
 
 

Angola – novas regras para trabalhadores estrangeiro: mais confusão  

O Decreto Presidencial de 6 de Março, veio regular o exercício de um actividade profissional 

subordinada em Angola, por um trabalhador estrangeiro não residente, de forma a equilibrar o 

tratamento laboral entre nacionais e estrangeiros. 

De acordo com o referido Decreto Presidencial as empresas Angolanas só vão poder contratar 

trabalhadores estrangeiros não residentes por 36 meses e os pagamentos serão feitos 

exclusivamente em kwanzas e não devendo os complementos e demais prestações ser pagas 

(directa ou indiretamente) em dinheiro ou espécie, se superior a 50% do salário base. 

Estes trabalhadores continuam a não ser abrangidos pelo pagamento de impostos e por outro lado, 

caberá ao Banco Nacional definir os montantes e das transferências para o exterior.  

Sobre trabalhador estrangeiro não residente entende-se um cidadão de outra nacionalidade, que 

“não residindo em Angola, possua qualificação profissional, técnica ou científica, em que o país não 

seja auto-suficiente, são contratados para desenvolver a sua actividade profissional durante um 

determinado período de tempo.  

É igualmente referido no Decreto em análise que os contratos de trabalho celebrados com 

trabalhadores estrangeiros não poderão ter duração superior a 36 meses (incluindo renovações). 

Mais, as empresas só devem contratar 30% de trabalhadores estrangeiros não residentes, sendo os 

restantes 70% das vagas preenchidas “por força de trabalho nacional” - cidadãos angolanos e 

estrangeiros com estatuto de residente.  

As empresas detectadas em situação de incumprimento, incorrem no pagamento de multas até 10 

vezes o valor do salário médio praticado 
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