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DECRETO PRESIDENCIAL
Nº 98/2020 D 9 DE ABRIL
Medidas de alívio
do impacto económico 
provocado pela pandemia 
do covid-19 
Em resultado da situação pandémica vivida em todo o 
mundo e face às medidas tomadas para conter a propa-
gação da pandemia, nomeadamente medidas extremas 
de isolamento pleno e encerramento completo de todas 
as interações entre seres humanos, as quais, naturalmente, 
implicam um forte impacto na economia angolana, a qual 
se mostra ainda muito dependente do sector petrolífero, 
sendo que as descidas substanciais do preço do mesmo 
conduzem a um inevitável estado de recessão económico-
-financeira e na sequência do “memorando” que esteve na 
sua génese, foi publicado o DECRETO PRESIDENCIAL Nº 
98/2020 DE 9 DE ABRIL, o qual entrou em vigor na data da 
sua publicação (9 de abril).

As medidas nele contidas são de 
vária ordem, visando abranger quer 
as empresas e o sector informal da 
economia, bem como directamen-
te as famílias, o que se passa, de 
imediato, de enunciar:

EMPRESAS

São de vária ordem as medidas 
pensadas para as empresas, desde 
as relativas à tesouraria, ao excesso 
de burocracia, de acelerar o aces-
so ao crédito, de apoiar o aumento 
das vendas, com especial enfoque 

nas aquisições das instituições pu-
blicas e as destinadas ao reforço da 
segurança, protecção e higiene no 
trabalho.

1. Reforço da tesouraria

1.  Com o objectivo de desanuviar a 
pressão sobre a tesouraria com 
obrigações tributárias (alívio fis-
cal) e com o pagamento de con-
tribuições para a Segurança Social 
(alívio no pagamento de salários) 
são adoptadas as seguintes medi-
das:
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   i)  É alargado, para o dia 29 de Maio 

de 2020, o prazo limite da liqui-
dação final das obrigações de-
clarativas do Imposto Industrial 
para as empresas do Grupo B;

   ii)  É alargado, para o dia 30 de Ju-
nho de 2020, o prazo limite da li-
quidação final das obrigações 
decla¬rativas do Imposto Industrial 
para as empresas do Grupo A;

   iii)  É atribuído crédito fiscal de 12 
meses para as empresas sobre 
o valor do IVA a pagar na im-
portação de bens de capital e 
de matéria prima que sejam 
utilizados para a produção dos 
54 bens que são referidos no 
Decreto Presidencial n.° 23/19, 
de 14 de Janeiro. 

   iv)  É autorizado o diferimento do 
pagamento da Contribuição 
para a Segurança Social (contri-
buição de 8% do total da folha 
salarial) referente ao 2° Trimes-
tre de 2020, para pagamento 
em seis parcelas mensais, du-
rante os meses de Julho a De-
zembro de 2020, sem formação 
de juros.

2 . Acesso ao crédito
 
Para assegurar o apoio financeiro 
com vista a manutenção mínima 
dos níveis das actividades das mi-
cro, pequenas e médias empresas 
do Sector Produtivo, são alocados 
recursos distribuídos da seguinte 
forma:

   i)  O Fundo de Apoio ao Desenvolvi-
mento Agrário, FADA, deve dis-
ponibilizar uma linha de crédito 
de 15 mil milhões de Kwanzas, 
para o financiamento às explo-
rações agropecuárias familiares, 
com taxa de juros não superior 
a 3%, sendo o principal instru-
mento de financiamento deste 
tipo de produtores, com trami-
tação célere e para pacotes de 
financiamento na dimensão dos 

