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ABSTRACT 

The present dissertation target, is to analyze the application viability of 

the administration contract at the Public Administration in a general and 

concomitantly order, to simulate a contract of Administration for a 

Special-Works Enterprise - Economical State Unity - EMPROE - U.E.E , 

pointed out the importance of this, for the immediate Political-Social and 

economical situation that Angola hindes on the domain of Public-Works 

and Urbanism taking account the theoretical developed on the following 

chapters. 

At the first chapter, seeked to supply brief datas about what have been 

done at several sectors ofthe angolan economy. 

At the second chapter, particularizedly describes the historical evolution 

of the Manageral ambience from Angola. 

At the third chapter we did mention to the concepts and thecnical 

aspects of the Strategical Administration and the concepts, origins, and 

the Administration characteristics by Objectives. 

The fourth chapter handles about the origin of the Administration 

Contracts, according of his historic/concept at the evolution agreement 

procedures. 

At the fifth chapter doing some considerations about the Brazilian 

Experience of Administraion contracts, particularizing cases from 

C.V.R.D. , from Petrobrás and the implantation skill of the 

Administration contracts for the State Govemments of São Paulo. 

At the sixth chapter allude to the American Experince in Administration 

contracts had the flexibility and the Institute of "W AIVER" as reference. 
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At the seventh chapter dials of the Angolan Experience at the 

Administration contracts, just as reference to the Beers Nacional 

Enterprises - CERV AL. 

The eighth presents a contract simulation of Administration between the 

EMPROE-U.E.E and the MINOPU, focalizing the Strategical function, 

mission and the luridical instruments, according to a specific model. 

The ninth and the last one chapter do some inherences to the analysis of 

the contracts viability of Administration and some suggestions for the 

Enterprise as a conclusion. 
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APRESENTAÇÃO 

o objetivo da presente dissertação, é analisar a viabilidade de 

aplicação do contrato de gestão na administração pública de uma maneira 

geral e concomitantemente, simular um contrato de gestão para a Empresa 

de Obras Especiais - Unidade Econômica Estatal - EMPROE-U.E.E. , tendo 

em consideração a importância desta, para a atual situação sócio-política e 

econômica que Angola atravessa no domínio de Obras Públicas e 

Urbanismo, partindo do referencial teórico desenvolvido nos capítulos 

subsequentes. 

No primeiro capítulo, procurou-se fornecer breves informações sobre o 

que se tem feito em vários setores da economia angolana. 

No segundo capítulo, descrevemos pormenorizadamente a evolução 

histórica da ambiência empresarial de Angola; 

No terceiro capítulo fizemos referência aos conceitos e aspetos 

técnicos da Adm inistração Estratégica e dos conceitos, origens e 

características da Administração por Objetivos. 

O quarto capítulo trata da origem dos Contratos de Gestão, partindo 

do seu histórico/conceito à evolução dos procedimentos de contratação. 

No quinto capítulo, fizemos algumas considerações sobre a 

Experiência Brasileira em contratos de gestão, particularizando os casos da 

C.V. R.D. , da Petrobrás e a experiência de implantação dos contratos de 

gestão pelo Governo de Estado de São Paulo. 
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o sexto capítulo refere-se a Experiência Americana em contratos de 

gestão tendo como referência a flexibilidade e o instituto do "WAIVER". 

O sétimo capítulo, trata da Experiência Angolana em contratos de 

gestão, tendo como referencia a Empresa Nacional de Cervejas - CERVAL. 

O oitavo capítulo trata de apresentar uma simulação de contrato de 

gestão entre a EMPROE-U.E.E. e o MINOPU, focalizando sua função 

estratégica, missão e os instrumentos jurídicos ,partindo de um modelo 

específico. 

O nono e último capítulo, faz algumas referencias inerentes à análise 

de viabilidade dos contratos de gestão e algumas sugestões para a empresa 

como conclusão. 
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1. INTRODUÇÃO 

A temática da presente dissertação faz parte da perspectiva da 

análise e proposta de mudança para a gestão pública conhecida como 

perspectiva da governabilidade. A opção por esse foco de análise advém de 

uma nova visão sobre a relação entre Estado e Sociedade. 

Ao crescer o nível de pressão da sociedade sobre o Estado, a 

capacidade de ação e da adaptabilidade dos governos a essa nova situação 

decresce cada vez mais, criando-se uma situação de crise definida como de 

governabilidade. 

Para evitar a dissolução quase total do Estado, propõe-se uma terapia 

que contem duas variantes: a primeira, procura reduzir as cargas estatais, a 

segunda, aumentar sua capacidade de desempenho e direção, através do 

aumento da arrecadação fiscal e da melhoria da sua capacidade de 

regulamentação do governo. 

O setor produtivo de Angola caracteriza-se genericamente por uma 

redução acentuada dos níveis de produção e de eficiência nos últimos anos. 

No âmbito de uma estratégia de relançamento sustentado da 

econom ia nacional, urge inverter tal situação e criar as condições para que a 

produção nacional seja reativada e ampliada. 

Da análise que se tem feito em vários setores da economia, verifica-se 

que apesar dos esforços levados a cabo para restabelecer os padrões 

econômicos do passado, não foi possível relançar as estruturas produtivas e 
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o declínio tem sido constante, com excepção da extração de petróleo e da 

captura de pescado, que contam com a participação de capital estrangeiro. 

As principais causas gerais que contribuíram para tal situação foram 

entre outras, as seguintes: 

* Guerra; 

* Inadequadas políticas macroeconômicas; 

* Escassos investimentos públicos; 

* Inexistência para o setor produtivo de uma política clara de 

investimento integrada e atuante; 

* Um ambiente desfavorável ao desenvolvimento, caracterizado por 

um sistema financeiro deficiente, burocratizado, e uma política de crédito 

desprestigiada, direcionada principalmente para o comércio e importações de 

produtos acabados; 

* O estado das infra-estruturas básicas, muito deterioradas devido à 

guerra e a falta de manutenção adequada; 

* Escassos investimentos estrangeiros; 

* Escassez de recursos humanos qualificados, etc. 

O setor de infra-estrutura constitui a base de qualquer 

desenvolvimento. A existência de infra-estruturas adequadas pode 

proporcionar uma recuperação rápida da capacidade produtiva do País, 

diminuir os desequilíbrios regionais e a dependência externa. 

O setor moderno da economia de Angola é dominado pelas empresas 

estatais. 
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Na prática, o controle governamental sobre as empresas estatais é 

freqüentemente menos severo do que parece. Em primeiro lugar, tem sido 

impossível proceder a um bom planejamento das operações das Unidades 

Econômicas Estatais numa economia gravemente prejudicada pela guerra e 

que enfrenta uma severa carência de gestores. Em segundo lugar, a 

eficiência e a rentabilidade das empresas públicas têm sido altamente 

insatisfatórias. 

Face a esta situação, o Governo de Angola traçou uma série de 

orientações para a transição da então economia centralizada para uma 

economia de mercado, na qual prevê o redimensionamento e restruturação 

do setor público empresarial, particularizando a continuidade ao programa 

de privatização e concessão de contratos de gestão para as empresas 

estatais. 

Atualmente assiste-se à uma crescente preocupação tanto na 

iniciativa privada quanto pública - com a gestão orientada para busca da 

eficiência empresarial e das formas de implementá-Ia. Podemos enumerar 

uma série de motivos para o aumento desta preocupação, entre elas a 

crescente integração dos mercados mundiais, o aumento da complexidade, 

do tamanho e da estrutura das organizações, as freqüentes mudanças 

tecnológicas nas linhas produtivas, etc. 

O rebalanceamento entre os setores público e privado tem se 

apresentado segundo três vertentes, a saber: 

*. Desregulamentação; 
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*. Desestatização e privatização e; 

*. Restruturação das Empresas Estatais. 

Associada à temática da busca de maiores níveis de eficiência, 

aparece a questão das formas mais adequadas de implementar mecanismos 

que possibilitem a efetivação destas melhorias de uma forma monitorada. 

Vários instrumentos foram desenvolvidos neste sentido, entre eles o contrato 

de gestão. 
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2. EVOlUÇÃO HISTÓRICA DA AMBIÊNCIA EMPRESARIAL DE ANGOLA 

o presente capítulo tenta abordar desde um ponto de vista conceitual, 

um dos problemas que encaram as modernas comunidades e, que se 

relaciona com a reflexão sobre o papel que o Estado cumpre dentro da 

Sociedade. Dentro desta ótica, analisaremos a situação das empresas 

estatais angolanas nas chamadas: primeira República (1975-1991), e 

segunda República (1992-1996), isto é, após acordos de Paz assinado entre 

o Governo de Angola e o Partido armado UNITA. 

2.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DAS EMPRESAS ESTATAIS EM 

ANGOLA 

2.1.1 AS EMPRESAS ESTATAIS CONFORME A LEGISLAÇÃO 

(Principais Características) 

Nos termos da Lei Constitucional, o sistema econômico e social do 

País assenta na coexistência dos diversos tipos de propriedade, 

nomeadamente a pública, a privada, a cooperativa e familiar. Dentro da 

propriedade pública, assumem particular importância as formas empresariais 

de intervenção do Estado na Economia. 

Refletindo as novas concepções existentes e também de acordo com 

a nova terminologia constitucional, as empresas do Estado passam a 

designar-se por empresas públicas. Para regulamentar as atividades no 

domínio da gestão e da organização das empresas públicas, foi aprovada a 

lei nr.11/88, de 9 de julho, ratificada pela lei nr.9/95, de 15 de setembro, 

composta por 72 artigos, na qual traça, o regime genérico imperativo das 

Empresas Públicas, reservando-se para os estatutos de cada uma delas o 

desenvolvimento adequado às suas especificidades, nomeadamente no que 

respeita à estruturação orgânica. 
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No artigo nr.1, define como Empresas Públicas, as unidades 

econôm icas criadas pelo Estado, através dos mecanismos estabelecidos na 

presente lei, com capitais próprios ou fornecidos por outras entidades 

públicas, destinadas à produção e distribuição de bens e à prestação de 

serviços, tendo em vista a prossecução dos interesses públicos e o 

desenvolvimento da economia nacional. 

No art. 2 (da propriedade estatal) - refere que, os direitos do Estado 

enquanto proprietário da Empresa Pública, são exercidos pelo Ministro da 

Economia e Finanças. 

No art. 5 (dimensão da empresa) - define que a Empresa Pública será 

considerada de grande, média e pequena dimensão, de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) número de trabalhadores; 

b) importância estratégica para a economia nacional; 

c) volume de negócios. 

No Capítulo 11 ( Princípios de organização e gestão), extraímos o 

seguinte: 

Art.7 (princípios) - A atividade da Empresa Pública rege-se pelos 

princípios da programação econômica, autonomia de gestão, autonomia 

financeira, rentabilidade econômica e livre associação. 

Art.9, ponto 2. (autonomia de gestão) - diz que, a gestão da Empresa 

Pública é da inteira responsabilidade dos seus órgãos, não tendo os 

organismos do Estado e outras entidades estranhas à empresa o direito de 

interferir na sua gestão e no seu funcionamento, a não ser nos casos e pelas 

formas previstas na lei. 

Art.10 (autonomia financeira) - O financiamento da atividade da 

empresa pública será feito basicamente através de meios próprios, devendo 

prover ao reembolso dos créditos nas condições estipuladas. 

Art.11 (rentabilidade econômica) - A Empresa Pública deve exercer a 

sua atividade com eficiência, de forma a maximizar os lucros, sem prejuízo 
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das suas obrigações relativas à exploração racional dos recursos, à proteção 

e segurança no trabalho e à preservação do meio ambiente. 

Art.12 (liberdade de associação) - A Empresa Pública poderá, por sua 

iniciativa, associar-se a quaisquer outras entidades, sendo-lhe permitido, nos 

termos da legislação em vigor. 

Art.14 (instrumentos de gestão) - A gestão econômica e financeira 

das Empresas Públicas é garantida através dos habituais instrumentos de 

gestão provisional: 

a) - planos e orçamentos plurianuais; 

b) - planos e orçamentos anuais; 

c) - relatórios de contas de atividade adaptados às características da 

empresa e às necessidades do seu acompanhamento. 

Art.18 (capital estatutário) - O Estado colocará à disposição da 

Empresa Pública, no momento da sua criação, o capital adequado ao 

exercício da sua atividade, a realizar em meios materiais ou monetários. 

Art.19 (patrimônio da empresa) - O Patrimônio da empresa integra os 

meios à sua disposição pelo Estado a título de capital estatutário, bem como 

os demais bens, direitos e obrigações produzidos ou adquiridos para ou no 

exercício da sua atividade. 

Art.24 (alocação dos lucros) - Os lucros da Empresa Pública, depois 

de pagos os impostos, deverão ser alocados, nos termos que vierem a ser 

regulamentados, de acordo com as seguintes prioridades: 

a) - constituição da reserva legal; 

b) - fundo de investimentos; 

c) - fundo social. 

No Capitulo 111 (Orientação e controle da atividade da empresa), 

destacamos os seguintes artigos; 

Art.29, ponto 3(finalidade e âmbito) - A atividade da Empresa Pública 

está sujeita ao controle do órgão de tutela de atividade e do Ministério da 

Economia e Finanças, nos termos dos artigos 30 e 31, os quais deverão 

velar pela correta aplicação das diretrizes econômicas e das políticas para o 
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ramo de atividade, na formação da estratégia de desenvolvimento da 

empresa e sua adequada tradução no orçamento provisional, nos termos da 

lei e dos respectivos estatutos. 

Art.30 (avaliação) - O Ministério da Economia e Finanças é o órgão 

responsável pela avaliação do desempenho das Empresas Públicas em 

colaboração com os Ministérios que superintendem nos ramos de atividade. 

Art.33 (documentos de prestação de contas) - As Empresas Públicas 

devem elaborar anualmente, até 31 de Março e com referência a 31 de 

Dezembro do ano anterior, o Relatório de Contas da empresa que deverá 

integrar, nomeadamente: 

a) - o relatório do Conselho de Administração; 

b) - o balanço e demonstração de resultados e a proposta sobre a sua 

aplicação; 

c) - a demonstração da origem e aplicação de fundos; 

d) - o parecer do Conselho Fiscal. 

No Capítulo IV,(Constituição), destacamos o artigo: 

Art.34(iniciativa) - A iniciativa de constituição de uma Empresa Pública 

cabe: 

a) - ao Conselho de Ministros, sob proposta do Ministério que tutela o 

ramo de atividade, para as empresas de grande dimensão; 

b) - ao Ministro que tutela o ramo de atividade ou ao Governo 

Provincial, no caso de empresas de média ou pequena dimensão. 

No Capítulo VII (Extinção e Reorganização da Empresa), destacamos 

o artigo: 

Art.59(extinção) - A extinção de uma Empresa Pública pode visar a 

reorganização da sua atividade, mediante a sua cisão ou a fusão com outras 

ou destinar-se a pôr termo a essa atividade, sendo então seguida de 

liquidação do respectivo patrimônio e é da competência do órgão que a criou 

, extingui-Ia. 
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2.1.2 MARCOS QUE BALIZAM A EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Na análise da situação do Estado pode-se considerar, de uma 

maneira fundamental, duas abordagens distintas, porém complementares: a 

de sua participação na atividade econôm ica e a de sua ação 

regulamentadora do fundamento da economia. A presente análise enfoca 

apenas a primeira, particularmente em termos de avaliação da participação e 

do papel do Estado na economia, de forma direta por meio das empresas 

estatais ou, indireta, como agente do sistema financeiro e comprador de 

bens e serviços. 

As conseqüências do êxodo dos colonos portugueses 

Durante o período colonial, a administração pública, os serviços 

sociais e educacionais e as unidades produtivas do setor moderno da 

economia eram operados quase que exclusivamente por colonos 

portugueses. Estes colonos, cujo número aumentara de 173.000 em 1960 

para 340.000 em 1975,1 ocupavam praticamente todos os empregos 

qualificados e grande proporção dos empregos semi-qualificados. O nível de 

educação da população angolana era extremamente baixo. Em 1973, a 

proporção da população analfabeta era de 83%. O número de estudantes 

nos níveis secundário e superior correspondia a apenas 1,2% da população 

em idade escolar (5-24 anos), e a maior parte desta era composta de 

colonos brancos. 

Na transição para a Independência, durante o ano de 1975 e o 

começo de 1976, cerca de 300.000 colonos portugueses abandonaram 

1 Angola _ Análise Econômica. Relatório do Banco Mundial- PNUD, V.l, 1989.p.37 
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Angola. Este êxodo de praticamente todo o pessoal técnico e administrativo, 

professores, comerciantes, administradores, artesãos e trabalhadores 

especializados, criou uma situação de caos na administração pública e na 

economia em geral. Poucos eram os angolanos dotados das qualificações 

profissionais para operar as empresas que tinham sido abandonadas e para 

preencher as posições especializadas e semi-especializadas que antes 

eram ocupadas pelos portugueses. A maioria dos serviços e a atividade de 

praticamente todas as empresas foi seriamente atingida. Esta situação 

explica em grande medida as razões pelas quais, em muitos setores, o nível 

atual da atividade econômica é muito mais baixo do que nos anos anteriores 

à Independência. Apesar do progresso registado por Angola em matéria de 

formação de recursos humanos, encontrar o pessoal especializado 

necessário ainda é tarefa muito difícil. 

O desenvolvimento do sistema econômico desde a Independência 

Com a Independência, a nova República Popular de Angola 

proclamou-se um país socialista. Nos termos da Constituição, os órgãos do 

Estado estavam subordinados ao partido dirigente, que passou a denominar

se MPLA-PT (Movimento Popular para a Libertação de Angola - Partido do 

Trabalho). As decisões básicas referentes à organização do sistema 

econômico eram tomadas pelo MPLA, em Congresso, no Comitê Central e 

no Bureau Político. O partido aprovava as estratégias e os instrumentos 

principais da política econômica. O Governo era um órgão executivo, com a 

responsabilidade de executar as políticas aprovadas pelo Partido. 
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o estabelecimento de um sistema econômico socialista, baseado no 

planejamento central, na nacionalização de grande parte das empresas 

produtivas e no rigoroso controle estatal das atividades econôm icas, foi 

determinado não só pela ideologia oficial, como também em grande parte, 

pelas condições prevalecentes após a Independência. Imediatamente após a 

Independência, o objetivo principal do Partido consistiu em revitalizar a 

produção, e não em estabelecer uma economia inteiramente socialista. O 

Governo não tentou sequer coletivizar a agricultura, nem nacionalizar 

indiscriminadamente as empresas. As estruturas produtivas, tanto agrícolas 

como industriais, que acabaram nas mãos do Governo, chegaram lá, na sua 

maioria, por terem sido abandonados pelos seus proprietários anteriores. A 

lei de Intervenção do Estado (3/76), que nacionalizou formalmente essas 

empresas privadas, e a subsequente lei do Investimento Estrangeiro (10/79), 

deixaram margem para um papel significativo do setor privado. A resolução 

inicial sobre políticas econômicas aprovada pelo Comitê Central em Outubro 

de 1976, um ano após a Independência, declarava que uma economia 

socialista centralmente planejada ("tendo a agricultura por base e a indústria 

como o fator decisivo") era mais uma meta estratégica do que um objetivo 

imediato. Todavia, os conceitos de planejamento central e de controles 

administrativos não tardaram a lançar raízes tanto no Partido como no 

Governo. 

Em 1976 foi criada a Comissão Nacional do Planejamento como órgão 

subordinado ao Conselho de Ministros. Essa Comissão foi incumbida de 



23 

coordenar o planejamento a todos os níveis e de dirigir as atividades em 

quase todos os setores da econom ia. De 1976 a 1978 foram estabelecidos 

os monopólios estatais do comércio externo, do setor bancário e dos 

seguros. A nacionalização e confiscação de empresas após a Independência 

significaram que o Estado assumiu rapidamente importantes 

responsabilidades, não só na gestão econômica, como também na operação 

de uma ampla gama de atividades produtivas específicas. 

Nos primeiros tempos da Independência, surgiu o problema do papel 

que caberia aos trabalhadores na gestão das empresas. Cada vez mais, os 

comitês de bairros e de trabalhadores passaram a participar ativamente na 

gestão das empresas, principalmente nas indústrias que haviam sido 

abandonadas pelos seus proprietários e mantidas em operação pelos 

trabalhadores. Esta situação conduziu, nas empresas, a crescentes conflitos 

entre os trabalhadores e as administrações, que resultaram em numerosas 

greves e interrupções do processo de produção. Assim, uma decisão 

importante adotada em 1976 pelo Comitê Central foi a de acabar com o 

sistema de administração coletiva e substituí-lo por formas mais 

convencionais de gestão empresarial. O Comitê Central reafirmou, porém, 

que os dirigentes das empresas deveriam ser escolhidos dentro das fileiras 

do Partido e confirmados nos seus cargos pelo Bureau Político. 

