COLECÇÃO LEGISLAÇÃO – Actualizações online
Porquê as actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional, é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente, alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Colecção Legislação. Ao
disponibilizar as actualizações, a Plural Editores pretende que o livro que adquiriu se mantenha actualizado
de acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas actualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo sempre que detectada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as actualizações aos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.pluraleditores.co.ao, na área específica “Actualizações legislativas”.
Como posso fazer download das actualizações legislativas dos livros da COLECÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, seleccionar um título e os respectivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as actualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois
de impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspecto do livro que adquiriu.
Como devo imprimir este documento de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.

Colectânea de Direito do Ambiente, 2.ª Edição – Col. Legislação Angola
Actualização I – Maio de 2019
A Lei n.º 5/19, de 18 de Abril, vem alterar os artigos 4.º, 16.º e 44.º da Lei n.º 10/04, de 12 de Novembro – Lei das
Actividades Petrolíferas.
De modo a garantir a actualidade da obra Colectânea de Direito do Ambiente, são disponibilizados os textos que
foram aditados.
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ARTIGO 3.º Domínio público dos jazigos petrolíferos
Os jazigos petrolíferos
nas áreas referidas no artigo 1.º fazem
Sectorexistentes
Petrolífero
parte integrante do domínio público do Estado.

Pág. 326

CAPÍTULO II

É redigido o ponto 1, do artigo
4.º da Lei
10/04, de 12
Lei Operações
das Actividades
Petrolíferas.
Princípios
den.º
Organização
e de Novembro,
Exercício das
Petrolíferas

✁ ARTIGO 4.º Princípio da exclusividade da Concessionária Nacional

1 – A Concessionária Nacional é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, enquanto detentora dos direitos mineiros. [Redacção introduzida pela Lei n.º 5/19, de 18 de
Abril.]

2 – Os direitos mineiros são atribuídos à Concessionária Nacional nos termos previstos no artigo 44.º.
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ARTIGO 5.º Intransmissibilidade de direitos mineiros

É artigo
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Lei das
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tos mineiros, sendo nulos e ineficazes os actos praticados em contrário.

✁ ARTIGO 6.º Condições de exercício das operações petrolíferas

7 – A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública
As operações petrolíferas só podem ser exercidas através de uma licença
(SONANGOL – E.P.) goza de direito de preferência nas transmissões referidas
de prospecção ou de uma concessão petrolífera nos termos da presente lei.
no n.º 1, quando as mesmas se processem a não afiliadas da cedente. [Número
aditado pela Lei n.º 5/19, de 18 de Abril.]

ARTIGO 7.º Princípio de condução dos trabalhos

8 – A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, Empresa Pública
1 – As licenciadas a Concessionária Nacional e as suas associadas devem
(SONANGOL – E.P.) goza de direito de preferência na atribuição de um inteconduzir, executar ou assegurar que sejam executadas, as operações petrolíresse participativo de até 20% e na adjudicação da qualidade de operador nas
feras com regularidade e continuidade, de acordo com as leis, regulamentos
situações de prorrogação do período de produção nos campos petrolíferos,
e decisões administrativas aplicáveis e a boa técnica e prática da indústria
que atinjam o fim do período de produção, mediante demonstração de capacipetrolífera.
dade técnica e financeira, de acordo com as práticas internacionalmente acei2 – As operações petrolíferas devem ser conduzidas de forma prudente e
tes pela Indústria Petrolífera. [Número aditado pela Lei n.º 5/19, de 18 de Abril.]
tendo em devida conta a segurança das pessoas e instalações, bem como a
protecção do ambiente e a conservação da natureza.
ARTIGO 17.º Direcção das operações petrolíferas
3 – Os titulares dos direitos atribuídos ao abrigo desta lei podem livreA participação da Concessionária Nacional nas associações com terceiros
mente programar, projectar, executar ou mandar executar, os trabalhos a que
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deve incluir necessariamente o direito à participação na direcção das operaestejam obrigados ou autorizados, utilizando os meios humanos e técnicos
ções petrolíferas, nos termos dos respectivos contratos.
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9 – A Sociedade1 Nacional
de Combustíveis
Angola,
– O operador
é indicado node
decreto
de Empresa
concessãoPública
sob proposta da Con(SONANGOL – E.P.)
goza
directamente,
ou
indirectamente
através
uma afi- idoneidade e
cessionária Nacional e deve ser uma entidade dede
reconhecida
liada, de direitos
de preferência
naeatribuição
capacidade
técnica
financeira.da qualidade de operador nas
novas concessões petrolíferas
mediante
demonstração
de capacidade
técnica
2 – O operador está sujeito
à observância
da legislação
em vigor e ao ese financeira, detrito
acordo
com
as
práticas
internacionalmente
aceites
pela
Incumprimento das disposições contidas no decreto de concessão.
dústria Petrolífera. 3[Número
aditado pela Lei n.º 5/19, de 18 de Abril.]
– A mudança
de operador está sujeita à prévia autorização do Ministro de
10 – A Sociedade
Nacional
de Combustíveis
de Angola,
Empresa Pública
tutela, sob proposta
da Concessionária
Nacional.
(SONANGOL – E.P.) goza directamente, ou indirectamente através de uma afiliada,
de direitos
de ser financiada
em até 20% nas suas operações de pesARTIGO
20.º Contratos
de empreitada e de prestação de serviços
quisa pelos associados
internacionais
no conhecimento,
caso de ser nãoatravés
operador.
adiO operador deve dar
da [Número
Concessionária
Nacional,
tado pela Lei n.º 5/19, de 18 de Abril.]

ao Ministério de tutela e ao Ministério das Finanças, nos termos que forem
definidos por estes Ministérios, dos contratos e subcontratos que celebre com
Requisitos das associadas da Concessionária Nacional ARTIGO 45.º
terceiros para
execução das operações petrolíferas.
1 – A qualidade de operador associado da Concessionária Nacional numa
concessão
petrolífera
apenas pode ser atribuída a sociedades comerciais que
ARTIGO 21.º
Regime do aproveitamento e recuperação dos jazigos
façam prova de idoneidade
e capacidade
técnica
e financeira
parada
o exercício
1 – Aos direitos
mineiros
concedidos
ao abrigo
presente lei, correspondas operações petrolíferas
na
área
da
concessão
respectiva.
dem obrigações de pesquisar e produzir petróleo de modo racional, segundo
2 – A qualidade
das associadas
Concessionária
Nacional queem
nãouso
sejam
as regras
técnicas da
e científicas
mais apropriadas
na prática internaoperadores apenas
pode
ser
atribuída
a
sociedades
comerciais
que
façam
cional petrolífera e de acordo com o interesse nacional.
provaactualizações
de idoneidade
capacidade
financeira.
Descarregue gratuitamente
legislativas
em www.pluraleditores.co.ao
2 e–online
As obrigações
específicas descritas no número anterior, bem como
Colectânea de Direito do Ambiente,
2.ª Edição – Col.para
Legislação
Angola.da
Maio
de 2019
3 – Os requisitos
a
prova
idoneidade
e capacidade
técnicaou
e finanas
obrigações
genéricas
de preservação
dos jazigos
reservas de petróleo,
08576.20
ceira referidos nos
números
anteriores
devem
ser
definidos
no
regulamento
impendem sobre a Concessionária Nacional e suas associadas, sendo o seu
previsto no artigo
46.º.
incumprimento
sujeito às sanções legais e regulamentares.
2

SECÇÃO II

Concurso Público e Negociação Directa
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