
 

 
o Tendências na contratação de estrangeiros não residentes 

o Regime Jurídico dos Estrangeiros em Angola 

o Actividades interditas ao trabalhador estrangeiro não residente 

o Regulamento da actividade profissional de trabalhadores estrangeiros não 
residentes 

o Direitos e Deveres do trabalhador estrangeiro não residente: obrigações 
fiscais e contribuições para a Segurança social 

o A aplicação da Lei Geral do Trabalho na contratação de estrangeiros 

o Regime fiscal aplicado a trabalhadores estrangeiros

Aspectos Jurídicos e Fiscais na

GESTÃO DA CONTRATAÇÃO 
DE ESTRANGEIROS

Luanda, 22 e 23 de Junho de 2017 - Hotel**** 

2 dias de Formação Intensiva para uma análise exaustiva de:

www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 921018466

Seminário Guia Prático

Inscreva-se já em 

 www.sapientzia.com contacto@sapientzia.com 

Telf.: 921018466

Inscreva-se 
até 8 de Junho e 

obtenha 
descontos 
especiais

Disponível em formato À Medida/ Incompany
Descontos para Grupos
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Estimado/a Profissional, 

S-Training tem o prazer de lhe apresentar um Seminário que pretende recolher toda a 
informação legal e fiscal existente até ao momento sobre a: 

GESTÃO DA CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS 
Luanda, 22 e 23 de Junho de 2017 

Com este Seminário em formato Guia Prático apresentamos-lhe, de forma clara e 
pragmática, todos os aspectos relevantes assim como as novidades legislativas sobre 
a Contratação de Estrangeiros: 

- Contratação de Estrangeiros e Fluxos Migratórios: as últimas tendências 

- Regime Jurídico dos Estrangeiros em Angola 

- O Decreto Presidencial nº 43/17  

- Resolução de dúvidas 

Propomos-lhe 2 dias de Formação intensiva para abordar em detalhe os aspectos 
jurídicos e fiscais da Contratação de Estrangeiros não residentes junto a um Especialista 
de referência. 

Com a confiança que a participação neste Seminário é indispensável para todas os 
profissionais que desejem estar 100% actualizados, despedimo-nos esperando poder 
cumprimentá-lo/a no dia 22 de Junho. 

Com os melhores cumprimentos 

A Direcção 

        P.S. - Com a Qualidade S-Training! 

Especialmente desenvolvido para: 

• Directores e Responsáveis de RH 
• Técnicos de RH  
• Directores de Relações Laborais 
• Responsáveis pelo Planeamento de Carreiras 
• Directores de Unidade 

Luanda, 22 e 23 de Junho 
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A n e c e s s i d a d e d e re c u rs o s h u m a n o s n ã o 
re s i d e n t e s e a s s u a s I m p l i c a ç õ e s a N í ve l 
Migratório 

Últimas tendências a nível de contratação de 
estrangeiros não residentes 

O Regime Jurídico dos Estrangeiros em Angola 

Tema baseado na Lei nº 2/07 de 31 de Agosto e no Decreto Presidencial nº 108/11. 

• Entrada, saída, permanência e residência de estrangeiros em Angola - condições, 
documentos, prazos e renovações 

• Direitos e deveres dos estrangeiros em Angola - limitações 

• Liberdade de circulação e de domicílio 

• Vistos de entrada e vistos consulares - tipologia 

• Vistos de trânsito e de turismo 

• Vistos de curta duração e de permanência temporária 

• Visto para a fixação de residência e autorização de residência 

• Visto privilegiado (para investidores) 

• Visto de estudo, a educação e o ensino 

• Garantia de meios de subsistência 

• Reagrupamento familiar 

• Vistos de trabalho em sectores específicos 

• Irregularidades e penalizações 

 

PROGRAMA 

Luanda, 22 e 23 de Junho 
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O Regulamento sobre o exercício da actividade 
prof issional do trabalhador estrangeiro não 
residente 

Tema baseado no Decreto nº 6/01 de 19 de Janeiro, no Decreto Presidencial nº 43/17 e 
demais legislação vigente. 

