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LEGAL ALERT ANGOLA

REGIME JURIDICO 
DAS ZONAS 
FRANCAS
LEI Nº 35/2020 DE 12 DE OUTUBRO

Desde 2014 que Angola atravessa uma grave 
crise económica e financeira, fruto da baixa 
sucessiva dos preços do petróleo, agravada nos 
últimos tempos pelo surgimento da pandemia 
COVID-19. Para combater essa crise, o Executi-
vo angolano estabeleceu como principais alvos 
a diversificação da economia e a captação de 
investimento estrangeiro.

Um dos instrumentos que o governo estabele-
ceu como preferenciais para alcançar os objec-
tivos pretendidos foi a instituição de Zonas 
Francas, criando condições mais cativantes 
para o investimento, em especial aquele que 
aporte novas tecnologias e a criação de empre-
gos para a mão-de-obra nacional.

Para dar cumprimento a estes objectivos foi 
aprovado e publicado o Regime Jurídico das 
Zonas Francas na República de Angola (adian-
te designado abreviadamente por LZF), através 
da Lei nº 35/2020 de 12 de Outubro, e que, 
como medida complementar, possibilita o 
estabelecimento de zonas de livre comércio 
em determinadas zonas do País, do qual passa-
mos a analisar alguns dos seus aspectos essen-
ciais.

Desde logo, o diploma estabelece como objec-

tivos principais da criação de zonas franca, a 
promoção do investimento externo e interno e o 
incremento da diversificação da produção 
nacional associado à criação de novos empre-
gos. Pretende ainda, acelerar o processo de 
diversificação das exportações não petrolíferas, 
promover as exportações de produtos com alto 
índice de incorporação de conteúdo local, 
aumentar a capacidade produtiva nacional, 
com base na incorporação de matérias-primas 
locais e, não menos importante, promover a 
transferência do conhecimento e da tecnologia, 
bem como aumentar a eficiência e competitivi-
dade produtiva.

De acordo com o disposto no Artº 6º da LZF, as 
Zonas Francas são criadas por Despacho Presi-
dencial, o qual determinará a zona em que a 
mesma é constituída, bem como a sua duração.
Aspecto bastante relevante deste diploma é o 
de prever, caso a Zona Franca venha a ser extin-
ta por razões ponderosas de interesse nacional, 
que o Estado assegurará o pagamento de uma 
justa e pronta indemnização, garantindo assim 
ao investidor que não perderá o seu investimen-
to, caso a Zona Franca venha a ser extinta por 
decisão do Executivo.

Nas zonas francas são admitidos todos os tipos 
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de investimento privado, conforme previsto na 
Lei do Investimento Privado, bem como permi-
tidas toda e qualquer forma de representação 
social, nomeadamente, sociedades unipessoais, 
empresas, consórcios, etc.

Nas Zonas Francas é permitido desenvolver 
todas as classes de actividades industrial, de 
processamento agro-industrial, tecnológico, 
comercial e de serviços e, algo estranhamente, é 
possível estabelecer áreas habitacionais.

Por forma a aumentar a sua capacidade de 
atracção de investimento, são permitidos os 
investimentos indirectos, nomeadamente atra-
vés de empréstimos, suprimentos, prestações 
suplementares de capital, tecnologia patentea-
da, processos técnicos, segredos e modelos 
industriais, marcas registadas e outros.

A supervisão das Zonas Francas será efectuada 
por entidade a nomear em diploma próprio, 
sendo que a sua gestão e exploração será da 
competência de entidade pública ou privada 
(Artº 21º e 22º da LZF).

Depois de constituídas, as Zonas Francas pode-
rão ser concessionadas a uma entidade gestora 
por um período mínimo de 25 (vinte cinco) anos, 
período este prorrogável por igual período de 
tempo, caso a entidade concessionada cumpra 
plena e integralmente as obrigações assumidas 
(Artº 23º da LZF).

As empresas que se vierem a instalar nas Zonas 
Francas poderão usufruir de benefícios relativos 
ao Imposto Industrial, IVA, Direitos Aduaneiros, 
Imposto Predial, Imposto Sobre a Aplicação de 
Capitais e outros da mesma natureza ou de 
natureza diferente, os quais decorrerão automa-
ticamente do contrato de investimento que 
venham a celebrar, (Artº 24º da LZF).