mesmos;
   ii)  O Banco de Desenvolvimento 

de Angola, BDA, deve disponi-
bilizar uma linha de crédito de 
26,4 mil milhões de Kwanzas, 
com uma taxa de 9%, maturi-
dade de 2 anos e carência de 
capital de 180 dias, para finan-
ciar a compra dos operadores 
do comércio e a distribuição 
aos produtores nacionais dos 
seguintes produtos: milho, fuba 
de milho, trigo, farinha de trigo, 
arroz, açúcar, cana-de-açúcar, 
massambala, massango, bata-
ta rena, batata doce, mandioca, 
fuba de bombó, feijão, ginguba, 
girassol, soja, banana de mesa, 
banana pão, manga, abacate, ci-
trinos, mamão, abacaxi, tomate, 
cebola, alho, cenoura, beringe-
la, repolho, pepino, couve, car-
ne bovina, carne caprina, carne 
ovina e carne suína, aves, ovos 
(de galinha), leite, mel, sal, cara-
pau, sardinela, sardinha do rei-
no, atum, caxuxu, corvinas, ga-
roupas, pescadas, roncadores, 
linguado, peixe-espada, choco, 
lulas e polvos, cacusso (espé-
cies dos géneros oreochromis e 
tilápia) e bagre;

   iii)  o BDA deve disponibilizar 
uma linha de crédito de 13,5 
mil milhões de Kwanzas, com 
uma taxa de 9%, maturidade 
de 2 anos e carência de capi-
tal de 180 dias, para financiar 
as compras das cooperativas 
de produtores familiares e dos 
empresários agropecuários de 
pequena e média dimensão, a 
fornecedores nacionais de se-
mentes melhoradas de cereais, 
hortícolas e tubérculos, de fer-
tilizantes, de pesticidas, de va-
cinas e de prestação de servi-
ços de preparação e correção 
de solos agrícolas, priorizando 
os produtos feitos em Angola;

   iv)  o BDA deve disponibilizar uma 
linha de crédito de 750 milhões 
de Kwanzas para financiar pro-
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jectos de modernização e de 
expansão das actividades de 
um número máximo de 15 coo-
perativas por cada província, 
nos Sectores da Agricultura e 
das Pescas, com um valor má-
ximo de 50 milhões de Kwan-
zas, com uma taxa de juro de 
7,5% e maturidade equivalente 
ao ciclo operacional;

   v)  o Fundo Activo de Capital de 
Risco, FACRA, deve disponibi-
lizar 3 mil milhões de Kwanzas 
para realizar investimentos no 
capital próprio de cooperativas 
da agricultura, pecuária e pes-
cas, participando no pagamen-
to da parcela de capital próprio 
exigida na concessão dos em-
préstimos a serem disponibili-
zados pelo BDA;

   vi)  o FACRA deve disponibilizar 
uma linha de crédito no va-
lor de 4 mil milhões de Kwan-
zas para financiar sociedades 
de microfinanças, escolas de 
campo e caixas de crédito co-
munitárias, seleccionadas por 
meio de concurso público, que 
pretendam operacionalizar. ao 
menor custo possível, um pro-
cesso de atribuição de micro- 
crédito para mulheres e jovens 
empreendedores, nas seguin-
tes actividades: 

(1)  agricultura, com destaque para 
produção de cereais, legumino-
sas e oleaginosas, raízes e tubér-
culos e hortículas; 

(2) avicultura de corte; 
(3) avicultura de postura;
(4)  aquisição de bovinos para en-

gorda e abate;
(5)  processamento de alimentos e 

produção de bebidas; 
(6)  logística e distribuição de produ-

tos agroalimentares e das pes-
cas; 

(7) aquicultura;
(8)  reciclagem de resíduos sólidos 

urbanos;
(9)  prestação de serviços de trans-

porte; 
(10)  prestação de serviços de forma-

ção profissional; 
(11) desenvolvimento de software; 
(12)  turismo, produção cultural e ar-

tística;

vii)  as Operações de Crédito reali-
zadas com as linhas de crédi-
to obtidas com financiamento 
externo garantido pelo Estado, 
nomeadamente mil milhões 
de dólares do Deustche Bank 
cedido ao BDA e 120 milhões 
de dólares do BAD cedidas ao 
BPC, devem ser acompanhadas 
por um Comité de Supervisão, 
coordenado pelo Ministério da 
Economia e Planeamento, e in-
tegrado pelos Sectores da Pro-
dução não Petrolífera. O Comité 
de Supervisão deve assegurar 
a implementação de um expe-
diente simplificado e célere de 
acesso a estes recursos para os 
empresários dos Sectores da 
Agricultura, das Pescas e da In-
dústria que pretendam realizar 
investimentos que tenham mais 
de 50% de incorporação de fac-
tores de produção nacionais e 
que promovam exportações

