
Abril de 2020

COVID-19 | Medidas relativas à COVID-19 e o impacto nas empresas e nos trabalhadores

Declaração do Estado de Emergência em Angola e respetiva regulamentação

-

CARLOS ALBERTO DE FREITAS - ADVOGADO



2©2020. CTSU – Sociedade de Advogados SP, RL, SA
Registado na Ordem dos Advogados sob o nº 52/3 Carlos Alberto de Freitas - CAF      2

2

Medidas legislativas prévias ao Estado de Emergência

Índice

02

04 Diplomas legais relevantes

Introdução01

03

Introdução

Medidas legislativas 
prévias ao Estado de 
Emergência

Regulamentação do 
Estado de Emergência 
– Medidas essenciais

Diplomas legais 
relevantes

Índice

Documento 
interativo

Regulamentação do Estado de Emergência – Medidas essenciais



3©2020. CTSU – Sociedade de Advogados SP, RL, SA
Registado na Ordem dos Advogados sob o nº 52/3 Carlos Alberto de Freitas - CAF      3

3

Introdução

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de março de 2020, a situação de emergência de saúde pública ocasionada pela

doença COVID-19, provocada pelo coronavírus, como uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública.

Neste contexto, tornou-se imperioso também em Angola, e à semelhança do que já se verificou em outros países, como nomeadamente Portugal,

a adopção de medidas de excepção, extraordinárias, necessárias e urgentes, de modo a evitar a propagação da doença, salvaguardar a vida

humana e assegurar o funcionamento dos serviços e o abastecimento de bens essenciais.

Assim foi publicado, no dia 25 de março de 2020, o Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, que declarou o “Estado de Emergência” em

todo o território de Angola, com fundamento na situação de eminente calamidade pública.

O Estado de Emergência terá a duração de 15 (quinze) dias, iniciando-se às 00h:00 do dia 27 de Março de 2020 e cessando às 23h:59 do dia 11

de Abril de 2020, podendo vir a ser prorrogado.

Adicionalmente, o Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, veio definir as medidas concretas de excepção a vigorar durante o período de

vigência do Estado de Emergência, sem prejuízo de poderem vir a ser adoptadas outras medidas

A equipa de advogados do escritório do Dr. Carlos Alberto de Freitas, Advogado em Angola (“CAF”) em conjunto e em colaboração com a CTSU –

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP, RL, S.A (“CTSU”), membro da Deloitte Legal network, apresentam algumas informações que poderão ser úteis,

com o objetivo salientar as principais medidas de excepção a vigorar durante o período de vigência do Estado de Emergência, em Angola.
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Medidas legislativas prévias ao Estado de Emergência Índice

Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de Março

 Decretou medidas de interdição e suspensão de circulação nas fronteiras aéreas e terrestres e ao nível da atracagem e 
desembarque de navios e respetiva tripulação;

 Proibiu aglomerações sociais de mais de 200 pessoas;

 Decretou, ainda, a quarentena obrigatória para todos os passageiros que desembarcassem nos aeroportos nacionais até às 
00h do dia 20 de Março de 2020.

Decreto Executivo n.º 121/20, de 24 de Março

 Suspendeu a prestação de vários serviços dos Registos e Notariado, da Identificação Civil e Criminal, do Gabinete Jurídico, do 
Guiché Único da Empresa, do Balcão Único de Empreendedor, do Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios e do Instituto 
Nacional de Estudos Judiciários, por 15 dias;

 Excepção para os serviços mínimos e urgentes.

Decreto Executivo n.º 122/20, de 24 de Março

 Decretou a obrigatoriedade de todas as empresas públicas e privadas elaborarem e aplicarem planos de contingência;

 Decretou que se consideravam justificadas ausências no local de trabalho de trabalhadores sujeitos a quarentena, bem como 
daqueles cuja atividade laboral esteja suspensa face à pandemia.
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Restrições à liberdade de circulação e quarentena obrigatória Índice

Em regra, é interdita a circulação e a permanência de pessoas na via pública, as quais devem permanecer em recolhimento domiciliar.