A LZF garante ainda benefícios de natureza 
tributária (deduções à matéria colectável, amor-
tizações e reintegrações aceleradas, o crédito 

fiscal, a isenção e a redução de taxas e impostos, 
contribuições e direitos de importação) e outros 
da mesma natureza ou natureza diferente, sem 
limitação no tempo.

De acordo com o Artº 25º e seguintes da LZF, as 
Zonas Francas gozarão ainda dos seguintes 
regimes especiais em várias áreas, a saber:

  Regime Especial Migratório flexível com 
processos de emissão de vistos simplificados 
para trabalhadores, investidores e turistas;

 Regime Especial Laboral com uma legis-
lação laboral especial, que aporte facilidades às 
empresas instaladas;

 Regime Especial Cambial e Financeiro 
precursor da livre mobilidade de capitais e a 
convertibilidade das principais moedas interna-
cionais, cabendo ao Banco Nacional de Angola 
estabelecer o respectivo regime.

Aspecto fundamental é o que diz respeito aos 
benefícios aduaneiros, em que se prevê a isen-
ção do pagamento de direitos e demais imposi-
ções aduaneiras, com excepção das taxas relati-
vas a prestação de serviços, relativas às opera-
ções de importação, exportação e reexportação 
de mercadorias, bens de capitais, acessórios e 
outros bens corpóreos.

Quanto ao regime do repatriamento de capitais, 
está assegurada a sua efectiva concretização 
após ter sido executado o respectivo investi-
mento, contudo, são omitidos os termos e con-
dições em que tal repatriamento será efectua-
do, deixando para o Banco Nacional de Angola o 
seu estabelecimento.

Como forma de proteger a mão-de-obra ango-
lana e promover o emprego dos nacionais, a LZF 
prevê a obrigação dos investidores contratarem 
pelo menos 50% de trabalhadores nacionais, 
sendo que esta percentagem deverá decrescer 
anualmente durante a implementação da Zona 
Franca.

Trata-se de uma medida que, à primeira vista, 
pode mostrar-se eficaz mas que, por várias con-
tingências existentes, principalmente ao nível 
da formação da mão-de-obra local, dificilmente 
poderá ser eficazmente cumprida, correndo-se 
o risco de haver lugar ao preenchimento artifi-
cial de quotas, contratando mais mão-de-obra 
pouco qualificada, como tem acontecido até ao 
presente.

Por forma a obstar ao incumprimento das obri-
gações assumidas pelos investidores, a LZF 
prevê um número bastante expressivo de trans-
gressões às quais serão aplicadas uma multa de 
montante correspondente a 1% (um por cento) 
do investimento, para além do transgressor 
poder ver ser cancelada a sua autorização para 
operar na Zona Franca.

Pelo que vimos da análise efectuada, podemos 

considerar este diploma um instrumento 
bastante interessante face aos objectivos preco-
nizados contudo, à semelhança do que temos 
assistido com outros diplomas com semelhante 
intenção, a sua eficácia e concreta aplicação 
está dependente de factores externos à vontade 
do Executivo, como sejam, a recuperação 
económica dos principais parceiros internacio-
nais, bem como a célere recuperação global dos 
efeitos da pandemia que todos nós sofremos.

Por outro lado, terá de existir da parte do Execu-
tivo uma acção mais firme e objectiva na 
criação de condições efectivas para que o inves-
tidor se sintam atraído para investir, nomeada-
mente, redução da burocracia associada à sua 
instalação e prestação de garantias efectivas e 
concretas para que ela considere o país como 
um excelente alvo para os seus investimentos.



LEI Nº 35/2020 DE 12 DE OUTUBRO

Desde 2014 que Angola atravessa uma grave 
crise económica e financeira, fruto da baixa 
sucessiva dos preços do petróleo, agravada nos 
últimos tempos pelo surgimento da pandemia 
COVID-19. Para combater essa crise, o Executi-
vo angolano estabeleceu como principais alvos 
a diversificação da economia e a captação de 
investimento estrangeiro.