O Primeiro Congresso do Partido, realizado em Dezembro de 1977, 

examinou os resultados econômicos desde a Independência e concluiu ser 

necessário acelerar o ritmo de construção de uma economia socialista 
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através de melhoramentos na direção e no planejamento centralizado da 

economia, da continuação das políticas de nacionalizações e confiscações, 

do estabelecimento de cooperativas rurais e de adoção de outras políticas 

relacionadas com o setor produtivo. Em 1980, reunido em sessão 

Extraordinária, o Congresso do Partido declarou que tinha havido progresso 

na execução de diretrizes anteriormente estabelecidas e na criação das 

estruturas para a construção de uma sociedade socialista. 

Durante o segundo Congresso do Partido, realizado em Dezembro de 

1985, o MPLA-PT reafirmou que Angola adotara a via socialista do 

desenvolvimento e que o plano nacional deveria ser o instrumento principal 

de direção da economia. Todavia, o Congresso reconheceu que os 

resultados econômicos registados, embora se devessem em grande parte à 

guerra e à escassez de quadros administrativos e técnicos qualificados, 

estavam longe de ser satisfatórios, e que era preciso realizar importantes 

reformas no sistema econômico e na política econômica. As diretrizes 

estratégicas aprovadas pelo Congresso previam o melhoramento dos 

métodos de planejamento socialista e uma utilização mais eficiente dos 

preços na gestão da econom ia. 

No âmbito das reformas políticas aprovadas pelo segundo Congresso 

do Partido, o seu Comitê Central aprovou em 1987, o Programa de 

Saneamento Econômico e Financeiro (SEF). O programa reafirma que a 

economia de Angola será reorganizada de acordo com princípios socialistas, 

mas prevê a introdução de reformas substanciais no sistema de gestão 
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econômica. Em particular, o SEF prevê a atribuição de um papel mais 

importante ao setor privado, maior flexibilidade no sistema de preços, menor 

centralização do planejamento econômico e maior autonomia para as 

empresas públicas. 

Sobre as Empresas Estatais 

O setor moderno da economia de Angola até 1991 era dominado pelas 

empresas estatais. A única excepção importante a esta regra era a da 

industria do petróleo, em que empresas privadas estrangeiras desempenham 

um papel chave. A partida dos portugueses durante a Independência privou 

numerosas empresas da maioria dos seus administradores, técnicos e 

gestores. Inevitavelmente, as operações de muitas empresas cessaram 

quase por completo. O Governo interveio nas firmas abandonadas, num 

esforço para recuperar os níveis de produção e manter os empregos. Em 

Outubro de 1976, o Comitê Central do MPLA declarou que o Estado 

adquiriria 70% do capital social de todos os bancos. 

Adicionalmente, decretou a nacionalização das empresas de 

importância estratégica para a economia e das empresas abandonadas 

pelos antigos proprietários. O Partido tornou claro que as empresas de 

companhias estrangeiras, incluindo as companhias portuguesas, que se 

dispusessem a trabalhar com o Governo, não seriam expropriadas. Mais 

tarde, na base das políticas formuladas em Outubro de 1976, o Governo 

nacionalizou todos os bancos a 25 de fevereiro de 1978, em Abril de 1978 

instituiu o monopólio estatal dos seguros. Em meados de 1977, mais de 85% 
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das empresas haviam sido colocadas sob o controle do Estado. Todavia, 

todos os interesses de capitais estrangeiros não portugueses foram 

poupados. Nos fins de 1978, o Governo era proprietário de 51 % da industria 

petrolífera, 100% da indústria de açúcar, da manufatura de têxteis, da 

manufatura de bicicletas e motocicletas, da produção de papel, celulose e 

madeira prensada, da única unidade siderúrgica existente no país, de todos 

os estaleiros navais, e de toda a indústria de montagem automóvel, e de 

85% da indústria cervejeira. 

Em 1977 foi promulgada uma nova lei (lei 17/77), que estabeleceu a 

autoridade, as responsabilidades, a forma organizacional e as características 

operacionais das empresas estatais (Unidades Econômicas Estatais). Em 

1980, ano em que foi efetuado o primeiro recenseamento das companhias, 

somente 41 empresas haviam sido convertidas em UEEs, de um total de 

1.900 companhias registadas. Mas, quatro anos mais tarde, o número de 

empresas públicas (UEEs) chegara a 397. Em 1984, havia 267 empresas 

privadas e quase 400 empresas públicas, isto é, quase 60%. 

O controle das UEEs, é exercido pelo Governo através dos ministérios 

técnicos (ou setoriais) ou através dos Ministérios de Planejamento e das 

Finanças. 

A partir dos anos 1992/93, após realização das primeiras eleições 

multipartidarias no país, o Governo adotou um programa de relançamento 

econômico e social com um horizonte temporal de dois anos, com objetivo 

fundamental de repor uma certa racionalidade no funcionamento da 
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economia angolana e de reduzir os graus e desequilíbrios existentes ao nível 

macroeconômico pretendendo criar, sobretudo, um ambiente que permita um 

desempenho eficiente e eficaz do setor empresarial, privado por excelência, 

como motor do desenvolvimento econômico e social de qualquer país. 

Presentemente, a economia de mercado, é já um fato e o setor 

privado é uma realidade. Só na área de Construção Civil há cerca de 500 

empresas registradas, nacionais e estrangeiras. 2 

As UEEs serão quase todas privatizadas com o intuito de fazer 

crescer o investimento e o emprego em Angola. Para isso, existe atualmente 

uma legislação mais ágil para facilitar o investimento estrangeiro. 

A política de renovação do setor público adotado pelo Governo 

Angolano, demonstra de certa forma um esforço político de reação às idéias 

liberais de que o Estado é um mau gestor e tenta mobilizar a administração 

pública para uma modernização em busca da eficiência necessária à 

atuação do Estado. Embora seja evidente a necessidade de modernizar a 

administração pública, em face da crise do Estado, tem surgido dificuldades 

dessas entidades públicas para estabelecer, em curto prazo, compromissos 

de desempenho passíveis de mensuração, seja pelas dificuldades 

decorrentes da natureza dos seus serviços/produtos, seja pelo despreparo 

gerencial em que se encontram. 

Havendo necessidade de garantir melhores resultados em relação às 

UEEs que não serão privatizadas, o instrumento de contrato de gestão 

2 Dr. Mateus de Brito Jr. - Relatório dos PALOP, Ver.nr3, 1996. P.18 
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poderá servir como trampolim de melhoramento de desempenho dessas 

empresas estatais. 

Partindo deste princípio, achamos por bem desenvolver a elaboração 

de um Contrato de Gestão para uma Empresa Estatal. E para tal, foi 

escolhida a Empresa EMPROE. Antes de darmos inicio a elaboração 

propriamente dita do Contrato, julgamos porém, ser necessário analisarmos 

as bases teóricas que norteiam os respectivos Contratos de Gestão. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

Antes porém de analisar os contratos de gestão, urge a necessidade 

de analisarmos as bases teóricas que norteia-os. 

Neste capítulo, temos como objetivo desenvolver os aspetos 

conceituais e as principais características da Administração Estratégica e da 

Administração por objetivos. 

3.1 ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

Apesar de muitos estudos sobre planejamento e administração 

estratégica, a despeito de tipologias elaboradas pelos diversos 

pesquisadores do assunto, resta-nos ainda estabelecer os lim ites da 

estratégia, o que só pode ser feito a partir da interpretação do que 

entendemos por estratégia, considerando seu campo de atuação. 

Segundo Motta,3 a administração como profissão, nasceu na área 

pública para expressar uma função subordinada aos conselhos e às 

assembléias ou ao poder político. A expressão mais nobre da administração 

tem origem no século XVII, com a institucionalização mais clara do cargo de 

ministro; do latim minus (menos), que se contrapõe a magis (mais), de magister 

ou magistrado. 

o administrador era, assim, o executor das decisões emanadas dos 

órgãos políticos superiores ou dos parlamentos e das assembléias 

legislativas. 

De forma análoga, a expressão gerência originou-se na área privada 

3 Motta Roberto. Gestão Contemporânea: a ciência e a arte de ser dirigente. Rio de Janeiro. 1994. 
P.13 
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para significar a função subordinada àqueles que estão nos conselhos 

superiores. Gerentes ou executivos eram as pessoas encarregadas de 

executar as ordens dos diretores, proprietários ou membros dos conselhos 

de administração das empresas. 

No rigor vernacular, as palavras administração, gerência e gestão são 

sinônimas. Essa evolução terminológica pode ser exemplificada mais 

claramente na própria função de dirigentes. Até a década de 70, no Brasil, a 

palavra administrador, apesar de pouco usada, tinha a sua importância mais 

acentuada do que a de gerente. Dirigentes de alto nível eram 

preferentemente administradores. Gerentes eram considerados os de 

hierarquia mais baixa, ou os que exerciam funções em pequenos comércios. 

Ao longo dos anos, desgastes da palavra administração serviram para 

recuperar de tal forma a palavra gerência que hoje praticamente ocorreu o 

inverso. Gerente serve hoje para designar funções executivas de grandes 

empresas, onde possivelmente a palavra administrador seria recusada por 

lhe faltar nobreza. 

3.1.1 CONCEITO DE ESTRATÉGIA 

Na 111 Strategic Management Society Conference, realizada em Paris, 

em 1983, pesquisadores, professores, consultores e executivos de grande 

organizações dedicaram um espaço considerável de tempo à definição 

básica de estratégia, uma vez que está sendo utilizado abusivamente a 

palavra nos negócios. 

Henry 4 define a estratégia como sendo: 

4 Henry Mintzberg. Palestra na III Strategic Management Society Conference. Paris, Oct. 1983. 
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* Uma forma de pensar no futuro; 

* Integrada no processo decisório; 

* Um procedimento formalizado e articulador de resultados; 

* Uma programação. 

H. Igor Ansoff,5 por sua vez, explica estratégia de forma mais técnica 

através de algumas expressões, como: 

* O negócio em que estamos; 

* As tendências que se verificam; 

* Decisões heurísticas (perguntas e respostas) de primeira ordem; 

* Padrão em decisões; 

* Nicho competitivo; 

Características de portfólio. 

Richard Rumelt,6 define estratégia do ponto de vista de pesquisador e 

professor universitário como: 

* Estratégia é o curso que os estudantes de administração estão 

interessados em fazer quando terminarem a graduação, seguindo carreira 

em empresas. 

* Do ponto de vista econômico, significa a manutenção do sistema em 

funcionamento, com vantagens. Porém, é importante saber de onde vêm as 

vantagens. 

* Existem perdedores e ganhadores nos negócios. O importante é 

criar condições para ganhar nas relações competitivas. 

5. Ibid. 
6. Ibid. 
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* A idéia de partir de um plano anual não faz mais sentido. É 

necessário usar técnicas de solução de problemas. 

Richard Pascale,7 afirma que, no contexto dos negócios, a palavra 

estratégica é utilizada para "selecionar oportunidades definidas em termos de 

pedidos a serem atendidos e produtos a serem oferecidos". 

George A. Steiner 8 tenta definir estratégia sob quatro pontos de 

vista: 

* Futuridade das decisões correntes. Representa o impacto das 

decisões atuais sobre o futuro. Trata de desenhar qual seria o futuro 

desejado e os caminhos para torná-lo realidade. 

* Processo que possui dos movimentos: um de rotação e outro de 

translação. O processo de rotação é representado pela fixação dos objetivos, 

definição da análise interna e externa e das alternativas entre ameaças e 

oportunidades e escolha das estratégias. O processo de translação é um 

processo contínuo de formulação estratégica, uma vez que os negócios e o 

ambiente estão em contínua mudança. 

* Filosofia. É uma atitude, um ponto de vista. É o cessar das 

atividades rotineiras, pensando-se no futuro, numa forma de exercício 

intelectual. 

* Estrutura. Dá-se forma estrutural aos planos parciais, de caracter 

tático, operacional, de investimentos, dentro de um plano global a que se 

aceita denominar estratégico, com uma única orientação. 

7.lbid. 
8. lbid. 
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Alguns autores associam estratégia com planejamento. Para eles, o 

importante é o produto final que se obtém do trabalho estratégico expresso 

normalmente através de um plano escrito, para um período determinado de 

tempo e com mecanismos de ajustes periódicos. 

Para outros autores, estratégia é algo mais amplo, assim como uma 

forma de ver o mundo. Uma visão do futuro que se deseja e dos meios para 

alcança-lo. Essa forma é mais filosófica e abrange e incorpora idéias como: 

estratégia a serviço de quem? Estratégia para quê? Aspectos sociopolíticos 

que extrapolam os limites da organização específica em que atuamos. 

Uma terceira abordagem coloca a estratégia de forma bastante 

pragmática, como um instrumento de direção de organizações, não 

necessariamente um plano, mas um comportamento amadurecido para 

situar a organização no seu ambiente, conhecendo e utilizando recursos 

disponíveis. 

Analisando uma série de obras administrativas importantes revela que 

a palavra ou conceito estratégia serve hoje para qualificar não só a própria 

administração - administração estratégica - como também todas as funções 

adm inistrativas. 

3.1.2 A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA COMO UMA 

ÁREA DE ESTUDO 

O estudo de administração estratégica teve sua forma definida pela 

primeira vez após a Fundação Ford e a Carnegie Corporation patrocinarem, 

nos anos 50, a pesquisa no currículo das escolas de negócios. Um resumo 



34 

dessa pesquisa, chamada de relatório Gordon-Howell, recomendou que o 

ensino de negócios tivesse uma natureza mais ampla e incluísse um curso 

de capacitação em uma área chamada de política de negócios. 

O curso de política de negócios proposto deveria ter características 

muito distintas. Em vez de apresentar aos estudantes problemas de negócios 

para análise em áreas específicas, tais como marketing ou finanças, ele 

enfatizaria o desenvolvimento de conhecimentos na identificação, análise e 

solução de problemas do mundo real em amplas e importantes áreas de 

negócios. Assim, daria aos estudantes a oportunidade de exercitar 

qualidades de julgamento que não são explicitamente exigidos em qualquer 

outro curso. O relatório também recomendou que o novo curso de política se 

concentrasse em integrar o conhecimento já adquirido em outro cursos e 

promovesse o desenvolvimento das habilidades dos estudantes usando 

aquele conhecimento. 

O relatório Gordon-Howell conseguiu ampla aceitação. Por volta dos 

anos 70, o curso de política de negócios fazia parte do currículo de muitas 

escolas de negócios. Entretanto, com o passar do tempo, o enfoque inicial do 

curso foi ampliado. Ele incluiu a consideração da organização global e seu 

ambiente. 

Esta ênfase mais recente e mais ampla induziu os líderes da área a 

mudarem o nome do curso de política de negócios para administração 

estratégica. 
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3.1.3 CONCEITO DE ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

Para os autores Certo e Peter,9 administração estratégica é definida 

como um processo contínuo e interativo que visa manter uma organização 

como um conjunto apropriadamente integrado a seu ambiente. 

A definição de administração estratégica apresentada, acentua que os 

administradores se dediquem a uma série de etapas. Essas etapas, são: 

realização de uma análise do ambiente, estabelecimento da diretriz da 

organização, formulação e implementação da estratégia organizacional e 

exercício do controle estratégico. 

A definição também sugere que o processo de administração 

estratégica seja contínuo - nunca realmente para dentro da organização. 

Embora diferentes atividades da administração estratégica possam receber 

mais ou menos ênfase e possam ser adotadas com diferentes intensidades 

em diferentes épocas, a gerência deverá virtualmente sempre abordar ou 

refletir sobre algum aspecto da administração estratégica. 

Para os autores Ansoff, Declerck, e Hayes, 10 a "administração 

estratégica" é entendida como um sistema escolhido de administração, que 

enfatiza sua própria flexibilidade, isto é, que provoca o aparecimento de 

programas estratégicos inovadores, que busca a mudança da própria 

política, que avalia mais o desenvolvimento do potencial para mudanças 

futuras do que o desempenho a curto prazo, e que entende os fundamentos 

9 Certo, S. C. Peter, 1. P. Administração Estratégica: Planejamento e Implantação de Estratégia. 
1993.p7 
10 Ansoff,H.I,Declerck,R.P,Hayes,R.L. do Planejamento Estratégico à Administração Estratégica.São 
Paulo: Atlas, 1981,p.45. 
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do poder e das características culturais dentro da organização porque aí 

estão os principais geradores de sua própria flexibilidade. 

Em outras palavras, não haverá "administração estratégica" a não ser 

que a organização queira e seja capaz de desenvolver uma avaliação crítica 

de seu próprio conceito de administração e de sua própria prática 

administrativa, mediante a pesquisa e a implantação de estratégias 

inovadoras. Os sistemas de planejamento, as estruturas e as práticas de 

controle social devem ser tais que permitam e mesmo promovam esta atitude 

crítica e esta vontade de mudanças de política. Isto implica que o sistema 

político da organização queira ir nessa direção e seja capaz de fazê-lo, o que 

poderia-se chamar de dominância de uma" cultura estratégica" e de uma 

"linguagem estratégica" dentro da organização. 

A administração estratégica é uma "administração normativa da 

mudança" , da mesma maneira que suas específicidades estratégicas 

dependem do diagnóstico dessas normas internas e externas, que geram a 

política administrativa, e dos sistemas de ensino - aprendizagem capazes de 

mudar essas normas de maneira organizada. 

A utilização do termo estratégia em administração procurou trazer a 

esta uma perspectiva cientifica. Como foi de início associada à formulação 

de diretrizes e ao planejamento, a estratégia recebeu toda a ênfase racional 

e científica da administração, tão acentuada na segunda metade deste 

século. Mesmo os autores de administração que mais trataram de estratégia 

como arte no sentido militar, e não como ciência, assim o fizeram mais no 
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intuito de explicar a origem e fazer analogia do conceito com a administração 

moderna do que de aplicá-lo diretamente à gerência. 

Estratégia é o conjunto de decisões fixadas em um plano ou 

emergentes do processo organizacional, que integra missão, objetivos e 

seqüência de ações administrativas num todo interdependente. Partindo 

desta última definição, podemos concluir que o conceito de estratégia 

engloba as premissas exigidas na elaboração de um contrato de gestão isto 

é, ao elaborarmos um contrato de gestão é imprescindível aprior, 

determinarmos quais as estratégias a adotar. 

3.2 ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS 

A Teoria Neoclássica deslocou progressivamente a atenção 

antes colocada nas chamadas "atividades-meio" para os objetivos ou 

finalidades da organização. O enfoque baseado no "processo" e a 

preocupação maior com as atividades (meios) passou a ser substituído por 

um enfoque nos resultados e objetivos alcançados (fins). A preocupação de 

"como" administrar passou à preocupação de "por que" ou "para que" 

administrar. A ênfase em fazer corretamente o trabalho (the best way de 

taylor) para alcançar eficiência passou à ênfase em fazer o trabalho mais 

relevante aos objetivos da organização para alcançar eficácia. O trabalho 

passou de um fim em si mesmo, para ser um meio de obter resultados. Essa 

profunda reformulação representa uma outra espécie de revolução 

copernicana dentro da administração: uma nova mudança no panorama 
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gravitacional do universo administrativo. Isto "porque" as pessoas e a 

organização provavelmente estão mais preocupadas em trabalhar do que em 

produzir resultados. 

3.2.1 ORIGEM DA ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS 

A Administração por Objetivos (A.P.O.) ou administração por 

resultados, é um método que, segundo Odiorne 11 surgiu na década de 50, 

quando a empresa privada norte-americana estava sofrendo pressões 

acentuadas. 

A pressão econômica da época gerou dentro da empresa uma 

"administração por pressão". A pressão exercida sobre os gerentes não 

estava provando ser a melhor maneira de se obterem melhores resultados e 

foi neste momento que a administração por objetivos apareceu como técnica 

de direção de esforços. 

Para Drucker12 a A.P.O. é um método de planejamento e controle 

administrativo fundamentado no princípio de que, para atingir resultados, a 

organização precisa antes definir em que negócio está atuando e aonde 

pretende chegar. Inicialmente se estabelecem os objetivos anuais da 

empresa, formulados na base de um plano de objetivos a longo prazo, que 

podem ser qüinqüenais ou decenais, e os objetivos de cada gerente ou 

departamento são feitos na base dos objetivos anuais da empresa. 

