
Angola – Novo 
Regulamento de Avaliação 
e Licenciamento 
Ambiental

O Decreto Presidencial n.º 117/20 de 22 de Abril aprova o novo

Regulamento Geral de Avaliação de Impacte Ambiental e do

Procedimento de Licenciamento Ambiental. Houve assim, uma

necessidade de se adequar os requisitos, os critérios e os

procedimentos administrativos referentes à avaliação de

impactos ambientais e ao licenciamento ambiental.

O novo Regulamento Geral de Avaliação de Impacte Ambiental

e do Procedimento Licenciamento Ambiental veio revogar,

assim, o Decreto n.º 51/04, de 23 de Julho, sobre a Avaliação de

Impacte Ambiental e o Decreto n.º 59/07, de 13 de Julho sobre o

Licenciamento Ambiental.

Este novo Regulamento é, de uma forma geral, mais complexo

que os Decretos anteriores, pois determina a criação de

requisitos e procedimentos que as entidades abrangidas pelo

novo Regulamento devem cumprir, elencando direitos,

obrigações e requisitos que devem ser verificados.
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As actividades que, pela sua dimensão ou

localização, tenham implicações com o

equilíbrio e harmonia ambiental e social,

ficam sujeitas a um processo prévio de

Avaliação de Impacte Ambiental que implica

assim a elaboração de um Estudo de

Impacte Ambiental. Todos os projectos

abrangidos pelo novo Regulamento estão

elencados em anexos no presente

Regulamento.

Assim sendo, este novo Regulamento

estabelece que todas as actividades que

estejam determinadas no Regulamento para

tal, devem ser objecto de pré-avaliação pela

entidade que superintende a área de

Avaliação de Impacto Ambiental.

Determinadas categorias de actividades,

definidas no Regulamento, estão ainda

sujeitas à submissão de um Estudo de Pré-

Viabilidade Ambiental.

Para além disso, o Regulamento refere

quais as entidades que estão isentas da

realização do Estudo de Impacto Ambiental

e do Estudo Ambiental Simplificado, e quais

as áreas em que nenhuma actividade

potencialmente causadora de impactes

negativos significantes pode ser autorizada.

É criado, por Despacho do Titular do

Departamento Ministerial (responsável pelo

Sector do Ambiente), a Comissão Técnica

de Avaliação, responsável por analisar os

documentos submetidos no âmbito da

Avaliação de Impacto Ambiental.

Também foi criado um «Sistema Integrado

do Ambiente», uma plataforma tecnológica

online, que permite a submissão do pedido

de licenciamento ambiental e documentos

relevantes.

Ao contrário do antigo Decreto 59/07, de 13

de Julho, o novo Regulamento no capítulo

do Licenciamento Ambiental faz prevê

expressamente a responsabilidade do

proponente.

O antigo Decreto acima referido, regulava

que as sociedades de consultoria ou

consórcios estrangeiros que pretendessem

exercer a sua actividade em Angola, eram

obrigados a associar-se a consultores

angolanos ou a sociedades de consultoria

de direito angolano; ora, com a entrada em

vigor deste novo Regulamento, tal exigência

foi eliminada.

Por outro lado, nos termos do novo

Regulamento, as multas já não são fixadas

em Dólares, mas sim em Kwanzas.

O novo Regulamento entrou em vigor no dia

22 de Abril de 2020.
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