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A constitui(:ao econ6mica angolana. Constitui(:ao material e formal

A Republica Popular de Angola tornou·se um Estado independente em 11 de
Novembro de 1975, ap6s uma guerra de libertac;:ao de cerca de 14 anos contra
a colonizac;:ao portuguesa. No entanto, o caminho do desenvolvimento tem sido
arduo e incerto. 0 governo do Movimento Popular de Libertac;:ao de Angola
(MPLA) herdou dos Portugueses uma economia com muitas potencialidades a
Iongo prazo, mas repleta de problemas a curta prazo. As altas taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil, aos elevados Indices de ruralidade, a baixa
capitac;:ao do produto nacional, a uma estrutura produtiva largamente dependente dos interesses da ex-metr6pole, vieram acrescer os problemas de uma
paz ate hoje sempre adiada. As guerras intestinas, as invasoes da Africa do
Sui, o exodo em massa dos colonos, em especial dos tecnicos, o abandono
de muitas empresas e a paralisac;:ao da rede de transportes e dos circuitos de
comercializac;:ao devastaram o fragil tecido econ6mico angolano e tornaram-no
muito vulneravel as flutuac;:oes do mercado internacional de certas materias-primas, nomeadamente do petr61eo, diamantes e cafe, das quais a primeira
representa cerca de 70% do volume das exportac;:oes e de 60% do PI B.
Eneste contexto que devem entender-se as nacionalizac;:oes e os confiscos
efectuados em 1976 e 1977 pelo Estado angolano e a instituic;:ao de uma direcc;:ao
econ6mica centralizada. Etambem neste contexto que devem ser analisadas quer
a opc;:ao por uma via socialista de desenvolvimento, proclamada na Lei Constitucional a data da independencia e reafirmada, numa 6ptica leninista, nas revisoes
constitucionais de 1980 e 1986, quer as dificuldades da sua concretizac;:ao.
Embora seja explfcito quanta a instituic;:ao de um sistema econ6mico de transic;:ao para o socialismo, o texto constitucional da Republica Popular de Angola
contem um escasso numero de princfpios relatives aos elementos configuradores deste sistema, a sua concreta organizac;:ao, a dinamica do seu desenvolvimento. Como normas de garantia e de caracterizac;:ao do sistema, isto e, como
regras estruturantes da constituic;:ao econ6mica formal angolana, sao apenas
de referir as relativas ao estatuto da propriedade dos meios de produc;:ao, a forma
de coordenac;:ao da actividade econ6mica, a orientac;:ao da polftica de desenvolvimento e, no plano programatico, aos direitos econ6micos e sociais (1).
( 1) V. MPLA-PT, Orientaq6es Fundamentais para o Oesenvolvimento Econ6mico-Social da
RPA no Perfodo de 1978180, Luanda, 1978, pp. 7 e segs.; Antonio Marta, Direito Econ6mico, Lubango,
1982; Antonieta Coelho, Constituiqao Econ6mica Angolana (copiog.), Luanda, 1984; A. Carlos Santos. lntrodur;ao ao Direito Econ6mico Angolano (copiog.). Luanda. 1989.
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Assim, no que toea ao estatuto da propriedade, a Lei Constitucional estabelece o princfpio de que «a base do desenvolvimento econ6mico e social e
a propriedade socialista, consubstanciada na propriedade estatal e na propriedade cooperativa», ao mesmo tempo que «reconhece, protege e garante as