Nos anos 80, a Administração por Objetivos foi a modalidade 

dominante de administração, praticada tanto por grandes empresas quanto 

11 George Odiome, Management by Objectives, Nova York, Pitman, 1965. 

12 Peter F. Drucker, Prática de Administração de Empresas. Rio, Edit. Fundo de Cultura, 1962. 
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por órgãos governamentais, e provou-se o sistema mais capaz de lidar com 

uma variedade de necessidades e estilos de liderança desta década. 

Experiência que teve inicio há 42 anos como uma simples técnica 

aplicada por administradores ao procederem à análise anual de desempenho 

de suas empresas, desenvolveu-se para tornar-se uma teoria geral da 

administração. Muito mais que um conjunto de normas para administrar 

empresas, é uma filosofia que sugere que os propósitos e os alvos são 

importantes na determinação também da qualidade e do estilo de vida 

pessoal. 

A AP.O. qualifica-se como uma teoria geral da administração porque 

abrange as empresas, as pessoas e os recursos; leva em consideração o 

todo e o modo como os segmentos que formam esse todo se relacionam 

entre si. 

Tanto nos setores públicos quanto privado, a AP.O. oferece a 

possibilidade de se assumir riscos e a correspondente recompensa; 

motivação e resultados; planejamento e responsabilidade; comunicação e 

desempenho; tudo num sistema humanista e bem-definido - capaz de 

acompanhar a dinâmica da mudança organizacional e as mudanças nos 

estilos de gerenciamento. 

3.2.3 CARACTERISTICAS DA ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS 

Para Drucker,13 a A.P.O é um método de planejamento e controle 

administrativo fundamentado no princípio de que, para atingir resultados, a 

organização precisa antes definir em que negócio está atuando e aonde 

13 .Peter F. Drucker, The Practice ofManagement, Nova York, Harper & Row, 1954. 
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pretende chegar. Inicialmente se estabelecem os objetivos anuais da 

empresa, formulados na base de um plano de objetivos a longo prazo, que 

podem ser qüinqüenais ou decenais, e os objetivos de cada gerente ou 

departamento são feitos na base dos objetivos anuais da empresa. Concluí 

ainda que, a A . P . O . é um processo pelo qual os gerentes, superior e 

subordinado de uma organização identificam objetivos comuns, definem as 

áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultados esperados e 

usam essas medidas como guias para a operação dos negócios. Obtêm-se 

propósitos comuns e firmes que eliminam qualquer hesitação do gerente ao 

lado de uma coesão de esforços em direção aos objetivos principais da 

organização. Salienta ainda Drucker que o desempenho esperado de um 

gerente deve ser o reflexo do que se espera quanto à realização dos 

objetivos da empresa: seus resultados devem ser medidos pela contribuição 

que dêem para o êxito do negócio. O administrador tem de saber e entender 

o que as metas da empresa esperam dele em termos de desempenho e o 

seu superior deve saber que contribuição pode exigir e esperar dele e deve 

julgá-lo de conformidade com a mesma". 

Algumas definições de Administração por objetivos reforçam a sua 

ênfase nos objetivos, no planejamento ou na estratégia de corporação, como 

a de Humble14 
: liA APO é um sistema dinâmico que integra a necessidade 

da companhia de alcançar os seus objetivos de lucro e crescimento, a par da 

necessidade do gerente de contribuir para o seu próprio desenvolvimento. É 

um estilo exigente e compensador de administração de empresa". 

14 .Jonh W. Humble. Improving Business Results, Londres, Me Graw-Hill, 1969. 
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Outras definições de APO reforçam a sua ênfase nas relações entre o 

administrador e o seu superior, como a de Odiorne15 
: "Na APO, os gerentes 

superior e subordinados de uma organização em conjunto definem suas 

metas comuns, e especificam as áreas principais de responsabilidade de 

cada posição em relação aos resultados esperados de cada um, e utiliza 

essas medidas como guias para a melhor operação do setor e verificação da 

contribuição de cada um de seus membros". 

Outras definições de APO reforçam a sua ênfase na associação de 

objetivos com posições, como a de Reddin16 
: "A APO é o estabelecimento 

de áreas de eficácia e normas eficazes para posições administrativas 

(cargos) e as conversões periódicas das mesmas em objetivos delimitados 

no tempo, ligados vertical e horizontalmente e com o planejamento futuro". 

Nos vários tipos de definições de APO, encontramos as seguintes 

características principais: 

* Estabelecimento conjunto de objetivos entre o executivo e o superior. 

- A maior parte dos sistemas de APO utiliza o estabelecimento 

conjunto de objetivos. Tanto o executivo quanto o seu superior participam do 

processo de estabelecimento e fixação de objetivos. Essa participação, no 

entanto, varia muito conforme o sistema adotado. Na maior parte dos casos, 

o superior faz o trabalho preliminar, enquanto outros, os consultores externos 

fazem quase tudo. A participação do executivo pode variar, indo desde sua 

simples presença durante as reuniões, onde pode ser ouvido, até a 

15. George Odiorne. Management by Objectives, Nova York, Pitman, 1965. 
16 . William J. Reddin. Effeetive Management by objeetives, Nova York, Me Graw-Hill 
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possibilidade de o executivo iniciar a proposta de reestruturação do trabalho 

com relativa autonomia no desenvolvimento do plano. 

* Estabelecimento de objetivos para cada posição ou departamento. 

- Basicamente, a APO está fundamentada no estabelecimento 

de objetivos por posições de gerência. Os objetivos, em alto nível, podem ser 

denominados "objetivos", "metas", "alvos", ou "finalidades", porém, a idéia 

básica é a mesma: determinar os resultados que um gerente em 

determinado cargo deverá alcançar. Freqüentemente, os sistemas de APO 

definem objetivos quantificados (numéricos) e com tempos predeterminados. 

Alguns definem regras "subjetivas" para cargos de "staff'. A maioria dos 

sistemas admite quatro a oito objetivos para cada posição específica, 

podendo existir até dez objetivos. 

* Interligação de objetivos departamentais. 

- Sempre existe alguma forma de correlacionar os objetivos, 

dos vários órgãos ou gerentes envolvidos mesmo que nem todos os 

objetivos estejam apoiados nos mesmos princípios básicos. Essa ligação é 

virtualmente automática, envolvendo objetivos comerciais com objetivos de 

produção, por exemplo, ou objetivos de um nível com os objetivos dos níveis 

superiores e inferiores. 

* Estabelecimento do sistema de revisão e reciclagem. 

Praticamente todos os sistemas de APO possuem alguma 

forma de revisão regular do progresso efetuado, através dos objetivos já 
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alcançados e a alcançar, permitindo que algumas providências sejam 

tomadas e novos objetivos fixados para o período seguinte. Geralmente há 

um ciclo típico, que envolve as seguintes etapas: 

** estabelecem-se os objetivos para o primeiro ano; 

** efetua-se a primeira avaliação do progresso; 

** procede-se a revisão e aos reajustes necessários; 

** estabelecem-se os objetivos para o segundo ano. Essa revisão e 

reciclagem são sempre feitas conjuntamente entre o executivo e o seu 

superior. 

** procede-se a revisão dos objetivos para o segundo ano tendo-se 

em conta os reajustes feitos e a situação futura. 

* Ênfase na mensuração e no controle. 

- A APO enfatiza a quantificação, a mensuração e o controle. 

Torna-se necessário mensurar os resultados atingidos e compará-los com os 

resultados planejados. Se um objetivo não pode ser medido, seus resultados 

não podem ser conhecidos, e se um objetivo não pode ser controlado, o ato 

,de atingi-lo não pode ser avaliado. É exatamente a mensuração e o controle 

que causam as maiores dificuldades de implantação da APO, pois se não 

poder ser medido o resultado, é melhor esquecer o assunto. 

* Participação atuante da chefia. 

- Há grande participação do superior. A maior parte dos 

sistemas de APO envolve mais o superior do que o subordinado. Há caso em 

que o superior estabelece os objetivos, "vende-os", mensura-os e avalia o 
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progresso. Esse processo freqüentemente usado é muito mais "controle por 

objetivos" do que "administração por objetivos". 

* Apoio intensivo do "staff' durante os primeiros períodos. 

A implantação da APO requer o apoio de um "staff' 

previamente treinado e preparado. A abordagem do tipo "faça-o você 

mesmo", não é aconselhável em APO. 

Para LOdi,17 a administração por objetivos é um método de 

administração através do qual todas as gerências de uma organização 

estabelecem metas para suas administrações, no início de cada período ou 

exercício fiscal, de preferência coincidindo com o exercício fiscal da 

empresa, em consonância com as metas gerais da organização, fixadas 

pelos acionistas. 

Na fixação dos objetivos, devem-se considerar os seguintes aspectos: 

A expressão "objetivo da empresa" é realmente imprópria. A empresa é algo 

inanimado e, em conseqüência, não tem objetivos, metas ou planos. Os 

objetivos de uma empresa representam em verdade os propósitos dos 

indivíduos que nela exercem o poder de liderança; 

b) Os objetivos são fundamentalmente necessidades a satisfazer. Os 

objetivos da empresa podem representar exclusivamente as necessidades 

vistas pela liderança, ou podem ter bases mais amplas representando os 

interesses dos acionistas, da equipe administrativa, dos funcionários, dos 

clientes, ou do público em geral; 

17 .João Bosco Lodi. Administração por objetivos, 1970. 
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c) Os subordinados e demais funcionários têm uma série bem grande 

de necessidades pessoais. Estas necessidades, por sua vez, desdobram-se 

em objetivos e metas pessoais, que podem ser declarados ou ocultos; 

d) Os objetivos e as metas pessoais não são sempre idênticos aos 

objetivos e metas da empresa. Entretanto, não devem estar em conflito: o 

desafio da gerência moderna é conseguir torná-los compatíveis. 

Como as organizações sempre perseguem mais de um objetivo, surge 

o problema de qual ou quais são os objetivos mais importantes e prioritários. 

Os objetivos precisam ser escalonados em uma ordem gradativa de 

importância, relevância ou de prioridade, em uma hierarquia de objetivos, em 

função de sua contribuição relativa à organização como um todo. Cada 

organização tem, implícita ou explicitamente, a sua hierarquia de objetivos. 

Os objetivos mais comuns às empresas privadas, por exemplo, 

costumam englobar os seguintes setores-chave: 

a) Posição competitiva no mercado; 

b) Inovação e criatividade nos produtos; 

c) Produtividade e índices de eficiência; 

d) Aplicação rentável dos recursos físicos e financeiros; 

e) Taxa de dividendos ou índice de retorno do capital investido (lucro); 

f) Qualidade da administração e desenvolvimento dos executivos; e 

g) Responsabilidade pública e social da empresa. 

Similar aos conceitos de Administração Estratégica analisado no item 

anterior, podemos concluir que tanto a Administração Estratégica como a 



46 

Administração por Objetivos, constituem bases teóricas que norteiam os 

contratos de gestão. 

De salientar que, a tendência do planejamento estratégico está 

orientado para transferir o processo do modelo de gestão de meios para o 

processo de gestão por resultados e, o contrato de gestão torna-se o 

instrumento que irá dar consenso no conjunto das estatais e seus órgãos. 

Desta forma e dando desenvolvimento a dissertação, estamos em condições 

para analisar no item seguinte os Contratos de Gestão. 
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4. OS CONTRATOS DE GESTÃO 

Este capítulo tem como objetivo descrever a origem dos Contratos de 

Gestão, seu Histórico elou Conceituação, de maneira a possibilitar-nos o 

maior entendimento na sua aplicação prática. 

4.1 A ORIGEM DOS CONTRATOS DE GESTÃO 

Antes de iniciar o estudo dos contratos de gestão, convém 

caracterizar o termo "contrato" em termos legais qual seja: "constituí o 

assentamento de duas vontades opostas em torno de um objeto comum, que 

pode ser a transferência de um bem, a prestação de determinada obrigação 

etc. O seu descumprimento acarreta sanções para a parte inadimplente".18 

São dois, portanto, os elementos fundamentais que devem estar 

presentes em todo o contrato: o acordo de vontades sobre um objeto 

comum, que é o objetivo do próprio contrato, e as sanções que o 

descumprimento do pactuado acarreta. 

4.2 CONTRATOS DE GESTÃO: Histórico/Conceituação. 

As primeiras experiências em contrato de gestão surgiram na França, 

inaugurando uma nova forma de regulamentação das relações entre as 

empresas estatais e o governo central. 

Em abril de 1967, foi produzido o Relatório Nora, por um grupo de 

trabalho do Comitê Interministerial de Empresas Estatais, criado com o 

objetivo de melhorar o desempenho das empresas estatais francesas. Este 

relatório defendia a necessidade de "destinar uma função reforçada, mas 

renovada de eficiência e de coerência" às empresas estatais, através do 

18 Bastos, C. Ribeiro. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 1994. P.129 
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planejamento central. E ainda, que as empresas nacionais fossem utilizadas 

como "instrumentos privilegiados da realização do planejamento, sobre a 

base de um mercado correto ( ... )". Para que isso fosse possível, o Estado 

deveria impor às empresas públicas um comportamento que garantisse a 

realização do Plano, satisfazendo as regras do jogo de um mercado 

"perfeito" . 

Foi precisamente em 1971, que teve inicio a utilização do Contrat de 

Gestion na França envolvendo a estatal de eletricidade "Electricité de 

France-EDP', empresa que se tornou uma das maiores estatais do mundo e 

que até hoje detém o monopólio das atividades elétricas naquele país. 

Escolhida para ser a responsável pelo programa de modernização do 

setor elétrico francês, solução encontrada pelo governo para resolver a 

questão da dependência energética, a EDF exigiu para tanto maior 

autonomia de ação, dada a existência de grande subordinação da empresa 

ao poder central. Em contrapartida, comprometeu-se contratualmente a 

transferir aos seus consumidores ganhos de produtividade que deveriam 

exprimir-se em reduções gradativas de tarifas. Apesar de atuar em regime de 

monopólio, o governo abdicava do seu poder de fixar as tarifas elétricas, 

somente vindo a intervir se as mesmas variassem anualmente mais do que 

um determ inado percentual. 

A experiência bem sucedida com a EDF incentivou a utilização do 

instrumento contratual em outras empresas, como a ferroviária "Societé 

Nationale des Chemins de Fer-SNCP', a do setor de rádio e televisão 
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(ORTF), a Air France em 1978 e a empresa de navegação "Compagnie 

Générale Maritime "em 1979. 

Para Jonh R. Nellis 19, os contratos de gestão são "acordos 

negociados entre governantes, atuando como proprietários de uma empresa 

pública, e a própria empresa". O elemento comum em todas as várias 

denominações do instrumento é a mútua especificação das 

responsabilidades do governo e da empresa, de forma que o controle 

burocrático dos processos seja deslocado para a monitoração de resultados, 

de forma a garantir maior autonomia da empresa na gestão dos meios. 

Fischmann et alli,2o definem o contrato programa como "um 

compromisso firmado entre o Governo e a empresa estatal, no qual são 

estabelecidas as responsabilidades de ambos em relação à forma de gestão 

da Empresa, dentro de determinado período. Assim, são negociados e 

definidos, em conjunto, objetivos, metas e regras de relacionamento entre as 

partes, que ficam consubstanciadas em um contrato". 

Um contrato de gestão típico especifica os objetivos da empresa, em 

termos de impactos econômicos-sociais desejados, metas de produção elou 

quantidades e qualidades dos serviços a serem prestados no período de 

vigência do acordo e os recursos que serão fornecidos pelo Estado para a 

consecução destes objetivos. Em contrapartida a empresa terá maior 

flexibilidade operacional. 

19 Nellis, lonh R. Contract plans and public entetprise. 1989. 
20 Fischmann et alli. Contrato programa Governamental rumo à Gestão Estratégica. 1992. 
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o processo de negociação dos contratos tem enfatizado iniciativas 

gerenciais de qualidade e extensão dos serviços prestados, de eficiência no 

uso de recursos humanos, de instalações, de equipamentos e de utilização 

de recursos públicos; níveis de investimentos; modernização de processos 

de trabalho e de sistemas de gerenciamento. 

Os contratos de gestão são instrumentos de implantação de uma 

administração por objetivos no setor público, visando a qualidade de serviços 

e à eficiência das organizações. O uso deste instrumento tem estimulado a 

evolução gerencial interna de cada empresa particularmente no escalão 

intermediário, entre a diretoria e o corpo de funcionários. 

De referenciar que, todas as empresas aspiram a que os Contratos de 

Gestão sejam bilaterais, e que o Estado lhes conceda autonomia gerencial 

pela extinção de controles burocráticos de meios que emperram 

cronicamente sua flexibilidade operacional. 

No contexto de gestão, partindo do enfoque teórico sobre a 

conceituação dos Contratos de Gestão analisaremos de forma prática nos 

capítulos seguintes as experiências Brasileira, Americana e Angolana em 

contratos de gestão. 
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5.0 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA EM CONTRATOS DE GESTÃO 

No Brasil, a utilização dos instrumentos contratuais de gestão 

praticados entre o Estado e suas empresas é recente. Foi a partir da criação 

do Programa de Gestão das Estatais (PGE) no plano federal, instituído pelo 

decreto nr. 137 de 27 de maio de 1991, que as empresas públicas e 

sociedades de economia mista puderam submeter ao Comitê de Controle 

das Estatais (CCE), órgão normativo controlador que sucedeu a Sest, 

propostas de contratos individuais de gestão. Apesar de algumas tentativas 

de estabelecimento de contratos por parte de entidades ligadas ao Governo 

Federal, foi o Governo do Estado de São Paulo o pioneiro na implantação do 

processo com as assinaturas dos contratos de gestão ao final do ano de 

1991. A primeira empresa estatal a se beneficiar deste tipo de contrato foi a 

Companhia Vale do Rio Doce seguida da Petrobrás. Os contratos 

estabelecidos para essas empresas, diferentemente do que se poderia 

esperar, têm as iniciativas para sua efetivação se originado de forma muito 

mais intensa por parte das empresas, que objetivam uma maior autonomia 

de gestão que pelos órgãos de controle do Governo, em função, inclusive, 

das alterações sucessivas de ministros e das equipes responsáveis por 

esses órgãos. 

Assim, apesar da existência de legislação regulamentado a questão 

desde o início de 1991, somente a CVRD Uunho de 1992) e a PETROBRÁS, 

esta mais recentemente (27 de janeiro de 1994) contam com contratos de 

gestão assinados. Por força do decreto 137, os contratos desta natureza 
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deverão estipular os compromissos assumidos reciprocamente entre as 

partes especificando: objetivos; metas; indicadores de produtividade; prazos 

para consecução das metas estabelecidas e para a vigência do contrato; 

critérios de avaliação de desempenho; condições para a revisão; renovação; 

suspensão e rescisão, além de penalidades aos administradores que 

descumprirem as resoluções do CCE ou clausulas contratuais. 

5.1 O CONTRATO DE GESTÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

A CVRD foi a primeira Empresa a conseguir assinar um acordo 

contratual com o Governo Federal. Esse contrato estabelecido em junho de 

1992 apresentou horizonte até dezembro de 1993. Atualmente está em 

vigência um segundo contrato, trienal, que se estende de dezembro de 1993 

até 1996. 

O Contrato de Gestão 1992/94 compreendeu 36 metas agrupadas nos 

seguintes aspetos: Operacionais, Econômico - Financeiro, recursos 

Humanos e Administrativo - governamental. Este último refere-se a despesas 

com terceiros e o volume de investimentos. O acompanhamento do Contrato 

foi realizado através de relatórios trimestrais submetidos a auditorias 

operacionais com uma avaliação final anual. 

Através do Contrato de gestão, a CVRD recebe sinal verde para 

realizar uma série de atividades administrativas, comerciais e financeiras, 

antes submetidas à complexidade de aprovação oriunda do controle das 

estatais. No rol destas atividades estão: completa autonomia para gerir a 

política de pessoal, podendo admitir, demitir, promover e definir a 
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remuneração dos seus funcionários sem precisar consultar a União, assim 

como negociar acordos trabalhistas por meios próprios; autorizar viagens ao 

exterior de seus diretores e funcionários; contratar obras e serviços de 

qualquer natureza; elaborar e executar seu orçamento, quanto a proceder 

alterações no mesmo; emitir títulos mobiliários como debêntures (não

conversíveis em ações); contratar e renovar operações de leasing assim 

como demais operações de crédito; adquirir e alienar bens de qualquer 

categoria, além de poder fixar preços para seus produtos e serviços. 

