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Linhas Mestras da Política Nacional de Investimento Privado
Decreto Presidencial n.º 181/15, de 30 de Setembro
Foi publicado, no Diário da República de 30 de
Setembro, o Decreto Presidencial n.º 181/15, o
qual aprova as Linhas Mestras da Política
Nacional de Investimento Privado em Angola,
revogando toda a legislação que contrarie o
disposto neste Diploma. O presente Decreto
Presidencial entrou em vigor na data da sua
publicação.

Tendo como principais objectivos a atracção do
investimento qualificado, a substituição de
importações, a promoção da exportação de
produtos de maior valor acrescentado e a
diversificação da economia nacional, o presente
Diploma define as Linhas Mestras para a Política
Nacional do Investimento Privado em Angola.

Adicionalmente, o presente diploma estabelece
os aspectos críticos subjacentes à estratégia de
desenvolvimento sustentável de Angola, a saber:
 Pressupostos políticos da reforma do ambiente
de investimento em Angola;
 Orientações e princípios da Política de
Investimento;
 Papel do Estado na promoção e incentivo do
Investimento Privado;
 Modelo de decisão da Política de Investimento
Privado; e
 Funções dos Órgãos de apoio ao Investimento
Privado.
Para maior detalhes, consulte o Decreto
Presidencial n.º 181/15.
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