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O secretário do Presidente para a Reforma do Estado, 
Pedro Fiete garantiu, recentemente, em Luanda, que a 
nova Lei de Base da Função Pública vai garantir maior 
reforço dos direitos dos funcionários, com destaque 
para a idade limite de ingresso na função pública que 
passa de 35 para 45 anos.

Pedro Fiete falava durante a apresentação da proposta 
da Lei de Base da Função Pública, para recolha 
de melhorias e possíveis alterações, uma consulta 
realizada a partir da Escola Nacional de Administração 
e Políticas Públicas (ENAPP), no auditório principal 
e transmitida pela plataforma Zoom a todos os 
internautas.

A nova lei será aplicada aos serviços, organismos e 
instituições que estejam na dependência orgânica e 
funcional do Presidente da República, da Assembleia 
Nacional, dos Tribunais, da Procuradoria-Geral da 
República, da Provedoria da Justiça, das Forças 
Armadas Angolanas, Segurança e Ordem Interna, 
bem como aos demais entes que não estejam 
especificamente excluídos do âmbito do presente 
diploma.

O secretário do Presidente referiu que para o 

ingresso na função pública o cidadão tem de ser de 
nacionalidade angolana, ter idade não inferior a 18 
anos e superior a 45 anos, bem como não ter sido 
aposentado ou reformado.
Pedro Fiete garantiu que a nova lei vai eliminar o 
mecanismo da transição automática do pessoal 
contratado sem concurso para o quadro definitivo 
e alarga o prazo de validade de contrato trabalho 
público, passando de um para dois anos.

Alertou que vai ser introduzida uma limitação temporal 
para a interinidade e acumulação de funções, para não 
prejudicar outros funcionários que também precisam 
exercer cargos de direcção.

A nova Lei de Base, referiu, vai obrigar a realização 
de concursos públicos e internos nas empresas todos 
os anos.

O secretário do Presidente para a Reforma do Estado 
disse que será introduzido a redução do tempo de 
trabalho presencial e o teletrabalho na função pública.

Os órgãos e serviços públicos devem proporcionar 
aos seus funcionários áreas apropriadas e um período 
de descanso de 30 minutos, considerado, para todos 
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os efeitos, tempo de trabalho, sem prejuízo do atendimento permanente dos utentes.

Nas províncias em que as condições geográficas, climatéricas e laborais justifiquem, 
o início e o fim do período de funcionamento pode ser alterado por diploma próprio, 
observando, em todo o caso, o tempo de trabalho previsto no artigo anterior.

O admnistrador para área de formação da ENAPP, Moreira Lopes que falava em 
representação da ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, 
Teresa Rodrigues Dias, realçou que o novo diploma vai abrir uma nova fase da 
administração pública e que trazer grandes benefícios ao capital humano.

As faltas, de acordo com a nova Lei de Base, por motivo de falecimento de familiares 
directos têm limites de oito dias úteis, tratando-se do falecimento do cônjuge ou do 
companheiro de união de facto ou do falecimento de pais, filhos e outros membros 
do agregado familiar.

Os três dias úteis, serão reservados por motivos do falecimento de tios, avôs, irmãos, 
sogros, netos, genros e noras.

A alteração da Lei de Base prevê ainda o alargamento período de licença de 
paternidade, de dois para cinco dias.

O período de férias passam a ser gozadas parcialmente, num limite não superior a 
duas vezes.

REGIME DE FALTAS

Produtividade Apontada como Critério Fundamental 
para o Ajustamento do Salário Mínimo

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e 
Segurança Social através da Direccão Nacional de 
Condições e Rendimentos do Trabalho, reuniu no 
dia 1 de dezembro, no Edifício Sede do MAPTSS, 
diferentes especialistas para reflectir, sobre o critério 
da produtividade do trabalho para o ajustamento do 
salário mínimo nacional. 

A abertura do acto coube ao Secretário de Estado 
do Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe em 
representação da Ministra da APTSS Teresa Rodrigues 
Dias. 

Pedro Felipe defendeu, a necessidade de ser revista a 
forma como estão estabelecidas as remunerações no 
sector público e privado.

O secretário de Estado considera que já é altura de 

abandonar a lógica da indexação das remunerações 
as habilitações literárias, do privilégio excessivo do 
tempo de serviço e da carreira e começar a encarar 
o critério da produtividade, como factor determinante 
para remuneração e afixação dos salários.

Por isto, adiantou, a direcção do MAPTSS, achou 
oportuna a reflexão e vê com bons olhos o estudo 
do Conselho Nacional de Concertação Social para 
abordar esta situação.

