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Ministerio da Industrie

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

Despacho n.° 159/16:
Fixa a quota zero para a exports?So da sucata para o ano econdmico 2016.

Ministerio do Ambiente
Aprova sob regime contralual, o Projecto de Investimento Privado 

denonrinado «ENERGITEC — Cont adores de Energia, Limitadan, no 

valor em USD 15.350.000,00, bem como o Contrato de Investimento, 
eautoriza o Director da UnidadeTecnica para o Investimento Privado 
a aprovar o alargamcuto do objecto do Contrato de Investimento que 
o Projecto neccssitar no quadro do seu continue desenvolvimento.

Despacho Presidential n.° 49/16:

Autoriza o Ministro das Finan (as a enquadrar nas facilidades de Credito do 
COMMERZBANK o contrato celebrado entre o Ministerio da Saude e 
a OSA, Limitada, no valor de Kz 5.982.690.000,67 paraAquisi(3o e 
Instala?ao de 17 Unidades Gcradoras de Gases Medicinais cm Hospitals 
Provincials do Pais e a criar as condif oes para a cxecu^ao do niesmo.

Despacho Presidencial n.° 50/16:

Autoriza a abertura do proccdimcnto de negotiate c aprova o programs 
de procediincnto relative aos Projectos de Cons(ru(So de Escolas 
de Forma^ao de Profcssores e Institutes Mcdios Politecnicos cm 
Municipios de varias Provincias do Pais, de Conchisao da Constnifao 
de uma Escola Primaria cmCacongo c dcRcabilita^Ho c AmpliafRo do 
Magistcrio Primario Amor do Povo, cria a ComissSo de avaliafflo do 
Procediniento de Negociafao para Avalia(3o dos rcferidos Projectos.

Despacho Presidential n.° 51/16:
Autoriza o Ministro das Fin an? as a enquadrar nas facilidades de Credito 

da Socictc Generate o contrato entre oMinisterio daSaudcea Society 
Fran?aise de Equipcments HopitaliersZS.F.EH, a OSA, Limitada, no 

valor de Euros 59.890.912.00, para Aquisif 3o de Mcios Tecnicos 
para a extensilo nacional da assistencia pre-hospitalar do Institute 

Nacional de Emergincias Medicos (INEMA) e outros meios para o 

Servian Nacional de Saude.

Ministerios do Interior,
da Agriculture e dos Transportes

Decreto Executive Coitfunto n.° 199/16: *„_„mvincial da
Aprova os requisites de seguranca para o transporte mtra-provinc 

madcira em tore e inter-provincial da madeira scira a.

Despacho n.° 160/16:
Proibc a exp lore? §o. transportee comcrcializaf So daMakakatanas Areas 

protegidas de Angola.

Ministerio do Ensino Superior
Despacho n.° 161/16:

Subdelega plenospodercs a Augusto NetoTomas, Director do Gabincte 
de Rccursos Humanos para representor cstc Ministerio no acto de 
assinatura dos Contratos de Trabalho por tempo determinado

PRESIDENTE DA REPUBLICA

Despacho Presidencial n.° 48/16
de 22 de Abril

Considerando que no ambito dos esforf os para o desen
volvimento do Pais o Govemo da Republica de Angola esta 

anpenhado em promover Projectos de favestimentos que 
visam a prossecutfo de objectives economicos e sociats de 

interesse publico, nomeadamente a melhoria do beni-estar 

das populates e o amuaito do emprego;
Tendo em conta que a Investidora Interna, «ENERGITEC 

— Contadores de Eneigia, Limitada», pretende implements' 
um Projecto de Investimento Privado que consisted concept 

e desenvolvimento de uma unidade fabril vocacionada amon- 
tagem e fabrico de contadores deenergia electnca, locahzado 

na Provincia de Luanda. Zona de Desenvolvimento A.
O Presidente da Republica detennina. nos tamos da 

alinea d) do artigo 120? e do n? 5 do arttgo 125 «nb<* 

a cons ituitKo da RepUbUca de Angola, conjugados com 
o^rtgo^S? da Lein.014/15, de 11 de Agosto, osegumte.

http://www.iniprcnsanacional.gov.ao


1574 2^2^REPOblica
1 ’—E nprovndo, sob o regime contratuol, o Projects de 

Investimaito Privado da»minado«ENERGriEC—Contadores 

deBiagia, Limitada», no valor em USD 15350.000,00 (quinze 

miDices etrezentos e cinquenta mil ddlares dos Estados Unidos 

da America), bcm como o Contrato de Investimento anexo ao 

presente Diploma e que dele e parte integrante.
2. °—e autorizado o Director da UnidadeTecnica para o 

Investimento Privado a aprovar o alargamento do objecto do 

Contrato de Investimento que o Projecto ncccssitar no quadro 

do seu continue desenvolvimento.
3. °—As duvidas e omissbes resultantes da interpreta^ao 

e aplica^ao do presente Despacho Presidencial sao resolvidas 

pelo Presidente da Republica.
4. ° — O presente Despacho Presidencial entra em vigor 

na data da sua publica^ao.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Abril de 2016.

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos.

CONTRATO DE INVESTIMENTO PRIVADO

Entre:

O Estado da Republica dc Angola, representado pela 
Unidade Tecnica para o Investimento Privado, adiantedesignada 
abreviadamente por «U.T.I.P.», can sede na Rua Kwatmne 

N’Kiumah, n.° 8, l.° andar, Maianga, neste acto represen- 
lada por Ernesto Manuel Norbeito Garcia, na qualidade de 
Director, compoderes delegadospara tai, nos termos don.01 
do artigo 46.° da Lei n.° 14/15 (Lei do InvestimentoPrivado) 
combmado comon.°2 do artigo 21° do Decreto Presidencial 

j de 30 de Selanbro ‘ (lue aPrwa o Regulamento 
o ocedimento para a Realiza?ao do Investimento Privado 

( oravante abreviadamente designados pa Estado e U.T.I.P.);

ENERGITEC—Ccntadores de Energia, Limitada, pessoa 
colediva de direito angolano, entidade residente cambial 

eZJaiT COm Sede social na Zona Economica 
Espeaal Luanda/Bengo, Provincia de Luanda, Lote 91 