actividades e a propriedade privadas, mesmo de estrangeiros, desde que uteis
a economia do pafs e aos interesses do Povo Angolano». No entanto, o texto
constitucional nao delimita o ambito destes sectores, apenas proclamando
serem propriedade do Estado os bens classicamente in,tegrados no chamado
«domfnio publico», ou seja, «todos os recursos naturais existentes no solo e
no subsolo, as aguas territoriais, a plataforma continental e o espa9o aereo».
Por outro lado, quanta a forma de coordena9ao do sistema, limita-se a estatuir que «O Estado orienta e planifica a economia nacional, visando o desenvolvimento sistematico e harmonioso de todos os recursos naturais e humanos do paf$ e a utiliza9ao da riqueza em beneffcio do Povo Angolano». Refira-se
ainda, quanta a orienta9ao da polftica s6cio-econ6mica, que a agricultura e
considerada como base e a industria como factor decisive de desenvolvimento.
A configura9ao concreta do sistema fica, pois, largamente tributaria da
legisla9ao ordinaria, a quem compete definir a delimita9ao de sectores, o sistema de planeamento, os metodos de gestao, as polfticas econ6micas e financeiras, a estrutura e funcionamento das institui96es, o conteudo dos direitos
econ6micos e sociais, etc. Nao estando fixado constitucionalmente um modelo
econ6mico de socialismo, assumem significativa relevancia as leis que integram a chamada «constitui98.0 econ6mica material>>, uma vez que a conforma9ao do sistema, os quadros institucionais basicos da vida econ6mica podem
ser modificados sem que necessariamente se proceda a uma revisao da Lei
Constitucional. E e de facto esta a actual situa9ao. Constrangimentos de varia
ordem (situa98.0 de guerra, defice externo, adesao ao FMI, dificuldades organizativas, baixa dos pre9os internacionais das materias-primas, etc.) conduziram a adop9ao de um Programa de Saneamento Econ6mico e Financeiro (SEF)
que contem, dentro de uma constitui9ao econ6mica formal inalterada, importantes muta9oes na constitui98.o econ6mica material.
lnevitavelmente e no Direito Econ6mico, ramo de direito ensinado nas
Faculdades de Direito e Economia de Luanda, e no Direito Financeiro que se
fazem sentir as principais altera96es. E, assim, no curta espa9o de dois anos
foi produzido um conjunto de diplomas que passou a constituir a matriz da
nova configura9ao do sistema econ6mico, ressaltando de entre eles, em 1988,
a Lei das Actividades Econ6micas (LAE), a Lei das Empresas Estatais (LEE),
a Lei da Planifica9ao (LP) e a Lei dos lnvestimentos Estrangeiros (LIE) (2). Mas
altera9oes significativas foram ainda introduzidas noutros domfnios, nomeadamente na organica da administra9ao econ6mica, no sistema financeiro e fiscal, nos sistemas bancario e cambial, no registo de importadores e exportado(2) V. M. Alcantara Monteiro, Fa/has de Legislar;ao da Republica Popular de Angola, Luanda,
1989, val. 13.
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res, etc. (3). Aqui cingir-nos-emos apenas as mudanc;as fundamentais ocorridas
no campo do Direito Econ6mico e, em particular, as introduzidas pelas citadas leis de 1988 na delimitac;ao de sectores, na estrutura empresarial do
Estado, na regulac;ao do investimento estrangeiro e no sistema de planificac;ao.