Um dos instrumentos que o governo estabele-
ceu como preferenciais para alcançar os objec-
tivos pretendidos foi a instituição de Zonas 
Francas, criando condições mais cativantes 
para o investimento, em especial aquele que 
aporte novas tecnologias e a criação de empre-
gos para a mão-de-obra nacional.

Para dar cumprimento a estes objectivos foi 
aprovado e publicado o Regime Jurídico das 
Zonas Francas na República de Angola (adian-
te designado abreviadamente por LZF), através 
da Lei nº 35/2020 de 12 de Outubro, e que, 
como medida complementar, possibilita o 
estabelecimento de zonas de livre comércio 
em determinadas zonas do País, do qual passa-
mos a analisar alguns dos seus aspectos essen-
ciais.

Desde logo, o diploma estabelece como objec-

tivos principais da criação de zonas franca, a 
promoção do investimento externo e interno e o 
incremento da diversificação da produção 
nacional associado à criação de novos empre-
gos. Pretende ainda, acelerar o processo de 
diversificação das exportações não petrolíferas, 
promover as exportações de produtos com alto 
índice de incorporação de conteúdo local, 
aumentar a capacidade produtiva nacional, 
com base na incorporação de matérias-primas 
locais e, não menos importante, promover a 
transferência do conhecimento e da tecnologia, 
bem como aumentar a eficiência e competitivi-
dade produtiva.

De acordo com o disposto no Artº 6º da LZF, as 
Zonas Francas são criadas por Despacho Presi-
dencial, o qual determinará a zona em que a 
mesma é constituída, bem como a sua duração.
Aspecto bastante relevante deste diploma é o 
de prever, caso a Zona Franca venha a ser extin-
ta por razões ponderosas de interesse nacional, 
que o Estado assegurará o pagamento de uma 
justa e pronta indemnização, garantindo assim 
ao investidor que não perderá o seu investimen-
to, caso a Zona Franca venha a ser extinta por 
decisão do Executivo.

Nas zonas francas são admitidos todos os tipos 

www.rsa-lp.comPORTUGAL - ANGOLA - BRASIL - CABO VERDE - MOÇAMBIQUE

REDE DE SERVIÇOS
DE ADVOCACIA - LP
LEGAL SERVICES
NETWORK - PL

Confiança
Experiência
Partilha

Trust
Expertise
Sharing

de investimento privado, conforme previsto na 
Lei do Investimento Privado, bem como permi-
tidas toda e qualquer forma de representação 
social, nomeadamente, sociedades unipessoais, 
empresas, consórcios, etc.

Nas Zonas Francas é permitido desenvolver 
todas as classes de actividades industrial, de 
processamento agro-industrial, tecnológico, 
comercial e de serviços e, algo estranhamente, é 
possível estabelecer áreas habitacionais.

Por forma a aumentar a sua capacidade de 
atracção de investimento, são permitidos os 
investimentos indirectos, nomeadamente atra-
vés de empréstimos, suprimentos, prestações 
suplementares de capital, tecnologia patentea-
da, processos técnicos, segredos e modelos 
industriais, marcas registadas e outros.

A supervisão das Zonas Francas será efectuada 
por entidade a nomear em diploma próprio, 
sendo que a sua gestão e exploração será da 
competência de entidade pública ou privada 
(Artº 21º e 22º da LZF).

Depois de constituídas, as Zonas Francas pode-
rão ser concessionadas a uma entidade gestora 
por um período mínimo de 25 (vinte cinco) anos, 
período este prorrogável por igual período de 
tempo, caso a entidade concessionada cumpra 
plena e integralmente as obrigações assumidas 
(Artº 23º da LZF).

As empresas que se vierem a instalar nas Zonas 
Francas poderão usufruir de benefícios relativos 
ao Imposto Industrial, IVA, Direitos Aduaneiros, 
Imposto Predial, Imposto Sobre a Aplicação de 
Capitais e outros da mesma natureza ou de 
natureza diferente, os quais decorrerão automa-
ticamente do contrato de investimento que 
venham a celebrar, (Artº 24º da LZF).

A LZF garante ainda benefícios de natureza 
tributária (deduções à matéria colectável, amor-
tizações e reintegrações aceleradas, o crédito 

fiscal, a isenção e a redução de taxas e impostos, 
contribuições e direitos de importação) e outros 
da mesma natureza ou natureza diferente, sem 
limitação no tempo.