Em contrapartida, a empresa se compromete a cumprir os projetos e 

metas para 1992 onde se destacam: investimentos da ordem de US$ 415 

milhões destinados à reposição de equipamentos, redução de custos, 

melhoria do padrão de qualidade e expansões; aumento da produção de 

minério de ferro e pelotas para 74 milhões de t contra 72 milhões em 1991; 

crescimento do faturamento bruto de US$ 2,3 bilhões para US$ 2,5 bilhões; 

aumento da produção de ouro para 11,3 t contra 7,1 em 1991; redução do 

endividamento de US$ 1,5 bilhão para US$ 1,4 bilhão; limite da despesa com 

pessoal em 16% do faturamento, mantendo no máximo 18.200 funcionários 

em seu quadro. 

A autonomia conseguida através do Contrato de Gestão somente 

agilizará um processo de ajustamento iniciado há seis anos na empresa. 

Neste período, a CVRD se reestruturou, passando sua administração a se 

dividir em áreas afins à sua atividade: minérios de ferro, madeira, celulose, 

alumínio e meio ambiente; transporte e outros produtos; áreas não -
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negociais como auditoria, departamento jurídico, recursos humanos etc. Com 

esta reorganização, extinguiram-se vários cargos, houve incentivo à 

aposentadoria dos mais antigos, enfim, enxugaram-se custos. Por outro lado, 

os funcionários passaram a ter direito a uma participação nos lucros, assim 

como um novo plano de carreira, e também a reciclar-se em cursos de 

treinamento. 

A reformulação na área administrativa é apenas parte da mudança de 

gestão empresarial por que passou a CVRD, visando uma nova fase de 

expansão. Nesta, está a incrementação de negócios com o setor privado, 

através de associações em área de interesse da empresa, como a celulose, 

o alumínio e até mesmo a exploração de ouro. 

O fator de ter sua produção em grande parte voltada para a 

exportação, garantiu à empresa cotação internacional para seus produtos. 

Isto não ocorreu com a maioria das estatais que são obrigadas a conviver 

com constantes defasagem de seus preços, principalmente nos períodos em 

que o Governo intensificava a utilização das tarifas como instrumento de 

combate à inflação. Esta característica foi a pedra de toque na escolha da 

CVRD. 

É de realçar que, com a ascendência do Presidente Fernando 

Henrique ao Poder em 1995, e a implantação do real em julho de 1994 

verificou-se uma mudança histórica da realidade inflacionária no Brasil, 

passando de 2.708,2% em 1993 para 14,7% em 1995 de acordo com o 

índice Geral de preços (IGP) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). De acordo 
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com os dados publicados no Jornal do Brasil, de 10.1.96, o patamar 

inflacionário se aproxima mais dos números do início da década de 70, que 

foi entre 15% e 20%. 

O sistema de avaliação de desempenho, adotado no Contrato de 

Gestão, verifica o cumprimento dos objetivos, metas e indicadores pautados. 

A intenção deste sistema é avaliar o desempenho da gerência, não tendo por 

base a simples obtenção de lucro, mas também a melhoria de eficiência 

mesmo que ainda a empresa apresente prejuízo. 

O sistema de avaliação de desempenho compreende avaliações tanto 

de longo prazo, quanto de curto prazo e está baseado em medidas de 

produtividade, lucro e benefício social. 

O ciclo de avaliação está composto de dois passos. O primeiro se 

refere as avaliações trimestrais de acompanhamento, que são realizadas 

pela diretoria da empresa com os Conselhos de Administração e Fiscais da 

companhia e com representantes do Ministério de Minas, a fim de assegurar 

o cumprimento dos compromissos. E a avaliação final de resultados, com 

realização anual, por parte do Ministério de Minas e Energia quem 

encaminhará os resultados para o exame do comitê de controle das EE's e 

da Presidência da República21
. 

O Contrato de Gestão entre o Governo do Brasil e a CVRD não incluiu 

nenhum sistema da recompensa pecuniária quando atingidos os objetivos. 

Embora nos casos de descumprimento, se previa sua rescisão, quando se 

revelar significativo descumprimento das metas e indicadores. Assim mesmo, 

21/ Contrato de Gestão União - CVRD, Clausula sétima. 
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prevê-se afastamento da função para os administradores que descumprirem 

as clausulas do contrato a semelhança do que ocorre na iniciativa privada. 

5.2 O CONTRATO DE GESTÃO DA PETROBRAS 

O contrato assinado pela PETROBRAS em 27 de janeiro de 1994 

apresentava um horizonte trienal (1994/6), reavaliado conjuntamente pelas 

partes a cada ano, a partir de relatórios de desempenho trimestrais. O 

mesmo, envolveu um período bastante longo de negociações e, todavia, não 

se encontra em execução permanecendo alguns pontos ainda pendentes de 

acordo, principalmente aqueles que se referem às políticas de preço e ao 

ressarcimento pelo Governo dos débitos com a Empresa. Por esse 

instrumento, as relações entre o Estado acionista e a empresa passam a ser 

regidos de forma contratual, com metas físicas e financeiras estabelecidas 

visando alcançar os objetivos estratégicos da empresa. 

O contrato da PETROBRAS apresenta regras semelhantes às do da 

CVRD porém, mostrando mais restritivo com relação às contrapartidas. A 

exemplo do da CVRD ele tem suas metas agregadas segundo alguns 

aspectos principais, quais sejam: definição da programação orçamentária 

anual; produção; administração de recursos humanos; desempenho 

operacional, de qualidade e avanço tecnológico; resultado econômico; 

endividamento; contratação a terceiros de obras e serviços; segurança dos 

empregados e aspectos relacionados à preservação do meio ambiente. 

A maior diferença entre os contratos assinados pela PETROBRAS e 

pela CVRD está na questão da fixação dos preços praticados por elas. 
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Enquanto a Vale tem a liberdade para praticar seus preços de conformidade 

com o mercado, a Pefrobras, por atuar em um setor em regime de 

monopólio, continua esperar do Governo a palavra final sobre esta matéria. 

Todavia, estabeleceu-se o compromisso de definição de uma regra estável 

de preços, a qual deverá colocar nos custos incorridos pela empresa que 

envolvem, entre outros, o valor unitário do barril extraído, do barril de 

refinados, dos transportes marítimos, viários ou produtos. 

Da mesma forma que a Vale, a Petrobras fica dispensada de 

autorizações do Executivo para a prática de todos os atos próprios da gestão 

de recursos humanos; realizações de viagens ao exterior de administradores 

e empregados; contratação e renovação de operações de crédito de 

quaisquer espécies com instituições financeiras e com fornecedores de bens 

e serviços, nacionais e internacionais; contratação e renovação de 

operações de empréstimo e financiamentos, títulos descontados, 

aditamentos, arrendamento mercantil e garantias de qualquer natureza, 

realizadas por instituições financeiras e sociedades de arrendamento 

mercantil; elaboração, execução e revisão do planejamento e respectivos 

orçamentos. 

5.3 A EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 

PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

A experiência de utilização dos contratos de gestão no Estado de São 

Paulo inicia-se em 1991, quando das discussões com as entidades e 

empresas públicas. Apesar disto, as normas de execução do contrato de 
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gestão deixam de ter caráter oficioso somente com a publicação da 

Resolução SPG-11, de 20/10/93, publicada no Diário Oficial do Estado de 

21/10/93. 

É de realçar que, a norma, consolidou procedimentos que vinham 

sendo adotados desde 1991. Estas orientações serviram de referencial tanto 

para a administração direta (Secretarias, Entidades, etc.) como para a 

administração indireta (Empresas Públicas e Fundações) . 

O Governo do Estado de São Paulo firmou, em dezembro de 1991, 88 

contratos, sendo 24 destes com Empresas Estatais e os demais com a 

Administração Direta, Fundações e Autarquias. Os Contratos de Gestão 

tiveram como horizonte o exercício de 1992. Dentre as empresas estatais, 

destacam-se as da área de energia do Estado de São Paulo, na qual estão 

incluídas a CESP (Cia Energética de S. Paulo); ELETRO PAULO 

(Eletricidade de S. Paulo); CPFL (Cia Paulista de Força e Luz); e COMGÁS 

(Cia de Gás de S. Paulo). 

O processo de elaboração e acompanhamento dos Contratos de 

Gestão no Estado tem sua coordenação sob a responsabilidade da 

Secretaria de Planejamento e Gestão - SPG, sendo que para o caso das 

empresas Públicas, essa coordenação é realizada através da Coordenadoria 

de Investimentos, Empresas e Fundações - CIEF. 

Os contratos, que no Estado de São Paulo se referem a um horizonte 

anual, têm sido negociados no segundo semestre de cada exercício, 

coincidindo com a época de elaboração do Orçamento Empresarial. Cabe 
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aqui realçar que o processo de orçamentação nas Empresas Públicas do 

Estado, em seu relacionamento com o Governo, se apresenta normalmente 

segundo dois momentos a saber: 

• um referente à preparação de dados e informações para 

elaboração, do que se denomina Prévia Orçamentária, a qual, é 

submetida a análise e cortes pela Secretaria de Planejamento e 

Gestão tendo em vista sua previsão de disponibilidade de recursos 

financeiros por parte do Estado . 

• após a aprovação da Assembléia e sanção pelo Governador, o 

Orçamento Estadual, denominado Orçamento Programa Anual -

OPA define os níveis de comprometimento e de repasses de 

recursos às Empresas em termos de custeios e investimentos. 

Nessa época, usualmente, no último trimestre do ano se apresenta 

e discute-se o Contrato de Gestão. 

Vale informar que a Secretaria de Planejamento e Gestão através da 

sua Coordenadoria de Investimentos, Empresas e Fundações - CIEF, emite 

um Manual de Instruções apresentado às Empresas bastante 

pormenorizado, resultado da experiência de implantação dos Contratos de 

Gestão e da interação com as Empresas levada a efeito nos últimos anos. 

Esse Manual apresenta as bases, a conceituação, os procedimentos, 

os papéis e responsabilidades que compõem e fundamentam os Contratos 

de Gestão. Da mesma forma são propostos os cronogramas de elaboração, 
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compreendendo os passos básicos de negociação e as fases de aprovação 

dos Contratos até sua assinatura oficial formal por parte do Governador. 
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6.0 A EXPERIÊNCIA AMERICANA EM CONTRATOS DE GESTÃO 

Neste capítulo, o objetivo é fazermos algumas considerações sobre a 

Flexibilidade e o Instituto do "WAIVER" que é o equivalente estadunidense ao 

"contrat de gestion" francês. 

Em 3 de agosto de 1993, transformou-se em lei, nos Estados Unidos, 

o Government Performance and Results Act (GPRA). Esta nova legislação 

refere-se ao estabelecimento de planejamento estratégico e mensuração de 

desempenho no governo federal, com planos estratégicos plurianuais e 

planos anuais de desempenho para as agências federais, a partir de 

setembro de 1997. Os objetivos desta lei são desenvolver a gerência no nível 

federal e o processo decisório do Congresso, aumentar a confiança do 

público no governo e iniciar uma reforma no desempenho dos programas 

com uma série de projetos-piloto nos anos de 1994, 1995 e 1996. 

O waiver, que pode ser traduzido como "renuncia" ou "dispensa", 

representa um instrumento adicional de oferecimento de maior flexibilidade 

aos processos administrativos e orçamentários das agências a fim de se 

aumentar a possibilidade de obtenção dos resultados esperados dos 

respectivos programas aprovados. 

A própria lei que instituiu o GPRA prevê que os "planos de 

desempenho estabelecidos possam incluir propostas de renúncia a controles 

e requerimentos processualísticos administrativos, incluindo especificação de 

níveis do pessoal, limitações na compensação ou remuneração, e proibições 

ou restrições nas transferências de fundos entre as classificações 
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orçamentárias .... de cada orçamento anual, em troca da responsabilidade 

individual ou organizacional específica em atingir uma meta de 

desem penha". 

Ainda, de acordo com a lei referida: " ... a proposta deve descrever os 

efeitos antecipados no desempenho resultantes da maior flexibilidade, 

discrição e autoridade gerencial ou organizacional, e deve quantificar as 

melhorias esperadas no desempenho resultantes de qualquer waiver. As 

melhorias esperadas devem ser comparadas ao desempenho real atual, e 

aos níveis de desempenho projetados que deveriam ser atingidos 

independentemente de qualquer waiver." 

Esta forma de "renúncia" decorre da constatação de que, embora as 

numerosas leis, regras e regulamentos sejam motivadas por desejos bem 

intencionados e até mesmo de forma racional, o seu conjunto pode criar mais 

problemas à execução que resolvê-los, em muitos casos, especialmente num 

contexto de mudanças cada vez mais aceleradas. 

Neste sentido, o instituto do waiver, além de oferecer chances de 

experimentação de novos mecanismos, sem necessariamente requerer 

profundas e demoradas alterações nas estruturas e na legislação, apresenta

se até mesmo como uma excelente oportunidade do legislador verificar 

potenciais necessidades de alteração na legislação. 

O waiver tem como características o fato de ser limitado e 

determinado no seu escopo e duração, aprovado pela própria instância que 

regulamenta o assunto objeto de "renúncia", e requer da agência 
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contemplada instrumentos de comprovação dos benefícios a serem obtidos 

através da sua concessão. 

Constitui-se, também, em importante mecanismo para o estímulo ao 

conceito de orçamento de desempenho ou orçamento de missões, onde 

prevalece a identificação de recursos a resultados sobre categorias da 

despesa ou atividades. 

o governo federal americano tem-se valido da aplicação de waivers 

para cortar os custos da burocracia e oferecer maior flexibilidade aos estados 

e municípios. Por exemplo, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos 

(Department of Health and Human Services) concedeu waivers a 37 estados 

no seu programa de bem-estar, permitindo que experimentassem novas 

formas de prover os serviços do referido programa. 

Através deste tipo de "renúncia" concedida, inclusive em conjunto com 

outros departamentos como, por exemplo, o da Agricultura para o Estado de 

South Carolina, é permitida a combinação de recursos de diversos 

programas federais de governo para aplicação em determinado programa 

estadual que tenha propósitos relacionados com os de nível federal, 

mediante condições especificadas em contrato com o próprio Estado. 

Dentre as cláusulas contratuais para a concessão do waiver, cabe 

ressaltar a importância atribuída ao processo de avaliação de programas 

orientada para resultados que a agência tem que instituir, como condição de 

flexibilização da estrutura normativa pela autoridade concedente. 22 

22 .Trabalho extraído do Relatório de Pesquisa- apresentado ao ENAP, vinculada ao MARE do Brasil, 
pelos professores Bianor S. Cavalcanti & Roberto B. Otero, 1997. 



64 

7.0 A EXPERIÊNCIA ANGOLANA EM CONTRATOS DE GESTÃO 

A luz do que se passa no Brasil, o caso Angolano também não foge a 

regra, pois trata-se de ser ainda mais recente. A implantação dos contratos 

de gestão, teve seu início a partir do segundo semestre de 1994 após 

entrada em vigor da economia de mercado adotado pelo Governo. 

Com o progressivo acirramento da crise econômica que várias 

empresas atravessam, a iniciativa coube ao Ministério de Indústria que 

chegou a assinar contratos com 22 empresas estatais, destacando-se entre 

elas a NOCAL (empresa de cervejas de Angola );CUCA (Cia de cervejas de 

Angola); SINA (Siderurgia Nacional); PANIFICADORA KAXICANE; 

MOAGENS DE KIKOLO; TEXTANG (Empresa de Têxtil de Angola). De 

realçar que recentemente foi rescindido o Contrato de Gestão da Empresa 

têxtil de Angola - TEXTANG 11, por incumprimento das cláusulas contratuais 

por parte do contratado, retornando assim, a gerência sob nova gestão 

estatal. 

A ênfase destes contratos é centrada no asseguramento da 

recuperação financeira das empresas estatais sob seu controle. 

A avaliação de desempenho é definida em função do rendimento das 

empresas, tendo como princípios básicos, de que ela não deve ter por base 

somente, a simples obtenção de lucro, mas também a melhoria no sistema 

de gerência. 

No compto geral, a avaliação feita pelo Ministério da Indústria até 

presente data, concluí-se que as Empresas em regime de Contratos de 
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Gestão, apresentam as seguintes características: melhor administração de 

pessoal; superior capacidade de estimar as necessidades de investimento; 

maior sucesso na obtenção de aprovação para aumentos de preços e 

melhores relações com fornecedores de insumos; maiores taxas de 

rotatividade de estoque; menores custos de mão - de - Obra e 

consequentemente um aumento na obtenção de lucros. 

No entanto, apesar dos avanços registrados, ainda há maior 

quantidade de problemas do que benefícios a saber: não se conseguiu 

promover uma real autonomia administrativa, que seria possível com o uso 

de recompensas e sanções para a direção e a força de trabalho mas, o 

fundamental é a existência de debilidades internas em acompanhar o 

processo. 

De salientar que no âmbito das privatizações, vinte e cinco por cento 

das empresas privatizadas pelo governo estão paralizadas, devido a 

questões como a guerra nas áreas de localização, falta de capital dos 

recebedores, ineficácia na busca de parceiros e de financiamentos na banca, 

uma vez que grande parte delas, juridicamente, não passou para tutela dos 

novos proprietários. 

Cerca de setenta por cento das empresas alienadas, realizaram 

investimentos recorrendo a fundos próprios. Os investimentos destinaram-se 

fundamentalmente, a reabilitação e recuperação de instalações e 

equipamentos. Só dez por cento das firmas foram responsáveis por noventa 

por cento do total dos investimentos. Os restantes dez por cento dos 
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investimentos estavam distribuídos pelas empresas que, por falta de 

dinheiro, limitaram-se a realizar pequenas ações, somente para garantir o 

mínimo de operacionalidade. 

Perante a falta de concessão de financiamentos de médio e longo 

prazos, pelos bancos, algumas empresas recorreram aos fundos do Estado. 

Na maior parte dos casos em que se registaram montantes elevados de 

investimentos há a participação ou colaboração de parceiros estrangeiros. 

Um dos impactos negativos das privatizações foi a redução de 

trabalhadores, principalmente, nas médias e grandes empresas, onde se 

verificaram os maiores aumentos salariais. 

No que toca às pequenas e algumas médias empresas, houve um 

crescimento no volume de emprego. Porém, verificou-se que este 

crescimento de emprego foi mantido em troca de um incremento menor no 

nível dos salários. 

Não obstante as limitações apontadas no desempenho das empresas 

privatizadas, pode-se concluir que existe capacidade empreendedora no 

setor privado nacional e a sua participação no desenvolvimento econômico 

do país, será tanto maior, quanto melhor for o ambiente econômico que 

vislumbra com a adoção das mais recentes medidas do Governo. 

Em jeito de balanço no dia 22 de julho de 1996, através do matutino 

"Jornal de Angola" o GARE (Gabinete de Redimensionamento Empresarial) , 

registou um total de 545 empresas das diferentes esferas estatais, sendo 

357 de pequena dimensão, 132 médias e 56 grandes empresas. 
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Deste universo foram dados como concluídos até 1995, o seu 

processo de redimensionamento um total de 307 unidades, 204 das quais 

destinadas a privatização, 78 a contratos de cessão de exploração e 25 

ficaram sob contratos de gestão .23 

7.1 PROBLEMAS ESPECíFICOS DOS CONTRATOS DE GESTÃO EM 

ANGOLA 

No que diz respeito à finalidade das empresas, ao desempenho 

projetado e aos deveres do governo, os angolanos têm um problema 

específico: a crise econômica que o País atravessa e a falta de gestores 

altamente qualificados, contribuem para o baixo rendimento das Empresas 

Estatais. Essa questão tem sido um problema crucial, que parece repousar 

principalmente nas deficiências dos processos de revisão orçamentária e 

alocação de recursos. 

A maioria dos Contratos de Gestão celebrados pelo Governo de 

Angola tem sido com Companhias estrangeiras possuidoras de Now How, 

Capital; Capacidade de Gestão e Conhecimento do Mercado local, visando a 

recuperação de várias Unidades de Produção (Empresas). 

O prazo de duração destes contratos têm sido de cinco anos de 

duração, podendo, porem ser prorrogado por acordo entre as partes, por 

períodos sucessivos de dois anos nas mesmas condições ou nas que vierem 

a ser acordadas. 