2 -

A delimitac;ao dos sectores de propriedade dos meios de produc;ao

A lAE (de 2 de Julho de 1988), trave mestra da constituic;ao econ6mica
material da Republica Popular de Angola, e, provavelmente, a principal inovac;ao do quadro jurfdico-institucional da economia deste pafs. Com efeito, ate
entao, nenhum diploma cumpria as func;oes que este se propos levar a cabo:
definir as areas da vida econ6mica e social que o Estado deve assegurar em
exclusivo e aquelas em que se procede a uma abertura as restantes formas
de propriedade e de actividade, com garantia de princfpios e critMos uniformes de acc;ao governamental em relac;ao a cada uma delas.
Embora a lAE nao regule todas as actividades com expressao econ6mica,
regula, de facto, as fundamentais, ou seja, as actividades destinadas a produc;ao e distribuic;ao de bens e a prestac;ao de servic;os a tftulo oneroso e com
finalidade lucrativa. 0 fim «Iuera» e entendido em sentido amplo, abrangendo
quer o Iuera potencial quer a consecuc;ao de certas vantagens econ6micas,
pelo que de fora da noc;ao de actividade econ6mica apenas ficam as actividades de mera fruic;ao ou administrac;ao e aquelas que, por representarem ou
urn valor de uso ou a concretizac;ao de direitos sociais, sao, em princfpio, deixadas na esfera da Administrac;ao Publica (educac;ao e ensino, servic;os sanitarios, etc.).
Assim entendida, uma actividade econ6mica pode ser desenvolvida sob
tres formas: sob a forma empresarial, atraves de empresas estatais, mistas,
cooperativas e privadas; sob a forma de actividade familiar (e o caso do sector campones tradicional, da pequena economia artesanal ou da produc;ao
domestica), e sob a forma de actividade individual, englobando aqui, em termos a regulamentar futuramente, o exercfcio individual de profissao em regime
independente. A lei privilegia as profissoes que assegurem prioritariamente a
prestac;ao de servic;os ao Estado (a economia auxiliar individual, na termino(3) Sem preocupac;:oes de exaustividade, importa chamar a·atenc;:ao para os principais diplomas que se referem a operac;:oes cambiais, nomeadamente para a Lei n. o 9188, de 2 de Julho
(Lei Cambial), e para os Decretos n. 08 11189, 12189 e 13189, de 29 de Abril, que regulamentam,
respectivamente, as .operac;:oes de capitais, as operac;:oes de mercadorias e as operac;:oes de invisiveis correntes. Quanta ao sistema bancario, ha ainda que referir estar em curso a separac;:ao
de func;:oes do banco central das dos bancos comerciais e de investimento. Sabre as questoes
fiscais e aduaneiras, v. A. Carlos Santos e J. Gomes Santos, Diagn6stico do Sistema Fiscal Angolano (relat.), Luanda, 1984; A. Carlos Santos e N. Severino, Nor;oes Fundamentais de Direito Fiscal Angolano (copiog.), Luanda, 1987; A. Carlos Santos eA. Pedro Ferreira et alii, 0 Sistema Aduaneiro Angolano e a sua lnserr;tio no Circuito de /mportar;tio de Mercadorias (relat.), Luanda, 1985.
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logia da doutrina dos parses socialistas); contudo, a amplitude da formulac;ao
legal contempla ainda as formas de economia privada baseada no trabalho individual (a pequena produc;ao mercantil, o pequeno comercio) dentro de sectores de actividade nao reservados ao Estado.
Do ponto de vista do Direito Econ6mico, importa salientar dois vectores
fundamentais: o primeiro e o da relevancia da noc;ao jurfdica de empresa, que
no contexto de uma economia subdesenvolvida como a da Republica Popular
de Angola emerge enquanto linha de demarcac;ao entre os diversos tipos de
exercfcio da actividade econ6mica; o segundo e o do novo tipo de relacionamento que se estabelece entre as diversas formas empresariais e os sectores
econ6micos de propriedade.
Quanta a este ultimo aspecto, basta lembrar que ate ao surgimento da
LAE o sector estatal era encarado como sector a expandir atraves do aprofundamento de uma polftica de nacionalizac;oes e confiscos ou da criac;ao ex
novo de empresas estatais. Neste contexto, aos restantes sectores de propriadade era conferido um papel subalterno e residual. A reconstruc;ao nacional
implicava a sua provis6ria subsistencia, mas procurava-se integrar o sector privado no sistema de direcc;ao central da economia, constituindo uma area oficialmente designada por capitalismo de Estado, recorrendo para tal aos instrumentos da planificac;ao e do dirigismo estatais.
A LAE parte hoje de outros pressupostos. Ao procurar congregar as possibilidades e capacidades de todas as entidades nacionais para a realizac;ao dos
objectivos do desenvolvimento e a satisfac;ao das crescentes necessidades da
produc;ao, este diploma veio estabelecer um novo equilibria entre os diversos sectares de propriedade, clarificando a func;ao, as garantias e os limites de cada um.
As razoes desta mudanc;a de atitude encontramo-las expostas no programa
do SEF de forma bastante realista. De acordo com o SEF, aquando da independencia de Angola, <<O Estado viu-se forc;ado a assumir o controlo directo
da grande maioria das empresas, independentemente da sua dimensao ou viabilidade, face ao abandono pelos seus proprietaries, sem que existisse uma
polftica clara sabre o papel do Estado e dos outros sectores nesta fase historical). 0 sector estatal expandiu-se entao desmesuradamente, originando uma
excessiva e pesada centralizac;ao da economia, agravada pela falta de gestores capazes, o que conduziu a situac;oes de ineficiencia e de alargamento do
defice orc;amental. Daf que seja hoje inegavel - prossegue o referido
documento- ((que, ao dispersar forc;as produtivas, humanas, tecnicas e materiais em multiplas actividades, o Estado nao conseguiu evitar a degradac;ao
dos servic;os que lhe competem naturalmente: ensino, saude, infra-estruturas,
policiamento, administrac;ao civil, etc. Por outro lado, a presenc;a do Estado
no pequeno comercio e nos servic;os nao impediu o florescimento mais ou
menos clandestine da iniciativa privada neste domfnio)), fen6meno conhecido
pela designac;ao de <<mercado paralelo» (4).
(4 )
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In Programa de Saneamento Econ6mico e Financeiro, Luanda, 1987, pp. 14 e 22.