De acordo com o Artº 25º e seguintes da LZF, as 
Zonas Francas gozarão ainda dos seguintes 
regimes especiais em várias áreas, a saber:

  Regime Especial Migratório flexível com 
processos de emissão de vistos simplificados 
para trabalhadores, investidores e turistas;

 Regime Especial Laboral com uma legis-
lação laboral especial, que aporte facilidades às 
empresas instaladas;

 Regime Especial Cambial e Financeiro 
precursor da livre mobilidade de capitais e a 
convertibilidade das principais moedas interna-
cionais, cabendo ao Banco Nacional de Angola 
estabelecer o respectivo regime.

Aspecto fundamental é o que diz respeito aos 
benefícios aduaneiros, em que se prevê a isen-
ção do pagamento de direitos e demais imposi-
ções aduaneiras, com excepção das taxas relati-
vas a prestação de serviços, relativas às opera-
ções de importação, exportação e reexportação 
de mercadorias, bens de capitais, acessórios e 
outros bens corpóreos.

Quanto ao regime do repatriamento de capitais, 
está assegurada a sua efectiva concretização 
após ter sido executado o respectivo investi-
mento, contudo, são omitidos os termos e con-
dições em que tal repatriamento será efectua-
do, deixando para o Banco Nacional de Angola o 
seu estabelecimento.

Como forma de proteger a mão-de-obra ango-
lana e promover o emprego dos nacionais, a LZF 
prevê a obrigação dos investidores contratarem 
pelo menos 50% de trabalhadores nacionais, 
sendo que esta percentagem deverá decrescer 
anualmente durante a implementação da Zona 
Franca.

Trata-se de uma medida que, à primeira vista, 
pode mostrar-se eficaz mas que, por várias con-
tingências existentes, principalmente ao nível 
da formação da mão-de-obra local, dificilmente 
poderá ser eficazmente cumprida, correndo-se 
o risco de haver lugar ao preenchimento artifi-
cial de quotas, contratando mais mão-de-obra 
pouco qualificada, como tem acontecido até ao 
presente.

Por forma a obstar ao incumprimento das obri-
gações assumidas pelos investidores, a LZF 
prevê um número bastante expressivo de trans-
gressões às quais serão aplicadas uma multa de 
montante correspondente a 1% (um por cento) 
do investimento, para além do transgressor 
poder ver ser cancelada a sua autorização para 
operar na Zona Franca.

Pelo que vimos da análise efectuada, podemos 

considerar este diploma um instrumento 
bastante interessante face aos objectivos preco-
nizados contudo, à semelhança do que temos 
assistido com outros diplomas com semelhante 
intenção, a sua eficácia e concreta aplicação 
está dependente de factores externos à vontade 
do Executivo, como sejam, a recuperação 
económica dos principais parceiros internacio-
nais, bem como a célere recuperação global dos 
efeitos da pandemia que todos nós sofremos.

Por outro lado, terá de existir da parte do Execu-
tivo uma acção mais firme e objectiva na 
criação de condições efectivas para que o inves-
tidor se sintam atraído para investir, nomeada-
mente, redução da burocracia associada à sua 
instalação e prestação de garantias efectivas e 
concretas para que ela considere o país como 
um excelente alvo para os seus investimentos.



www.rsa-lp.com

LEI Nº 35/2020 DE 12 DE OUTUBRO

Desde 2014 que Angola atravessa uma grave 
crise económica e financeira, fruto da baixa 
sucessiva dos preços do petróleo, agravada nos 
últimos tempos pelo surgimento da pandemia 
COVID-19. Para combater essa crise, o Executi-
vo angolano estabeleceu como principais alvos 
a diversificação da economia e a captação de 
investimento estrangeiro.

Um dos instrumentos que o governo estabele-
ceu como preferenciais para alcançar os objec-
tivos pretendidos foi a instituição de Zonas 
Francas, criando condições mais cativantes 
para o investimento, em especial aquele que 
aporte novas tecnologias e a criação de empre-
gos para a mão-de-obra nacional.