Quathmte 1, Estrada de Catete, Km 28, Municipio de Vtana

s3o designados como Partes “ COnjunta,nente

Considerando que:

* Nos termos do disposto no a° 1 do artigo 22 • do 

a u^residencialn-° 185/15, de 2 de Outubro, 
’ U.T.I.P. e o oigao do Estado encamegue pela 

aprecia?a0, avaliatfo e neaociarSn .
rern««^ negoc,a9aoPara posterior 
Poder P Pr0CeSS° Para ap,wa?a° do Titular do
^Execut.vo.dosProjectosdelnveaHmento

cujo contravalor cm Kxvanzas scj„ dc mn „ 

superior a USD 10.000.000,00 (dez 

ddlares dos Estados Unidos da America)-

b) A Investidora pretende implementar um Pr 

jeclo de Investimento no Sector da h.dfe 
Transfonnadora; a

c) E intent3o do Estado apoiar o Projecto de Investi 

mento da Investidora e e inten?ao desta cumprh- 

can todas as obl igates deconentes do Contrato 

dc Investimento c da lei.

As Partes, motivadas pelo proposito da concretiza^ao do 

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

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

presente Contrato dc Investimento, que sc regepelo disposto 
na Lei do Investimento Privado, seu regulamento e pelas 

clausulas seguintes:

CLAUSULA l.a 
(Definifocs)

1 Para efeitos do presente Contrato de Investimento, salvo 

se sentido diverse resultar do seu contexto, as defini^oes abaixo 
reproduzidas tem o significado que a seguir Dies e atribuido:

a) Cldusidas: disposi^des deste Contrato de Investi-

mento, excluindo os considerandos;
b) Contrato de Investunento'. o presente Contrato de

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

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

de Agosto;
e) Lei da Arbitrage™ Voluntaria. Lei n ° 16z03, de 25

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

Privado.
2. Para alem das defini^ces constantes do numero anteiior, 

sempre que o Contrato de Investimento utilizar as defini?065 
previstas no artigo 4.° da Lei do Investimento Privado, esta& 

tem o significado previsto na referida lei.

CLAUSULA 2?
(Natureza e objecto do Contrato)

1. O presente Contrato de Investimento tem natu

reza administrativa. „
2. OpresenteContrato tem como objectoa concepf'°0 

desenvolvimento de uma unidade fabril vocacionada ao rl 

cmontagem de contadores de eneigia elcctrica.

CLAUSULA 3? ,
(LocalizafSo do Investimento, regime juridico dos * 

L O Projecto de Investimento esta localizadonaPi0^ 

de Luanda, Zona de Desenvolvimento A, n°s je 
disposto na alinea a) do artigo 35.° da Lein.° 14/15, e 

Agosto (Lei do Investimento Privado). caf a0
2. O regime juridico dos bens a adquinte a a 

presente Proj ecto de Investimento e o de proprieda e p 

da Investidora.
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CLAUSULA 4.’
(Objectives do Projecto de Investimento) 

presente Investimento, a Investidora pretende
C°^o° seguintes objectives:

Construct) de infra-estruturas economicas, tais 
como edificios, instances, armazens, escritorios 
e outros equipamentos para os processes tecnicos 
nonegocioproposto;

y Introdu^ao de equipamentos, maquinarias e acessorios 

necessarios ao processo produtivo e administrative 
do empreendimento;

c) Implunenta^ao do programa de treinamento da for? a
de trabalho nacional;

d) Testes e comissionamento dos equipamentos e
maquinarias.

CLAUSULA 5.’
(Condifoes de explorafao e gestao do empreendimento)

Acxploracao c a gestao do Projecto saofeitas dircctamentc 

pela Investidora.

CLAUSULA 6.’
(Sociedade Veiculo do Investimento)

Para a implementagao do Projecto de Investimento, 
a Sociedade Veiculo e a ENTERGTTEC — Contadores de 

| Eueigia,Limitada.

CLAUSULA 7.a
(Prazo de vigenciado Contrato)

0 presente Contrato de Investimento vigora por 

tempo indetenninado.

CLAUSULA 8?
(Montante e formas de realizaf ao do Investimento)

1- 0 valor global do Investinicnlo e de USD 15.350.000,00 
(quinze milhoes e trezentos ecinquenta mil dolares dosEstados 
^nidos da America).

2.0 valor do Investimento acima referenciado erealizado 

llOs termos das alineas a) e c) do artigo 14.° da Lei n.° 14/15, 
de 11 de Agosto, sendo:

a) USD 6.450.000,00 (seis milhoes, quatrocentos e
cinquenta mil dolares dos Estados da Uni os 
America), atraves da aloca^ao de fimdos propnos;

b) USD 8.900.000,00 (oito milhoes e novecentos ini
dolares dos Estados Unidos da America) atraves 
aloca^ao de maquinas, equipamentos, acessor 

e outros meios fixos corporeos.
^•A Investidora. no quadro do desenvolvimento o 

e das necessidades do mercado, pode, nos tainos ’ 
s°licitar junto da U.T.I.P. aumentos do valor deI1IJe,S 
c°m vista a realiza^ao com exito das suas activi a

CLAUSULA 9?
(Operafoes de Investimento)

Para efeitos do presente Contrato, s3o op f 

nvestimento Interno as constantes das a ine d nente: 
13.° da Lein.® 14/15, de 11 deAgosto

a) UtilizafSo demoeda naciona a nacional;

conversivel domiciliada a
b) Aquisi^o de maquinas e equipamen

CLAUSULA 10.'
(Fonna de financwmento do Investimento)

0 valor global do Investimento e fmanciado integrahnente 

atraves de fimdos prdprios internes da Investidora

CLAUSULA IL*
(Programa de implementa^o e desenvotoimento do Projecto)

1. A implementagao do Projecto e feita conforme o 

Cronograma de Implementa^o e Execu^o 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 actuate das entidades publicas cnvolvidas na execugao 

do Projecto.

