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Introdução

• Na sequência da qualificação, pela Organização Mundial de Saúde, no passado dia 11 de Março de 2020, da

situação de emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, como uma pandemia

internacional, Angola, à semelhança do que já se verificou em outros países, como nomeadamente Portugal,

adoptou 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.

• O Estado de Emergência anteriormente declarado em Angola, através do Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 

de Março, pelo período de quinze dias, foi prorrogado por igual período, com inicio às 00h00 do dia 11 de Abril 

e termo às 23h59 do dia 25 de Abril, nos termos do disposto no artigo 1.º do Decreto Presidencial n.º 97/20, 

de 09 de Abril. Mantêm-se, no entanto, válidas e eficazes todas as medidas de prevenção e combate à 

pandemia da COVID-19, que não contrariem o disposto no referido Decreto Presidencial n.º 97/20, de 09 de 

Abril.

• 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 de salientar as principais

alterações às medidas anteriormente definidas para vigorar durante o período de vigência do Estado de

Emergência, em Angola, bem como as Medidas Imediatas de Alívio dos Efeitos Económicos e Financeiros

Negativos provocados pela Pandemia do COVID-19 e as Medidas Adicionais definidas pelo Ministério do

Comércio e Planeamento, aprovadas, respectivamente, pelo Decreto Presidencial n.º 98/20 e pelo Decreto

Executivo n.º 143/20, ambos de 09 de Abril.
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Prorrogação do Estado de Emergência - Decreto Presidencial n.º 97/20, 
de 9 de Abril 
Principais alterações

a) Obrigatoriedade de apresentação de Credencial para circulação - todas as entidades

públicas e privadas que prestem serviços durante o período de Estado de Emergência devem emitir uma

declaração que comprove a escala de trabalho dos seus colaboradores, durante a vigência do Estado de

Emergência, para apresentação às autoridades, juntamente com o passe de trabalho.

b) Levantamento excepcional da cerca sanitária provincial

c) Alterações aos horários de funcionamento:

(i) órgãos auxiliares do Presidente da República e dos seguintes serviços - BNA, serviços fiscais, de seguros,

cemitérios e serviços de registo de óbitos – das 8h00 às 13h00;

(ii) actividade comercial e prestação de serviços essenciais - das 08h00 às 16h00;

(iii) mercados e venda ambulante - três vezes por semana- terça-feira, quinta-feira e sábado – das 6h00 às

13h00.

d) Inclusão à lista das actividades recreativas e de lazer suspensas: navegação marítima de

recreio.

e) Cerimónias fúnebres, em que a causa da morte seja a COVID-19: serão realizadas no

período da tarde, sendo permitido até o máximo de vinte e cinco pessoas.

g) Proibição do tratamento discriminatório aos cidadãos infectados ou suspeitos de infeccção por

COVID-19.
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Prorrogação do Estado de Emergência - Decreto Presidencial n.º 97/20, 
de 9 de Abril
Manutenção de medidas essenciais 

• Restrições à liberdade de circulação e quarentena obrigatória

• Acesso a serviços públicos em geral: Mantêm-se encerrados os serviços públicos da Administração 

Central e Local do Estado, com excepção  dos considerados essenciais. 

• Estabelecimentos de ensino, comerciais e industriais: Mantêm-se encerrados.

• Interdição de actividades recreativas, culturais e de lazer na via pública ou em espaço
público

• Licenciamento para importação de bens essenciais

• Transportes colectivos de pessoas e bens: Os transportes colectivos mantêm-se em funcionamento

apenas para a prestação dos serviços mínimos. Os transportes ferroviários também se mantêm em

funcionamento, mas apenas para o transporte de bens e mercadorias essenciais.

• Regime excepcional de contratação pública

• 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 à aplicação das medidas previstas

no Decreto-Presidencial n.º 97/20.
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Prorrogação do Estado de Emergência - Decreto Presidencial n.º 97/20, 
de 9 de Abril
Manutenção de medidas essenciais 

• Direitos gerais dos trabalhadores

 Encontram-se dispensados da atividade laboral presencial os cidadãos sujeitos a protecção especial, 

nomeadamente:

(i) Com idade igual ou superior a 60 anos;

(ii) Portadores de doença crónica considerada de risco;

 Os cidadãos dispensados da actividade laboral, durante o Estado de Emergência, poderão estar sujeitos ao

regime de trabalho no domicílio.

 É proibida a cessação das relações jurídico-laborais com fundamento na ausência dos trabalhadores do local de

trabalho.

