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Uma candidatura completa inclui os seguintes documentos: 

• Carta de Submissão da proposta;
• Procuração mandatando o subscritor da proposta (caso não seja promotor da proposta de investimento);
• Modelo de apresentação de proposta, devidamente preenchido (no valor de 250 dólares americanos, que poderá adquirir online 

a partir desta web-site da ANIP);
• Modelo de Candidatura aos incentivos, devidamente preenchido (caso reúna as condições estabelecidas por lei;
• Cópia da documentação legal dos proponentes estatutos, registo comercial (em caso de pessoa (s) colectiva (s);
• Cópia da documentação legal dos proponentes (Bilhete de Identidade, Passaporte e Registo criminal, devidamente autenticados 

pelos Serviços Consulares da República de Angola no país de origem do proponente) em caso de pessoa (s) singular (es); 
• Pessoas singulares devem apresentar, em vez dos relatórios de conta, uma declaração de um banco de primeira em como têm 

bom crédito, isto é, pagam as suas dívidas com regularidade, sem ser necessário constar o montante da conta.
• Deliberação da Assembleia-Geral da sociedade acta da Assembleia-Geral, devidamente autenticados pelos Serviços Consulares da 

República de Angola no país de Origem do proponente (caso de transmissão de quotas/acções);
• Certificado de denominação social (em caso de sociedade a constituir para efeito da implementação do projecto de investimento;
• Estudo de viabilidade técnica, económica e financeira do projecto de investimento;
• Estudo de impacto ambiental;
• Proposta de contrato de investimento entre os “Investidores” e o Estado;
• Cópia da documentação bastante para aferir a existência de terreno para o projecto, caso o projecto tenha uma forte dependência 

em termos de localização (terreno apropriado para o seu objectivo).
• Relatório de contas dos últimos três anos.
• Cópia dos estatutos da(s) empresa(s) que já operam no exterior.

É importante referir que, para os investimentos estrangeiros, toda a documentação atinente ao processo de candidatura deverá ser traduzida, 
em português, e autenticada pelos Serviços Consulares da Embaixada de Angola no país de origem ou de residência do investidor.
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