 
3.   Redução do excesso 

de burocracia

Com o objectivo de remover o ex-
cesso de burocracia que incide so-
bre as empresas, são definidas as 
seguintes medidas:

   i)  As empresas deixam de estar 
obrigadas de realizar o registo 
estatístico, devendo a AGT dis-
ponibilizar ao Instituto Nacional 
de Estatística (INE) acesso direc-
to à base de dados do Número 
de Identificação Fiscal, a partir 
da qual o INE passa a registar as 
empresas no Ficheiro Único de 
Empresas, para efeito estatísti-
co;
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   ii)  A emissão do Alvará Comer-

cial passa a ser exigida apenas 
para as actividades de comer-
cialização de bens alimentares, 
espécies vivas vegetais, ani-
mais, aves e pescarias, medica-
mentos, venda de automóveis, 
combustíveis, lubrificantes e 
produtos químicos, estando 
todas as restantes actividades 
comerciais e de prestação de 
serviços apenas obrigadas a re-
querer autorização de abertura 
do estabelecimento na respec-
tiva Administração Municipal. 
Cabe à Administração Munici-
pal autorizar a abertura de es-
tabelecimentos comerciais e 
de prestação de serviços na sua 
circunscrição, após verificar a 
conformidade com o Plano de 
Ordenamento do Território e 
com as normas específicas para 
o exercício da actividade, ac-
tuando, neste caso, os serviços 
especializados do Sector do Co-
mércio do Governo Provincial 
desconcentrados, nos Municí-
pios;

   iii)  Com a revisão do Decreto Re-
sidencial n.° 273/11, de 27 de 
Outubro, é extinta a obrigação 
das empresas licenciarem con-
tratos de gestão, prestação de 
serviços e assistência técnica 
estrangeira ou de gestão no 
Banco Nacional de Angola, e 
no Ministério da Economia e 
Planeamento.

4. Trabalhadores

Com o objectivo de assegurar a mo-
bilidade mínima necessária de tra-
balhadores durante a fase de Esta-
do de Emergência:

   i)  É estabelecido, no âmbito da im-
plementação do Decreto Presi-
dencial n.° 82/20, de 26 de Março, 
que define as Medidas Concre-
tas de Excepção em Vigor du-

rante o Período de Vigência do 
Estado de Emergência, o mode-
lo-tipo, para credenciamento de 
trabalhadores de empresas do 
Sector Privado, cuja actividade 
laboral não está suspensa, ga-
rantindo a sua mobilidade, em 
observância das normas de pre-
venção e de contingência para o 
controlo da pandemia COVID-19, 
devendo o mesmo constituir 
o documento a apresentar em 
caso de interpelação das autori-
dades da ordem e segurança.

FAMÍLIAS E SECTOR
INFORMAL DA ECONOMIA

Famílias

As medidas imediatas que incidem 
sobre os particulares visam prote-
ger o bem-estar das famílias e sal-
vaguardar o processo de manuten-
ção e criação de postos de trabalho 
são as seguintes:

   i)  As entidades empregadoras do 
Sector Privado devem transferir 
para os salários dos trabalhado-
res o valor do desconto para a 
Segurança Social (desconto de 
3% do salário do trabalhador) 
nos meses de Abril, Maio e Ju-
nho de 2020, para melhorar o 
rendimento familiar provenien-
te dos salários;

   ii)  Para assegurar o fornecimento 
de energia e de água aos do-
micílios, as empresas do sector 
não devem efectuar cortes ao 
fornecimento de água e ener-
gia aos clientes com dificulda-
des de pagamento das contas 
durante o mês de Abril;

   iii)  Para garantir o consumo de 
bens alimentares da cesta bá-
sica para famílias mais vulne-
ráveis, são disponibilizados re-
cursos no total de 315 milhões 
de Kwanzas para o Ministério 
da Acção Social, Família e Pro-
moção da Mulher, que com os 
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Governos Provinciais desenvol-
ve campanhas de distribuição 
de bens da cesta básica para 
este segmento da população;

   iv)  Para melhorar o rendimento 
das famílias mais pobres afec-
tadas pela profundidade da cri-
se económica que o País vive, 
dar inicio em Maio de 2020 à 
primeira fase do Programa de 
Transferências Sociais Monetá-
rias que vai beneficiar um mi-
lhão e seiscentas mil famílias.