Para dar cumprimento a estes objectivos foi 
aprovado e publicado o Regime Jurídico das 
Zonas Francas na República de Angola (adian-
te designado abreviadamente por LZF), através 
da Lei nº 35/2020 de 12 de Outubro, e que, 
como medida complementar, possibilita o 
estabelecimento de zonas de livre comércio 
em determinadas zonas do País, do qual passa-
mos a analisar alguns dos seus aspectos essen-
ciais.

Desde logo, o diploma estabelece como objec-

tivos principais da criação de zonas franca, a 
promoção do investimento externo e interno e o 
incremento da diversificação da produção 
nacional associado à criação de novos empre-
gos. Pretende ainda, acelerar o processo de 
diversificação das exportações não petrolíferas, 
promover as exportações de produtos com alto 
índice de incorporação de conteúdo local, 
aumentar a capacidade produtiva nacional, 
com base na incorporação de matérias-primas 
locais e, não menos importante, promover a 
transferência do conhecimento e da tecnologia, 
bem como aumentar a eficiência e competitivi-
dade produtiva.

De acordo com o disposto no Artº 6º da LZF, as 
Zonas Francas são criadas por Despacho Presi-
dencial, o qual determinará a zona em que a 
mesma é constituída, bem como a sua duração.
Aspecto bastante relevante deste diploma é o 
de prever, caso a Zona Franca venha a ser extin-
ta por razões ponderosas de interesse nacional, 
que o Estado assegurará o pagamento de uma 
justa e pronta indemnização, garantindo assim 
ao investidor que não perderá o seu investimen-
to, caso a Zona Franca venha a ser extinta por 
decisão do Executivo.

Nas zonas francas são admitidos todos os tipos 

PORTUGAL - ANGOLA - BRASIL - CABO VERDE - MOÇAMBIQUE

REDE DE SERVIÇOS
DE ADVOCACIA - LP
LEGAL SERVICES
NETWORK - PL

If it’s important to you,
it’s very important to us

RSA - Advogados

A RSA-LP nasceu da determinação da Raposo Subtil e Associados, Sociedade de Advogados RL unir, através 
de várias parcerias, Advogados de referência em países que partilham entre a si a língua portuguesa.
Actualmente, a marca RSA-LP faz-se representar através de vários escritórios em Portugal, Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Macau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
A RSA-LP constitui uma base de colaboração, cooperação e aproveitamento de sinergias decorrentes das 
competências especializadas dos seus parceiros, nos diferentes ordenamentos jurídicos, com inúmeras 
vantagens para os clientes. Desta forma, inseridos no âmbito da RSA LP, os clientes podem ter acesso a um 
conjunto de serviços jurídicos especializados e de excelência, prestados por profissionais competentes e 
dedicados que partilham entre si a Língua Portuguesa, em sete países, em três continentes.
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou 
prestação de serviços profissionais pela RSA-LP, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades 
relacionadas. 
Antes de qualquer acto ou omissão que o possa afetar, deve aconselhar-se com um profissional qualificado. 
Nenhuma entidade da rede RSA-LP pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos pelos 
resultados que advenham da tomada de decisões baseada nesta comunicação.

                Para mais informações contacte-nos

de investimento privado, conforme previsto na 
Lei do Investimento Privado, bem como permi-
tidas toda e qualquer forma de representação 
social, nomeadamente, sociedades unipessoais, 
empresas, consórcios, etc.

Nas Zonas Francas é permitido desenvolver 
todas as classes de actividades industrial, de 
processamento agro-industrial, tecnológico, 
comercial e de serviços e, algo estranhamente, é 
possível estabelecer áreas habitacionais.

Por forma a aumentar a sua capacidade de 
atracção de investimento, são permitidos os 
investimentos indirectos, nomeadamente atra-
vés de empréstimos, suprimentos, prestações 
suplementares de capital, tecnologia patentea-
da, processos técnicos, segredos e modelos 
industriais, marcas registadas e outros.

A supervisão das Zonas Francas será efectuada 
por entidade a nomear em diploma próprio, 
sendo que a sua gestão e exploração será da 
competência de entidade pública ou privada 
(Artº 21º e 22º da LZF).