• Contratos de arrendamento 

 Proibidos os despejos nos contratos de arrendamento para fins habitacionais;

• 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;

 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.
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A) Sector Produtivo (Empresas)

• Redução da burocracia: (i) as empresas deixam de estar obrigadas a realizar o registo estatístico; (ii) a emissão

de Alvará Comercial passa a ser exigida apenas para as actividades de comercialização de bens alimentares,

espécies vivas vegetais, animais, aves e pescaria, medicamentos, venda de automóveis, combustíveis,

lubrificantes e produtos químicos.

• Com a revogação do Decreto Presidencial no. 273/11, de 27/10 – que aprovou o Regulamento sobre a

Contratação de Serviços de Assistência Técnica Estrangeira ou de Gestão, é extinta a obrigatoriedade de registo

e licenciamento destes contratos junto do BNA e do Ministério do Comércio e Planeamento.

• É estabelecido o modelo de Credencial para os trabalhadores do sector privado que tenham de circular durante o

período de Estado de Emergência.

B) Famílias e Sector Informal da Economia

• Água e Energia- não devem ser efectuados cortes no abastecimento aos clientes com dificuldades de

pagamento, durante o mês de Abril.

• Disponibilização de 315 milhões de Kwanzas para garantir a distribuição de bens da cesta básica junto da

comunidade.

• Em Maio de 2020, vai ter início o programa de transferência social monetária para as famílias mais carenciadas.

Medidas Imediatas de Alívio dos Efeitos Económicos e Financeiros 
Negativos - Decreto Presidencial n.º 98/20, de 9 de Abril
Destaque de algumas medidas
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• Considerando as medidas de excepção adoptadas durante o período de vigência do Estado de Emergência,

tendentes à prevenção e ao combate a Pandemia da COVID-19, há a necessidade de garantir o respeito da

cadeia comercial, das regras de abastecimento, bem como de definir os horários de funcionamento dos

diferentes estabelecimentos comerciais, de venda de bens e serviços essenciais as populações.

• Toda a rede comercial e de prestação de serviços (grandes, médias e pequenas superfícies comerciais de venda

de produtos a grosso e a retalho) deve obedecer a um horário de funcionamento único, com início às 8h00 e

termo às 16h00, que é de cumprimento obrigatório enquanto vigorar o Estado de Emergência.

• O comércio feirante é suspenso.

• O comércio ambulante e bancada de mercado passa a funcionar no horário único das 6h00 às 13h00.

• As pessoas singulares ou colectivas abrangidas têm de cumprir com as regras de higiene e salubridade.

Medidas Adicionais definidas pelo Ministério do Comércio e 
Planeamento - Decreto Executivo n.º 143/20, de 9 de Abril 
Destaque de algumas medidas
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• Decreto Executivo n.º 121/20, de 24 de Março do Ministério da Justiça e dos Direitos
Humanos: aprova as medidas de contingência - determinou a suspensão com efeitos imediatos por
quinze dias de determinados serviços;

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

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

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

• Decreto Presidencial n.º 86/20, de 1 de Abril - aprovação de abertura de crédito adicional
extraordinário de 20M de Kz 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
de concretas de exceção e temporárias durante o Estado de Emergência no sector dos transportes;

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

Diplomas legais relevantes
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• Decreto Presidencial n.º 96/20, de 9 de Abril: aprova medidas transitórias de resposta à baixa
do preço do petróleo e ao impacto da COVID-19 sobre o Orçamento Geral do Estado e autoriza a
Ministra das Finanças a iniciar o processo de preparação da proposta de revisão do OGE-2020 e a
isenção do pagamento do IVA e dos direitos aduaneiros para as mercadorias importadas para fins
de ajuda humanitária e doações;

• Decreto Presidencial n.º 97/20, de 9 de Abril: prorroga o período de estado de emergência,
por mais 15 dias, de 11 a 25 de Abril e define as medidas concretas de exceção a vigorar durante o
Estado de Emergência;

• Decreto Presidencial n.º 98/20, de 9 de Abril: aprova medidas imediatas de alívio dos efeitos
económicos e financeiros negativos provocados pela Pandemia do COVID-19;

• Decreto Executivo n.º 141/20, de 9 de Abril: define as medidas concretas de excepção e
temporárias para os órgãos do Ministério do Interior, para prevenção e controlo da propagação da
pandemia;

• Decreto Executivo n.º 143/20, de 9 de Abril: determina que os comerciantes e prestadores de
serviços devem observar com rigor a Lei das Actividades Comerciais e a Lei das infrações contra a
Economia.

Diplomas legais relevantes



• 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.
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