Esta questao e, alias, desde h8. muito sentida como um dos problemas
centrais e nunca resolvido da formac;:ao s6cio-econ6mica angolana. Ja em 1980
havia uma clara consciencia dos efeitos negativos resultantes de um crescimento ilegal, incontido, de uma acumulac;:ao privada de capital «feita com base
no ac;:ambarcamento, na corrupc;:ao, na especulac;:ao, no mercado negro, enfim,
na explorac;:ao desenfreada do consumidor», que conduzia «a insuficiencia real
do salario» e «a transferencia de importante massa monetaria entre os grupos
da populac;:ao, isto e, dos trabalhadores para OS especuladores» (5 ). Mas a
analise das causas do mercado paralelo nao foi suficientemente equacionada
e o recurso a metodos administrativos e ao direito penal econ6mico como forma
de resoluc;:ao deste problema revelou-se ineficaz. 0 Estado nao criou condi<;;6es para suprir as func;:oes que objectivamente a economia subterranea
desempenhava e, par isso, a situac;:ao nao se alterou substancialmente desde
aquela data ate aos nossos dias.
Hoje o SEF procura resolver o problema atraves de uma integrac;:ao selectiva das formas de actividade econ6mica susceptfveis de contribufrem para o
desenvolvimento. A questao e pragmaticamente pasta nestes termos: quando
o Estado nao tem dinheiro suficiente para financiar todas as suas despesas,
e incapaz de adquirir e distribuir a produc;:ao agrfcola, possui uma infinidade
de empresas, muitas das quais nao rentaveis ou ingerfveis par falta de quad ros, e lfcito fazer participar os agentes econ6micos nao estatais nas actividades econ6micas, evitando, simultaneamente, que grande parte dos excedentes monetarios detidos par estes agentes sejam aplicados, sem quaisquer
beneffcios para a sociedade e para o proprio sector estatal, no mercado
paralelo.
Resulta desta nova filosofia uma clarificac;:ao das regras de acc;:ao dos
agentes privados, das suas garantias, e uma redefinic;:ao dos limites dos diversos sectores. Assim, sao definidos como domfnios favoraveis ao desenvolvimento do sector privado o comercio retalhista, o comercio de transito, o transporte, a construc;:ao civil, a explorac;:ao agro-pecuaria e o artesanato. Par outro
lado, a lei destaca como princfpios e direitos fundamentais dos agentes econ6micos os seguintes:
-

-

o direito ao exercfcio de actividades econ6micas, individual ou
colectivamente, nas areas nao vedadas par lei, embora tal exercfcio pressuponha previa autorizac;:ao das autoridades competentes, atraves de um sistema de licenciamento a definir legalmente;
a garantia, par parte do Estado, de justa tratamento dos legftimos interesses dos agentes econ6micos e de nao intervenc;:ao
no exercfcio da sua actividade fora dos casas e condic;:oes previstas na lei;