No que tange a representação, a gestora é representada perante o 

Ministério de tutela pelo seu Conselho de Administração, o qual responderá 

23. Extraído do Jornal de Angola de 22/7/96- Entrevista concedida ao GARE. 
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pela gestão; cabe a gestora nomear um diretor do projeto que será o 

interlocutor permanente junto das autoridades angolanas, conforme 

delegação de poderes à outorgar pelo Conselho de Administração da 

gestora. O Ministro de tutela, que será representado junto da gestora por um 

representante a quem serão prestados todos os esclarecimentos, fiscalizará 

a execução dos contratos. 

7.2 EXPOSiÇÃO SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO DA EMPRESA 

NACIONAL DE CERVEJAS - CERVAL, U.E.E. 

O presente contrato foi firmado em finais do ano de 1996 entre a 

Empresa Nacional de Cervejas - CERVAL, u.E.E. , empresa tutelada pelo 

Ministério da Indústria de Angola, designada por N'gola e a INOOL 

INTERNA TlONAL B. V. (Companhia detida na totalidade pela SAB - SOUTH 

AFRICAN BREWERIES LlMITEO). O respectivo contrato, compreende vinte 

e duas (22) clausulas, destacando-se entre elas as seguintes: 

Quanto ao seu objeto, a cláusula primeira diz: 

1. O presente contrato tem por objeto a reabilitação e gestão por parte 

da gestora das instalações fabris e sociais da N'gola, sita no 

Lubango - Angola, assegurando para o efeito os investimentos 

constantes no plano de investimento acordado. 

2. A reabilitação pressupõe a montagem e reparação, quando 

necessária, de todas as máquinas e equipamentos, o fornecimento 

das máquinas e equipamentos a substituir e de sobressalentes 

necessários, conforme plano de investimentos referido em 1. 
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3. A gestão contempla a Direção efetiva da N'gola e a Coordenação 

do seu pessoal, designadamente quanto ao regime de turnos, 

horário e disciplina, os aprovisionamentos de matéria - prima e 

outros, e a comercialização do produto final. 

4. A gestora garantirá a adequada gestão dos meios tecnológicos de 

produção e exploração, conforme os planos definidos no contrato e 

promoverá a instrução e formação de quadros e mão de obra, bem 

como o necessário, de forma a proporcionar à N'gola, efetiva 

capacidade de realização e resposta às tarefas próprias do seu 

objeto. 

A clausula segunda, regulamenta a Duração do contrato nos 

seguintes termos: 

1. O presente contrato terá início em 01 de Janeiro de 1997, e durará 

por um período de três (3) anos, terminando assim, em 31 de 

Dezembro de 1999, podendo, porém, ser prorrogado por acordo 

entre as partes, por períodos sucessivos de dois anos nas mesmas 

condições ou nas que vierem a ser acordadas. 

2. Decorrido o prazo do presente contrato ou das suas renovações, a 

Gestora entregará as instalações que ora lhe vão ser entregues no 

prazo máximo de dois meses. 

Quanto a sua Representação, a clausula quinta diz: 

1. A Gestora será representada perante o Ministério da Indústria pelo 

seu Conselho de Administração, o qual responderá pela gestão. 
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2. Sem prejuízo do disposto no número anterior a Gestora nomeará 

um Diretor do Projeto que será o interlocutor permanente junto da 

autoridades Angolanas, conforme delegação de poderes a outorgar 

pelo Conselho de Administração da Gestora. 

3. O Ministério da Indústria, que será representado junto da Gestora 

por um representante a quem serão prestados todos os 

esclarecimentos, fiscalizará a execução do presente contrato, e 

colaborará sobretudo com a gestora no sentido de alcançar os 

objetivos do Contrato. 

No tocante aos Bens e Equipamentos, a clausula sexta referencia 

1. A Gestora receberá a N'gola dotada de um ativo inicial constituído 

por todas as instalações, equipamentos, stocks armoxarifados, 

meios de transporte, equipamento administrativo e social e material 

operacional. 

2. A Gestora constitui-se fiel depositária do referido patrimônio, 

obrigando-se a zelar pela sua guarda e correta utilização, 

manutenção e manuseamento, estabelecendo os meios de controle 

adequados. 

A clausula sétima prevê sobre a Autonomia o seguinte: 

1. No âmbito deste contrato é assegurada à Gestora a autonomia 

indispensável à boa gestão da N'gola, dentro das limitações 

previstas na Lei em relação à: 



1.2. Política de preços; 

1.3. Política de compras; 

1.4. Política de vendas; 

1.5. Política de pessoal e sua contratação (RH). 
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6. A Gestora fica autorizada, nos termos da Lei, e ao abrigo do 

presente contrato, nomeadamente da clausula primeira a produzir e 

comercializar refrigerantes, águas e outros produtos afins; ficando 

desde já autorizada a produzir, sob licença da AVALON 

INTERNATIONAL INCORPORATED, a quem será pago um royalty 

de 2,5% pela produção de outras marcas de cerveja, após 

maximização da capacidade da N'gola e até ao limite máximo de 

40% daquela. 

7. A Gestora compromete-se a definir, com prévio acordo do 

Ministério da Indústria, a política sobre o reequipamento e de 

substituições. 

8. No caso de discordância entre as partes quanto ao valor dos 

equipamentos a alocar na N'gola haverá recurso a um avaliador 

internacional e independente, que fixará o respectivo valor. 

No tocante as Receitas e Despesas, a cláusula oitava prevê: 

1. A N'gola, produzirá as suas receitas em moeda nacional e em 

divisas de acordo com a legislação cambial em vigor na República 

de Angola. 
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2. A expressão "lucro operacional" usada neste contrato significará o 

resultado bruto da exploração, resultante da movimentação da 

Conta de Exploração, nos termos seguintes: 

A . CRÉDITO: Todas as receitas, seja qual for a sua natureza, direta 

ou indiretamente relacionadas com a operação da N'gola. 

B . DÉBITO: Total dos custos de exploração. 

3. Relativamente aos preços das matérias primas, máquinas e 

equipamentos importados, os mesmos não deverão ser superiores 

aos melhores preços CIF, praticados no mercado internacional e 

deverão sujeitar-se às regras de licenciamento e fiscalização 

previstas na Legislação em vigor. 

4. A realização de investimentos sem o prévio conhecimento e 

autorização do Ministério da Indústria serão da exclusiva 

responsabilidade da gestora. 

A cláusula nona descreve os Instrumentos de gestão da seguinte: 

1. A Gestora contratará e/ou subcontratará os meios e serviços 

indispensáveis à boa operação da N'gola no cumprimento da 

execução do presente contrato. 

2. Relativamente a obtenção da prestação de serviços de terceiros, os 

mesmos deverão ser de qualidade internacional não devendo ser 

superiores aos melhores preços praticados no mercado 

internacional. 
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3. A contratação referida em 2 far-se-à desde que esgotadas todas as 

possibilidades de obter tais serviços no mercado interno. 

4. Todos os custos emergentes desta contratação serão tratados 

como custos operacionais. 

Quanto ao Financiamento e Remuneração da Gestora, a cláusula 

décima prevê: 

1. A gestora fará o financiamento necessário para o arranque e 

desenvolvimento adequado da N'gola, de acordo com o objeto do 

presente contrato e tendo em conta o plano de investimentos 

acordados. 

2. Durante o período de vigência deste contrato haverá pela gestão 

um pagamento básico de 4% sobre as vendas realizadas, sendo 

3% à Gestora e 1 % ao grupo empresarial angolano representado 

pela EGIDE - Empresa de Gestão Industrial e desenvolvimento 

Econômico, S.A .R.L. . 

3. A gestora terá direito, mensalmente, à prestação da importância 

referida no número anterior, pago em U$ - Americano ou outra 

divisa à Companhia BEVMAN A .G., após prévia autorização do 

B.N.A , nos termos da Legislação em vigor, nomeadamente a 

legislação cambial aplicável e o instrutivo do B.N.A sobre contratos 

de assistência técnica e gestão. 
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4. O pagamento da remuneração referida no número 2 desta cláusula 

será efetuado mensalmente por dedução direta às receitas, 

utilizando-se para o efeito a taxa de câmbio única em vigor. 

5. A Gestora terá ainda direito, a título de incentivo, a 10% do lucro 

operacional antes dos impostos, determinado pela movimentação 

da conta de exploração, nos termos referido no nr.2 da cláusula 

décima segunda, utilizando-se igualmente o critério para a taxa de 

câmbio definido no número anterior, pago em dólares dos Estados 

Unidos da América ou outra divisa à Companhia BEVMAN A .G. 

até 30 dias após a aprovação pelo Ministério da Indústria do 

Relatório de Contas a que se refere o número 9.3 da cláusula 

décima terceira. 

No que tange a Abertura e Movimentação de Contas, a cláusula 

décima primeira prevê: 

1. A fim de assegurar o pagamento e recebimento de serviços, bens 

de consumo, materiais de operação, mercadorias, etc. , a Gestora 

será autorizada a abrir e movimentar as contas bancárias 

adequadas à atividade desenvolvida, de acordo com a legislação e 

procedimentos em vigor, podendo ainda, se necessário ou 

conveniente, proceder à abertura de contas no exterior, após prévia 

aprovação pelo Banco Nacional de Angola. 

2. O Ministério da Indústria compromete-se a diligenciar junto dos 

organismos oficiais competentes com vista à implementação dos 
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procedimentos necessários à eficaz e atempada movimentação 

daquelas contas. 

3. Os esquemas financeiros do presente contrato deverão ser 

aprovados pelos Bancos Centrais das Repúblicas de Angola e da 

África do Sul. 

Quanto ao Pagamento ao Estado, a cláusula décima segunda rege: 

1. A Gestora fará anualmente, o pagamento ao Estado do lucro 

operacional bruto da exploração previsto contratualmente, relativo 

ao resultado da operação do período anterior, deduzido de 

quaisquer verbas utilizadas para amortização e juros dos 

financiamentos efetuados, de acordo com o plano discutido e 

aprovado plenamente pelas partes. 

2. A quantia a que se refere o número anterior será entregue até 30 

dias após a aprovação pelo Ministério da Indústria do Relatório de 

Contas a que se refere o número 9.3 da cláusula décima terceira. 

3. O fecho e aprovação das contas será procedida, necessariamente, 

de uma auditoria a efetuar por consultores credíveis independentes 

das partes. O Ministério da Indústria contratará para o efeito uma 

empresa auditora a selecionar de entre 3 (três). 

A cláusula décima terceira regulamenta as Obrigações da Gestora: 

1. Deslocar técnicos de qualidade e no número necessário para dar 

cumprimento às diversas fases da reestruturação, arranque e 

laboração normal da N'gola. 
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2. Gerir a N'gola, de acordo com os melhores padrões de gestão e 

tecnológicos internacionais. 

3. Efetuar a seleção, aquisição, reparação e gestão do equipamento e 

outros meios respeitantes às atividades abrangidas por este 

contrato e durante a sua vigência. 

4. Efetuar o aprovisionamento de stocks de acessórios e 

sobressalentes, ferramentas e utensílios necessários ao bom 

funcionamento da N'gola. 

5. Efetuar o aprovisionamento de matérias-primas, consumíveis e 

embalagens. 

6. Implementar o plano de formação dos quadros e trabalhadores da 

N'gola. 

7. Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários a todo o 

pessoal, alimentação, seguro de acidentes de trabalho e 

assistência médica e medicamentosa, nos termos praticados na 

N'gola. 

8. Organização geral da N'gola e planificação das atividades a serem 

nela desenvolvidas. 

9. Definição do sistema de gestão, controle e contabilidade a serem 

aplicados na N'gola. 

9.10 A Gestora manterá um processo contabilístico (financeiro e 

analítico) informatizado, bem como livros completos da 

contabilidade e de todos os registos que reflitam os resultados da 
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operação da N'gola, de acordo com as leis e regulamentos em vigor 

na República de Angola; 

9.11 O Ministério da Indústria terá direito de inspecionar todos os 

elementos da contabilidade bem como os livros e contas relativos à 

operação da N'gola; 

9.12 A Gestora fornecerá trimestralmente ao Ministério da Indústria os 

elementos estatísticos de exploração, incluindo a apresentação de 

balancetes de conformidade com a Legislação em vigor; 

9.13 A Gestora apresentará anualmente, até 90 (noventa) dias após o 

termo de cada ano fiscal, o Relatório de Contas detalhados da sua 

atividade, devidamente certificados, devendo o mesmo ser 

aprovado pelo Ministério da Indústria até 30 (trinta) dias após a sua 

apresentação; 

14. Recrutamento e seleção do pessoal da N'gola a todos os níveis e 

a realização de cursos de reciclagem. 

15. Análise dos riscos a serem seguros e negociação dos contratos de 

seguros. 

16. Elaboração de planos de atividades operacionais e orçamentos 

anuais, a apresentar ao Ministério da Indústria até 30 dias antes do 

termo do ano fiscal. 

17. Manutenção e atualização dos inventários. 

18. Manter a confidencialidade da informação relacionada com o 

presente contrato, bem como a salvaguarda das normas legais 



78 

respeitantes à defesa do ambiente, segurança industrial e 

segurança no trabalho. 

A cláusula décima sétima rege sobre Força Maior: 

1. Nenhuma parte deste contrato será considerada em falta quanto ao 

cumprimento das respectivas obrigações contratuais, sempre que o 

cumprimento dessas obrigações se mostrar impedido pela 

ocorrência de motivo de força maior, ou seja, em resultado da 

qualquer fato para além do controle dessa parte. 

2. Como causa de força maior referem-se, entre outras, catástrofes 

naturais, fogos, guerra, distúrbios, que afetam ou ocorram nos 

países das partes contratuais. 

3. A parte afetada pelo fato de força maior deverá desenvolver todas 

as ações que se mostrem razoavelmente necessárias, nas 

circunstâncias, com o fim de ultrapassar a situação e continuar ou 

retomar o cumprimento das suas obrigações contratuais. 

Sobre a Arbitragem, a cláusula décima nona rege: 

1. As partes procurarão a via do entendimento e diálogo para a 

superação de eventuais diferendos. 

2. Não se chegando a entendimento entre as partes, todo e qualquer 

diferendo decorrente do presente contrato será definitivamente 

resolvido e decidido segundo o Regulamento da UNCITRAL, por 

um ou mais árbitros, nomeados de acordo com o Regulamento. 

3. O local de arbitragem será em Luanda. 
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Finalmente, a cláusula vigésima segunda, rege sobre a Entrada em 

Vigor do Contrato depois de praticados os seguintes atos: 

1. Assinatura do contrato pelas partes. 

2. Pareceres do banco Nacional de Angola e do Gabinete de 

Redimensionamento Empresarial. 

3. Homologação pelos Ministros da Indústria e das Finanças da 

República de Angola. 

Luanda, _ de _____ de 1996. -

Pela CERVAL - U.E.E Pela Gestora 

Homologado em ... ./. .. ./96 Homologado em ... ./. .. ./96 

O MINISTRO DA INDÚSTRIA O MINISTRO DAS FINANÇAS 

NOME: NOME: 



80 

8.0 SIMULAÇÃO DE UM CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A EMPRESA 
DE OBRAS ESPECIAIS-EMPROE - UEE E O MINISTÉRIO DE OBRAS 

PÚBLICAS E URBANISMO-MINOPU 

Este estudo tem como objetivo a elaboração de uma proposta de 

Contrato de Gestão, para a Empresa de Obras Especiais,- EMPROE-U.E.E., 

com a sua tutora o Ministério de Obras Públicas e Urbanismo - MINOPU, 

tendo em conta que ela consta no plano de redimensionamento empresarial 

do setor das obras públicas e urbanismo como empresa com perspectiva de 

privatização para o biênio 1996/97. Partindo desta ótica, e tendo como 

objetivo de despertar o Ministério de Obras Públicas e Urbanismo em fazer 

uso também, dos instrumentos de Contratos de Gestão como uma estratégia 

preparatória para a privatização ou como solução definitiva para alguns 

casos, no controle do Estado sobre as empresas estatais, desenvolvemos 

uma simulação de contrato de gestão para a empresa Emproe. 

Primeiramente, foi realizada uma análise estratégica da EMPROE-

U.E.E., visando uma melhor compreensão do papel desempenhado pela 

empresa no contexto angolano. 

Como resultado da análise estratégica, foram elaboradas as planilhas 

de objetivos, metas e atividades (anexo I), com base em apenas uma das 

estratégias empresariais. Através das planilhas são definidas prioridades, 

prazos e áreas de responsabilidades, visando a implementação da 

administração por objetivos, que é a filosofia preconizada na utilização da 

técnica do Contrato de Gestão. 
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o anexo I traz ainda a planilha de ação individual que define as 

responsabilidades individualmente. Entretanto, por se tratar de um trabalho 

de simulação, esta planilha não foi desenvolvida, devido à ausência de 

dados sobre os ocupantes dos cargos. 

Além da análise estratégica da EMPROE-U.E.E., das planilhas de 

objetivos metas e atividades e do Contrato de Gestão, propriamente dito, fez-

se a simulação de um Protocolo de Gestão (anexo 11), que tem por objetivo 

regular as relações entre as partes, visando a realização do Contrato de 

Gestão. 

8.1 ANÁLISE ESTRATÉGICA DA EMPROE - U.E.E. 

8.1.1 Cenário Político, Econômico, Social e Cultural de Angola 

A República de Angola é, depois do Zaire, a maior nação ao sul do 

Saara. Com uma área de 1.276.700 Km 2 (incluindo os 7.270 Km2 do enclave 

petrolífero de Cabinda), é o maior país africano de expressão oficial 

portuguesa. Angola está situada na costa ocidental da África e tem fronteiras 

ao norte, com a República Popular do Congo; à nordeste, com o Zaire; ao 

leste, com a Zâmbia; e ao sul, com a Namíbia. Ela subdivide-se em 18 

Províncias (Estados), tendo como a Capital, Luanda que também é a capital 

da província de Luanda. 

Segundo estatísticas de 1992, a população de Angola era estimada 

em 10.609.000 habitantes. Cerca de 28,3% deste total era representado pela 

população urbana. 

Com base no PIS de 1991, a economia angolana era formada pelo 

seguinte quadro: agricultura-10,3%; indústria-4,7%; mineração-58,2%; 

comércio-6, 1 %; e serviços-20,7%. 

O acordo de paz realizado em 1993, entre o governo dirigido pelo 

Movimento Popular de Libertação de Angola - MPLA, que está no poder, e a 
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União Nacional de Libertação de Angola - UNITA, representou uma 

importante etapa para a consolidação do processo de democratização do 

País, assim como, da recuperação da economia arrasada por anos de 

guerras. 

O Governo definiu um programa bienal de estabilização para os anos 

1995/96, que serviu de base para o estabelecimento de um acordo - sombra 

(shadow program) com o FMI, que vai permitir ao país ter novamente acesso 

ao financiamento internacional, tão necessário ao relançamento da economia 

nacional e proceder à implementação de uma política de reembolso da dívida 

externa. O programa prevê ainda a adoção de reformas que permitam 

modificar as estruturas de base e de incentivo da economia nacional. A 

situação de guerra levou à criação de constrangimentos estruturais, quer a 

nível de formação, como da repartição do valor acrescentado nacional, que 

não podem ser removidos simplesmente por medidas imediatas, sobre as 

variáveis monetárias e financeiras. 

A estratégia de desenvolvimento econômico e social envolve várias 

dimensões, sendo a primeira: a valorização dos recursos humanos. Os 

elementos de base desta dimensão estratégica proporcionarão à população 

angolana os meios para aprender a enfrentar os desafios da vida e otimizar a 

sua participação no desenvolvimento do País. A segunda dimensão é a 

reforma dos organismos políticos e institucionais, cujo elemento fundamental 

é a redefinição do papel do Estado, como quadro do exercício do poder 

político e como ator de desenvolvimento. 

Como quadro de exercício do poder político, o que se tem em vista é a 

criação de um espaço de diálogo que permita a plena participação da 

sociedade civil nas tomadas de decisão. No que diz respeito ao papel do 

Estado como ator de desenvolvimento, tornar-se-á necessário encontrar a 

justa medida, que combine a necessidade de um papel ativo do mesmo, no 

relançamento da economia, nas circunstâncias existentes no país com os 

limites de intervenção que se colocam. 
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8.1.2 Cenários do Setor de Construção Civil. 

o Ministério de Obras Públicas e Urbanismo - MINOPU, é o 

organismo da Administração Pública responsável pela definição e execução 

da política aprovada pelo Governo no âmbito das obras públicas e 

urbanismo, bem como pela coordenação das ações relativas a estes setores. 

O Programa Econômico e Social do Governo definiu para o setor 

como objetivo principal o asseguramento da funcionalidade das principais 

vias rodoviárias, definidas como estratégicas do ponto de vista militar e 

econômico, bem como das condições mínimas de funcionamento da 

administração estatal nas zonas ou províncias, onde for possível. 