Depois de constituídas, as Zonas Francas pode-
rão ser concessionadas a uma entidade gestora 
por um período mínimo de 25 (vinte cinco) anos, 
período este prorrogável por igual período de 
tempo, caso a entidade concessionada cumpra 
plena e integralmente as obrigações assumidas 
(Artº 23º da LZF).

As empresas que se vierem a instalar nas Zonas 
Francas poderão usufruir de benefícios relativos 
ao Imposto Industrial, IVA, Direitos Aduaneiros, 
Imposto Predial, Imposto Sobre a Aplicação de 
Capitais e outros da mesma natureza ou de 
natureza diferente, os quais decorrerão automa-
ticamente do contrato de investimento que 
venham a celebrar, (Artº 24º da LZF).

A LZF garante ainda benefícios de natureza 
tributária (deduções à matéria colectável, amor-
tizações e reintegrações aceleradas, o crédito 

fiscal, a isenção e a redução de taxas e impostos, 
contribuições e direitos de importação) e outros 
da mesma natureza ou natureza diferente, sem 
limitação no tempo.

De acordo com o Artº 25º e seguintes da LZF, as 
Zonas Francas gozarão ainda dos seguintes 
regimes especiais em várias áreas, a saber:

  Regime Especial Migratório flexível com 
processos de emissão de vistos simplificados 
para trabalhadores, investidores e turistas;

 Regime Especial Laboral com uma legis-
lação laboral especial, que aporte facilidades às 
empresas instaladas;

 Regime Especial Cambial e Financeiro 
precursor da livre mobilidade de capitais e a 
convertibilidade das principais moedas interna-
cionais, cabendo ao Banco Nacional de Angola 
estabelecer o respectivo regime.

Aspecto fundamental é o que diz respeito aos 
benefícios aduaneiros, em que se prevê a isen-
ção do pagamento de direitos e demais imposi-
ções aduaneiras, com excepção das taxas relati-
vas a prestação de serviços, relativas às opera-
ções de importação, exportação e reexportação 
de mercadorias, bens de capitais, acessórios e 
outros bens corpóreos.

Quanto ao regime do repatriamento de capitais, 
está assegurada a sua efectiva concretização 
após ter sido executado o respectivo investi-
mento, contudo, são omitidos os termos e con-
dições em que tal repatriamento será efectua-
do, deixando para o Banco Nacional de Angola o 
seu estabelecimento.

Como forma de proteger a mão-de-obra ango-
lana e promover o emprego dos nacionais, a LZF 
prevê a obrigação dos investidores contratarem 
pelo menos 50% de trabalhadores nacionais, 
sendo que esta percentagem deverá decrescer 
anualmente durante a implementação da Zona 
Franca.

Trata-se de uma medida que, à primeira vista, 
pode mostrar-se eficaz mas que, por várias con-
tingências existentes, principalmente ao nível 
da formação da mão-de-obra local, dificilmente 
poderá ser eficazmente cumprida, correndo-se 
o risco de haver lugar ao preenchimento artifi-
cial de quotas, contratando mais mão-de-obra 
pouco qualificada, como tem acontecido até ao 
presente.

Por forma a obstar ao incumprimento das obri-
gações assumidas pelos investidores, a LZF 
prevê um número bastante expressivo de trans-
gressões às quais serão aplicadas uma multa de 
montante correspondente a 1% (um por cento) 
do investimento, para além do transgressor 
poder ver ser cancelada a sua autorização para 
operar na Zona Franca.

Pelo que vimos da análise efectuada, podemos 

considerar este diploma um instrumento 
bastante interessante face aos objectivos preco-
nizados contudo, à semelhança do que temos 
assistido com outros diplomas com semelhante 
intenção, a sua eficácia e concreta aplicação 
está dependente de factores externos à vontade 
do Executivo, como sejam, a recuperação 
económica dos principais parceiros internacio-
nais, bem como a célere recuperação global dos 
efeitos da pandemia que todos nós sofremos.

Por outro lado, terá de existir da parte do Execu-
tivo uma acção mais firme e objectiva na 
criação de condições efectivas para que o inves-
tidor se sintam atraído para investir, nomeada-
mente, redução da burocracia associada à sua 
instalação e prestação de garantias efectivas e 
concretas para que ela considere o país como 
um excelente alvo para os seus investimentos.