No entanto, são admitidas excepções nos casos de deslocações necessárias e urgentes, designadamente, para efeitos de:

• Aquisição de bens e serviços essenciais;

• Prestação de serviços essenciais;

• Exercício de actividades profissionais em funcionamento durante o período de vigência do Estado de Emergência;

• Obtenção de cuidados de saúde;

• Entrega de bens alimentares ou medicamentos ao domicílio;

• Assistência a pessoas vulneráveis;

• Participação em acções de voluntariado;

• Participação em actos públicos em instituições em funcionamento;

• Acesso a serviços bancários;

• Acesso ao local de trabalho, nos casos aplicáveis;

• Retorno ao domicílio pessoal;

• Transporte de mercadorias.

Os doentes com COVID-19 ou infectados com SARS-Cov2, ou outros em situações de vigilância por parte das autoridades de saúde, ficam

sujeitos a quarentena obrigatória no domicílio, em estabelecimento de saúde ou similar.

São interditas, em regra, as entradas e saídas do território nacional e a circulação interprovincial, com excepção da entrada e saída de bens

essenciais, circulação de doentes e ajuda humanitária.
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Acesso a serviços públicos Índice

São encerrados os serviços públicos da Administração Central e Local do Estado e da Administração Direta e Indireta, com excepção dos

seguintes:

• Unidades hospitalares públicas e privadas;

• Banco Nacional de Angola;

• Serviços de seguros;

• Farmácias, fornecedores de medicamentos e prestadores de bens e serviços de uso hospitalar;

• Serviços e unidades militares, de ordem pública e equiparados;

• Serviços de segurança privada;

• Serviços de protecção civil, bombeiros e serviços de emergência;

• Serviços de energia e águas, incluindo os balcões de atendimento;

• Serviços de apoio ao tráfego e mobilidade;

• Serviços de recolha e tratamento dos resíduos;

• Cemitérios, morgues e respectivos serviços de registos de óbito;

• Serviços de abastecimento de água por cisternas privadas.

Estabelecimentos de ensino

São encerrados os estabelecimentos públicos e privados de ensino, em todos os níveis do sistema nacional de educação, bem como os 

centros de formação profissional públicos e privados do sistema nacional de formação profissional.
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Estabelecimentos comerciais e industriais, bens e 
serviços urgentes Índice

• São, ainda, encerrados os estabelecimentos comerciais privados, com excepção, nomeadamente, dos seguintes estabelecimentos de
prestação de serviços e/ou venda de:

 Bens alimentares;

 Serviços bancários;

 Telecomunicações e imprensa, rádio e televisão;

 Hotelaria;

 Restauração para serviço externo;

 Postos de combustível e relacionados;

 Agências funerárias e serviços conexos;

 Manutenção e reparação de veículos automóveis e manutenções urgentes.

• E são, ainda, encerradas todas unidades industriais, com excepção de:

 Produção de bens alimentares e bebidas;

 Produtos essenciais aos serviços de saúde;

 Petrolífera e respectivos serviços de apoio;

 Mineira;

 Unidades com ciclos de produção contínua;

 Unidades de produção de cartão, vidro e plástico;

 Unidades de produção agrícola.

• A importação de bens alimentares, medicamentos, e outros produtos essenciais, fica sujeita a um regime excepcional de licenciamento e de
regularização fiscal a posteriori.

• A aquisição de bens e serviços urgentes e necessários fica sujeita a um regime excepcional de contratação pública simplificada.
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Actividades recreativas, culturais e de lazer na via pública ou 
em espaço público

Índice

São interditas as actividades recreativas e de lazer realizadas na via pública ou em espaço público.

Ficam encerrados ao público, bares e similares, discotecas, salas de jogo, bem como estabelecimentos onde são desenvolvidos

espetáculos públicos, actividades desportivas, de lazer, feiras e exposições, monumentos, museus, teatros e bibliotecas.

Transportes colectivos de pessoas e bens

Os transportes colectivos mantêm-se em funcionamento para a prestação dos serviços mínimos.

Os transportes rodoviários e ferroviários e o transporte de bens e mercadorias essenciais, também mantêm a prestação dos serviços
mínimos.

Foi definido o limite máximo de 1/3 de passageiros em simultâneo em transportes colectivos, públicos ou privados, em relação à sua 
capacidade.
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Direitos gerais dos trabalhadores Índice

Os cidadãos sujeitos a protecção especial, designadamente e em regra, os cidadãos:

• Com idade igual ou superior a 60 anos;

• Portadores de doença crónica considerada de risco, de acordo com as orientações das autoridades sanitárias;

• As gestantes e mulheres com crianças menores de 12 anos a seu cuidado,

encontram-se dispensados da atividade laboral presencial.