(5) In Relat6rio do Comite Central ao I Congresso Extraordinario do MPLA -Partido do Trabalho, Luanda, 1980, p. 36, e MPLA-PT, Orientagoes Fundamentais para o Desenvolvimento
Econ6mico-Social, Perfodo de 1981-1985, Luanda, 1981, p. 13.
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-

o direito de reclamar ou de recorrer dos aetas e decisoes que
os agentes econ6micos considerem lesivos dos seus interesses;
o direito de livre associa<;:ao dos agentes econ6micos e de participa<;:ao em organiza<;:oes sociais representativas dos seus interesses econ6micos e profissionais.

Par outro lado, no que respeita a redefini<;:ao dos limites dos diversos sectares em que a actividade econ6mica se exerce sob forma empresarial, a LAE
distingue tres sectores econ6micos, a exemplo, alias, do que sucede com a
constitui<;:ao econ6mica portuguesa: o sector econ6mico do Estado, o sector
econ6mico cooperative e o sector econ6mico privado.
0 sector·econ6mico do Estado integra nao apenas as unidades econ6micas estatais regidas pela LEE mas tambem as empresas de capitais estatais
(especie de sociedades de capitais publicos), constitufdas exclusivamente com
capitais do Estado sob a forma de sociedades an6nimas ou por quotas, reguladas, em princfpio, pela lei comercial vigente e nao pela LEE (6 ), bem como
as empresas indirectamente estatais, ou seja, as criadas par empresas estatais, igualmente sob as formas jurfdicas previstas na lei comercial. Questao
mais duvidosa sera, porventura, a do Iugar das empresas mistas. No entanto,
sempre que o Estado exer<;:a actividade empresarial atraves de empresas constitufdas sob forma societaria, integrando capitais estatais (ou de empresas estatais) e privados (nacionais ou estrangeiros), e detenha a maioria do capital,
parece ser inten<;:ao do legislador integrar, ao menos para certos efeitos, tais
empresas mistas no sector econ6mico do Estado.
0 primado do sector econ6mico do Estado afirmado pela Lei Constitucional e assegurado na LAE fundamentalmente por duas vias: uma, pela existencia implfcita de um princfpio de liberdade e iniciativa estatal no exercfcio da
actividade econ6mica; outra, pelo estabelecimento de areas de ac<;:ao reservadas ao Estado.
Actualmente sao de reserva absoluta, e, como tal, absolutamente vedadas aos sectores privado e cooperative, apenas as actividades bancarias, no
que se refere as fun<;:oes do banco central e emissor, e a industria belica (?).
Sao de reserva relativa, isto e, reservadas, em princfpio, ao Estado
(embora, a tftulo excepcional e mediante autoriza<;:ao do Conselho de Ministros, susceptfveis de serem abertas a empresas de outros sectores), as activi(6 ) A lei comercial vigente e ainda, no essencial, por for<;:a da Lei Constitucional, a que vigorava em Angola data da independencia, nomeadamente o C6digo Comercial Portugues de 1888.
Refira-se. alias, que, pela mesma razao, se mantem hoje largamente em vigor, salvo no que respeita ao Direito da Familia, o C6digo Civil Portugues de 1966.
( 7) A zona de reserva absoluta resultava anteriormente ou de leis avulsas (caso da banca,
incluindo a comercial, da comunica<;:ao social, da saude e da educa<;:ao, ou de uma situa<;:ao de
facto surgida da integral nacionaliza<;:ao das empresas de certos sectores de actividade que as
orienta<;:oes dominantes de politica econ6mica vedavam a empresas nao estatais. Verifica-se, assim,
com a LAE uma sensfvel diminui<;:ao da zona de reserva absoluta.

