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Extinção da ANIP e criação da APIEX-Angola
Decreto Presidencial n.º 184/15, de 30 de Setembro
Foi publicado, no Diário da República de dia 30
de Setembro de 2015, o Decreto Presidencial n.º
184/15 que extingue a Agência Nacional para o
Investimento Privado (“ANIP”) e cria a Agência
para a Promoção do Investimento e Exportações
de Angola (“APIEX-Angola”) que terá por objecto
a promoção da internacionalização das
empresas angolanas, o apoio à sua actividade
exportadora, a captação de investimento directo
estrangeiro e a promoção da imagem da
República de Angola em matéria de investimento
e comércio.
A APIEX-Angola ficará sujeita à superintendência
do Titular do Departamento Ministerial
responsável pelo sector do comércio.

Transferindo para a APIEX-Angola os activos e
passivos da extinta ANIP e aprovando o seu
Estatuto Orgânico, o diploma em apreço revoga
ainda toda a legislação contrária, nomeadamente
o Decreto Presidencial n.º 113/11, de 2 de Junho
e o Decreto Presidencial n.º 189/13, de 18 de
Novembro.
O presente Decreto Presidencial entrou em vigor
na data da sua publicação.
Para maior detalhes, consulte o Decreto
Presidencial n.º 184/15.
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Para mais informações, contacte-nos:
Deloitte & Touche Auditores, Limitada
Condomínio Cidade Financeira, Via S8, 4 - 5º, Talatona, Luanda, Angola
Tel.: + (244) 222 703 031 | Fax: + (244) 222703 090
“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino
Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e suas entidades relacionadas. A DTTL e
cada uma das firmas membro da sua rede são entidades legais separadas e independentes. A DTTL (também referida
como "Deloitte Global") não presta serviços a clientes.
Para aceder à descrição detalhada
http://www.deloitte.com/ao/aboutangola
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A Deloitte presta serviços de auditoria, consultoria fiscal, consultoria de negócios e de gestão e corporate finance a
clientes nos mais diversos setores de atividade. Com uma rede globalmente ligada de firmas membro em mais de 150
países e territórios, a Deloitte combina competências de elevado nível com oferta de serviços qualificados conferindo
aos clientes o conhecimento que lhes permite abordar os desafios mais complexos dos seus negócios. Os mais de
200.000 profissionais da Deloitte empenham-se continuamente para serem o padrão de excelência.
Esta comunicação apenas contém informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de
serviços profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades
relacionadas (a “Rede Deloitte”). Nenhuma entidade da Rede Deloitte é responsável por quaisquer danos ou perdas
sofridos pelos resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.
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