CLAUSULA ll1
(Forf a de trabalho e piano de fonnafao)

1. O Projecto preve a cria^ao de 500postos de trabalho 

dircctos, sendo 437 dcstes postos ocupadosportrabalhadores 

nacionais e 63 por trabalhadores estrangeiros.
2. A Investidora obriga-se a cumprir as normas previstas 

no Decreto n° 5/95, de 7 de Abril (Sobre o Emprego de 

Trabalhadores Estrangeiros Nao Residentes e de Forf a de 

Trabalho Nacional Qualificada no Sector Empresarial) e a 

cumprir oPlano de Fonnafao da MSo-de-Obra Nacional, asson 
como o Plano de Substitnif ao da Miio-de-Obra Estrangeua pela 

Nacional que constituent os Anexos H e HI. respectivamente, 

do presente Contrato de Investimento.
3. Alnvestidora deveainda celebraremanteractualizados o>

Contratos de Seguro Contra Acidentes deTbabalhcDoenfas 
M^«*«****£ 

ecolaborarcomoInstitutoNacionaldeEmpregoeFonmfao 

Profissional (INEFOP) no processo de recrutam ,

e formaf Ho profissional dos trabalhadores.

CLAUSULA 13/

O tap.cl. d°

a populafao, deSemprego
c) Contribuir para a re uf 437

no mercado ,iacl0“ cidadaos nacio-

ban-estar da populaf8o-
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CLAUSULA 11?

(Imp act e ambienlal)

A Investidora obriga-se a implementai* o Projecto de 

Investimento em conformidade com a legislate ambiental 

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

a) Salvaguardar um adequado tratamento em materia

deruidos, gases, fiunos, poeiras, gestao de resi

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

residues solidos;
c) Participar ao Ministerio do Ambiente quaisquer

ocorrencias andmalas de natureza poluente ou 

com efeitos negatives sobre o meio ambiente.

CLAUSULA. 15/
(Incendvos fiscals)

Nos termos da Lei n.014/15, de 11 de Agosto, o Projecto 

beneficia dos seguintes incentives fiscais;

a) Redu?aode 37,5% do pagamento do Imposto Indus

trial por um periodo de 6 (seis) anos;

b) Redu?3o de 37,5% do pagamento do Imposto sobre

a Aplica?ao de Capitais por um periodo de 

6 (seis) anos;

c) Redufao de 37,5% do pagamento do Imposto de Sisa

pela aquisi^ao de terrenos e imoveis adstritos ao 

Projecto por um periodo de 6 (seis) anos.

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 tributa?ao previsto na Pauta 

Aduaneira dos Direitos de Impoita?ao e Exp ort a? a o.

CLAUSULA 17?
(Apoio institutional do Estado)

As institutes prtblicas angolanas, de acordo com as suas 

competencias enoalcance do interesse socioeconomico do 

Projecto, comprometem-se no seguinte:

U.T.I.P. — apoiar o relacionamento da Investidora 

corn os demais organismos, sempre que neces- 

sario, a fim de auxiliary emissao de licenfas e 

outros docuuentos necessarios A implemeniayao 
do Projecto dentro dos prazos aprovados-

* M“i0 da e Aguas: proceder ao licen- 

ciamento da actividade e facilitar as condi?3es 

que garantan o equillbrio funcional do Projecto 
ci Mm^odalnddstria: apoiar naeinissao de licen^ 

necessmias ao exercicio da actividade industrial; 

'Steno da Administrate Riblica, Trabalho e 

^Socia1_apoiarasic?6esde 

eaieahzatodeestigiosprofissionais.

CLAUSULA 18?
(iVlecanisinos de acompanliainento do Projecto de Invest’

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

Decreto Residential n.’ 182/15, de 30 de Setenibro’a UT 
procede ao acompanhamento efiscalizapao do Pro' 
Investimento objecto do presente Contrato, semprejuizV" 

entidades ptiblicas procederem, nos tennos e fonna legahna / 
previstos, a fiscalizapao sectorial coirente. ” "e

2. A Investidora deve elaborar, trimestralmente, orelatorio 

de implementapao e desenvolvimento do Investimento, atravfe 
defonnularioproprio a enviar, depreferenciaelectronic’amente 

a U.T.I.P.
3. Orelatorioacima mencionado deveserremetidoaUTT P 

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

CLAUSULA 19.1
(Notifica^Ors e conmnicaf Oes)

1. Todas as notifica?6es 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 endere?os:

a) Pai a a U.T.I.P.:

Rua KwainmeN’Krumah, Edificion.0 8, l.° andar, 
Distrito Urbano da Maianga; Luanda-Angola; 

Tel.: 923 876 914.

b) Para a Investidora:
Estrada de Catete, Km 28, Zona Economica 

Especial, Viana, l.° Quadrante, Municipio de 

Viana, Luanda, Angola;

Tel.: 931 826 885.
2. Qualquer altera?ao aos endere?os acima indicados deve 

ser prontamente comunicada, por escrito, a outra Parte.

CLAUSULA 20?
(Estabilidade do Contrato deInvestimento)

1. O disposto no presente Contrato de Investimento 
foi estabelecido com base em detenninadas circunstancias 

econoinicas, tecnicas e operacionais existentes em Ango
a presente data. Caso ocorra uma altera?3o das refen a* 
circunstancias, que provoque uma inodifica?ao do equilib1 

contratuai existente, as Partes comprometem-se a tomai > 

medidas necessarias a pronta reposi?ao do referido equi i 
e a nao tentar qualquer beneficio ou vantagem dessa s^iay

2. Verificando-se a altera? ao das circunstancias i
no numero anterior, as Partes podem solicitai a ie^ 
ou modifica?ao dos termos do Contrato ou a adopt3 
qualquer outra medida apropriada, com vista a ieposit3 

equilibrio contratuai.
3. Qualquer altera?ao do objecto do Contrato resu tan^ 

modifica^ao do Projecto de Investimento ou da srtua 

Investidora deve sei* comunicada de acordo com o P1 

Contrato e demais legisla?3o em vigor em Ang°^a- jvaC|o
4. No caso dos bens objecto de Invest^nent°.(|^inente 

serem expropriados por motives ponderosos e devi 

justificados de interesse publico, o Estado assegura 
mento de uina indemniza?ao justa, pronta e efecti
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tc c dctcnninado de acordo com as regras de dircito 

"veis nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 20.° da 
[S14/15’deI1 deAg0Sta

CLAUSULA 21.’
(Deveres e dire it os da Inveslidvra)

1. A Investidora, no ambito do presente Contrato de 

juvestiinento, compromete-se a cumprir com os deveres 

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

14/15, de 11 de Agosto, no sen regulamento e demais 

legislate aplica vet, bem como os compromissos contratuais, 

aijeitando-se as penalidades nela previstas.

