00”

C 12’48’ 11.00” 13° 13’46.00”

D 12’47’54.00” 13° 14’ 11.00”

E 12’48’ 8.00” 13’ 13’20.00"

F 12’47’12.00” 13° 15’ 10-00”

G 12’47’22.00” 13’ 15’ 10.00"

H 12’48’12.00” 13° 15’2.00"

I 12’48’8.00” 13’ 14’38.00"

J 12’47’33.00” 13*14’46.00”

K 12’47’29.00” 13° 14’31.00"

L 12’48’51.00” 13’ 14’ 10.00"
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2. Tratando-se de explora^ao, a area referida no numero 
anterior deve ser ajustada em fun?ao do estabelecido na 
alinea i) do artigo 93.°, n.° 3 do artigo 125.° e 147.°, todos 
do Codigo Mineiro, num raio de ate 5km, nos termos do 

artigo 202.° do Codigo Mineiro.
ARTIGO 4.°

(Relatorios da actividade)

1. O titular de direitos mineiros concedidos ao abrigo 
deste Despacho fica obrigado a remeter periodicamente ao 
Ministerio deTutela e as Direc?3es Provinciais dos Govemos 
Provincials que respondem pela Area de Geologia e Minas 
as infbrmasoes economicas e dados tecnicos relevantes sobre 
a sua actividade, conforme dispoe o artigo 151.° do Codigo 
Mineiro, bem como a apresentar outros relatorios periodicos 
exigidos por lei.

2. Os relatorios referidos no numero anterior incluem uma 
describe detalhada da execu^ao dos instrumentos de gestdo 
ambiental aprovados no quadro do presente investimento 
mineiro, devendo o mesmo ser acompanhado dos elementos 
demonstratives que forem julgados necessaries pela Direc^o 
Nacional do Ambiente e Seguran?a do Ministerio da Geologia 

e Minas.
ARTIGO 5.°

(Emissao do Titulo de Explora^ao)

Sem prejuizo do referido no n.° 2 do artigo 3.° do presente 
Despacho, a Direc^ao Nacional de Licenciamento e Cadastro 
Mineiro fica desde ja autorizada a emitiro Titulo de Explora?ao, 
nos moldes aplicaveis aos minerals industrials.

ARTIGO 6.°
(Providcncias junto de outras institutes)

Os orgaos competentes do Ministerio da Geologia e Minas 
devem prestar o seu apoio institucional nos termos previstos 
na lei, designadamente junto dos orgaos relacionados com o 
investimento privado em ordem a obter as licen^as e autoriza- 
?6es que o titular dos direitos mineiros concedidos ao abrigo 
do presente Despacho possa usufruir das prerrogativas legais 
pre vistas no Codigo Mineiro e demais legislate aplicavel.

ARTIGO 7.°
(Legislate mineira)

O titular dos direitos mineiros obriga-se as disposi?6es do 
Codigo Mineiro e demais disposi?6es legais e regulamentares 
aplicaveis a actividade geologico-mineira.

ARTIGO 8.° 
(Duvidas e omissdes)

As duvidas e omissdes que resultarem da interpreta93o e 
aplica^clo do presente Diploma sSo resolvidas pelo Ministro 

da Geologia e Minas.

ARTIGO 9.° 
(Entrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua publica?ao.

Publique-se.

Luanda, aos 7 de Abril de 2016.
O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Queiroz.

Despacho n.° 155/16 
de 19 de Abril

A implementa?ao do Programa de Diversifica?ao da 

Industria Mineira constitui urn dos instrumentos operatives 

do Programa de Govema^ao atd 2017, estando entre os seus 
objectives a intensify© da actividade de prospec<?ao e 
explora?ao de minerals, envolvendo tanto o sector publico 

como o sector privado da nossa economia;
N3o obstante estar em curso a implementasao desse 

Programa e prever-se maior aproveitamento efectivo do 
potencial mineiro do Pais, como resulted© do PLANAGEO, 
a redu$ao das receitas do Estado como consequencia da 

deteriora?ao das condi?oes intemacionais do principal pro- 
duto de exporta^ao do Pais implicam que o Sector Mineiro 

