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MINISTÉRIO DA DEFESA
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REPUBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Para o cumprimento dos objectivos
da defesa nacionar preconizacra na
Lei

Constitucional, torna-se necessário
estabelecer

os princípios de
organização e funcionamento
dos órgâos aos quais se incumbe
a execução
da Política de Defesa NacÍonal,
como exigência num estado Democrático
e
de Direito.
Assim nos termos da Lei Geral
do Serviço Miiitar (Lei Ne 1/93 de
26 de
Março)' o MinistérÍo cia Defesa
Nacionar vai rearizar nos meses
de janeiro
e Fevereiro do ano 2020,o
Registo Militar dos cidadãos nacionais
do sexo
masculino, que completarr ou
se presuma que venham completar
i.B anos

de idade.

Esta operação tem contado
com o apoio e empenho inaispensáveis
dos
Órgãos de Administraçâo Central
clo Estado, das Missões Diplomáticas
e
serviços consurares de toda sociedade
e em particurar das Administrações
Municipais e Distritais, cuja finaridade
irá permitir determinar o controlo
das reservas aceitáveis em recursos
humanos mobi.lizáveis, bem como
facilitará a renovação regular e qualitativa
dos efectivos das Forças
Armadas Angolanas, conforme as
necessidades.

Convindo

a realizar com êxito esta importante tareía, o
Ministério da

Defesa Nacional, apresenta o seguinte
programa:

X,

Objectivo:

Manter um controlo das reseryas aceitáveis
para a renovação regular dos
efectivos das Forças Armadas Angolanas.

2.

Cidadãos sujeitos
ao Recenseamenb

Cidadâos nacionais
do
ra n ei ro á 3 1 d e

Militar.

sr

r.,., o.;':: ffi'l§.Ti::,i,H:

como no exterior
do país.

3.

Período da realização
do Recenseqmento

n

4,

5.

Militar.

Administrações Municipais;
AdministraçõesDistritais;
povoaçôes/Aldeias;
Missões Diplornáticas
e Serviços Consulares;
Ouiros locais a serem
pelos órgãos responsáveis
Recenseamento Milirrl.t.r*inados
pelo

e Missões DÍplomáticas

e Serviços Consulares;

'
.
r Comissões «Ad-hoc» de
6.

Distritos de Recrutamen
rc e Mobilízação;
Adminishaçôes Municipais;
Administrações Distritais;

Recenseamento Militar.

Legistaçdo apticdvel

r

Leinq 1,/93de26d,

o Decreto ne 40/960f
:
serviço

7.

Militar.

De 06

Orgdos, instituições
responsdveis pelo Recenseamenb
Militar:
r Direcçâo Nacional de t
Humanos/MlNDEN;
r Direcção prÍncipar ou ,t"ru.ror
)essoal
e Quadros do EMG/FAA;
r Governos provinciais;

r

(Lei Geral do serviço
MilitarJ;

"tto
L3 de Dezembro

MilitarJ.

(Regulamento da
Lei Geral do

Documenfuçãocomplementar

.

;":"

de/aneiro á29 deFevereiro
do ano de 2020.
Locais da realização
do Recenseamento

e

r
r
r
t
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considerados documentos
-São .
aplicáveis
os seguintes:

complem

en

tares

a

legislaçâo

a) Despacho de Sua Excelência Ministro
da Defesa Nacional, sobre
Recenseamento Militar para o ano
Z0Z0;
bJ

o

Programa de Recenseamento Militar
para o ano de 2020;

cJ

lndicações sobre os procedimentos
a serem observados durante
o
processo do Recenseamento
Militar, pelos distintos órgãos e Instituições

da Administração centrar e rocar
do Estado com responsa biricrade

Operação do Recenseamento
Mílitar.

na

Ordem do Chefe do Estado Maior
General das Forças Armadas
Angolanas sobre o envolvimento
das Instituições Militares nas
tarefas cle
Recenseam ento lvlilitar.
ctJ

Orgdos e Instituições do Estado
com responsabitidade nas tarefas

do Recenseamen to Mi ti tar.

al Mjnistério Administraçâo do
Território e Reforma do Estado;
bl Ministério das Relaçôes Exteriores;
cJ
Ministério do Interior;
d) Ministério da Educação;
e) Ministério da Administrar
rra ba I h o e segura n sociar
ça
0 M i n i s tério ;; ;
J'3[:1i::'
cl Ministério da JustiÇa;
hl Ministério da Comunicação
Social;
0 Governos provinciais.