2. A Investidora obriga-se ainda a:

a) Respeitar os prazos fixados para a realiza^o dos

capitals e consequente implementa?ao do Projecto 

de Investimento;

b) Promover a forma?ao e enquadramento da mao-de-

-obra nacional ea angolaniza?ao progressiva dos 

quadros de direc?ao e chefia;

c) Nao praticar, por ac?aoou omissao, quaisquer actos

quo configurcm discrimina?ao, nao fomentando 

factores de exclusao em razao do salario ou da 

condi?ao social entre trabalhadores nacionais 

e estrangeiros, devendo atribuir aos angolanos 

categorias ocupacionais, salaries e regalias sociais 
iguais as dos sens homologos expatriados dcigual 

nivel on gran academico e qualifica?ao tecnica e 

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

bui?6es legahnente devidas;

Constituir fimdos e rcservas e fazer provisoes nos 

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

estabelec idas por lei;
& Respeitar as nonnas relativas a defesa do meio 

ambiente, nos termos da legislate em vigor;

h) Respeitar as normas relativas a higiene, protec?ao e 
seguranca no trabalho, contra doen?as profissionais, 

acidentes de trabalho e outras eventualidades pie- 

vistas na legislate laboral;
0 Contra tai’ e manter actualizados os seguros contra 

acidentes de trabalho e doenyas profissionais dos 

trabalhadores;
J) Contratai’ e manter actualizados os seguios de les 

ponsabilidade civil por danos a teiceiios ou ao 

meio ambiente.
3- Seni prejuizo dos direitos estabelecidos no presei 
Strato, a Investidora goza ainda dos seguintes diieitos.

fl) Total protec?3o e respeito pelo sigilo piofissi 

bancario e comercial; .
b) Pi’otec?ao da propriedade industrial e so re 

as suas cria?6es intelectuais.

CLAUSULA 22.’
(Transgressoes e penalizes,,)

l.Noainbito deste Contrato de Investimento. san prejuizo 
do disposto em outros diplomas, em materia delnveiimento 

puvado, constituem transgressfies os seguintes actos:

a) O uso de recursos provenientes do exterior para 

finahdades diversas daquelas para as quais foram 

autorizadas;
b) A pratica de factura?ao que permita a saida de 

capitals ou iluda as obriga?oes a que a empresa 

ou associate esteja sujeita, designadamente as 
de caracter fiscal;

c) A falta de execu?ao das ac?oes de forma?ao ou a 

nao substitui?ao de trabalhadores estrangeiros por 

nacionais nas condipScs c prazos estabelecidos 

nos respectivos Pianos, que constituem anexos 
ao presente Contrato de Investimento;

d) A falta de execu?ao injustificada do Investimento 

nos prazos acordados;
e) A falta de infonnapao anual a U.T.I J*., enquanto digao 

responsavel pela fiscaliza?3o do Investimento;
f) A falsificapao de mercadorias e prestap ao de falsas 

declarapoes;
g) A sobrcfacturapao dos prepos de maquinas e equi

pamentos importados ao abrigo do Investimento 

autoiizado.
2. Sem prejuizo de outras penalidades especialmente 

previstas por lei, as transgressOes mencionadas no niimero 

anterior sao passiveis das seguintes penaliza?oes:
fl) Multa, no valor conespondente em Kwanzas, que 

varia entre Kz: 1.000.000,00 (inn milhao de Kwan
zas) e Kz: 50.000.000,00 (cinquenta miUides de 
Kwanzas), sendo o valor minimo eo valor miximo 
elevados para o triplo em caso de reincidencia;

b) Perda dos beneficios e incentives fiscais e outras

facilidades concedidas;
c) Revogapao da autoriza^Ho do Investimento.

CLAUSULA 23. ‘
(mcumprimenlo. corrwUvxs e proviso™)

1. No ambito da «ecufao e implementofSodo ftojwto de 

weaimaito,sempmqueoD^

e Fiscalizayao da U. . • • deve adopter medidas

Investimmto, a U.T.I.R q riscode inamprunento
medidas provisos, para nos tennos d0
ou de nao impJ«»e»“fao doIaVeStlff 

cronograma aprovado.
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3 Tantonocasodc ndop^o de medidas convcttvas, quanto 

n0 caso das medidas provisdrias. deve ser ctunpndo o prazo 
a estabelecerpela U.T.I.P., nos tennos don. 3 do artigo 34. 

do Regulamento da Lei do Investimento Privado.

CLAUSULA 24/ 
(Forca maior)

1. E considerado caso de forfa maior, para efeitos do 

presente Contrato, toda e qualquer circunstancia ou aeon- 

tecimento irresistivel que esteja fora do controlo da Parte 
afectada e sem caracter exaustivo, nomeadamente catash ofes 

naturais, tais comofuracdes, inundates, incendios, tremores 

de tena, ciclones, raios ou subversao, hostilidade ou invasao, 
sabotaged), disturbios civis egreves ou paralisaqoes 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 foi\a maior e, se for o caso, as medidas 

que pretende por em piatica a fun de remover ou minorar o 

impacto do referido evento.
3. Se em virtude da sua dura?ao prolongada ou circuns- 

tancial, a situaf ao de for^a maior provocar tuna alterasao do 

equilibriocontratual inicial deste Contrato, deve-seproceder 
ao restab elecimento desse equilibrio.

clAusula 25/ 
(Boa-Fe)

As Partes obrigam-se a actuarno ambito do presente Contrato, 
deacordocom os ditames da boa-fe e anao exercer qualquer 

direito ou faculdade de modo abusivo ou injustificadamente 

oneroso para a outra Parte.