a
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dades de distribui<;:ao de agua e electricidade para consume publico, de saneamento basico, de telecomunica<;:6es e correios, de comunica<;:ao social, de
transportes aereos, ferroviarios e marftimos de Iongo curso, de transportes
colectivos urbanos, com excep<;:ao dos de autom6veis ligeiros, e de administra<;:ao dos portos e aeroportos e o exercfcio de actividades em areas subsidiarias ou complementares das actividades de reserva absoluta (B).
Por outro lado, a explora<;:ao dos recursos naturais que sao objecto obrigat6rio de propriedade estatal podera ser efectuada por entidades nao estatais, desde que o seja atraves do regime de concessao ou de outro que nao
envolva transmissao de propriedade.
Em todos os restantes casas, e salvo expressa proibi<;:ao em lei avulsa,
a actividade econ6mica pode ser exercida quer sob a forma de cooperativas (9 ) quer sob a forma de empresas privadas, nas modalidades e termos
previstos na legisia<;:ao comercial, embora porventura sujeita a previo licenciamento. De resto, a promo<;:ao e dinamiza<;:ao de cooperativas e a protec<;:ao
e apoio as empresas privadas que tragam beneffcios a economia, no plano
do emprego, do progresso tecnol6gico, da substitui<;:ao de importa<;:6es, etc.,
e mesmo hoje uma obriga<;:ao do Estado angolano.
Para alem desta forma indirecta de redimensionamento do sector empresarial do Estado resultante da abertura de actividades econ6micas a outros
sectores, a LAE preve ainda uma outra forma de redimensionamento, alias ja
em curso, ao autorizar o Governo a adequar a dimensao de tal sector a sua
efectiva capacidade de gestao em fun<;:ao de criterios que contemplam a viabilidade tecnica, econ6mica e financeira das empresas estatais e a defini<;:ao
de sectores e ramos prioritarios da economia.