O evento contou com dois momentos. O Primeiro 
momento foi reservado a discussão sobre a visão 
teórica ou académica da produtividade, como critério 
para o ajustamento do montante do salário mínimo 
nacional, o orador foi o economista Alves da Rocha 
e Precioso Domingos e como moderador esteve o 
Director do GEPE Leonel Bernardo.

Na sua explanação, o economista Alves da Rocha 
considerou que o Salário Mínimo Nacional deve 
ser fixado com base na produtividade, porque as 
empresas não podem pagar mais do que aquilo que 
se produzem.

Alves da Rocha destacou que produtividade é um 
critério essencial, sem descartar a possibilidade dos 
ajustamentos e considerações laterais, para que 
haja um Salário Mínimo que possa contribuir para o 
aumento da procura agregada do país e para melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores.

O economista realçou que os ganhos da produtividade 
têm a ver com a educação, enquanto não haver um 
sistema estruturado, por ser um factor determinante 
para o crescimento das economias e do seu 
desenvolvimento.
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PERCURSO DO GRUPO TÉCNICO DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL

“Sem uma boa educação não vamos conseguir criar uma boa base, por 
ter grande importância na produtividade”, disse Alves da Rocha.

No segundo momento, debateu-se sobre a visão concreta do mercado e da 
Administração Pública, sobre o critério da produtividade para o ajustamento do 
salário mínimo, Cremildo Paca do Grupo técnico empresarial e Airon Lucas Chefe 
do Departamento de Estudos Económicos e Financeiros do Gabinete de estudos e 
Relações Internacionais do Ministério das Finanças foram os preletores. 

A moderar o segundo debate, esteve o Presidente do Conselho de Administração do 
INSS Anselmo Monteiro. 

Chefe do Departamento de Estudos Económicos e Financeiros do Gabinete de 
estudos e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, Airon Lucas, na sua 
abordagem elegeu cinco riscos potenciais ao ajustamento dos salários mínimos 
aumento do desemprego; queda do consumo e da actividades económica; aumento 
de preços; efeito indirecto para ajustamento do salário mínimo na administração 
pública; risco de sectores de actividades económica que praticam salário mínimo 
acima do mínimo legalmente estabelecido baixarem para próximo deste último 
sob pretexto de crise económica, reduzindo assim o poder de compra dos seus 
trabalhadores.  

O debate bastante participativo contou ainda com a presença de diferentes 
responsáveis de organismos ministérios e sindicais membros do grupo técnico para 
estudo da evolução do salário minino.

O coordenador do Grupo Técnico do Salário Mínimo Nacional, José Lourenço 
anunciou que actualmente está a ser feito um estudo de reflexão continuado da 
evolução do Salário Mínimo Nacional, tendo em conta os factores económicos 
condicionantes, nomeadamente, a necessidade de atingir e manter um alto nível de 
emprego, de produtividade e de desenvolvimento económico.

José Lourenço lembrou que o valor do Salário Mínimo Nacional teve uma evolução 
em 2003, de 3.500 kwanzas para 21.454 kwanzas actualmente.

O coordenador considerou que com a realização do seminário, os membros do 
grupo técnico, estarão mais esclarecidos e determinados sobre a matéria ligada a 
produtividade de trabalho.

Esclareceu que o grupo técnico do Salário Mínimo Nacional foi instituído em 2002, 
como uma estrutura especializada ao Conselho Nacional de Concertação Social, 
constituído e assegurado por técnicos dos organismos do Governo e parceiros 
sociais.

O Salário Mínimo, destacou, surgiu em Angola em 1991, por via do Decreto N°68/91 
de 15 de Novembro, como uma via de flexibilização da política salarial, afim de 
encorajar e promover o desenvolvimento, utilizando não só o salário como um meio 
de obtenção de rendimento pelos trabalhadores, mas também como instrumento 
que assegura o crescimento da produtividade, com vista a rentabilizar as empresas 
e estimular os trabalhadores.
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CINFOTEC Rangel ganha Fábrica de Software e Automação Tecnológica.

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, através do 
Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional inaugurou na manhã desta 
segunda-feira 22, a Fábrica de Software e Automação Tecnológica CINFOTEC 
Rangel. 

Ainda ontem foi reinaugurada a Incubadora de Empresas, localizada no Edifício da 
TAAG.
De acordo com a Ministra da APTSS, a reabilitação da incubadora de empresas 
e a implementação do laboratório do Software fazem parte de um conjunto de 
iniciativas no âmbito do PAPE para a construção, reabilitação e modernização das 
infraestruturas do INEFOP. 