CLAUSULA 26/ 
(Rtsolucao de litigios)

1. Quaisquer litigios ou divergencias relatives a validade, 
inteipreta^ao, cumprimento, altera^ao ou vigencia do presente 

Contrato, bem como sobre a interpreta?ao e aplicaqSo de 
quaisquer leis, decretos. regulameatos ou decisoes can impacto 
sobre o mesmo, que suijam entre o Estado e a Investidora, 

e submetido a arbitrageur, de acordo com o estabelecido na 
Lei sobre a Arbitragein.

2.0 Tribunal Arbitral e composto por 3 (tres) arbitros, um 
nomeado pela Requerente, outro pela Requerida e o terceiro 
que desempenha as fences de aAitro-presidente escolhido de 

comum acordo, pelos aibitros que a Requerente e a Requerida 
tenliam designado.

3.0 Tribunal Arbitral fonciona em Luanda, Angola, e 
decide segundo a lei angolana.

4. A arbitrage™ e conduzida em lingua portuguesa. 

CLAUSULA 27/
(Lei aplicavel) 

men^r^0^11'13 ki*Mesignada. 
ZtCOmtHMj',r|eSt,n-e,if0^iV3<’0ereS*)eCtiVOre®ll’!’n1en‘0’ 
bem como pela demais legislate sobre a materia, em vigor.

CLAUSULA 28/ 
(Entrada em vigor) 

o presente Contrato entra em vi8or na data da sua assinatura

CLAUSULA 29.’
(Lingua do Contrato e exemplars)

As Partes acordam que toda a documenta?ao que as n 

venhain a trocar no ambito deste Contrato deve estar em k 
portuguesa e em 3 (tres) exemplares com igual teor e efdto 
juridico, sendo 1 (tun) para a U.T.I.P., outropara a InvesUdT 

e o terceiro para a Imprensa Nacional. n

CLAUSULA 30?
(Documentos contratuais)

1.0 presente Contrato de Investimento com os seus Anexos 
e o CRIP — Certificado de Registo de Investidor Privado 
contcm lodos os direitos e obl igates assumidas pelas Paries 
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 escritos, 
de sentido diverso.

2 Qualquer altera^ao ao Contrato de Investimento e aos 
seus Anexos, para ser valida, deve cons tar de documento 

escrito e assinado pelas Partes.
3. Em caso de litigio on diveigencia de interp reta^ao, os 

Anexos e o CRIP nao podem sei* autonomamente interpretados 
ou invocados entre as Partes ou perante terceiros.

4. Havendo contradi^oes entre o conteudo dos Anexos 
ou do CRIP e o Contrato de Investimento, prevalecem as 

clausulas do Contrato de Investimento.
5. Em caso de incoirec^ao no CRIP, a U.T.I.P. procede a sua 

alteragaoou, em altemativa, a einissao de novo CRIP, apds a 
data da comunica^ao que lhe seja dirigida pela «Investidoia».

CLAUSULA 31?
(Anexob au Contrato)

Sao Anexos ao presente Contrato de Investimento, reset- 

vados as Partes, os seguintes:
a) Anexo I — Cronograma de Implementa^o e

cu?ao do Projecto; .
b) Anexo II — Plano de Formatao da M3o- e

Nacional: nbra
c) Anexo III—Plano de Substitui^o da Mao-de-

Estrangeira pela Nacional. .g
Em fe do que as Paites acordaram, e celebrado opie 

Contrato de Investimento Privado, em Luanda, aos L-

Pela U.T.I.P. — Unidade Tecnica para o Investing10 

Privado, Ernesto Maimel Norberto Garcia.
Pela Investidora, Bruno Pereira de Menezes.

Dcspacho Presidencial n.° 49/16

de 22 de Abril .ectoS
Considerando a necessidade de se implementar ordo 

inscridos no Programa de Inveslimentos Public05 ^iellto 
com a politica de investimento para o desenvo 

economico e social do Pais; • • h de credit0
Havendo necessidade de se inserir nas facilida es _ jeCf0 

do COMMERZBANK o Contrato para a Execuf3o 0 Qgges 
de Aquisi^o e Instala^o de 17 Unidades Geradoias entre
Medicinais em Hospitals Provincials do Pais, cele 

o Ministerio da Saude e a OSA, Limitada;
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Tcndo cm conta que por Despacho de 19 de Agosto de 2013 

0 contrato acima referido foi aprovado e autorizada a 

sua celebra?ao;
0 presidente da Republica detennina, nos tennos da 

alinca d) do aitigo 120.° c do n.° 5 do artigo 125.°, ambos da 
Constituicao da Republica de Angola, o seguinte:

1? — E autorizado o Ministro das Finan?as a enquadrar 
nas facilidades de Credito do COMMERZBANK o Contrato 

celebrado entre o Ministerio da Saude e a OSA, Limitada, 
no valor de Kz: 5.982.690.000.67 (cinco bilioes, novecentos 
e oitenta e dois milhoes, seiscentos e noventa mil Kwanzas 

e sessenta e sete centimes) para a Aquisi?ao e Instala?ao de 

17 Unidadcs Gcradoras de Gases Mcdicinais cm Hospitais 
Provincials do Pais e a criar as condi?6es para a execu?ao 

do niesmo.
2°—As duvidas e omissoes resultantes da interpreta?ao e 

aplicacao do presente Despacho sao rcsol vidas pelo Presidente 
da Republica.

3-° — O presente Diploma entra em vigor na data da 
suapublica^ao.

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Abril de 2016.

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos.

Despacho Presidencial n.° 50/16
de 22 de Abril

Havendo necessidade de se proceder a abertura do 
Procedimento de Negocia?8o, nos tennos do aitigo 37.° da 
Lei n.° 20/10, de 7 Setembro —Lei da Contrata^ao Publica, 

para Projectos de Investimento Publicos relacionados com o 
Sector da Educa?ao;

O Presidente da Republica detennina, nos termos da 
alinea d) do aitigo 120.° e do n° 5 do artigo 125.°, ambos 
da Constituicao da Republica de Angola, conjugados com o 

aitigo 37? e com a alinea a) do n.° 1 do Anexo II da Lei da 
Contratacao Publica, o seguinte:

1? •—E autorizada a abertura do procedimento de nego- 
cia^ao e aprovado o programa de procedimento relativo aos 

Projectos seguintes:
a) Constru^ao da Escola de FormafSo deProfessores

de Caculama;
b) Constru?ao da Escola de Forma?3o de Professores

deLucapa;
c) Construfao da Escola de Fonna?ao de Professores

doMoxico; f r
d) Constru?ao da Escola de Fonna^o de Professes

doUigc;
e) Constru?ao do Institute Medio Politecnico 17

Dezembro em Luanda; . .
J) ConstrufSo do Institute Medio Politecnico 

Cliitembo; t. . .
g) Constnifao dolnstifiitol^do^
h) Construfao do Institute Medio Politecnic 
iiCons^aodoInstitutoMedioPolitecroconoEcimha.