Como forma de ajudar os empreiteiros, o MINOPU dinamizou a 

organização da CONICLE - Comissão de Empreiteiros de Obras Públicas, 

Industriais de Construção Civil e Fornecedores de Obras, aprovando o 

regulamento de funcionamento e levando a cabo o trabalho difícil de 

apetrechamento da mesma. 

O processo de redimensionamento empresarial conheceu avanço 

significativo embora existisse uma situação sócio-econômica desfavorável. 

Em face da nova regulamentação aprovada pelo Poder Legislativo sobre a 

matéria, o setor levou a cabo algumas tarefas importantes, tais como: a 

participação na preparação de nom eação das com issões de negociações 

para a privatização das unidades de produção e empresas públicas, 

destacando-se os processos da CONSTRÓi, NOVOBRA, ECOSENG, 

PRONEMPREF e UNICERAMICA. 
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8.1.3 Cenário Institucional do Ministério de Obras Públicas e Urbanismo -

MINOPU 

O Ministério de Obras Públicas e Urbanismo foi criado em virtude da 

carência de um órgão central responsável pela definição e execução da 

política de obras públicas e urbanismo e, em função da necessidade de 

torná-lo um órgão de concepção, regulamentação e controle da política do 

governo para o setor, foi aprovado o seu estatuto orgânico através do 

decreto lei nO 74/91 do Conselho de Ministros. 

Entre as demais atribuições, compete ao MINOPU: 

'* Promover e controlar a realização de estudos, projetos e 

empreendimentos nos domínios das obras públicas e urbanismo. 

*" Elaborar o quadro legal e normativo regulador da execução de obras 

públicas e do exercício da atividade das empresas de obras públicas e de 

construção civil e assegurar o seu cumprimento; 

• Estudar e propor a política de urbanismo e definir as orientações 

necessárias à sua regionalização, assegurar e promover a execução dos 

planos diretores regionais, apoiados em estudo de ordenamento físico; 

*- Em representação do Estado, na qualidade ou não de dono da obra, 

preparar, promover e controlar a realização de concursos para 

adjudicação de obras públicas, assegurando a sua fiscalização; 

.. Fomentar a concorrência harmoniosa entre os setores público, privado e 

cooperativo, promovendo o incremento da produtividade, a racionalização 

e a modernização da gestão das empresas estatais; 
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* Propor as bases de cooperação técnica com outros países e organizações 

internacionais no domínio das obras públicas e urbanismo, executando as 

orientações superiormente definidas e os acordos firmados. 

O MINOPU é dirigido superiormente pelo Ministro das Obras Públicas 

e Urbanismo, que no exercício das suas funções é coadjuvado por Vice

Ministros aos quais poderá delegar poderes que lhe competem. 

Fazem parte do MINOPU, os seguintes órgãos: 

1. Órgãos de Direção: 

a) Gabinete do Ministro; 

b) Gabinete dos Vice-Ministros; 

2. Órgãos de Apoio: 

a) Conselho Superior de Obras Públicas - funcionando como um órgão 

consultivo do Ministério; 

b) Departamento de Proteção Física e Segredo Estatal (Segurança) -

funciona como órgão de apoio encarregado da salvaguarda das pessoas, 

documentos e informações atinentes ao segredo Estatal; 

3. Órgãos da Administração e Técnicos: 

a) Secretaria Geral - funciona como órgão de estudo, de coordenação e de 

apoio técnico-administrativo; 

b) Gabinete de Estudos e Análise - funciona como órgão de estudo e apoio 

técnico às estruturas do Ministério das Obras Públicas e Urbanismo ou por 

ele tuteladas; 
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c) Inspeção Geral - é o órgão a quem compete inspecionar a atividade dos 

órgãos e setores do Ministério e dos Organismos e Empresas tuteladas, 

zelando pelo cumprimento das leis, regulamentos, determinações, diretivas e 

instruções ministeriais, sem prejuízo das competências legalmente atribuídas 

aos órgãos e organismos do Ministério e à Inspeção de Finanças, bem como 

propor superiormente as medidas decorrentes da sua atividade; 

d) Direção de Edifícios Públicos, Direção de Infra-estruturas e Direção de 

Planejamento Urbanístico - são órgãos de coordenação e controle técnico 

para áreas afins; 

4. Subordinada diretamente ao Ministro, funciona a Comissão de Inscrição e 

Classificação dos Empreiteiros de Obras públicas, Industriais de Construção 

Civil e Fornecedores de Obras; 

5. Órgãos a nível local: 

a) Delegações Provinciais de Obras Públicas e Urbanismo - são órgãos do 

Ministério encarregados de, localmente, executar a política definida para o 

setor; 

6. Organismos Autônomos: 

a) Laboratório de Engenharia de Angola; 

b) Instituto de Estradas de Angola; 

Obs.: estes organismos funcionam sob tutela do MINOPU e estão dotados 

de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. 
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8.1.4 A Política Governamental para o Setor da Construção Civil 

O setor de políticas públicas e urbanismo irá manter, como direção 

principal, o asseguramento da funcionalidade das principais vias rodoviárias 

definidas como estratégicas do ponto de vista militar e econômico, logo 

seguida das condições mínimas de funcionamento da administração estatal 

nas zonas principais, onde for possível. Neste contexto, deverão ser 

garantidos os seguintes objetivos: 

o Recuperar as infra-estruturas prioritárias associadas às diferentes redes 

de suporte da atividade econômica, nomeadamente as estradas, pontes e 

outras; 

o Reforçar a capacidade de construção das empresas estatais e mistas, 

resultantes do processo de redimensionamento em curso; 

o Incentivar o desenvolvimento das pequenas e médias empresas privadas 

nacionais, nos domínios de obras e projetos; 

o Apoiar e enquadrar a auto-construção, através de execução de programas 

dirigidos, particularmente nos aspectos relacionados com a urbanização e 

saneamentos básicos; 

0' Promover a utilização de materiais de construção tradicionais e divulgar 

métodos de construção adequados; 

o Promover a criação do fundo rodoviário. 

8.1.5 Oportunidades e Ameaças para a A EMPROE-U.E.E. 

Oportunidades: 

~ Possibilidade de entrar em novos mercados; 
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~ Previsão de rápido crescimento do mercado; 

$ Grande capacidade de diversificação de produtos, considerando que 

possui uma grande fábrica de mármore, carpintaria e pode executar 

moldes de madeira ou peças de granito e mármore para venda tanto no 

mercado interno como no mercado externo; 

~ Grande influência que possui junto às estruturas governamentais. 

Ameaças: 

~> Aumento considerável na criação de novas empresas do ramo; 

~ Crescimento muito lento do mercado interno; 

t~~ Crescente pressão competitiva; 

~> Instabilidade reinante no pais tanto ao nível militar como econômico; 

I~:, Apoio reduzido (técnico, organizacional e financeiro) por parte do órgão de 

tutela (MINOPU); 

ti.") Inserção de várias empresas estrangeiras do ramo no mercado, a título de 

melhor estabilidade financeira; 

~ Ausência de periodicidade, por parte da administração das empresas 

nacionais, na realização de concursos públicos. 

8.1.6 Políticas de Investimento e de Operação da EMPROE-U.E.E. 

Não existe uma política de investimento. A estratégia da empresa 

atualmente, não é investir mas, pôr em funcionamento toda a infra-estrutura 

com investimentos de reparação de viaturas, maquinarias que não estão 

direcionadas no sentido de crescimento. 
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As operações são realizadas através do Estado que possui as 

principais funções de gestão no aspecto da programação, avaliação e 

controle, assim como no da definição dos objetivos estratégicos. 

8.1. 7 Políticas de Execução Orçamentária. 

Os orçamentos da empresa são elaborados e executados pelos seus 

quadros e trabalha-se na base de autonomia financeira. 

Quanto ao controle, este é feito por várias instituições como o 

MINOPU e Órgãos do Ministério de Finanças através de relatórios de contas 

enviados a estes semestral ou anualmente e quando solicitado. 

É de realçar que a partir de 1992, as empresas estatais deixaram de 

receber dotações orçamentárias do Estado. 

8.1.8 Políticas de Preços de Produtos e Serviços. 

A política de preços da empresa tem em conta a conjuntura do 

mercado, nomeadamente em termos de procura e oferta do serviços e 

produtos. O que se tem feito é tentar ter um segmento do mercado estável, 

de forma que se tenha maior controle sobre a questão dos preços. 

Não se faz sentir o papel regulador dos preços, por parte dos órgãos 

competentes e como tal, tanto a política de preços como a sua formação é 

ditada somente pela lei da oferta e procura do mercado. 

8.1.9 Políticas de Recursos Humanos. 

Para a empresa, a política de recursos humanos atualmente é de 

tentar estabilizar os recursos do quadro de pessoal existente. 
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Quanto ao recrutamento de novos elementos, o mesmo é feito na 

base de contrato de trabalho uma vez que não é aplicado o sistema de 

concurso. Depois de enquadrado, o funcionário passa por uma avaliação de 

desempenho que permitirá ou não a sua promoção para uma categoria 

superior. O objetivo da empresa é aperfeiçoar todo este sistema para a 

implementação de um sistema próprio de carreira na empresa. 

É de realçar que o sistema de carreira está definido por legislação, 

mas só abrange a função pública direta. Como as empresas são autônomas, 

elas são encarregadas de criar seus próprios sistemas de organização 

administrativa assim como, seus sistemas de recursos humanos. 

A questão de salários é do critério estrito da empresa. O salário é um 

custo que pesa na sua estrutura e, é em função da ponderação da empresa 

que se determinam os salários enquanto custo e em função da própria 

capacidade de produção da organização. Há somente que se respeitar um 

principio básico: "o salário pago nas empresas deve ser pelo menos igualou 

superior ao mínimo nacional". 

8.1.10 Políticas de Administração de Haveres Públicos. 

O aspecto principal aqui é a sua aquisição e gestão. Nomeadamente, 

zelar pela sua manutenção e reparação enquanto estes estiverem em 

período de vida útil. Findo o período de vida útil e depois de amortizados, 

passam a estar fora de serviço e podem ser alienados (vendidos). 

Em caso excepcional e sobretudo quando existem dificuldades de 

aquisição de novo equipamento para reposição ou ampliação, a empresa 
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opta pela efetivação de grandes reparações do equipamento amortizado, 

alongando-lhe, desta forma, o seu período de vida útil. 

8.1.11 Políticas de Financiamento e Obtenção de Recursos 

Neste momento, e atendendo à situação conjuntural do País e da 

empresa, esta sobrevive à base de seus próprios meios. O recurso ao crédito 

bancário torna-se bastante oneroso e desvantajoso para a empresa, dada às 

elevadas taxas de juros praticadas pelos bancos que atingem valores reais 

superiores a 50% a.a. 

O recurso ao financiamento externo é impraticável para empresa 

devido a algumas debilidades do sistema bancário angolano, resultando 

fundamentalmente da carência de recursos cambiais que permitam o 

reembolso antecipado desses mesmos financiamentos e, por outro lado, os 

financiadores externos optam pela exigência de garantias a partir de bancos 

localizados no exterior. 

8.1.12 Políticas em Relação ao Ambiente. 

Lamentavelmente a empresa não possui nenhuma política traçada em 

relação ao ambiente. Contudo, poderia traçar-se entre as demais o seguinte: 

[RI Aperfeiçoamento da tecnologia utilizada; 

[Bl Adoção de política para reflorestamento de árvores nas áreas de 

exploração de madeira utilizada na sua carpintaria; 

~Manutenção constante da sua frota rodoviária, de forma a evitar o 

crescimento da poluição da atmosfera. 
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Seguidamente, foi feita a simulação de um Contrato de Gestão entre o 

Ministério de Obras Públicas e Urbanismo e a Empresa de Obras Especiais, 

levando em consideração os aspectos legais, necessários para o 

cumprimento dos objetivos e metas acordados entre as partes. 

8.2 o CONTRATO DE GESTÃO 

8.2.1. Apresentação 

O presente termo de compromisso tem por finalidade estabelecer as 

condições básicas a serem atendidas nas relações entre a Empresa de 

Obras Especiais - EMPROE, e o Governo de Angola, no período 1996/1997, 

definindo assim, sua missão institucional e os objetivos da EMPROE e as 

ações que irá desenvolver para realizá-los. 

Sua importância como instrumento jurídico decorre do fato que Angola 

não dispõe de uma legislação bem definida que permita a implantação do 

contrato de gestão. Portanto, para a efetivação do presente contrato faz-se 

necessária a utilização de uma legislação especial. 

O contrato visa desenvolver um modelo piloto de gestão, a fim de 

consolidar a EMPROE como uma empresa estratégica no setor da 

construção pública e civil. 

8.2.2 A Função Estratégica e a Missão da EMPROE no Cenário Angolano 

A Empresa de Obras Especiais - EMPROE, é a principal empresa 

estatal angolana encarregada da reconstrução do País, na área de 

construção civil no pós-guerra. Sua importância nas formulações de políticas 

ligadas ao setor de obras públicas e urbanismo conferem-lhe um papel 
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estratégico, devido ao caos herdado por décadas de guerras coloniais, 

responsáveis por grandes perdas humanas e materiais. 

A EMPROE representa para a política nacional de reconstrução de 

Angola uma empresa de fundamental importância para as políticas públicas 

traçadas pelo Estado angolano em virtude do volume de recursos, tanto 

materiais como humanos, necessários para a retomada do crescimento 

sócio-econômico do País. 

Suas atividades não se restringem só à área de construção civil, mas 

também à capacitação da mão-de-obra em níveis técnico-científicos, 

necessários para sua continuidade organizacional, e para sua inserção no 

mercado nacional e da África Austral, como prova da capacidade empresarial 

do povo angolano. 

Missão da EMPROE: "Garantir ª construção de obras públicas ~ 

civis". 

As estratégias permanentes a serem desenvolvidas, na perseguição 

da missão da EMPROE, são as seguintes: 

1. Conferir autonomia na gestão dos recursos humanos, visando capacitar a 

mão-de-obra para o mercado de construção civil, buscando qualidade 

para competir com empresas do ramo em Angola e na África Austral; 

2. Aprimorar tecnologia para o desenvolvimento do setor; 

3. Aumentar permanentemente a produtividade, através de medidas 

técnicas, econômicas e financeiras adequadas; 
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4. Adotar com base no respectivo plano, uma gestão provisional que permita 

o controle sistemático da adequação das atividades da empresa aos seus 

objetivos. 

Dentre as quatro estratégias acima definidas, foram desenvolvidas as metas, 

atividades e objetivos correspondente a estratégia três. 

8.2.3 Instrumento Jurídico: O Contrato de Gestão entre o Governo de Angola e 

aEMPROE 

Visando operacionalizar as ações da EMPROE no contexto sócio-político de 

Angola, através da implantação de políticas na área de construção civil, o 

governo de Angola, por intermédio do Ministério de Obras Públicas e a 

EMPROE, se comprometem a firmar os compromissos institucionais a seguir 

contemplados, a serem assinados em instrumento jurídico próprio, resultante 

do processo de negociação. 

Para ilustração, apresentamos a seguir a simulação de um Protocolo 

de Gestão, que terá como objetivo regular as relações entre as partes, 

visando a realização do Contrato de Gestão. 
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TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O 

GOVERNO DE ANGOLA E A 

EMPRESA DE OBRAS ESPECIAIS-D.E.E. 

o governo de Angola, neste ato representado pelos titulares do Ministério 

de Obras Públicas e a Empresa de Obras Especiais-U.E.E., criada pelo 

Decreto-lei n.o 107, de 26 de dezembro de 1981, tendo seu Estatuto 

Orgânico sido aprovado pelo Decreto n. o 2, de 2 de março de 1984 que 

lhe estabeleceu o fundo de constituição em 425.065 milhares de kwanzas, 

vinculada ao Ministério de Obras Públicas, com sede na cidade de 

Luanda, por seus representantes legais abaixo assinados, resolvem firmar 

o presente Contrato de Gestão com as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente termo de compromisso, tem por objeto a garantia da eficiência e eficácia 

gerenciais para a EMPROE, visando o cumprimento de suas atividades, assegurando

lhe para tanto, a necessária autonomia de gestão, de acordo com a legislação, 

compatibilizando seus objetivos com as políticas de construção de obras públicas e 

civis, e estabelecendo mecanismos para a melhoria de seu desempenho 

organizacional. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVOS 

São objetivos e suas respectivas metas a serem alcançados com o cumprimento deste 

termo de compromisso: 

1. Incrementar a construção civil no setores público e privado: 

1.1. melhorar a capacidade de prospeção de novos negócios; 

1.2. monitorar o mercado de construção civil; 

1.3. estabelecer canais diretos de comunicação com o setor governamental; 

1.4. acompanhar as práticas de concorrência no setor formal e informal. 

2. Desenvolver a capacidade técnica em níveis compatíveis com as empresas na 

África Austral: 

2.1. investir em treinamento e desenvolvimento de recursos humanos; 

2.2. capacitar a empresa com equipamentos e tecnologia modernas; 

2.3. controlar as aplicações de recursos financeiros visando a maximizar a 

produtividade; 

2.4. tornar a imagem da empresa respeitável no mercado através da qualidade 

dos seus serviços. 

3. Modernizar o controle de gerenciamento financeiro: 

3.1. criar controle de custos; 

3.2. estabelecer sistema de análises de custos. 

3.3. padronizar técnicas modernas de análises financeiros. 

3.4. informatização do sistema contábil. 

4. Desenvolver uma política de recursos humanos na indústria de construção 

civil: 
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4.1. capacitar a mão de obra empregada na indústria de construção civil; 

4.2. criar o banco de dados sobre o desempenho de pessoal na construção civil; 

4.3. criar mecanismos de avaliação do desempenho; 

4.4. treinar gestores para liderar o processo de mudanças implantadas na 

empresa. 

CLÁUSULA TERCEIRA - METAS E INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 

A EMPROE se compromete a alcançar, para cada ano de vigência do termo de 

compromisso, as metas e indicadores de produtividade que forem determinados 

periodicamente, mediante prévia negociação entre as partes. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS COMPROMISSOS DA EMPROE 

A EMPROE se compromete a: 

I - Quanto ao cumprimento da sua missão: 

a) institucionalizar sua imagem como empresa estatal eficiente, eficaz e integralmente 

comprometida com o propósito de bem servir à comunidade; 

b) manter equilíbrio econômico-financeiro em suas atividades; 

c) obter credibilidade dos acionistas, através de obtenção de lucratividade, que 

possibilite adequada remuneração do capital investido; 

d) proporcionar clima de motivação a sua força de trabalho, para que possa responder 

positivamente ao indispensável engajamento na consecução dos objetivos 

empresarIaIs; 

e) realizar concursos públicos para preenchimento de vagas no seu quadro de pessoal; 
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f) adotar programas e medidas que levem ao aumento de eficiência e produtividade, à 

redução de custos e à melhoria gradual da remuneração de seu patrimônio líquido; 

g) analisar e proceder, gradualmente, desmobilização de ativos que não contribuem 

para realização de receitas; 

h) buscar parcerias, em especial com as demais empresas do ramo, visando o melhor 

aproveitamento de oportunidades de novos negócios e de novas fontes de receitas; 

i) implementar sistemas eficientes que permitam a apropriação e acompanhamento de 

custos; 

j) repassar ao MINOPU, no prazo legal, os dividendos equivalentes, no mínimo, ao 

percentual de seu capital social atualizado; 

k) qualificar e mobilizar seu pessoal, preparando-o para desempenho compatível com 

uma atuação empresarial eficaz e competitiva; e 

1) assegurar o cumprimento de uma política de execução de obras, voltada para a 

redução dos custos econômicos, sociais e ambientais associados à execução 

(construção) de obras. 

11. - Quanto à avaliação de desempenho empresarial: 

a) submeter ao MINOPU, trimestralmente, as avaliações de desempenho com parecer 

do conselho de administração da EMPROE; 

b) realizar reuniões gerenciais de avaliação semestrais com a direção do MINOPU. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS COMPROMISSOS DO GOVERNO DE 

ANGOLA. 