SECTOR INFORMAL
DA ECONOMIA

Com o objectivo de acelerar a tran-
sição da actividade informal para o 
Sector Formal, são definidas as se-
guintes medidas:

   i)  No âmbito da implementação 
do Programa de Reconversão 
da Economia Informal (PREI) é 
criado um grupo de trabalho 
multissectorial, composto pelos 
Ministérios da Economia e Pla-
neamento, Finanças, Transpor-
tes, Indústria e Comércio, Ad-
ministração do Território e das 
Obras Públicas e Ordenamen-
to do Território, para elaborar e 
executar um plano de acção de 
formalização e organização da 
venda ambulante, mercados, 
transporte de mercadorias e 

passageiros;
   ii)  No âmbito da implementação 

do Programa de Melhoria da 
Competitividade e da Produtivi-
dade é criado um grupo de tra-
balho multissectorial, integrado 
pelos Ministérios da Economia 
e Planeamento, Telecomunica-
ções, Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação e o Banco 
Nacional de Angola, para ela-
borar e executar um plano de 
acção de fomento dos meios de 
pagamentos, digitais, educação 
e inclusão financeira dos agen-
tes económicos, bem como de 
promoção e apoio ao surgimen-
to de fintechs.

Saúda-se a resposta dos responsá-
veis políticos que, atempadamente, 
estão desta forma a permitir a cria-
ção de mecanismos de contenção 
da deterioração plausível da activi-
dade económica e o seu reflexo nas 
famílias angolanas.

A maior dificuldade será, agora, 
a de verificação do cumprimento 
das medidas ora pensadas e, por 
outro lado, de divulgação da aces-
sibilidade aos mecanismos criados 
em toda a sua extensão. Caberá ao 
comité criado a monitorização da 
implementação e penetração cabal 
das medidas agora levadas a Decre-
to Presidencial em todo o território 
angolano.
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No uso da referida delegação de 
poderes, o Ministério do Comércio 
veio, por via do Decreto Executivo 
n.º 143/20, publicado a 9 de Abril de 
2020 e com entrada em vigor na 
mesma data, estabelecer medidas 
adicionais às já fixadas pelo Decreto 
Presidencial 82/20 para os estabele-
cimentos comerciais e de prestação 
de serviços mercantis considerados 
essenciais, já que os demais devem 
permanecer encerrados.

Sumariamente, o Decreto Executi-
vo n.º 143/20 vem estabelecer que:

• Cadeia Comercial
Por nos encontramos num momen-

to excepcional de Estado de Emer-
gência, e de forma a que ainda as-
sim seja assegurada a concorrência 
no mercado, o Decreto Executivo 
ora em análise vem determinar a 
obrigação de observar com rigor a 
cadeia comercial prevista no n.º 7, 
do artigo 22.º da Lei 1/07, de 14 de 
Maio (Lei das Actividades Comer-
ciais), isto é:

1º.  Importador/Produtor

    Grossista

2º. Grossita 
      
     Retalhista

DECRETO EXECUTIVO N.º 143/20, 
PUBLICADO A 9 DE ABRIL DE 2020 
Medidas adicionais para 
os estabelecimentos
comerciais e de prestação 
de serviços mercantis
considerados essenciais
Após declaração do Estado de Emergência pelo Decreto 
Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, prorrogado pelo De-
creto Presidencial n.º 97/20, de 09 de Abril, e das consequ-
entes medidas de excepção publicadas no Decreto Presi-
dencial n.º 82/20, de 26 de Março, o Presidente da República 
veio ainda delegar poderes nos vários Departamentos Mi-
nisteriais para que estes estejam legitimados a estabele-
cer e implementar as medidas adequadas e necessárias à 
contenção da disseminação do vírus COVID-19 em cada um 
dos sectores tutelados pelos respectivos Ministérios.
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3º. Retalhista 

     Consumidor Final

Assim, este Decreto Executivo vem 
recordar que quem não obedecer 
com rigor a cadeia comercial esta-
belecida pela lei ficará sujeito às in-
fracções previstas na Lei n.º 6/99, de 
03 de Setembro (Lei das Infracções 
Contra a Economia). 