MMio Politecnico no Soy<s 
Zbw° InSti'Ut0 M6di° Po,it~ ™

n) Constnifao do Institute Politecnico de Mavinga;
o) Constn1?ao do Institute Medio Politecnico para o 

Cuito Cuanavale;
p) ConclusSo da Constnifao de uma Escola Primaria 

de 16 Salas em Cacongo;
q) Reabilita?ao e Amplia?ao doMagisterio Primario 

Amor do Povo.
2°—E criada a Comissao de Avaliaf ao do Procedimento 

de Negociafgo para a Avaliafao dos Projectos identificados 

no numero anterior, constituida pelos seguintes membros:
a) Yolanda Giselle Ribeiro Antonio dos Santos, Directors 

Geral-Adjunta da Unidade Tecnica deNegociagao 
(UIN), Presidente da Comissao;

b) Elisabeth Martins, Tecnica da Unidade de Gestao 
da Divida Publica, Membro Efectivo;

Irene Neto Figueiredo, Arquitecta do Ministerio da 

Educa?ao, Membro Efectivo;
Joao Baptista Kavungo, Economists do Ministerio 

da Educa?ao, Membro Efectivo;
e) Gloria Faria, Engenheira Civil do Ministerio do 

Planeamento e do Desenvolvimento Territorial, 

Membro Efectivo;
J) Cicero Mesquita, Arquitecto do Ministerio daEdu- 

ca?ao. Membro Suplente,
g) Witold S elfroneo da Gloria Lumueno, Perito da Uni

dade Tecnica de Negocia?ao, Membro Suplente.

3 ° —A Comissao ora criada rege-se pelo disposto nos 
artigos 42.°, 43.° e 44.° da Lei da Contrata?ao Piiblica.

4 ° — e delegada competencia a Unidade Tecnica de 
Negociaf ao (UTN) para aprovafbo das pef as, verificafSo da 
validade e da legalidade de lodos os ados praticadosno ambito 
do procedimento e nos tennos da Lei da Contrataf 3o Piiblica.

5 »—O Presidente da Comissao de Avaliafao deve reme- 
ter a Unidade Tecnica de NegociajSo o relatorio final para 
condusbo do procedimento referido no numero anterior, apos 

a avaliafao final das candidatures e das propostas.

go__ aComissaoextingue-selogoqueestejacondui o
o Procedimento deNegociafSo.para a qua! foi mad’_

7- — As duvidas e omissdes surgidas da aiterprctaf3oe 
aplicafSo do presente Despacho sSoresolvidas pelo fresidente 

da 8?^?presente Diploma entra em vigor na data da 

sua publica?ao.

Publique-se.

0 Mto,. a.
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Despacho Presidencial n.° 51/16 
de 22 de Abril

Considerando anecessidade dese implementar osprojectos 

inseridos no Programa deInvestimentos Public os de acordo 

cotn a politics de investimento para o desenvolvimento 

economic© e social do Pais;
Havendo necessidade de se inserir nas facilidades de 

credito do Societe Generale o Contrato para a execu^o do 

Projecto de Aquisi^ao de Meios Tecnicos para a extensao 
nacional da assistencia pre-hospitalar do Institute Nacional de 

EmeigenciasMedicas (INEMA) e outros meios para o Servico 

Nacional de Saude celebrado entre o Ministerio da Saude e 
a Societe Fran^aise de Equipements Hopitaliers /S.F.EH, a 

OSA, Limitada;
Tendo em conta que por Despacho de 19 de Agosto 

de 2013 o Contrato acima referido foi aprovado e autorizada 

a sua celebra^ao;
O Presidente da Republica detennina, nos termos da 

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

Constituifao da Republica de Angola, o seguinte:
l.° —E autorizado o Ministro das Finan^as a enqua- 

drarnas facilidades de Credito da Societe Generale o 

Contrato entre Ministerio da Saude e a Societe Fran^aise 
de Equipements Hopitaliers /S.F.E.H, a OSA, Limitada, 
no valor de 59. 890.912.00 (cinquenta e nove milhoes 
oitocentos e noventa mil, novecentos e doze) Euros para 
a Aquisi^ao de Meios Tecnicos para a extensao nacional 
da assistencia pre-hospitalar do Institute Nacional de 
Emergencias Medicas (INEMA) e outros meios para o 
Servigo Nacional de Saude.

2°—As duvidas e omissoes resultantes da interpreta?ao e 
aplicaf ao do presente Diploma sao resolvidas pelo Presidente 
da Republica.

presente Despacho entra imediatamente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 19 de Abril de 2016.

O Presidente da Republica, Jose Eduardo dos Santos.

MINISTERIOS DO INTERIOR, 
DA AGRICULTURA E DOS TRANSPORTES

Decreto Executivo Conjunto n.° 199/16 
de 22 de Abril

Considerando a necessidade de regulamentar e disci-

Republica de Angola ? “ 37' da Constltui?ao da

-ARTIGO 15
(Aprovacao)

Sao aprovados osrequisitos de seguranpa para o transport 

intra-provincial da madeira em toro e inter-provincial da 

madeira serrada constante do anexo, que e parte inteca’ante 

do pres ente Dip loma.

ARTIGO 25
(Proibicao)

1. E proibido o transpose inter-provincial da madeira 

em toro.
2. E proibido o transporte de madeira em toro ou serrada 

em veiculos cuja caixa de caiga seja da tipologiadeplatafbnna, 

sem cscoras laterals (fiieiros) c basculantcs.

ARTIGO 35
(Deslocaliza(ao)

1. As unidades de semi-transfonna^ao de madeira em 
toro existentes a data da publica^ao do presente Diploma fora 
das areas de explora^ao devem ser deslocalizadas para areas 
proximas dos locais de corte.