Durante a vigência do Contrato de Gestão, para viabilizar a consecução pela 

EMPROE dos objetivos estabelecidos, o MINOPU, respeitadas as condições previstas 

no Contrato, concede à EMPROE autonomia para: 

1. praticar os preços dos serviços e produtos não-tarifados de acordo com os 

parâmetros de custo e mercado; 

2. aplicar política de recursos humanos a luz dos objetivos aqui compromissados e da 

realidade do mercado de trabalho, desvinculado de prévios controles 

principalmente quanto a: 

2.1. fixação de remuneração e beneficios do empregados; 

2.2. estruturação de quadro em carreira; 

2.3. relações trabalhistas e sindicais; 

2.4. contratação e desligamento de empregados; 

2.5. capacitação de recursos humanos; 

3. realizar operações com os mercados de capital e financeiro, inclusive, no que diz 

respeito a: 

3.1. captação de recursos no mercado nacional e internacional; 

3.2. manutenção e movimentação de contas bancárias, aplicações financeiras 

temporárias, em instituições financeiras de acordo com sua opção, observados 

os aspectos de rentabilidade e segurança; 
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4. administrar os recursos materiais, financeiros (custeios) e técnico-operacionais 

garantindo a agilidade e flexibilidade necessárias à gestão, observadas somente as 

limitações constantes do presente Contrato, em especial quanto a dispêndios com: 

4.l. pessoal e encargos; 

4.2. materiais e produtos; 

4.3. serviços de terceiros; 

4.4. utilidades e serviços; 

4.5. juros e amortizações; 

4.6. outros dispêndios correntes; 

5. decidir sobre a utilização de acordos na expansão de obras e exploração de 

materiais de construção; 

6. executar, sem autorização complementar, o plano de expansão e modernização 

aprovado; 

7. administrar aplicação de recursos tecnológicos materiais e serviços associados em 

consonância com o planejamento de expansão e modernização aprovado; 

8. estabelecer regulamentos próprios de licitação com base na lei; 

9. definir a estrutura organizacional. 

O MINOPU se compromete a agir junto aos poderes competentes no sentido 

de obter a revisão da legislação vigente, de forma que a EMPROE possa alcançar 

maior flexibilidade em sua gestão, em especial quanto a: 
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I - Política Tarifária que possibilite a adequada remuneração do investimento, a 

expansão e modernização dos servIços, garantindo o equilíbrio econômico

financeiro do ato de concessão; 

11 -Política de Valores de Autofinanciamento; 

111 -Processamento licitatório para obtenção de bens e serviços; 

IV -Limitação de dispêndios correntes. 

Os resultados dessas gestões serão automaticamente incorporados a este Contrato de 

Gestão. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS AÇÕES COMPROMISSADAS 

Com base no Plano de Ação Empresarial da EMPROE e em consonância com o Plano 

do Governo de Angola, atingir os objetivos e as metas acima compromissadas, na 

cláusula segunda deste contrato, para o período de 1996 a 1997. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

CONTRATO DE GESTÃO 

Fica estabelecido que o uso deste sistema de gestão e controle, com autonomia 

condicionada aos resultados alcançados, terá em contrapartida um sistema de 

recompensa e punição para a organização em função do atingimento das metas. 

A aplicação se dará da seguinte forma: 

I - Verificação da realização das premissas estabelecidas e dos compromIssos da 

EMPROE, formalizada em relatório circunstanciado; 

11 -Avaliação do desempenho da EMPROE no cumprimento das metas 

compromissadas, analisadas e apresentadas trimestralmente no âmbito do Conselho 

de Administração a ser encaminhado à EMPROE; 
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IH -Reuniões semestrais de avaliação do desempenho da Diretoria da EMPROE com 

a Direção do MINOPU. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS CONDIÇÕES E SALVAGUARDAS 

Fica entendido que os compromissos do MINOPU e os da EMPROE foram 

constituídos sob o ordenamento legal e administrativo especial. Havendo, durante a 

vigência do Contrato, modificação substancial nesse ordenamento que inviabilize a 

concepção do referido Contrato, o MINOPU e a EMPROE se obrigam a rever e 

ajustar, convenientemente, as metas e os compromissos aqui estabelecidos. 

Fica entendido que as metas e ações compromissadas partem do pressuposto da 

fixação de níveis tarifários que possibilitem adequada remuneração do investimento e 

a expansão e modernização dos serviços de maneira contínua, garantindo o equilíbrio 

econômico-financeiro do ato da concessão. 

Fica entendido que o atingimento das metas compromissadas está condicionado à 

aprovação do programa de investimento junto ao Conselho de Ministros. 

Se a empresa não atingir os resultados compromissados neste Contrato, ressalvadas as 

disposições acima, as partes examinarão as razões podendo o MINOPU se reservar o 

direito de suspender a aplicação deste Contrato. 

CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 

Este Contrato de Gestão terá vigência da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 

1997, podendo ser aditado, rescindido ou renovado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - RENOVAÇÃO 

o termo de compromisso será considerado renovado por igual prazo, a contar do dia 

seguinte ao término daquele previsto na Cláusula Nona, desde que sejam mantidas 

essencialmente as mesmas Cláusulas e que não tenha ocorrido fato determinante nem 

renúncia de qualquer das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUSPENSÃO 

Se fatos ou decisões imprevistas no momento do presente contrato tornarem 

inaplicáveis suas cláusulas ou impedirem atingir as finalidades estabelecidas, o 

cumprimento das Cláusulas do contrato, poderá este ser suspenso pelo período 

necessário para que o MINOPU e a EMPROE possam examinar a situação e definir 

as medidas necessárias para a sua continuidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO 

o contrato será rescindido caso: 

a) a avaliação objetiva de desempenho identifique níveis insuportáveis de 

descumprimento das finalidades da empresa; 

b) haja descumprimento de leis ou normas e regulamentos da EMPROE, por parte de 

seus administradores; 

c) o governo estabeleça políticas e normas de controle incompatíveis com as 

finalidades da empresa e com as premissas de flexibilidade de gestão que norteiam 

este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PENALIDADES 

Independentemente da responsabilidade definida e disciplinada pela legislação 

existente, os gerentes que, em conjunto ou isoladamente, derem causa ao 
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descumprimento das Cláusulas deste contrato ficarão sujeitos ao afastamento da 

função por efeito direto e imediato dos seus atos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENCERRAMENTO 

Por estarem de pleno acordo e atendidos os requisitos legais, as partes firmam o 

presente contrato pelos seus representantes, na presença das testemunhas também 

abaixo assinadas. 

Luanda, --- de ---- de 19----

PELO GOVERNO DE ANGOLA PELA EMPROE: 

Ministro das Obras Públicas e Urbanismo Presidente do Conselho de Direção 

Ministro da Economia e Finanças Diretor Geral 

TESTEMUNHAS: 

Nome: C art. Ident. Nome: C art. Ident. 
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9.0 CONCLUSÃO GERAL 

o tema é novo e, é importante para o entendimento da complexidade 

da gestão das organizações. Ele possibilita uma mudança gerencial pela 

flexibilização, através de um melhor aproveitamento dos recursos buscando 

o aumento da eficiência, da eficácia e da efetividade organizacional. 

O contrato de gestão pode ser visto como um instrumento de 

flexibilização da ação gerencial que possibilita uma mudança na cultura 

organizacional. O seu enfoque está direcionado ao cumprimento de 

resultados, visando a satisfação das necessidades do cliente-cidadão. 

As condições vividas em Angola a partir do segundo semestre de 

1975, determinaram a saída do país, de centenas de milhares de pessoas, 

entre as quais a maioria dos empresários e administradores de empresas. 

Depois da Independência Nacional, o Governo viu-se obrigado a tomar uma 

série de medidas para salvaguardar o funcionamento das empresas e, 

sobretudo, garantir o emprego e os salários aos trabalhadores. Foi então 

publicada a lei nr. 3/76 que permitiu ao Estado tomar posse efetiva das 

empresas ou participar na sua gestão. 

As medidas então tomadas tiveram, também, efeitos negativos, 

porquanto levaram a que no setor empresarial do Estado estivessem 

integradas empresas de interesse nacional e outras cuja importância não 

ultrapassava o bairro ou a comuna. A partir de 1985, o Governo iniciou um 

processo de reformas da sua política econômica, elaborando, para tal, vários 

programas de entre os quais se salienta o de Saneamento Econômico e 

Financeiro (SEF). 
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Uma componente deste programa SEF visava o redimensionamento 

do setor empresarial do Estado. Para tal foi efetuado um levantamento de 

todas as empresas que se encontravam na posse do Estado e que foram 

classificadas, posteriormente, em empresas de grande dimensão, empresas 

de média dimensão, empresas de pequena dimensão e empresas da 

pequena atividade econômica. 

No âmbito do programa de redimensionamento do setor empresarial 

do Estado, o Governo tomou várias decisões para diminuir o peso das 

empresas estatais na economia. Entre essas decisões, destaca-se a 

possibilidade de privatização ou concessão de contratos, tanto de gestão 

como de concessão de exploração de empresas estatais, com intuito de 

diminuir o papel do estado na economia. 

No que tange a atividade da administração estratégica, ela preocupa

se com o estabelecimento de objetivos e metas para a organização e com a 

manutenção de um conjunto de relações entre a organização e o ambiente, 

(a) que lhe permitam perseguir seus objetivos, (b) sejam compatíveis com as 

potencialidades organizacionais, e (c ) lhe possibilitem continuar a ser 

sensível às exigências do ambiente. 

Um dos produtos finais da administração estratégica é um potencial 

de cumprimento futuro dos objetivos da empresa. Na empresa, isto envolve 

(a) recursos (financiamento, recursos humanos, informação e materiais); (b) 

produtos finais (bens elou serviços desenvolvidos) de rentabilidade futura 
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comprovada; e (c ) um conjunto de regras de comportamento social que 

permitam à organização continuar a alcançar seus objetivos. 

Além do potencial de desempenho futuro, outro produto final da 

gestão estratégica é uma estrutura e uma dinâmica internas capazes de 

manter a sensibilidade a mudanças no ambiente externo. Na empresa, isto 

requer (a) uma potencialidade de gestão para perceber e interpretar 

mudanças ambientais, juntamente com uma potencialidade de concepção e 

direção de respostas estratégicas, e (b) uma potencialidade logística para 

projetar, desenvolver, testar e introduzir novos produtos e serviços. 

A conclusão principal é que os contratos de gestão não resolvem os 

problemas do setor público angolano. Esses problemas são salientados pelo 

processo de execução dos contratos: sistemas orçamentários e órgãos 

fiscalizadores fracos, além de baixa adesão ao conceito de disciplina 

financeira. 

Uma das tarefas mais difíceis na implantação dos contratos de gestão 

é encontrar um equilíbrio exato entre o poder concedido aos dirigentes e aos 

órgãos supervisores (necessários para auxiliar na preparação do acordo, 

rever sua implementação e esforçar-se pelo cumprimento do contrato). De 

notar que os criadores do processo dos contratos de gestão esperavam que 

eles provocassem uma redução dos poderes dos órgãos fiscalizadores 

governamentais. Isso não ocorreu em razão de uma relutância normal dos 

governos em reduzir suas prerrogativas - relutância não justificada, uma vez 

que os contratos de gestão deveriam substituir os procedimentos e 
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autoridades de controle - e também pela necessidade não prevista de se ter 

uma voz forte dentro do governo para pressioná-lo a honrar seus 

com prom issos. 

É de destacar, que a negociação e firma de contratos de gestão nada 

têm a ver com as políticas de privatização que hoje são executadas por 

numerosos países, nem se contradizem com elas. 

O exercício das funções de planejamento e gestão no setor público, 

demanda inovação, novas posturas e um longo processo de aprendizagem. 

Segundo Maristela, as pessoas que ousam transformar seu 

pensamento, suas convicções, numa experiência de vida concreta são as 

únicas que podem adquirir uma nova visão da realidade e do processo da 

realidade. São elas que podem atingir novos níveis de consciência de si, do 

ambiente, do seu trabalho, do sentido de unidade existente por debaixo das 

contradições, através da esperança. 

Nos tempos atuais, o trabalho de expansão da consciência de si e do 

ambiente ao redor é necessário para que uma pessoa tenha flexibilidade de 

adaptação e ao mesmo tempo fidelidade a seus valores, crenças e ideais. 

Vivemos uma cultura carregada de informações inúteis e da falta de outras 

essenciais. Só o que for incorporado à vida adquire significado real. É 

preciso transformar conhecimento em sabedoria. Para isso é preciso viver 

praticamente o que o conhecimento trouxer. O conhecimento essencial está 

dentro de cada um de nós desde que as nossas antenas estejam voltadas 

para a percepção de nós mesmos e da realidade em torno, e ainda dos 
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conhecimentos da área específica em que trabalhamos, aperfeiçoando-os e 

ampliando-os. 

Os profissionais que atuam em planejamento governamental, os que 

atuam na execução de políticas públicas, incluindo-se aí qualquer tipo de 

compromisso de gestão, sejam eles "Contratos de Gestão" ou não, têm a 

função de ponte, de integradores dos instrumentos de planejamento, de 

controle e de fiscalização, na busca da consistência de políticas públicas e 

da qualidade dos serviços públicos. 
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c2\~ e~o J: plAnilhAs lIe Objetivos, 
l)!)etAs e c2\tivillAlles 



EMPROE-U.E.E. 

a: 
I-
Cf) Nº OBJETIVOS w 
o, 
z 

3 1 
Incrementar a construção civil nos 
setores público e privado. 

Desenvolver a capacidade técnica 
3 2 em níveis compatíveis com as 

empresas da África Austral. 

Modernizar o controle do 
3 3 

gerenciamento financeiro. 

Desenvolver uma política de 
3 4 recursos humanos na indústria da 

construção civil. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

1 

- -

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE OBJETIVOS 

! 

PRAZO RESPONSÁVEL UNIDADES A SEREM COORDENADAS PESSOAS ENVOLVIDAS: 

INICIO TERMINO 

Depart. Técnico, Depart. de Produção, 

Jan/96 Dez/97 
Direção Técnica e Depart. de Produção Industrial, Depart. de 
de Produção. Mecanização, Depart. de Abastecimento; 

Canteiros de Obra. 
I 

Depart. de Força de Trabalho e Salários, 
Depart. de Logística, Alojamento e 

Jan/96 Nov/97 Direção Geral. 
Alimentação, Depart. de Planejamento, 
Depart. de Administração, Depart. de 
Finanças, Depart. de Abastecimento e 
Depart. de Produção Industrial. 

J 
Direção de I 

Planejamento, Depart. de Planejamento, Depart.de 
I 

Jan/96 Outl97 
Administração e Finanças e Depart. de Administração. 
Finanças. 

Direção de Recursos 
Depart. de Formação de Quadros e Depart. 

Abr/96 Dez/97 Humanos e 
Atendimento. 

de Força de Trabalho e Salários. 
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EMPROE- U.E.E. 

..., 
m NQ METAS O 
OI z 

Melhorar a capacidade de 

1 1 prospecção de novos negócios. 

Monitorar o mercado de 
1 2 construção civil. 

Estabelecer canais diretos de 

1 3 comunicação com o setor 
governamental. 

Acompanhar as práticas de 

1 4 concorrência no setor formal e 
informal. 

.. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

2 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE METAS 

PRAZO RESPONSÁVEL UNIDADES A SEREM COORDENADAS PESSOAS ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 
Jan/96 Dez/97 Direção Técnica e Depar. de Planejamento; Depart. 

de Produção Técnico; Depart. de Produção. 

Jan/96 Jun/97 Direção Técnica e Depart. Técnico; Depart. de Produção. 
de Produção. 

Jan/96 Dez/97 Depart.de Depart. Técnico; Depart. de Controle e 
Controle e Regulamentação. 
Regulamentação. 

Jan/96 Jun/97 Direção Técnica e Depart. de Produção; Depart. Técnico; 
de Produção. Depart. de Produção Industrial. 

-----
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EMPROE- U.E.E. 

...., 
m 

Nº METAS O 
OI z 

Investir em treinamento e 
2 1 desenvolvimento de recursos 

humanos. 

Capacitar a empresa com 
2 2 equipamentos de tecnologia 

moderna. 

Controlar as aplicações de 
2 3 recursos financeiros visando 

maximizar a produtividade. 

Tornar a imagem da empresa 
2 4 respeitável no mercado através da 

qualidade dos seus serviços. 
----

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

2 

2 

2 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE METAS 

PRAZO RESPONSÁVEL UNIDADES A SEREM COORDENADAS PESSOAS ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Depart.de 
Depart. de Planejamento; Depart. de 

Jan/96 Mar/97 
Planejamento. 

Finanças; Depart. de Formação de 
Quadros. 

Depart. de Planejamento; Depart. 

Jan/96 Dez/97 
Depart. de Técnico; Depart. de Administração; 
Planejamento. Depart. de Mecanização; Depart. de 

Produção Industrial. 

Depart.de Depart. de Planejamento; Depart. de 
Jan/96 Mar/97 

Planejamento. Finanças; Depart. de Administração. 

Conselho de 
Conselho de Direção; Depart. de Controle 

Jan/96 Dez/97 
Direção 

e Regulamentação e Depart. de 
~dministração. 

----- -- -- ---
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EMPROE-U.E.E. 

-, 
m NQ METAS O 
OI z 

Criar sistema de controle de 
3 1 custos. 

3 2 Estabelecer sistema de análise de 
custo. 

3 3 Padronizar modernas técnicas 
análise financeira. 
Informatizar sistema contábil. 

3 4 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

2 

2 

2 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE METAS 

PRAZO RESPONSÁVEL UNIDADES A SEREM COORDENADAS PESSOAS ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 
Jan/96 Jun/97 Depart.de Depart.de Planejamento; Depart. de 

Planejamento. Finanças. 

Jan/96 Ago/97 Depart.de Depart.de Planejamento; Depart. de 
Planejamento. Finanças. 

Jan/96 Ago/97 Depart. de Depart.de Planejamento; Depart. de 
Planejamento. Finanças. 

Jan/96 Ago/97 Depart.de Depart.de Planejamento; Depart. de 
Planejamento. Finanças. 
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EMPROE-U.E.E. 

...., 
m 

Nº METAS O 
OI z 

Capacitar a mão de obra 
4 1 empregada na indústria de 

construção civil. 

Criar mecanismos de avaliação do 
4 2 desempenho de pessoal na 

construção civil. 

Criar mecanismos de incentivo de 
4 3 

pessoal. 

Treinar gestores para liderar o 
4 4 processo de mudança na 

empresa. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

2 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE METAS 

PRAZO RESPONSAvEL UNIDADES A SEREM COORDENADAS PESSOAS ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Direção de 
Recursos Depart. de Força de Trabalho e Salários; 

Jan/96 Dez/97 
Humanos e Depart. de Formação de Quadros. 
Atendimento. 

Direção de 
Depart. de Força de Trabalho e salarios; 

Recursos 
Jan/96 Jun/97 

Humanos e 
Depart. de Formação de Quadros; 

Atendimeno. 
Depart. de Controle e Regulamentação. 

Depart.de 
Depart. de Formação de Quadros e 

Jan/96 Dez/97 Formação de 
Quadros. 

Conselho de Direção. 

Depart.de 
Depart. de Formação de Quadros e 

Jan/96 Dez/97 Formação de 
Quadros. 

Conselho de Direção. 
-
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EMPROE-U.E.E. 

« 
-:> ~ 

w m ::2 Nº ATIVIDADES 
O o, OI z z 

1 1 1 Treinar equipes de vendas. 

1 1 2 Criar planos de incentivos a vendas. 

1 1 3 Criar estruturas de telemarketing. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

2 

2 

CONTRATO·DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PRAZO RESPONSÁVEL 
PESSOAS CUSTO 

APOIO LOGíSTICO 
ENVOLVIDAS DIRETO 

INICIO TERMINO 
Depart. 

Mar/96 Jun/97 
Depart.de Administrativo; 
Abastecimento. Depart. de 

Abastecimento. 

Depart. de Produção 
Depart.de 

Abr/96 Jull97 
Industrial, Depart. de 

Abastecimento. Produção, Depart. 
Administrativo. 

Depart. Técnico; 

Jun/96 Jun/97 
Depart. de Depart. Abaste-
abastecimento. cimento; Depart. 

Administrativo. 
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EMPROE-U.E.E. 

« 
I--, LU m NQ ATIVIDADES 

O :::2: 
OI OI z z 

1 2 1 Contratar equipes de pesquisadores. 

1 2 2 Treinar pesquisadores. 

Identificar fontes primárias ou 
1 2 3 

secundárias de informações. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

2 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
RESPONSÁVEL CUSTO DIRETO PRAZO 

ENVOLVIDAS LOGISTICO 

INICIO TERMINO 

Depart.de 

Mar/96 Jun/97 Depart. Técnico 
Produção 
Industrial; Depart. 
de Produção. 