3 - 0 regime das empresas estatais
A principal forma jurfdico-institucional das empresas estatais e, como
vimos, representada pela unidade econ6mica estatal (UEE). A actual Lei das
Empresas Estatais, a Lei n. o 11/88, de 9 de Julho, introduziu, contudo, impor(B) Parecem integrar·se ainda na zona de reserva relativa as actividades que normalmente
nao sao consideradas actividades econ6micas por serem ligadas a AdministraQao Publica (educa·
Qii.O e ensino, cultura e arte, serviQOS sanitarios, assistencia social e cultura ffsica e desporto},
mas em que o Conselho de Ministros, em casas especiais de justificada utilidade publica, auto·
rize o seu exercfcio com caracter econ6mico.
(9) 0 sector cooperative nao tem ainda grande expressao na Republica Popular de Angola,
salvo na agricultura e nas pescas. Formalmente continua em vigor o regime do C6digo Comer·
cial relativo as sociedades cooperativas, embora na pratica para as cooperativas de prod,uQao
agricola prevaleQa um modelo de estatuto aprovado em 1976 pelo bureau politico do MPLA e
para as cooperativas de pescadores um modelo aprovado por despacho ministerial de Setem·
bro de 1987. Aguarda·se, porem, legislaQao sabre a constituiQao e funcionamento das coope·
rativas.
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tantes alterac;:oes na filosofia e no modelo de organizac;:ao e gestao destas
empresas em relac;:ao as orientac;:oes da Lei n. 0 17/77, de 15 de Setembro, ate
agora vigente.
No plano da filosofia do sistema, a UEE era encarada pela Lei n. o 17/77
como propriedade do povo angolano. 0 Estado era vista como um gestor da
empresa, dos bens que compunham o seu fundo de constituic;:ao, e a UEE como
uma entidade que, por delegac;:ao estatal, exercia uma actividade econ6mica,
sendo para o efeito titular apenas dos direitos de uso e disposic;:ao dos bens.
Daf que, apesar de esta lei outorgar a UEE personalidade e capacidade jurfdicas, independencia econ6mica e autonomia administrativa e financeira, a relac;:ao de facto existente quer entre os 6rgaos de direcc;:ao da empresa e os
6rgaos de Estado quer entre o orc;:amento das UEEs e o Orc;:amento do Estado
foi sempre muito estreita.
0 primeiro aspecto tinha expressao legal atraves sobretudo de duas vias.
Uma dizia respeito ao princfpio da subordinac;:ao da actividade da empresa as
directrizes e normas imperativas do Plano Nacional, ao cumprimento de indicadores e metas quantitativas nele estabelecidas, bem como a subordinac;:ao
as orienta<;:oes e instruc;:oes dos 6rgaos superiores e aos pianos aprovados para
a empresa. A nao execu<;:ao destes pianos podia fazer incorrer os eventuais
infractores em san<;:oes civis, disciplinares e mesmo criminais. A outra referia-se ao triplo controlo a que se encontrava sujeita a actividade da empresa:
controlo ministerial, por parte da entidade de que depende o exercfcio da actividade ministerial; controlo do Plano, efectuado pelas respectivas comissoes
nacionais e regionais, e controlo do Ministerio das Finan<;:as e das institui<;:oes
bancarias quanta aos aspectos financeiro e creditfcio da actividade. A este triplo
controlo administrative e tecnico acresciam formas de controlo social de gastao, a efectuar pelas organiza<;:oes dos trabalhadores. Esbatia-se, deste modo,
a afirmac;:ao do princfpio da direcc;:ao individual da empresa: os poderes de gastao, administra<;:ao e organizac;:ao da UEE centralizados na autoridade maxima
dentro da empresa, isto e, na pessoa do seu director enquanto representante
do Estado, ficavam, na pratica, dilufdos em func;:ao de uma estreita dependencia hierarquica deste 6rgao perante a tutela.
0 segundo aspecto transparecia na pratica corrente de financiamento dos
defices das empresas pelo Estado e no facto de os resultados financeiros destas deverem ser anualmente distribufdos, de acordo com propostas fixadas
superiormente, pelo Orc;:amento do Estado e par fundos das empresas. A filasofia subjacente a esta orienta<;:ao era a do primado da identidade de propriadade sabre a diversidade de entes gestionarios, com a consequente desconsidera<;:ao da personalidade jurfdica das UEEs. A mesma filosofia presidiu, alias,
ao facto de estas, na pratica, e a margem do proprio regime fiscal legalmente
definido, terem ficado isentas do pagamento de impasto industrial que sabre
elas incidia.
A nova lei das UEEs, introduzida pela reforma em curso, pretende alterar
este estado de coisas, substituindo um sistema de gestao muito centralizado,
eivado de ligac;:oes hierarquicas verticais, com forte predomfnio das formas de
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gestao directa, administrativa ou orc;:amental, onde sao visfveis ainda resqufcios de um «glavkismo» tfpico do comunismo de guerra, por um sistema
mais descentralizado, onde se reforc;:am os poderes de administrac;:ao operac ional da empresa e se procura instituir um sistema de gestao econ6mica
centrado no calculo econ6mico e na revaloriz?c;:ao dos mecanismos monetario-mercantis.
Neste sentido, destacam-se como principais alterac;:oes no regime legal
das UEEs as seguintes:
-

