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A REGULAÇÃO  PETROLÍFERA EM ANGOLA  E O 

PROCESSO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 



2 AGENDA  

  
I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

II. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS E CONTRATUAIS 

III. REGULAÇÃO DO SECTOR PETROLÍFERO ANGOLANO 

IV. PROCESSO DE LICITAÇÃO 

V. CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

VI. CONCLUSÃO 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 O sector petrolífero angolano assume uma importância estratégica na promoção do 

desenvolvimento económico e social 

 

 Nos termos da Constituição todos os recursos naturais são propriedade do Estado, a 

quem cabe determinar as condições para a sua concessão, pesquisa e exploração (art. 

16.º, CRA) 

  

 
 O Estado atribui, mediante concessão, a exclusividade dos direitos sobre os 

hidrocarbonetos líquidos e gasosos à Concessionária Nacional (Sonangol E.P.) (Art. 4.º 

da LAP) 

 No domínio dos derivados de petróleos foi aprovada uma estratégia de liberalização 

do sector com o objectivo de organizar e estruturar o mercado interno (Resolução 

105/09 de 19 de Novembro)     
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Lei n.º 10/04 

 Lei das Actividades Petrolíferas 

Decreto Presidencial n.º 297/10 

Regras e Procedimentos dos 

Concursos Públicos Limitados 

Lei n.º 13/04 

Lei sobre a Tributação das 

Actividades Petrolíferas 

Lei n.º 11/04 

Regime Aduaneiro Aplicável 

ao Sector Petrolífero 

Decreto n.º 48/06 

Regras e Procedimentos 

dos Concursos Públicos 

Contrato de 

Serviço com 

Risco 

II. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS E 

CONTRATUAIS (Upstream) 

 

 

Sociedade 

Comercial 
 

 

 

Contrato de 

Consórcio 

Contrato de 

Partilha de 

Produção 

 

Decreto n.º 1/09  

Regulamento das 

Operações Petroliferas   

 

Decreto de 

Concessão 

Licença de 

Prospecção 

Lei n.º 26/12 

Lei do Transporte e 

Armazenamento de Petróleo 

Bruto e Gás Natural 
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II. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS E 

CONTRATUAIS (Downstream) 

 

Lei n.º 28/11  

Lei sobre a Refinação de Petróleo Bruto, 

Armazenamento, Transporte, Distribuição e 

Comercialização de Produtos Petrolíferos 

Decreto Presidencial n.º 1/12 

Aprova a Implementação de Medidas sobre a 

Subvenção aos Preços dos Combustíveis e 

Derivados do Petróleo Bruto 

 

Licença 

 

 

Sociedade Comercial 

Resolução  n.º 105/09 

Estratégia de Liberalização do Sector dos 

Combustíveis e Cronograma para a sua 

Implementação 
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III. REGULAÇÃO DO SECTOR PETROLIFERO 

ANGOLANO  

  

 1. Enquadramento Jurídico   
 

UPSTREAM 
 

DOWNSTREAM 

 

 PROSPECÇÃO; PESQUISA; AVALIAÇÃO; 

DESENVOLVIMENTO; PRODUÇÃO 

 

 REFINAÇÃO; ARMAZENAMENTO; TRANSPORTE; 

DISTRIBUIÇÃO; COMERCIALIZAÇÃO 

 

 

 
Regime de acesso :           Órgão Competente :  

                         

 Licença de Prospeção    >     MINPET  

 Concessão Petrolífera   >     Poder Executivo 
 

Modalidades de acesso: 
 

 Associação 

 Sociedade Comercial 

 Contrato de Consórcio 

 Contrato de Partilha de Produção 
 

 Contrato de Serviço com Risco 

 

Regime de acesso:      Órgão Competente:  

 

Licença                       >         MINPET 

           
 

 

 

Modalidades de acesso: 

 

 Sociedade Comercial 

 

 Actividades sujeitas à Regime Fiscal, cambial e 

Aduaneiro específicos  

 

 Actividades sujeitas ao Regime Fiscal, Aduaneiro e 

cambial geral 
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III. REGULAÇÃO DO SECTOR PETROLIFERO 

ANGOLANO  

3. Quadro síntese do modelo da tutela e regulação do sector petrolífero angolano* 

 

 

Definição de 

Estratégias e 

Planeamento 

PRODUÇÃO REFINAÇÃO LOGÍSTICA DISTRIB. E COMERCI. 