Depart.de 
Abr/96 JuV97 Depart.Técnico. Formação de 

Quadros. 
Secretariado; 

Mar/96 Dez/97 Depart.Técnico. Depart. 
Administrativo. 
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EMPROE-U.E.E. 

« 
I-...., w m ::2: Nº ATIVIDADES 

O 
OI OI 

Z z 

Identificar decisores de políticas 
1 3 1 públicas referentes a construção 

civil. 

Identificar gestores de políticas 
1 3 2 públicas relacionadas a construção 

civil. 

1 3 3 
Desenvolver "aproach" específico 
para setor governamental. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
RESPONSÁVEL PRAZO 

LOGíSTICO 
CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 
Depart.de 

Conselho de 
Controle e 

Jan/96 Abr/97 
Regulamen-

Direção; 

tação. 
Secretariado. 

Depart.de 
Conselho de 

Controle e 
Jan/96 Abr/97 

Regulamen-
Direção; 

tação. 
Secretariado. 

Depart.de 
Conselho de 

Jan/96 Jun/97 
Controle e 

Direção; 
Regulamen-
tação. 

Secretariado. 
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EMPROE-U.E.E. 

<: 
I-...., w m Nº ATIVIDADES 

O ~ 
OI OI z z 

Criar mecanismos de 
1 4 1 

acompanhamento da concorrência. 

1 4 2 
Identificar orgãos chave para 
emissão de licença de obras. 

1 4 3 
Criar departamento de 
acompanhamento da concorrência. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

2 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS 
RESPONSÁVEL APOIO LOGISTICO PRAZO CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Depart. 
Abastecimento;Depart. 

Abr/96 JuV97 Depart. Técnico Administrativo; Depart. 
de Controle e 
Regulamentação. 

Abr/96 Jun/97 Depart. Técnico 
Depart. de Controle e 
Regulamentação. 

Depart. de Controle e 

Abr/96 Mai/97 Depart.Técnico. 
Regulamentação; 
Depart.de 
Planejamento. 

-----
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EMPROE-U.E.E. 

« 
I-""') w m Nº ATIVIDADES 

O ~ 
OI OI z z 

Criar estrutura de treinamento e 
2 1 1 desenvolvimento dentro do depart. 

de recursos humanos. 

2 1 2 
Identificar necessidades de 
treinamento de RH. 

Verificar a relação custo x beneHcio 

2 1 3 
do desenvolvimento interno dos 
treinamentos ou contratação de 
recursos externos. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

2 

--- ---

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
RESPONSÁVEL PRAZO CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS LOGISTICO 

INICIO TERMINO 

Depart. de 
Depart. de Força 
de Trabalho e 

Abr/96 Jun/97 Formação de 
Salários; Depart. 

Quadros. 
Administrativo. 

Depart. de 
Direção de Formação de 

Abr/96 Mai/97 
Recursos Quadros; Depart. 
Humanos e de Força de 
Atendimento. Trabalho e 

Salários. 

Direção de Depart.de 

Abr/96 Out/97 
Recursos Formação de 
Humanos e Quadros; Depart. 
Atendimento. de Planejamento. 

~----
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EMPROE-U.E.E. 

« 
""") 

I-w 
Nº ATIVIDADES m 

~ O o, OI 

Z z 

2 2 1 
Criar um plano de aquisição de 
equipamento de ponta. 

Criar infra-estrutura para 
2 2 2 implementação de uma rede 

tecnológica. 

2 2 3 
Implementar a rede tecnológica 
adequada. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

2 

PLANILHA DE ATIVIDADE 
CONTRATO DE GESTÃO 

PESSOAS 
RESPONSAvEL APOIO LOGISTICO CUSTO DIRETO PRAZO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Depart. 

Conselho de 
Abastecimento; 

Abr/96 Jun/97 
Direção 

Depart. Administrativo; 
Depart. de 
Planejamento. 

Direção de 
Planejamento, 

Conselho de Administração e 
Abr/96 Mai/97 

Direção Finanças; Depart. de 
Planejamento; Depart. 
de RH. 

Direção de 

Conselho de 
Planejamento. 

Mai/96 Setl97 
Direção 

Administração e 
Finanças; Depart. de 
Planejamento; 
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EMPROE-U.E.E. 

« 
I-...., w ATIVIDADES m Nº 

O ~ 
OI o. 
Z z 

2 3 1 Estabelecer metas de rentabilidade. 

2 3 2 Criar sistema de controle financeiro. 

Desenvolver metodologia de 
2 3 3 compras adequada ao sistema "Just 

intime". 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
RESPONSÁVEL CUSTO DIRETO PRAZO 

LOGíSTICO ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Depart.de 

Dez/97 
Depart. Planejamento. 

Jun/96 
Financeiro Depart. 

Financeiro. 

Dez/97 
Depart. Depart. 

Mai/96 
Financeiro Financeiro. 

Depart. Depart. de 
Abr/96 Mai/97 

Fianaceiro Planejamento. 

122 



EMPROE-U.E.E. 

""") 

m 
Nº ATIVIDADES O 

OI 

Z 

2 4 1 
Estabelecer políticas de 
comunicação corporativa. 

2 4 2 
Criar comitê interno para aprovação 
de peças de comunicação. 

2 4 3 Contratar agência de propaganda. 

2 4 4 
Desenvolver ações de marketing 
interno. 

-

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

2 

2 

2 

1 

PLANILHA DE ATIVIDADE 
CONTRATO DE GESTÃO 

PESSOAS APOIO 
PRAZO RESPONSÁVEL CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS LOGISTICO 

INICIO TERMINO 

Direção de 

Fev/96 Jun/97 
Conselho de Controle e 
Direção Regulamen-

tação. 

Direção de 

Fev/96 Abr/97 
Conselho de Controle e 
Direção Regula-

mentação 

Direção de Depart.de 

Mar/96 Mai/97 
Recursos Planejamento; 
Humanos e direção 
Atendimento. Financeira 

Direção de 

Fev/96 Dez/97 
Recursos Depart. 
Humanos e Administrativo. 
Atendimento. 
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EMPROE-U.E.E. 

<C ...., I-w m 
~ 

NI! ATIVIDADES 
O 
OI OI 

Z z 

3 1 1 Contratar "controller". 

3 1 2 Informatizar sistemas de controle. 

3 1 3 
Identificar e aferir padrões de 
desempenho. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS 
RESPONSÁVEL APOIO LOGíSTICO PRAZO CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Direção de 
Depart.de 

Planejamento, 
Abr/97 Dez/97 

Administração e 
Planejamento; Depart. 

Finanças. 
Administrativo. 

Direção de Depart.de 

JuV97 SeV97 
Planejamento, Planejamento;Direção 
Administração e de Controle e 
Finanças. Regulamentação. 

Direção de Depart.de 

JuV97 Dez/97 
Planejamento, Planejamento;Direção 
Administração e de Controle e 
Finanças. Regulamentação. 
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EMPROE-U.E.E. 

« 
""") I-

w m 
~ Nº ATIVIDADES 

O 
OI OI z z 

3 2 1 
Criar sistemas de informações 
gerenciais. 

3 2 2 
Alimentar sistema de informações 
gerenciais. 

3 2 3 Emitir relatórios de controle. 

-_._.-

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
RESPONSÁVEL PRAZO 

LOGfSTICO 
CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Direção de 

Fev/97 Abr/97 
Controle e Depart. 
Regulamen- Administrativo. 
tação. 

Direção de 

Fev/97 Dez/97 
Controle e Depart. 
Regulamen- Administrativo. 
tação. 

Direção de 
Depart. 

Controle e 
Mar/97 Dez/97 

Regulamen-
Administrativo; 

tação. 
Secretariado. 

-
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EMPROE-U.E.E. 

<C 
I---, w m NQ ATIVIDADES 

O ::2: 
OI OI z z 

3 3 1 
Identificar demandas genéricas e 
específicas dos clientes. 

Promover campanhas de incentivo 
3 3 2 do desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

Estabelecer acordos operacionais 
3 3 3 com instituições de ensino visando 

desenvolvimento tecnológico. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

2 

2 

2 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS 
RESPONSAvEL APOIO LOGfSTICO PRAZO CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Fev/97 Nov/97 
Depart.de Direção de 
Planejamento Abastecimento. 

Depart. de Produção; 

Jan/97 Dez/97 
Depart.de Depart. Produção 
Planejamento. Industrial; Depart. 

Administrativo. 

Depart. de Formação 

Mar/97 Mai/97 Direção Geral 
de Quadros; Depart. 
de Força de Trabalho 
e Salários. 
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EMPROE-U.E.E. 

« 
I-...., w m 
~ 

N2 ATIVIDADES 
O 
OI OI z z 

3 4 1 Conceber banco de dados. 

3 4 2 Alimentar banco de dados. 

3 4 3 Análise de informações. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
RESPONSÁVEL PRAZO 

LOGíSTICO 
CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Direção de 
Direção de Força 

Recursos 
Fev/97 Abr/97 

Humanos e 
de Trabalho e 

Atendimento. 
Salários. 

Direção de 
Direção de Força 

Recursos 
Abr/97 Dez/97 

Humanos e 
de Trabalho e 

Atendimento. 
Salários. 

Direção de 
Depart. de Força 

Recursos 
Abr/97 Dez/97 

Humanos e 
de Trabalho e 

Atendimento. 
Salários. 
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EMPROE-U.E.E. 

J « m Nº ATIVIDADES 
O I-
OI OI W 
z z~ 

4 1 1 
Montar um programa de capacitação 
continua. 

4 1 2 
Criação de um centro de 
Capacitação 

4 1 3 Monitorar o processo. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

2 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS 
PRAZO RESPONSÁVEL APOIO LOGfSTICO CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Direção de Depart. de Formação 

Abr/96 Dez/97 
Recursos de Quadros; Depart. 
Humanos e de Força de Trabalho 
Atendimento. e Salários. 

Direção de Controle e 

Abr/96 Dez/97 
Conselho de Regulamentação 
Direção. Depart. de Força de 

Trabalho e Salários. 

Direção de 
Conselho de Direção; 

Recursos 
Jan/96 Dez/97 

Humanos e 
Depart. de Força de 

Atendimento. 
Trabalho e Salários. 

--_._--

128 



EMPROE-U.E.E. 

J « m NQ ATIVIDADES 
O I-
OI OI w 
z z::2: 

4 2 1 Conceber banco de dados. 

4 2 2 Alimentar o banco de dados. 

4 2 3 Análise de informação. 

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

2 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS 
RESPONSÁVEL APOIO LOGíSTICO PRAZO CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS 

INICIO TERMINO 

Direção de Depart. de Formação 

Abr/96 Dez/97 
Recursos de Quadros; Depart. 
Humanos e de Força de Trabalho 
Atendimento. e Salários. 

Direção de Controle e 

Abr/96 Dez/97 
Conselho de Regulamentação 
Direção. Depart. de Força de 

Trabalho e Salários. 

Direção de 
Conselho de Direção; 

Recursos 
Jan/96 Dez/97 

Humanos e 
Depart. de Força de 

Atendimento. 
Trabalho e Salários. 
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« 
...., I-
m w 

Nº ATIVIDADES 
O :::a: 
OI OI z z 

Criar um plano de avaliação 
4 3 1 baseado na qualidade do 

desempeho participativo. 

4 3 2 Criar sistemas de pontuação. 

4 3 3 Premiar melhores perfomances. 

-- -----------

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

2 

2 

2 

---

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
PRAZO RESPONSÁVEL CUSTO DIRETO 

ENVOLVIDAS LOGíSTICO 

INICIO TERMINO 

Depart. de Força 
Depart. de 

JuV96 Dez/97 de Trabalho e 
Formação de 

Salários. 
Quadros; Depart. 
Administrativo. 

Depart. de Força 
Direção de 
Controle e 

JuV96 Dez/97 de Trabalho e 
Regulamen-

Salários. 
tação. 

Direção de 
Depart. de Força 

Recursos 
SeV96 Dez/97 

Harnanos e 
de Trabalho e 

Atendimento 
Salários. 

-------
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EMPROE-U.E.E. 

« ...., I-
ATIVIDADES w m :::2: Nº 

O 
OI OI 

Z z 

Criar parcerias com empresas no 
4 4 1 

exterior para capacitar os gestores. 

Estabelecer contatos com centros de 
4 4 2 

educação para formar ao gestores. 

Criar uma linha de gestão na 
4 4 3 empresa para a formação de altos 

executivos para a empresa. 
---_ ... _-

Graus de Prioridade: 
1- Essencial Inadiável 
2- Essencial Adiável 
3- Não Essencial 
4- Acidental 

PRIO-
RIDA-

DE 

1 

1 

1 

CONTRATO DE GESTÃO 

PLANILHA DE ATIVIDADE 

PESSOAS APOIO 
CUSTO DIRETO PRAZO RESPONSÁVEL 

ENVOLVIDAS LOGISTICO 

INICIO TERMINO 

Depart. de Força 
Depart. de 
Formação de 

JuV96 Dez/97 de Trabalho e 
Quadros; Depart. 

Salários. 
Administrativo. 

Depart. de Força 
Direção de 
Controle e 

JuV96 Dez/97 de Trabalho e 
Regulamen-

Salários. 
tação. 

Direção de 
Depart. de Força 

Dez/97 
Recursos 

de Trabalho e SeV96 
Humanos e 

Salários. 
Atendimento. 

---------
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ANEXO 11: PROTOCOLO DE GESTÃO ENTRE O 

MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO E A 

EMPRESA DE OBRAS ESPECIAIS-U.E.E. 
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PROTOCOLO DE GESTÃO ENTRE O 

MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO E A 

EMPRESA DE OBRAS ESPECIAIS-U.E.E. 

Ao primeiro de julho de mil novecentos e noventa e seis, o Ministério de 

Obras Públicas e Urbanismo, doravante denominado concessor, com sede 

no nO 230 do Largo da Mutamba, neste ato representado por seu Ministro, 

Eng.o ________ , portador de Carteira de Identidade nO------, expedida pelo 

Arquivo de Identificação de-------, e a Empresa de Obras Especiais

UE.E., criada pelo decreto lei n° 107 de vinte e seis de Dezembro de 

1981, sediada na Rua Ngola Kiluange nO 75, bairro do Sambizanga

Luanda, neste ato representada pelo seu Presidente do Conselho de 

Administração, Dr.------, carteira de Identidade nO-----, expedida pelo 

Arquivo de Identificação de------------, resolvem celebrar o presente 

protocolo, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente protocolo tem por objetivo regular as relações entre as partes, visando à 

realização pela EMPROE, de execução de obras públicas e civis com ampliada 

margem de autonomia à luz dos critérios de eficácia, eficiência e efetividade 

empresarial. 
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Parágrafo único. Todas as atividades decorrentes deste instrumento serão 

desenvolvidas através da assinatura da contratos, nos quais constarão os objetivos, 

metas e atividades a serem realizados, e demais condições para a sua realização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

o presente protocolo vigorará pelo prazo de um ano, contados a partir da data da sua 

assinatura, podendo ser acrescido, alterado ou renovado, a critério das partes, através 

de instrumentos próprios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

o presente instrumento poderá ser rescindido, por iniciativa de qualquer das partes, 

observado o prazo mínimo de trinta dias para o pré-aviso. 

Parágrafo único. A eventual rescisão deste protocolo não prejudicará o 

desenvolvimento das atividades, objetos de contratos previamente firmados entre as 

partes, os quais terão seu curso normal até o fim dos respectivos prazos de vigência. 

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 

Caberá ao gabinete de Redimensionamento Empresarial providenciar a publicação de 

seus termos, conforme artigo n.o 16, parágrafo primeiro da lei n.o 10/94. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste protocolo serão solucionados mediante entendimento entre as 

partes, através de troca de correspondência. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Luanda-I. Cartório, para dirimir quaisquer questões 

jurídicas porventura suscitadas em decorrência deste instrumento. 

CLÁUSULASÉT~-ENCERRAMENTO 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente protocolo em duas vias de igual 

teor e forma, para um só fim, juntamente com as testemunhas. 

Luanda, ---- de ----- de 19----

PELO MINOPU: 

Ministro de Obras Públicas e Urbanismo 

PELA EMPROE: 

Presidente do Conselho de Direção 

Diretor Geral 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

C art. Identidade: 

Nome: 

C art. Identidade: 



CZ\vY~O JJJ: O~OCZ\vYOO~CZ\tl!JCZ\ 
~CZ\ etl!J1J~Oe-Z4·e·e· 
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DIRECTOR GERAL I 
CONSELHO DE DIREÇÃO I I 

I DEPTO. DE CONTROLO E I SECRETARIADO 
REGULAMENTAÇÃO I 

I I I I 
DIREÇÃO DE DIREÇÃO DE RECURSOS 

PLANIFICAÇÃO 
HUMANOS E DIREÇÃO TECNICA DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO 

ADMINISTRATIVA E 
ATENDIMENTO E DE PRODUÇÃO TECNICO E MATERIAL 

FINAN,CAS 

---1 DEPAr. DE IH DEPTO. DE FORÇA DE 

I H H DEPTO. DE I PLANIFICAÇÃO TRABALHO E DEPTO. TECNICO 
ABASTECIMENTO SALARIOS 

---1 DEPTO. DE FINANÇAS I H DEPTO. DE FORMAÇÃO I H DEPTO. DE H DEPTO. DE I DEaUADROS PRODUÇÃO 
PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

---1 DEPTO. DE IH DEPTO. DE LOGISTIC, I Y DEPTO. DE 

---f 
DEPTO. DE I ADMINISTRAÇÃO 

ALOJAMENTO E 
MECANICA GERAL MECANIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO 

ESTALEIROS DE 

OBRAS 



c2\vVe~o J~: .z,eJJvVJÇcÃo .z,O.s 
7e~~O.sU7J~J~c2\.z,O.svVO.s 
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DEFINiÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NOS CONTRATOS DE GESTÃO 
(*) 

Missão: expressa a função permanente da entidade na administração, sua 

finalidade e seu espaço de atuação. 

Diagnóstico: é uma análise sumária do desempenho da entidade nos 

últimos cinco anos, ressaltando os pontos fortes e fracos, barreiras e 

oportunidades para a gestão. 

Diretriz: é uma orientação de caráter geral, de vigência não permanente, que 

aponta os rumos e as intenções de atuação política da Entidade. 

Objetivo: é o alvo ou a situação que se pretende atingir dentro de um 

determinado prazo, através da definição de um conjunto de Metas elou 

Ações a serem executadas. 

Meta: é o resultado que se pretende alcançar dentro de um prazo definido, 

devendo ser necessariamente quantificável e mensurável. Deve ser 

relevante, transmitir o caráter de desafio, e ao mesmo tempo, de viabilidade, 

devendo apoiar-se na realização de Ações e fatores previsíveis. É 

caracterizada principalmente, pelo empenho em se obter resultados inéditos, 

ou pelo menos melhores que os usuais. As Metas, assim como os Objetivos, 

devem visar o atingimento de níveis melhores de eficiência, eficácia e 

efetividade. 

Indicador: é o número, acompanhado da unidade de medida que expressa o 

resultado programado ou realizado de uma Meta. 

Unidade de Medida: é o qualificador do indicador (metros, %, pessoas, 

atendimentos, etc.). 
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Ação: é um conjunto de atividades técnico-administrativas podendo estar 

articuladas entre si, elencadas de forma que sua execução leve ao resultado 

da Meta ou Objetivo. 

Recurso: é o valor monetário, cujo dispêndio esteja previsto, planejado ou 

orçado para cada Ação e/ou Meta, referido sempre a uma mesma data base. 

Deve estar previsto no Orçamento Programa, ou no caso de outras fontes, 

sua origem deve estar efetivamente compromissada e mencionada. 

Efetividade: é o nível de satisfação da demanda, no que se refere à 

qualidade e quantidade, em relação aos bens e serviços prestados pela 

Entidade. 

Eficácia: é o nível da realização dos Objetivos programados para um 

determinado período de tempo. 

Eficiência: é a relação entre a quantidade de bens e serviços produzidos e o 

conjunto de insumos utilizados para tal, mantendo-se um determinado 

padrão de qualidade dos produtos. Tais insumos são recursos humanos, 

materiais e componentes, serviços, o uso do capital (o valor do desgaste 

físico efetivo causado pelo uso de equipamentos e instalações). O índice 

usualmente empregado para avaliar a eficiência é o de produtividade, 

podendo ser escolhido entre dois conceitos técnicos: físico ou de custos. 

*Obs. : extraído da Resolução SPG-11, de 20-10-93 - 0.0 .E .21/10/93 
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