“Este projecto nasce da necessidade do executivo, em apoiar iniciativas 
de fomento a empregabilidade por intermédio do incentivo ao 
empreendedorismo e a inovação tecnológica no intuito de atender as 
carências do mercado”. Disse a Ministra Teresa Dias. 

O laboratório de Software, dispõe de alta tecnologia e vai permitir a construção 
de Softwares, programas que visam apoiar as iniciativas de jovens angolanos que 
actuam no desenvolvimento de soluções tecnológicas e inovadoras no sector 
financeiro, agrícola, industrial, comercial e de segurança eletrónica. 

A Ministra avançou ainda que o executivo angolano, por intermédio do MAPTSS vem 
implementado o Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE). O 
Plano aposta na educação, na formação dos jovens e na melhoria das condições de 
trabalho e da produção. 

Com a implementação das políticas activas do mercado de trabalho inseridas na 
aplicação do PAPE, disse Teresa Dias, estamos esperançados que poderemos 
contribuir para a redução do desemprego por via da inserção imediata dos jovens 
no mercado do trabalho através do incentivo ao empreendedorismos e capacitação 
técnico profissional.
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41.918 postos de trabalho directos foram criados, no âmbito das iniciativas de 
incentivo ao empreendedorismo e do fomento ao autoemprego, inseridas na 
execução do Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE).

Os dados foram avançados pelo secretário de Estado para o Trabalho e Segurança 
Social, Pedro Filipe, durante o acto de apresentação pública dos resultados 
alcançados e prespectivas do programa, a nível do país.

Pedro Filipe, disse ser oportuno fazer um breve balanço da execução do plano. 
Como não é o único instrumento de política para geração de empregos, o MAPTSS 
entendeu convidar outros sectores, como é o caso do Ministério da Administração 
do Território, para apresentar sobre o PIIM, Ministério da Economia e Planeamento, 
o PRODESI e o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos

A actividade teve apresentação conjunta de outros programas do Executivo que 
promovem a Empregabilidade e foi testemunhada pela governadora de Luanda, Ana 
Paulo de Carvalho, a embaixadora da União Europeia em Angola, Jeannette Sppen, 
o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João e o director do Gabinete 
de Quadros da Presidência da República, Edson Barreto. 
 
Pedro Filipe afirmou que no quadro do Programa “Capacita”, que visa a formação 
em cursos de curta duração, foi permitido a capacitação de 17 mil jovens, com uma 
percentagem de 59% das metas previstas até 2022. Já para o programa “Avanço”, 
que tem como objectivo a capacitação em cursos de média duração, foram formados 
16 mil jovens, com a percentagem de 54%.

O secretário de Estado para a Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, referiu que 
no quadro da certificação profissional foram entregues 1.700 carteiras profissionais 
a cidadãos que exercem actividade profissional em vários ramos.

Entretanto, o microcrédito também constitui um dos programas inseridos no PAPE, 
cuja execução ronda os 67,21% com a distribuição de 6.721 mil beneficiário, tendo 
como meta a entrega de 10 mil microcréditos até 2022.

O secretário de Estado referiu que as condições de atribuição do microcrédito são as 
mais favoráveis do mercado, com uma taxa de juros bonificada na ordem de 1.67%, 
um período de graças de três meses, um período de reembolso de um ano com 
possibilidade de prorrogação e uma garantia do Estado para salvaguardar eventuais 
inadimplentes.

O governante disse que tudo tem sido possível graças ao envolvimento de 
instituições financeiras credíveis, no caso o banco Sol, tendo referido que com o 
acordo estabelecido recentemente com o BAI-Micro finanças o processo ficará 
ainda mais dinamizado.

Pedro Filipe afirma que com esta iniciativa foi possível a criação de 15.827 postos de 
trabalhos. Já para o programa de fomento ao autoemprego foram entregues 5.203 
kits profissionais, numa percentagem de 12.39 %, tendo gerado 14.167 postos de 
trabalho.

PAPE (Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade )

FOMENTAR A EMPREGABILIDADE EM TODO O PAÍS



Comissão Multissectorial de Prevenção e 
Combate ao Trabalho Infantil dá início aos 

trabalhos

Aconteceu no dia 2 de Dezembro de 2021, no edifício sede do Ministério da 
Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, pelas 10 horas na sala de 
reuniões do 3º piso, o primeiro encontro do Grupo Técnico do PANETI (Plano 
de Acção Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil) cujo principal objectivo 
foi a apresentação do referido plano e o alinhamento de execução das acções.