2. Para o cumprimento do previsto no numero anterior 
e estabelecido o periodo de 360 dias, contado da data da 
publica^ao do presente Diploma, durante o qual os titulares 
de direitos de explora^ao florestal devem criar as conduces 

para o efeito.

ARTIGO 45
(San^oes)

0 nao cumprimento do disposto no presente Diploma 

implica san^oes nos termos da legislate em vigor.

ARTIGO 5.°
(Dini das e omissOes)

As duvidas e omissoes resultantes da inteipreta^ao e 
aplica^ao do presente Diploma sao resolvidas por acto pi opi io 

dos Ministros da Agriculture, do Interior e dos Transportes.

ARTIGO 6.°
(Entrada em vigor)

Este Diploma entra em vigor na data da sua publica^o.

Publique-se.

Luanda, aos 22 de Abril de 2016.
O Ministro do Interior, Angelo de Bonos ffeiga 
O Ministro da Agiicultura, Afonso Pedro Congo .
O Ministro dos Transportes, Augusto do Sho Toiiias

ANEXO
Requisites de seguranca para otranspor e 

inter-provincial da madeira serrada ^ere 
e intra-provincial da madeira em toro a que se i 

o artigo l.° do presente Diploma

1. E considerada madeira em toro, a que se 
sob forma cilindrica ou ligeiramentc oval c *0Ijy° je 

comprimento igual ou superior a 6,50 metros e ial 

corte exigido por lei; vejCulo5
a) A madeira em toro deve ser transportada em 

tecnologicamente adaptados com 
semi-reb oque, com pesos e dimensoes
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de acordo coin as disposi^oes do capitulo II do 

Decreto Presidencial n.° 185/13, de 7 deNovem- 

bro? betn como respeitar as exigencias relativas 

as condi^oes de estiva e aman a?ao constantes do 
Decreto Presidencial n.° 136/10, de 13 de Julho; 

b) Os veiculos para o transporte da madeira em toro 
devem ser de carro^aria aberta e possuir: 

Taipal dianteiro com laigura igual a respective 

caixa de carga, seja ela fixa em chassis-cabine, 
seja em semi-reboque plataforma e com altura 

minima de 50cm.

Cn,nad', d03 to™ deve ter distribute 

^netrtca em re|ataoiilargl|ra da Mixj) de 

vaculo ou semi-reboque, com os toros de maior 

diameho na cainada inferior;

fi A altura maxima da carga nJo deve ultrapassar a 

altura do painel dianteiro do veiculo;

g) Os veiculos adaptados ou alterados para o transporte 

da madeira, devem ser submetidos a competente 

inspeefao de seguranfa, para efeitos de avert*

__  Taipal Dianteiro Escoras Laterals

Sislcmaa de sarilhos (oatracas) ou equivalent*, ajuatavel para 
amarracao de Cintas de Pollster ou Cabos de Ago.

Escoras laterals metalicas (jiieiros), perpendi
culars ao piano do soalho da carrotaria ou do 
estrado do semi-reboque, com altura minima 
de 50cm, reforf ados com sarilhos deamairacao 
ou sistema equivalente, sendo necessarios, no 
minimo, 2 (dois) conjuntospara amaira^o de 
cintas de poliester ou cabos de a^o.

c) A madeira deve ser arrumada no sentido longitudinal 

do veiculo com disposi^ao piramidal.

DISPOSI9AO PIRAMIDAL (TRIANGULAR} DA
MADEIRA EM TORO

Clnta de PcIWeter 
ou Cabo *»

Sistema de sarilhos de amanagi© 
qjuatdvel para amarragfio de cintaa de po 

ou cabos de »$©•

A carga deve estar fixada a canof aria ou ti ailei 

veiculo por cabos de a^o ou cintas de policst , 

com capacidade minima de niptura1 a 
3.000 kg foiva, tencionados por saidhos e 

tema equivalente de ainanafSo ajus ave, 
de OTO.umvetolo 

mento no livrctc do veiculo da sua adaptabilidadc 

para este tipo de transporte.

2. Entende-se por madeira serrada, a resultante directamente 

do desdobramento dos toros, em pe?as cortadas longitu- 

dinalmente por meio de serra, independentemente de suas 

dimensoes, de sec^ao rectangular ouquadrada, classificadas 

na tabela abaixo, ou por outras formas de transfomiagao 

comercialmente aceites.

Tabela: Cassificapao da Madeira Serrada

DescriySn Eqiesaira (cm) Largin (cm)

Tabu a---------------- >25----------- >25
Pronchas----------------- 1,0-4,0-------- >10.0
Vigss----------------- 11.0-20,0

Vigota---------------- <1.0-8.0---------- 8,0 -11.0

Banote— 2,0-4.0--------- 2,0-10,0

Rips----------------------------- <2.0----------- <10.0

a) A madeira seirada deve sei- transported*

Em veiculos chassis-cabine com caixa de canja ou 

semi-reboque aberlos com laipais fiuntel, Iraseii o c 

laterals, sendo 0 taipal frontal com laigura igual a 

respectiva caixa de carga e altura minima de 50cm

Em semi-reboques platafonna equipados com 

escoras (Jueiros) e/ou taipais laterals com

altura minima de 50cm

nal do veiculo com dispose 
paletes ou anbalagens homologada6-

ou semi-reboque.
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c) Quando devidamente estivada. deve ser amarrada de 
fonna transversal por meio decintas depoliester, 
sendo cada cinta de carga minima de 10 tonela- 
das, e tencionadas sem folga por meio de sai i Ihos 
fixadosna carrofaria ou presas nas longarinas dos

Ncstcs tennos, an confonnidadc com os poderes dclc«ado- 
pelo Presidente da Republica, nos tennos do artigo 137* 

da Constituif ao da Republica de Angola, conjugado com 0 

disposto no artigo 2.° do Decreto Presidencial n.° 6/10, de '>4 

de Fevereiro, c artigo 4.° c seguintes do Decreto Executive 
Conjunton.0 30/94. de 14 de Outubro (Aprova 0 Regulamento 

para Exportafao da Sucata), detennina-se:

ARTIGO 1 0
(Fixapio do contingcnte para exp oil a 9 ao)

E fixada a quota zero, para a exportafao da sucata para 0 
ano econdmico 2016.