No entanto, os cidadãos dispensados da atividade laboral poderão estar sujeitos ao regime de trabalho domiciliar, sempre que as funções em

causa o permitam.

É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na ausência dos trabalhadores do local de trabalho, o que não impede a

adopção de medidas disciplinares, nomeadamente para os funcionários e trabalhadores com dever de prestar serviço durante a vigência do

Estado de Emergência.

Créditos bancários

Ficam sem efeito as interpelações, constituições em mora e execuções decorrentes do atraso do cumprimento de obrigações que não possam

ser realizadas devido ao Estado de Emergência.
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Contratos de arrendamento Índice

Ficam proibidos os despejos nos contratos de arrendamento para fins habitacionais. Contudo, esta medida não desonera o inquilino do
dever de pagamento da renda.

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo destas medidas não poderá ser invocado como fundamento de resolução ou
denúncia de contratos de arrendamento.

Prazos e diligências processuais, licenças e autorizações e 
documentos oficiais

Fica suspensa a contagem de quaisquer prazos legais para prescrição e caducidade de acções e direitos, pelo período de duração do

Estado de Emergência.

Enquanto vigorar o Estado de Emergência, as licenças, autorizações ou outro tipo de actos administrativos mantêm-se válidos

independentemente do decurso do respetivo prazo.

São válidos e eficazes os documentos oficiais mesmo que caducados, nomeadamente:

• Bilhete de identidade;

• Carta de condução;

• Livrete de viatura;

• Título de propriedade automóvel;

• Passaporte;

• Visto de turismo e de trabalho;

• Cartão de estrangeiro residente.

As supra referidas medidas entraram em vigor às 00:00 do dia 27 de Março de 2020.
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Diplomas legais relevantes Índice

• Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20, de 18 de Março: aprova medidas de contingência
para combater a COVID-19;

• Decreto Executivo n.º 121/20, de 24 de Março do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos: aprova as
medidas de contingência - determina a suspensão de determinados serviços, com efeitos imediatos, por quinze
dias;

• Decreto Executivo n.º 122/20, de 24 de Março do Ministério da Administração Pública, Trabalho e
Segurança Social: declara a obrigatoriedade de todas as empresas elaborarem e aplicarem planos de
contingência, ao abrigo do Decreto Legislativo Presidencial Provisório n.º 1/20; determina que são justificadas
ausências de trabalhadores em determinadas condições;

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março: declara o Estado de Emergência;

• Decreto Legislativo Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março: aprova medidas de excepção em vigor
durante o Estado de Emergência;

• Decreto Presidencial n.º 86/20, de 1 de Abril: aprova a abertura de crédito adicional extraordinário de 20
Mil Milhões de Kwanzas para despesas de prevenção e combate à COVID-19;

• Decreto Executivo n.º 128/20, de 1 de Abril do Ministério das Finanças: aprova o plano de contingência
para fazer face à pandemia do coronavírus, aplicável aos Serviços Centrais, Delegações Provinciais e órgãos
superintendidos do Ministério;

• Decreto Executivo n.º 129/20, de 1 de Abril do Ministério dos Transportes: define as medidas concretas de
excepção e temporárias durante o Estado de Emergência no sector dos transportes.
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Caso não pretenda rececionar estas comunicações poderá opor-se, a qualquer momento, à utilização dos seus dados para estes fins, devendo para tal, enviar pedido escrito para o seguinte
endereço de email: geral@ctsu.pt. A CTSU assegura ainda o direito de acesso, atualização, retificação ou eliminação, nos termos da legislação aplicável, mediante pedido escrito dirigido para
o referido endereço de email. Esta comunicação apenas contém informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços profissionais pela CTSU. Antes
de qualquer ato ou decisão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. A CTSU não é responsável por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos resultados que
advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.
CTSU - Sociedade de Advogados, SP, RL, SA é uma sociedade de advogados independente, membro da Deloitte Legal network. A “Deloitte Legal” integra as práticas legais das “member
firms” Deloitte Touche Tohmatsu Limited e as sociedades de advogados independentes a ela ligadas que prestem serviços jurídicos. Por motivos legais e regulatórios, nem todas as “member
firms” prestam serviços jurídicos.
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