Presidiu o encontro a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança 
Social, Teresa Rodrigues Dias acompanhada pela ministra da Educação, Luísa 
Grilo. O acto contou também, com a presença de outros membros da Comissão 
Multissectorial, como os Secretários de Estado do Trabalho e Segurança 
Social, Pedro Filipe, do Interior, Bamóquina Zau, Agricultura e Pecuária, João 
Cunha, Economia, Milton Reis, Justiça, Orlando Fernandes e do MASFAMU, 
Elsa Barber.

Instituto Sapiens está aberto para formação 
profissional de quadros

MAPTSS e o MINJUD auscultam praticantes 
desportivos profissionais.

Multiplicadores de formação de técnicos do 
emprego melhores capacitados.

O Instituto SAPIENS surge com a responsabilidade de dar um novo impulso 
e estímulo à oferta de serviços de desenvolvimento do capital humano, de 
consultoria de RH e de formação customizada corporativa ou institucional, com 
o objectivo de apostar no enquadramento e elevação profissional dos quadros 
Angolanos. 

De acordo com o Presidente do Conselho de Administração Gilberto Luther, 
o Instituto tem trabalhado com as empresas propocionando a elas serviços 
de recrutamentos de seleção, formação de quadros quer novos quer os que 
já estejam de serviço. O grande objecto do Sapiens é o capital humano, disse. 

Gilberto Luther, deu a conhecer que o instituto tem a apostado nas competências 
comportamentais a nível da inteligêcia profissional, gestão de tempo, liderança, 
comunicação assertiva e técnicas de negociação. 

As artes também constam do plano de formação que é ministra pelo Instituto 
razão pela qual já conta com um contratos assinados com Instituições 
especializadas em artes.

O Ministérios da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e o 
da Juventude e Desportos trabalham juntos na proposta sobre o regime de 
protecção social obrigatório para praticantes desportivos profissionais.

Uma delegação encabeçada pelo secretário de Estado para os Desportos, 
Carlos Almeida e pelo Director Nacional da direção Nacional da Segurança 
Social Édmio Fernando manteve um encontro de auscultação, com dirigentes, 
agentes e atletas.  

A proposta em discussão define que, no âmbito do regime dos trabalhadores 
por conta de outrem, será igualmente aplicado o regime de protecção social 
obrigatório ao desportista, com uma taxa de onze por cento de desconto sobre 
o rendimento. A condição dos ex-atletas de referência nacional e internacional 
que vivem em condições pouco dignas foi uma das questões levantadas.

De acordo com o director nacional para Segurança Social, Édmio Fernando, 
a proposta contempla a redução da idade da reforma, por ser uma actividade 
de desgaste físico rápido e de curta duração. Quanto a transição de regimes, 
Édmio Fernando, explicou que se o desportista, no fim da carreira, entender 
desenvolver outra actividade, como pastor ou comerciante por exemplo, poderá 
transitar para outro regime. Ao levar o assunto, às províncias de Benguela, Huila 
e Huambo o MAPTSS e o MINJUD pretendem dar respostas a uma orientação 
da Constituição da República de Angola, da Lei Geral do Trabalho e da Lei 5/14 
de 20 de maio, que sustentam a proposta apresentada. O secretário de estado 
para os Desportos, Carlos Almeida, considera a proposta inédita, e visa acabar 
com a situação que em nada dignifica aqueles que, por vários e longos anos, 
trouxeram glórias para os amantes do desporto e não só.

A intenção é levar a apresentação da proposta de Lei ao Conselho de Ministros.

Encerrou no dia 2 de dezembro, a formação de multiplicadores de técnicos do 
emprego e de gestores de centros de emprego das províncias de Luanda, Uíge, 
Huambo, Huila, Moxico, Benguela e Malanje.

A acção formativa decorreu de 22 de novembro a 2 de dezembro na Académia 
do Empreendedor de Luanda, enquadrada na Revitalização do Ensino Técnico 
e da Formação Profissional (RETFOP), projecto financiado pela União Europeia, 
no âmbito da cooperação com a República de Angola.

A formação de multiplicadores da formação de técnicos do emprego contou 
com 17 participantes e teve como objectivos, potenciar metodologicamente os 
técnicos para a elaboração de entrevista, gestão de ofertas de emprego e assim 
permitir fazer um diagnóstico e estabelecer boas relações com as empresas.
Já a formação de gestores de centros de emprego, contou com 12 participantes 
e visou a capacitação em diagnóstico territorial, parcerias e projectos 
estratégicos.