Horário Único
de Funcionamento 

A.  Para os estabelecimentos co-
merciais

Toda a rede de comércio, quer seja a 
grosso ou retalho, que deva perma-
necer em funcionamento e aberta 
ao público, pela essencialidade dos 
bens que comercializa, e indepen-
dentemente da respectiva dimen-
são, devem cumprir com o horá-
rio único de funcionamento, com 
abertura às 8h00, e encerramento 
às 16h00.
O cumprimento do horário único 
de funcionamento estabelecido 
pelo diploma ora em análise é de 
cumprimento obrigatório, ficando 
a fiscalização do mesmo a cargo 
dos Serviços de Inspecção e Fisca-
lização das Actividades Comerciais, 
com o apoio dos Órgãos de Defesa 
e Segurança.

B.  Para o comércio 
ambulante, feirante 
e de bancada de mercado 
– actividades proibidas 
e permitidas

Fica suspenso o comércio feirante, 
bem como os mercados informais 
e locais de rua similares que impli-
quem a concentração de pessoas.
Já o comércio de bancada de mer-
cado (nos mercados municipais, 

urbanos, suburbanos e rurais) e o 
comércio ambulante individual são 
permitidos apenas para venda de 
bens considerados essenciais à co-
munidade como bens alimentares, 
industriais, agrícolas e de pesca, 
produtos de higiene, limpeza, cos-
méticos, gás de cozinha.
Ainda que a actividade seja permi-
tida para quem se dedique à ven-
da dos produtos acima referidos, é 
obrigatória a verificação da distân-
cia mínima de 01 (um) metro entre o 
vendedor e comprador, e o cumpri-
mento, com as devidas adaptações, 
das medidas de biossegurança de-
finidas infra, no ponto seguinte. 
Também para estas actividades co-
merciais fica estabelecido um ho-
rário de funcionamento único, com 
abertura às 06h00 e encerramento 
às 13h00. 
A fiscalização do cumprimento do 
horário único, bem como o respeito 
pelas medidas de biossegurança fi-
cará a cargo dos Serviços da Admi-
nistração Local.

Condições
de biossegurança
a serem implementadas 
por todos os vendedores 
de bens essenciais – esta-
belecimentos comerciais, 
bancadas de mercado
e comércio ambulante 
individual

Todos os sujeitos, singulares ou co-
lectivos, que durante este período 
excepcional exerçam actividade 
comercial ou prestem serviços mer-
cantis, nos termos acima descritos, 
estão obrigados, sob pena de res-
ponsabilização nos termos da lei, e 
com as devidas adaptações para os 
sectores do comércio retratados no 
ponto antecedente, a proporcionar 
determinadas condições de biosse-
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gurança aos respectivos trabalha-
dores, clientes e público em geral.
Na verdade, a sujeição às condições 
de biossegurança melhor identi-
ficadas infra têm como objectivo 
garantir a salubridade e higiene 
necessária a todos os envolvidos na 
cadeia comercial de forma a miti-
gar a possibilidade de contamina-
ção quer dos bens transaccionados, 
quer de todos os indivíduos envolvi-
dos no processo das trocas comer-
ciais.
Por agora, e sem prejuízo de outras 
que possam vir a ser estabelecidas 
no futuro, as condições de biosse-
gurança a observar são as seguin-
tes:

