
RELATÓRIO DE DISPOSIÇÃO DOS RESTOS MORTAIS: 

 

A seguinte informação é submetida de acordo com os requisitos referenciados.  

 

 Perfil do Posto: 

 

Endereço: Rua Presidente Houari Boumedienne #32, Miramar 

Luanda-Angola 

Tel: (+244)-222-641-000, (+244) 946-440-977/78/79/80/81/82 

Fax: (+244)-222-641-259 

Email: consularluanda@state.gov  

 

 Tempo máximo antes do enterro: 

 

A lei angolana estabelece que, se o corpo não é embalsamado, deve ser enterrado 

no prazo de 24 horas 

 

 Embalsamento e armazenamento dos restos mortais: 

 

Os restos mortais podem ser armazenados nos seguintes clinicas/hospital: 

 

CLINICA SAGRADA ESPERANCA:  

Ave. Mortala Mohamed, Ilha de Luanda; centro de atendimento: (+244) 222-309-

204 serviço de emergência 24/24 horas; Tel: (+244) 222-309-688, 222-390-034; 

Mobiles:  (+244) 923-416-634/5/6, Fax: (+244) 222-309-033; Webpage: 

www.cse-ao.com; Email: sagradaesp@ebonet.net  

 

CLINICA GIRASSOL: 

Ave. Revolução de Outobro, Bairro Mártires de Kifangondo, Maianga-Luanda; 

Tel: (+244) 226-698-000, 226-698-416, 226-698-037; webpage: 

www.clinicagirassol.co.ao  

 

CLINICA ESPIRITO SANTO: 

Rua da Liberdade #15 Vila Alice, Luanda; Tel: (+244) 222-321-608, 222-328-243, 

222-329-434, 222-324-135; Email: ces@netcabo.co.ao   

 

HOSPITAL MARIA PIA: 

Rua do Primeiro Congresso MPLA, Luanda; Tel: (+244) 222-397-063 
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 Cremação: 

 

Serviço não disponível em Angola. 

 

 Caixões e Recipientes: 

 

Caixões estão disponíveis localmente, podem custar entre USD 2500 e USD 8000. 

Caixões de fabrico Americano podem por vezes ser comprados às empresas 

petrolíferas, eles custam aproximadamente USD 5000. 

 

Depois do embalsamento, um representante da seção consular acompanha a 

selagem do caixão.   

 

 Exportação dos restos mortais: 

 

Para exportar os restos mortais, os seguintes documentos são necessários: 

 

1. O Certificado de Óbito  

Este documento é obtido através do médico que fez a autópsia ou, da polícia local 

se a pessoa morreu num acidente ou de causas não naturais.  

 

2. O Boletim de Óbito e Assento de Óbito 

Para obter estes documentos, deve levar o certificado de óbito á conservatória na 

localidade onde ocorreu a morte. 

 

3. A Declaração e A Informação 

Para obter este documento você dele levar o Certificado de Óbito autenticado à 

Delegação de Saúde.   

 

4. O Auto de Imposição de Selo  

Para obter este documento, leve todos os documentos acima mencionados à 

Conservatória. Quando receber o Auto de Imposição de Selo, volte à delegação de 

saúde para eles o certificarem. 

 

5. O Alvará  

 

Finalmente, leve todos os documentos, devidamente selados e autenticados ao 

Governo Provincial para a emissão do Alvará, este documento vai permitir o envio 

dos restos mortais para os Estados Unidos.  

 



*Todos os documentos acima mencionados têm que ser traduzidos para Inglês 

antes da Seção Consular anexar o “Report of Death Abroad” Certificado de morte 

no estrangeiro e a copia do “Mortuary Certificate” Certificado de necrotério. 

 

 

 Transladação:  

 

Custo do frete para um caixão com 250kg, estimativa recebida da PANALPINA: 

 

- Envio dos restos mortais para Nova Iorque: USD 3565 

- Envio dos restos mortais para Chicago: USD 3820 

- Envio dos restos mortais para San Francisco/Los Angeles: USD 4065 

- Taxas aduaneiras e manipulação: USD 420 

 

Os custos variam, depende da causa de morte que podem fazer necessárias a 

autópsia e investigação da polícia. 

 

 Exumação dos restos mortais:  

 

Exumação em Angola só pode ser feita 5 anos depois do enterro. 

 

*Observação: 
 

Os procedimentos de enterro e embalsamento são muito rudimentares em Angola. 

Os restos são normalmente injectados com formaldeído e depois cobertos com cal 

antes do caixão é selado.  

As funerárias nos Estados Unidos provavelmente aconselharão os parentes 

próximos a absterem-se de visualizar o ente querido. 