;;;;,*
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Documentos necessários para

Militar.

a

realização

9.1. O Recenseamento Militar,
deverá ser
apresentação dos seguintes documentos:

aJ

Fotocópia do Bilhete de Idenridade;
b_) 4 [QuatroJ fotografias tipo passe);
c) Certificado de Habilitações Literárias;
dJ Declaração de Escola (caso seja estudanteJ;
el Dec.laraçâo de Serviço (caso seja traUatfraáár);
f) Declaraçâo de Residência.

do

;

Recenseamento

efectuado mediante

a

70, Metodotogia para

a realizaçdo do Recenseomenb

Militar,

efeito.o recenseamento militar,
dos cidadãos sujeitos
militares durante o ano
de 2020, deverão ser
Para

as obrigações

observados os seguintes

procedimentos:
10.1.

Nas localidades onde não
for possÍvel reunir a totalidade da
documentaçâo necessária
será permitido aos cidadãos,
recensearem-se
sem apresentaÇâo da
documentação exigida. para
tar, o recenseamento

será efectuado mediante
apresentação de um documento
que prove a sua
identidade, e na ausência
deste, poderá efectuar através
da declaração
expressa de duas testemunhas
idóneas.

10.2.

No

acto

recenseado

do

recenseantento deverá ser
entregue

o

a

l

comprovativo do registo
efectuado.
10.3. 0 Talão de Recen
co,rvocacro

ou.,

ao

o.,,nr.',;I::[T:H;?,11H

cidaclão

cotll0

aré que o cidadão seja

1L. Prova da Situação
mititar regularizada
11.1. para efeito cle
con

a. qurtqr..'.;;;"IJ.]II:Yç:" !^ sjtuação milital regularizada, junto

:;il]:::?

o

tatar ou p.iu,

a,, o,
rliiil;J
I'JXIçã
rmento
e Mobllização a
respectiva declaração
(Mod.7).
1'L,2. A exigência
u o d_ur", de comprovar_se
'Jos"ciaaaaos
a situação
ci

dadã os

d

everã J

Es

regularizada junto
militar
das instituições
p.*.
,o.
sexo masculino nascido
nacionais do
entre 1 de Janeiro á t1l"
Dezembro de 2002,
deverá ser ímposta
apartir de L de Março de 202O.
12, Penalização pora
os faltosos ao Recenseamentu
Milítar

L. Os cidadãos

nacionais que sem causa justifÍcada
deixarem de
comparecer aos postos
de Regis to Milítar Municipais
e Distritais, para
efeitos de recenseamento
militar, serão considerados
faltosos e incluídos

nâs listas a remeter aos órgãos de
Justiça, para a respectÍva penalização
criminal ou Administrativa.

2'

0 Ministério da Defesa Nacionar, em coordenação
com os Ministérios

da Justiça, Educação, Interior,
Adrninistração pública Emprego e Segurança

Social, deverão criar um ambiente
social, a tal ponto que para exercerem
os seus direitos, os cidadãos nacionais
na condição de faltosos para: o
estudo, deslocação ao Interior
e Exterior do país, Emprego,

MatrÍmónio e
outras actividades sociais, não rhes restará
outra arternativa que não o
cumprimento prévio das Obrigações
Militar.
13. Esclarecimento a ser prestado aos
cidadãos,

1'

O esclarecimento a ser prestado
aos cidadãos obedecerá os seguintes

procedimentos:

al

Necessidade da Defesa do país,
cumprimento das Obrigações MilÍtares,
suas vantagens e desvantagens;

b) Período de realização do Recenseamento
Militar;
c) Locais de realização do Recenseamento

Militar;

d) Documentos necessários para o Recenseamento
Militar;
eJ Documentos a receber
no acro de Recenseamento

Militar;

f)

Aspectos Gerais da Lei Geral clo Serviço
Militar, quanto as Obrigações
Militares;

gJ

Esclarecimentos as dúvidas e preocupações
dos cidadãos.

2'

Para efeito de recenseamento miritar,
os cidadâos não estão sujeitos ao

pâgamento de qualquer emolumento.
Os funcionários que cobrarem
qualquer valor deyerão ser denunciados
e conseq uentem en te
sancionados.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL.