• Noção de trabalhador estrangeiro não residente 

• Os requisitos necessários para a contratação do trabalhador estrangeiro não residente 

• O princípio da igualdade de tratamento entre trabalhador angolano e estrangeiro 

• Os Direitos e Deveres do trabalhador estrangeiro não residente - as obrigações fiscais 
e contribuições para a Segurança social 

• As actividades interditas ao trabalhador estrangeiro não residente 

O Contrato de Trabalho 

• O contrato de trabalho 

o Tramitação 

o Início da vigência 

o Duração do contrato 

o Modificação da relação contratual 

o Elementos do contrato 

o Cessação do contrato 

• A aplicação supletiva da Lei Geral do Trabalho e legislação suplementar 

 

PROGRAMA 

Luanda, 22 e 23 de Junho 
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Sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros 
não residentes e de força de trabalho nacional 
qualificada no sector empresarial 

Tema baseado no Decreto nº 5/95 de 7 de Abril, no Decreto Presidencial nº 43/17 e demais 
legislação em vigor. 

o A contratação de trabalhadores estrangeiros não residentes 

o Restrições 

o Noção de força de trabalho nacional qualificada 

o A contratação de força de trabalho nacional qualificada 

o Restrições 

o A aplicação extensiva do Regime dos trabalhadores nacionais aos trabalhadores 
estrangeiros residentes 

o A regra 70% / 30% 

o As excepções à regra 70% / 30% 

o As penalidades decorrentes da inobservância dos requisitos legais 

Lei Geral do Trabalho 

Tema baseado na Lei 7/15 de 15 de Setembro 

• Tipos de contrato de trabalho 

• Duração do trabalho 

• Férias, feriados e faltas 

• Remuneração 

• Disciplina laboral 

• Cessação do contrato 

O Regime Fiscal aplicado a trabalhadores estrangeiros não-residentes  
 

Luanda, 22 e 23 de Junho 
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As bases da Formação S-Training 
Os Seminários de S-Training brindam-lhe uma oportunidade única para o desenvolvimento das 
competências necessárias para a rentabilização máxima do seu trabalho diário. Por esse motivo 
baseamo-nos nos seguintes princípios: 

Temas Pertinentes e de Aplicação Prática e Imediata 

Todos os conteúdos desenvolvidos por S-Training têm como base uma completa 
investigação  das necessidades reais e quotidianas das organizações e pretendem 
fornecer-lhe as ferramentas necessárias para tornar mais produtivo e eficiente o seu 
trabalho diário. Todos os conhecimentos adquiridos podem ser de imediato postos em 
prática porque se passa do plano conceptual ao plano prático e operacional através dos 
exercícios, análises de caso, simulações. 

Participação e Interactividade 

É imprescindível que todos os assistentes participem de forma activa e positiva, criando a 
base da interactividade.  

Networking 

É importante conhecer profissionais com as mesmas necessidades e com experiências 
diferentes. Os Seminários S-Training são uma excelente oportunidade. 

Recursos Pedagógicos de alto Impacto 

As sessões de S-Training minimizam o método expositivo de conhecimento em detrimento 
do método vivencial, da aprendizagem através da experiência própria e partilhada. Por 
esse motivo muitas das sessões se baseiam em autoscopias, role-plays, simulações, 
análise de casos reais e trabalhos de grupo. 

Continuidade 

Acreditamos que a Formação não pode ser uma coisa isolada e por isso propomos e 
Elaboração de Planos de Acção Individuais, onde se traçam e definem atitudes e 
compromissos a assumir. 

Formadores de Referência 

Entendemos que a melhor formação só pode ser ministrada pelos melhores Formadores em 
cada área e por esse motivo seleccionamos os melhores Especialistas seguindo rigorosos 
critérios de Qualidade. Todos os Colaboradores de S-Training têm sólidos conhecimentos 
sobre os temas a tratar e uma experiência mínima de 15 anos que lhes permite abordar 
com exactidão qualquer tema relacionado com a contratação de Estrangeiros  

Luanda, 22 e 23 de Junho 
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Data e lugar de celebração 

Luanda, 22 e 23 de Junho de 2017 

Hotel **** 

Facturação 
Rua Ferraz Bomboco, 984 (Maianga) Luanda 

S-Training oferece descontos especiais a 
empresas que inscrevam 3 ou mais pessoas no 
mesmo evento. 

Para mais informação contactar  921018466

www.sapientzia.com 

contacto@sapientzia.com 

921018466 

Reserve a sua Participação Inscrição

O valor da inscrição inclui a documentação 
 almoços e os coffee breaks indicados no programa.

Certificado de Assistência 

Será entregue no último dia do Seminário um certificado de assistência a todos os Participantes que o solicitem. 

Cancelamento de Inscrições 

O cancelamento de uma inscrição deve ser comunicado por escrito até 5 dias úteis antes do início do evento e ser-lhe-á restituído o valor 
da inscrição excepto 20%, referente a gastos administrativos. Depois deste período não será possível a devolução do valor pago. No 
entanto, S- Training admite uma substituição à presença da pessoa inscrita. Qualquer substituição deve ser notificada por escrito até 48 
horas antes do início do Seminário. 

A entrada no Seminário só é garantida se o pagamento da inscrição for efectuado antes da data de início do evento.

Preço 
Até 8 de Junho  

239.900 AKZ  
Depois de 8 de Junho 

259.900 AKZ  
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