N3o Petrolifero acelere o surgimento de novas minas com 
base na informa?ao geoldgica ja conhecida, sem prejuizo da 

melhoria do ambiente institucional e tecnico destinado a que 
o PLANAGEO venha a resultar em projectos mineiros de 

caracter estruturante;
Tendo em conta que, cumprindo com o estabelecido nas 

disposi^Ses combinadas da na alinea b) do n.° 1 do artigo 97. e 

do artigo 100.°, ambos do Codigo Mineiro, a CNA Cimentos 
Nacionais de Angola requereu a outorga dos direitos de 
explorapao industrial gesso destinado ao abastecimento de 

matdria-prima para a fabrica de produce de clinker e cimento 

por si detida;
Em conformidade com os poderes delegados pelo President© 

da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui?3o da 

Republica de Angola, e do n.° 1 do artigo 111.° do Codigo 

Mineiro, determine:
ARTIGO l.° 
(Aprova?3o)

E aprovada a concessao de direitos mineiros relativa a 

explora?ao de gesso, na Comuna do Dombe Grande, Municipio 

da Baia Farta, Provincia de Benguela, na drea de concessao 

definida pelo n.° 1 do artigo 3.° deste Despacho.

ARTIGO 2.° 
(Durazo)

Os direitos mineiros atribuidos ao abrigo do presente 
Despacho tern a dura?5o iniciai de cinco anos prorrogaveis 

por periodos de igual dura^So em fun?ao do que se mostre 
necessario para o integral aproveitamento economico da 
mina, sob a condi55o de o seu titular cumprir o disposto 
nos artigos 140 ’ e 141.° do Cddigo Mineiro e demais legis- 

la^do aplicdvel.
artigo 3.”

(Demarcate mineira)

l.Aarea  da concessao tem tuna extens3ode313,3 hectares, 

limitada pelas seguintes coordenadas geograftcas:
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J t: Voices

A

B

C

D

Latitude

12° 50’9.00”

12° 50’ 57.00”

12’50’47.00”

12’50’ 57.00”

Longitude

13’ 12’50.00”

13* 13’ 10.00”

13° 13’ 16.00”

13’13’20.00”

i area referida no numero
2. Tratando-se de expo do estabeiecido na

anterior deve ser ajus d° * 147todos

artigo 202.° do Codigo Mineiro.

ARTIGO 4.° 
(Relatdrios da actividade)

1 O titular de direitos mineiros concedidos ao abrigo 

deste Despacho fica obrigado a remeter periodicamente ao 

Ministerio deTutela e as Directs.Provincials dos Govemos 

Provincials que respondent pela Area de Geologia e Minas 

as informaijoes economicas e dados tecnicos relevantes sobre 

a sua actividade, conforme dispoe o artigo 151.° do Cddigo 

Mineiro, bem como a apresentar outros relatorios periodicos

exigidos por lei.
2. Os relatorios referidos no numero anterior incluem uma 

descri^ao detalhada da execu?ao dos instrumentos de gestao 

ambiental aprovados no quadro do presente investimento 

mineiro, devendo o mesmo ser acompanhado dos elementos 

demonstratives que forem julgados necessaries pela Direc?ao 

Nacional do Ambiente e Seguran?a do Ministerio da Geologia 

e Minas.

--------------------------------------------------

ARTIGO 5 • 
(EmissaodoTitulodeExph,

Sem prejuizo do referido no n.° 2 do • 
Despacho, a Direc<?ao Nacional de Licen^'80 3-’do Pus. 

Mineiro fica desde ja autorizada a emitiroTitm ent° e Ca<)as^ 
nos moldes aplicaveis aos minerais indus^^1’^

ARTIGO 6’
(Providcncias junto do outras institui?5cs)

Os orgaos competentes do Ministerio da Geol 
devem prestar o seu apoio institutional nos tern 
na lei, designadamente junto dos orgSos relation 
investimento privado em ordem a obter as licencas *’ 
?3es que o titular dos direitos mineiros concedidosao'ab^ 

do presente Despacho possa usufruir das prerrogativasV^ 

previstas no Codigo Mineiro e detnais legislate apliti^

ARTIGO 7.’
(Legislate mineira)

O titular dos direitos mineiros obriga-se as disposes do 

Codigo Mineiro e demais disposi?6es legaiseregulamentares 

aplicaveis a actividade geologico-mineira.

ARTIGO 8.°
(Duvidas e omissdes)

As duvidas e omissdes que resultarem da interpret^e 
aplica^So do presente Diploma sao resolvidas pelo Ministro 

da Geologia e Minas.

ARTIGO 9.°
(Entrada em vigor)

O presente Despacho entra em vigor na data da sua public^ 

Publique-se.

Luanda, aos 7 de Abri 1 de 2016.
O Ministro, Francisco Manuel Monteiro de Que™-

O. E. 474 - 4/62 - 80 ex. - I.N.-E.P. - 2016