I.  Para os estabelecimentos 
comerciais, mercados 
e vendedores ambulantes 
(com as adaptações possíveis 
e necessárias)

a)  Ter disponível à entrada álcool a 
70% ou álcool em gel, bem como 
os meios necessários à higieniza-
ção dos utentes;

b)  Estabelecer um número limite 
de utentes dentro da própria ins-
tituição, com vista a evitar a aglo-
meração, permitindo manter a 
distância mínima de 01 (um) me-
tro entre os utentes;

c)  Aplicação de acrílicos ou vidro na 
zona de atendimento para garan-
tir proteção de colaboradores e 
clientes;

d)  Reforço de stock de mercadoria 
para 01 (um) mês dependendo 
do espaço de armazenagem dis-
ponível;

e)  Garantir o número máximo de 
pessoas dentro dos estabeleci-
mentos comerciais, em segu-
rança, e de acordo com o espaço 
existente, respeitando o limite de 
01 (um) metro por pessoa; 

f)  Instruir os seguranças dos esta-
belecimentos comerciais para 
abrir e fechar a porta de entrada e 

colocar nas mãos de cada cliente 
álcool a 70% ou álcool gel.

II.  Para os respectivos 
trabalhadores

a)  Orientar os respectivos trabalha-
dores no sentido de estes toma-
rem as devidas precauções de 
higiene e salubridade, para que 
estejam devidamente equipados 
no atendimento ao público;

b)  Substituição temporária do sis-
tema automático de controlo 
de assiduidade dos funcionários 
(Biométrico);

c)  Recomenda-se o uso de másca-
ras para os colaboradores que fa-
zem atendimento ao público;

d)  Avaliar, caso a caso, o trabalho 
dos colaboradores considerados 
de risco e com histórico clínico 
comprovado (pessoas com mais 
de 60 anos, com problemas res-
piratórios, hipertensão, diabetes 
e outros);

e)  Evitar o aglomerado de trabalha-
dores na hora de sobreposição 
de turno;

f)  Suspender o procedimento da 
obrigatoriedade de contar a en-
comenda em conjunto – (Extensi-
vo a todos os sectores);

g)  Proibir a entrada e saída ao tra-
balho com o uniforme vestido;

h)  Ser obrigatório o banho antes da 
entrada ao serviço;

i)  Recomendar a lavagem das mãos 
de duas em duas horas de todos 
os colaboradores;

j)  Uso obrigatório de luvas a todos 
os colaboradores ligados a distri-
buição;

k)  Estabelecer o regime de teletra-
balho a todas as pessoas que ti-
verem condições de continuar o 
seu trabalho à distância;

l)  Os trabalhadores em regime de 
teletrabalho devem ficar em iso-
lamento social, evitando contacto 
com outras pessoas;

m)  Estabelecer que o isolamento 
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social não seja considerado fé-
rias e que os colaboradores de-
vem manter-se contactáveis 
para apoiar os serviços mínimos 
da operação da empresa.

III.  Para todos os envolvidos 
na cadeia de fornecimento 
e trocas comerciais

 
a)  Evitar o contacto com os fornece-

dores e clientes no momento da 
recepção ou entrega de merca-
doria;

b)  Efectuar a limpeza dos tabuleiros 
da distribuição com lixívia diluída 
em água, à sua chegada;

c)  Manter a higiene e salubridade 
dos produtos, bens e serviços 
comercializados, bem como os 
meios utilizados na prestação de 
qualquer outro serviço;

d)  Desinfectar diariamente as via-
turas de distribuição limpando 
sempre: o habitáculo, portas e 
caixa de carga com lixívia diluída;

e)  Desinfectar o volante, tecidos ou 
couro das viaturas de distribuição 
e de uso dos colaboradores com 
um pano embebido em álcool;

f)  Colocar frascos de álcool a 70% ou 

álcool gel em todas as viaturas;
g)  Limitar o número de entregas 

para o mínimo possível para cada 
local, reduzindo assim o número 
de deslocações.

IV.  Casos suspeitos 
de contaminação 
pelo COVID-19 
e sensibilização 
da comunidade

a)  Aplicar as orientações emanadas 
pela Autoridade Sanitária Com-
petente;

b)  Partilhar informação e proceder 
a sensibilização dos consumido-
res e colaboradores, por meio de 
cartilhas, canais digitais, redes 
sociais, meios de comunicação 
tradicionais.

De referir que todas as medidas es-
tabelecidas no diploma em análise 
podem ser ajustadas em função da 
evolução da contaminação comu-
nitária, pelo que, a todo o tempo, o 
presente Decreto Executivo pode 
sofrer alterações, das quais oportu-
namente daremos nota. 
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