Concessão 

(lançamento de 

concursos) 

e/ou 

licenciamento 

 

 

Tarifas e 

Preços 

 

Normas e 

standards de 

qualidade 

Funções-chave 

MINISTÉRIO DOS PETRÓLEOS    

 

• Modelo de concessões 

• Plano de desenvolvimento da armazenagem 

• Plano de desenvolvimento da rede 

• Estratégia de liberalização do Downstream 

• Políticas tarifárias  

Sonangol Concessionária 

• Gestão das concessões 

(responsabilidade delegada) 

• Licenciamento das 

infraestruturas e operações 

(responsabilidade delegada) 

Ministério dos Petróleos 

• Atribuição da gestão das 

concessões 

• Licenciamento das 

infraestruturas e operações 

Ministério dos Petróleos 

• Atribuição da gestão das 

concessões 

• Licenciamento das 

infraestruturas e operações 

 

Ministério dos Petróleos 

• Atribuição da gestão das 

concessões 

• Licenciamento das 

infraestruturas e 

operações 

 

Órgão com funções regulatórias (Instituto Regulador de Derivados de Petróleo – a criar) 

• Proposta de tarifas e preços 

• Supervisão da aplicação da tarifas e preços definidos 

Ministério das Finanças 

• Aprovação de tarifas e preços 

Sonangol Concessionária 

• Criação de objectivos de 

qualidade 

• Fiscalização do cumprimento 

das normas/standards 

 

Órgão com funções regulatórias (Instituto Regulador de Derivados de Petróleo – a criar) 

 

• Criação de objectivos de qualidade 

• Estabelecimento de standards de serviço Comercial 

• Fiscalização do cumprimento das normas/standards 

•Investigação e actuação sobre queixas do consumidor 

* Adaptado da Política e Estratégia de Segurança Energética Nacional (aprovada pelo Decreto Presidencial n.º 246/11 de 29 de Setembro)   
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III. REGULAÇÃO DO SECTOR PETROLIFERO 

ANGOLANO 

 

 

 

 

UPSTREAM DOWNSTREAM 

 

 

  Regime jurídico com duplo objectivo:  

 

(i) Assegurar os direitos patrimoniais do Estado 

 

(ii) Atrair investimentos 

 

 Promoção e integração da comunidade e empresariado 

nacional 

 

 Condições de exercício das operações petrolífera definidos 

por via contratual   

 

 Quadro legislativo relativamente recente e ainda em construção 

 

 Regime jurídico com os seguintes objectivos: 

 

(i) Aumento da eficiência da cadeia (refinação, armazenamento, 

transporte, e distribuição de combustíveis) 

 

(ii) Garantir a cobertura nacional de distribuição 

 

(iii) Estabelecer um sistema tarifário transparente 

 

(iv) Garantir  as condições de venda dos produtos em todo 

território   

 

(i) Permitir o livre acesso à actividade da distribuição 

 

 Garantia das obrigações de serviço público 

 

2. Características do modelo de regulação 

 Existência de regulação económica e da regulação técnica nos dois segmentos 

 

 Regulação económica em ambos os segmentos exercida pelo MINPET 

 

 Maior intervenção da Concessionária Nacional no Upstream em matéria de regulação  técnica 

 

 Adopção de uma estratégia de liberalização no Downstream 



9 IV. PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO DE 
LICITAÇAO 

Pré-qualificação 
Divulgação dos Termos 

de Referência 
Apresentação das 

propostas 
Adjudicação Recurso 

Requisitos para 

Associada 

Requisitos para 

Operador 

Abertura 

 

Avaliação das 

Propostas 

Decisão 

 

Comunicação 

 

Verificação da 

conformidade 



10 IV. PROCESSO DE LICITAÇÃO (cont.) 

 

CONCESSIONÁRIA NACIONAL 

 

CONCORRENTES 

• Apresentam as suas candidaturas   

 

• Apresentam propostas 

INICIATIVA 

(Impulso inicial para o 

lançamento do concurso) 

• Autoriza o lançamento do concurso 

 

• Aprova a lista de concorrentes 

 

• Supervisiona todo o processo 

 

• Submete o processo ao Titular do Poder 

Executivo para a Concessão 

 

  

• Publica os Termos de Referência do concurso 

 

• Disponibiliza o Pacote de Dados Sísmicos  

 

• Verifica o cumprimentos dos requisitos por parte dos Concorrentes 

 

• Recepciona, analisa e avalia as propostas dos Concorrentes 

 

• Decide sobre as propostas vencedoras  

 

• Negocia com os concorrentes vencedores o instrumento contratual da associação 

 

• Submete ao MINPET toda a documentação requerida para a atribuição da 

Concessão 

 

 

MINPET 
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V. CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO 

ÂMBITO DAS OPERAÇÕES PETROLÍFERAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 Princípios Gerais: 

 

 Princípio da competitividade 

 

Realização de um concurso público para contratos de valor superiores a USD 250.000  

 

 Preferência dos bens e serviços fornecidos por empresas angolanas 

 

  

 

 

Competências da Concessionária Nacional: 

 

 Aprovar a lista de entidades susceptíveis de serem contratadas 

 

 Avaliar o procedimento  do Concurso 

 

 Aprovar o resultado do Concurso e autorizar a entidade contratante a adjudicar e 

assinar o contrato 

 

 Aprovar qualquer alteração ou revisão aos contratos já adjudicados   

 



12 VI. CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenção do Estado na regulação técnica e económica do segmento do Upstream 

 

Estratégia de liberalização do segmento do Downstream (Instituto Regulador de 

Derivados do Petróleo) 

 

Compromisso do Estado com a transparência e a conduta ética nas operações 

petrolíferas (obrigatoriedade da realização de concursos públicos)   

 

 

 Pelos pressupostos legais e contratuais referidos, o sector petrolífero angolano 

possui a regulação adequada que atende as suas necessidades actuais 
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MUITO OBRIGADO! 