Ao presidir ao acto de encerramento da acção formativa, o Director Geral 
do Instituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, Manuel Mbangui, 
referiu que os recém-formados devem aplicar na prática todo o conhecimento 
apreendido para se atingir os objectivos preconizados, que visam a revitalização 
e modernização dos centros de emprego do país.

Por seu lado, o coordenador do RETFOP, Alexandre Rosa disse que as duas 
formações resultam de um trabalho árduo de preparação das metodologias 
realizada num cenário de pandemia.

A formação contou a participação de peritos da agência francesa de emprego.
De referir que o INEFOP tem 73 centros de emprego em todo país.

DESTAQUES DE OUTUBRO



Tomada de Posse INSS, SIAC e INEFOP 

Visita da Ministra a academia da Toyota

No dia 25 de Novembro de 2021, a Ministra da Administração Pública, Trabalho 
e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, visitou a Academia TOYOTA de 
Angola, acompanhada pelo Embaixador do Japão, Sr. MARUHASHI Jiro, e o 
Ministro Conselheiro da Embaixada do Brasil, Sérgio Carvalho de Toledo Barros.
Contrariamente ao que estava previsto, há um ano que as formações estão a 
ser feitas no formato virtual, para se adaptar aos condicionalismos da covid-19.
Na ocasião o Director Geral do INEFOP, Manuel Mbangui realçou que em 
contexto da Pandemia não era possível ter cá formadores, teve-se que adaptar 
e com a adaptação conseguiu-se montar uma sala com alguns equipamentos 
para ter a formação de forma virtual. 

Segundo ainda Manuel Mbangui “temos ainda alguns desafios pela frente, no 
fundo o que queremos é assegurar e que não tenhamos apenas bons técnicos, 
mais acima de tudo termos homens com atitudes positivas porque no fundo 
esse grupo é a referência que nós vamos ter a nível da formação automotiva, 
eles terão certamente a maior certificação que nós temos no sistema em 
termos de automobilismo ou mecânica e terão assim a certificação mais alta”.
“Acreditamos nesse projecto, e temos nele as espectativas de revolucionarmos 
o que temos feito até hoje a nível da formação profissional e multiplicamos 
cada vez mais o desafio e acreditamos que qualquer caminhada começa pelo 
primeiro passo”.

A Academia TOYOTA de Angola, localizada no Centro de Formação Profissional 
do Cazenga, foi inaugurada no dia 16 de Outubro de 2020.

A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) 
conferiu  posse no dia 25/11/2021 aos membros recém nomeados dos órgãos 
superentendidos, a Ministra felicitou os nomeados e enfatizou que tivemos 
de facto que nos reajustar em função daquilo que são os normativos legais 
relactivamente aos institutos públicos. Assim, nesta fase foi possível enquadrar 
o Instituto de Nacional de Segurança Social (INSS), Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional (INEFOP) e o Serviço Integral de Atendimento 
ao Cidadão (SIAC), infelizmente não conseguimos o enquadramento para a IGT 
neste pacote, mas em algum momento também o faremos. Foi um trabalho 
árduo e conseguimos que os nossos objectivos, as nossas intenções, os nossos 
propósitos ficassem acolhidos nos respectivos estatutos que se encontram 
publicados. Neste momento estamos a dar corpo ao primeiro passo, fazendo 
as nomeações dos corpos gerentes.

 A ministra reforçou que a maioria dos colegas empossados foram reconduzidos 
aos cargos e acrescentou dizendo, temos propósitos muito claros, o primeiro 
dos quais é que estarmos fortemente ligados com a melhoria dos nossos 
serviços e segundo que a nossa prestação tem que estar de facto alinhada 
com aquilo que são os objectivos dos nossos concidadãos e nos não podemos 
acordar e ver os nossos serviços apenas dizer que a mais um dia para se juntar 
aos muitos e aguardar o salario porque isso já não faz parte das nossas vidas. 

A ministra afirmou que o nosso compromisso é com o trabalho e com aqueles 
que nos servimos, não existe Ministro se não  haver pessoas para servir, 
portanto nos não podemos nos envaidecer porque tem que valer apena a 
exigência de termos esses corpos sociais para servir o cidadão , portanto o 
que eu peço e vou reiterar novamente é que haja colegas que dirijam as áreas 
de forma muito competente, de forma muito sabia , somos todos um grupo da 
família MAPTSS que queremos caminhar juntos mais com propósitos claros 
respeito mútuo e respeito com os cidadãos.
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