ARTIGO 2.°
(Dundas e oinissoes)

As duvidas c oinissoes rcsultantcs da interpretafao c 

aplicafao das normas do presente Despacho sao resolvidas 

pelo Ministro da Industria.

ARTIGO 3.°
(Enlrada cm vigor)

O presente Despacho entra em vigorna data da sua publicafao.

Publique-se.

Luanda, aos 24 de Marfo de 2016.

A Ministra, Bernardo Goncalves Martins Henriques da 

Silva

d) As cintas naopodem apresentar cortes longitudinals
ou transversals, assim como costuras desfiadas 
ourompidas.

e) A altura maxima da carga nao deve ultrapassar a
altura do painel dianteiro do veiculo.

f As paletes ou emb alagens homologadas de madeira 

sen*ada devem, preferencialmente, ser estivadas 
em plataformas planas equipadas com escoras 
centrals ou taipais laterals e fixadas com amar- 
ra^oes de topo.

O Ministro do Inlerioi,^/ge/o de Barros Veiga Tenures, 
O Ministro da Agricultura, Afonso Pedro Conga 
O Ministro dos Transpcntes, Augusto da Siva Tbiuas.

MINISTERIO DA INDUSTRIA

Despacho n.° 159/16 
de 22 de Abril

Considerando o crescimento da industria siderurgica 

Zi T8 6 ° '0nseJqu€'lte aUment0 d0 consum° * sucata 
avahada na ordem das 600.000 toneladas/ano:

lendo em conta quea continua expoita?ao da strata pelos 
agentes c«nerciais, a margem das nonllag estabeieci(] J

MINISTERIO DO AMBIENTE

Despachon.0 160/16
de 22 de Abril

Reconheccndo a cxistencia de explorafao de tubaculo 

da planta Makakata, nas areas protegidas da Provincia do 

Cuando Cubango;
Considerando que qualquer explorafao nas referidasaiea^ 

carece de autorizacao previa do Ministerio do Ambiente, 

Reconhecendo as disposifoes da Convenfao sobie o 

ComercioIntcmacional das Especies de Fauna c Flora Sclva-,a 

Ameafadas de Extinf ao;
Havendo necessidade de se proibir a explorafao e com 

cializaf ao de Makakata nas areas protegidas de Angola, 

Em conf coni dade com os poderes delegados pelo Pres1 
da Republica, nos tennos do artigo 137.° da Constituif 

Republica de Angola, determine:

ARTIGO l.°
(Proibifao) _

Eproibido a explorafao, transpose e comeicializa? 

Makakata nas areas protegidas de Angola.

artigo 2.°
(Autoiizaf3o) je

O Ministerio do Ambiente a titulo excepcio11^^  ̂

autorizar a explorafao de Makakata para fins de im es 

cientifica ou medicinal.
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ARTIGO 3.°
(Dundas e omissoes)

As (Izidas e omissoes resultantes da inteipreta^ao ou 

licafiio do presente Diploma sao resolvidas por Despacho 

do Ministro do Ambiente.

ARTIGO 4.°
(Entrada ein vigor)

0presente Despacho entra imediatainente em vigor.

Piiblique-se.

Luanda, aos 14 de Abril de 2016.

A Ministr a. Maria de Fatima Monteiro Jardim.

MINISTERIO DO ENSINO SUPERIOR

Despacho n.° 161/16 
de 22 de Abril

Havendo necessidade de se formalizar o vinculo juridico- 
-laboral do pessoal a contratar pelo Ministerio do Ensino Superior,

En confonnidade coni os poderes delegados pelo Presidente 
da Republica, nos termos do artigo 137.° da Constitui^ao da 
Republica de Angola, e de acordo com as disposi?6es do 
artigo 5.° do Decreto Presidential n.° 111/14, de 27 de Maio, 
dos ii03 2 e 4 do aitigo 2.° do Decreto Presidential n.° 6/10, 
de 24 de Fevereiro, e dos aitigos 12.° e 13.° do Decreto-Lei 

n.° 16-A/95, de 15 de Dezeinbro, determine:
l.° — S3o subdelegados ao Director do Gabinete de 

Recursos Humanos, Augusto Neto Tomas, plenos podeies 
para representar o Ministerio do Ensino Superior, no acto de 

ossinatura dosContratos de Trabalho por tempo detenninado 

com Andteia Vanina Bartolomeu da Costa. Beludia Sofia 

Fernandes Quizela, Candida Buka Jonh Rufuno, Celestino 

PelisbertoSoares Jose, DeydyNdalaCoussy da Silva,Domingas 

Agostmho Guerra, Domingos Bembi Canguende, Francisco

Magalhaes Capita, Isaac Guilheime Sanjombi, Isaura Cristina 

Baptista Pereira Rodrigues, Joaquim Inacio Vaz da Picdadc, 

Manuel de Almeida Feireira, Manuela Erica de Almeida Afonso 

da Silva, Maria Jose Rodrigues Xavier Candengo, Mateus 

Diakubanza Kalukembe, Narciso Malungo Kazaza, Narciso 

Senga Veloso, Nazare Gaspar Leitao, Neusa Aurora Suquete 

Andi e, Olivio Bequengue Jose Saldanha, Pedro Fernandes 

Joao, S erg io Maki issa Francisco Calado, Soira Intumba Rancl 

Luis e Walter Nunes Bernardo de Matos Moreira.

2.° —Os Contratos referidos no ponto anterior tem como 

objecto a realiza^ao de trabalhos transitdrios e excepcionais 

no Ministerio do Ensino Superior por tempo detenninado 

nos termos dos aitigos 9.° e 10.° do Decreto Presidential 

n.° 104/11, de 23 de Maio.
3 0 —As du vidas e omissoes resultantes da intapreta^ao e 

aplica?ao do presente Despacho sao resolvidas pelo Ministro 

do Ensino Superior.
4 o__O presente Despacho entra imediatainente em vigor. 

Publique-se.

Luanda, aos 20 de Junho de 2015.

o Ministro, Adao Gaspar Ferreira do Nascimenio.