-

um maior rigor quanta a constituic;:ao da UEE e seu infcio de actividade, exigindo-se que a proposta de criac;:ao de uma empresa
estatal seja acompanhada de um estudo de viabilidade tecnica,
econ6mica e financeira e de um projecto de estatuto e que o infcio da sua actividade satisfac;:a certas condic;:oes (existencia de sistema contabilfstico, formalidades legais cumpridas, etc.);
uma maior autonomia e descentralizac;:ao da gestao no quadro da
prossecuc;:ao do objecto social da UEE (princfpio da especialidade),
para tal contribuindo a adopc;:ao dos princfpios de que a gestao
da UEE e da inteira responsabilidade dos seus 6rgaos e da nao
interferencia dos organismos do Estado e outras entidades estranhas empresa na sua gestao e funcionamento, salvo nos casas
excepcionalmente previstos na lei, bem como a definic;:ao de um
estatuto do gestor;
uma predominancia de criterios econ6micos de gestao, centrados
no princfpio da rentabilidade econ6mica, na melhoria tecnica dos
instrumentos previsionais e contabilfsticos, estando mesmo em
curso uma reforma do plano de contas nacional, no reforc;:o dos
mecanismos contratuais e dos poderes de gestao do patrim6nio
e na flexibilizac;:ao do acesso ao credito e da constituic;:ao de grupos e outras formas de associac;:ao com entidades estatais ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
uma reformulac;:ao dos princfpios e formas de organizac;:ao das
UEEs, com a criac;:ao de novas 6rgaos, como o conselho de administrac;:ao e o conselho fiscal, aquele apenas nas empresas de
grande dimensao, este ultimo em todas elas;
a sujeic;:ao das UEEs ao regime fiscal geral, nomeadamente ao
impasto industrial, e afectac;:ao dos Iueras, ap6s pagamento dos
constituic;:ao de reservas legais e aos fundos social
impastos,
e de investimento da empresa, sendo o remanescente partilhado
pelo Estado e pelos trabalhadores, a tftulo de comparticipac;:ao nos
Iueras;
um reforc;:o das garantias dos credores em caso da extinc;:ao da
empresa;
a clarificac;:ao do conteudo da tutela e o afrouxamento da sua presenc;:a; e

a

-

-

-

a

-
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-

uma redefini9ao do papel do Plano e dos organismos de planifi·
cavao, com a importante inova9ao do desaparecimento do princf·
pia da subordina9ao hierarquica das UEEs.

Este aspecto vem refor9ar a ideia de que a Republica Popular de Angola
caminha para a substitui9ao de um sistema administrative par um sistema eco·
n6mico de direc9ao nacional da economia.

4 - 0 investimento estrangeiro
Enquanto forma dominante da iniciativa e actividade privadas na Repu·
blica Popular de Angola e, simultaneamente, area privilegiada de interven9ao
estadual directa, atraves da cria9ao de empresas mistas, e indirecta, atraves
do exercfcio das fun96es de fomento e de polftica econ6mica, e ainda da utili·
za9ao de tecnicas de economia concertada, merece aqui considera9ao aut6·
noma a disciplina jurfdica dos investimentos estrangeiros (1°}.
Par investimento estrangeiro (IE} entende a Lei n. o 13/88, de 16 de Julho
(LIE}, «a introdu9ao e utilizavao na Republica Popular de Angola de capital, bens
de equipamento ou tecnologia ou a utilizavao de fundos com direito ou passf·
veis de serem transferidos para o exterior, ao abrigo da lei vigente, par pessoas singulares ou colectivas nao residentes, quando se destinem a cria9ao
de novas empresas ou associa96es, de sucursais ou outras formas de representavao social de empresas estrangeiras, bem como a aquisi9ao da totali·
dade ou parte de empresas angolanas ja existentes».
Comparando esta defini9ao com a que se induz da lei anterior (Lei
n. o 10/79, de 22 de Junho} verificam-se duas importantes inova96es. A primeira
traduz-se na mudan9a do criteria de defini9ao do investidor estrangeiro, que
deixa de ser o da nacionalidade para passar a ser, em princfpio, o da residen·
cia. A segunda diz respeito ao alargamento da no9ao de IE, que passa a abranger, sem os condicionalismos ate entao existentes, o chamado «investimento
de expansao», a aquisi9ao da totalidade ou parte de empresas angolanas ja
existentes.
Do ponto de vista do novo regime as questoes mais importantes sao,
porem, as da redefini9ao das areas e sectores de actividade ate agora veda·
dos ao IE, o estabelecimento das suas modalidades e do refor9o das garan·
tias dadas aos investidores estrangeiros.
Em rela9ao ao primeiro ponto, verifica-se um importante alargamento do
campo de ac9ao do IE. E certo que multiplas areas da actividade econ6mica
a ele continuam vedadas, nomeadamente todas aquelas que venha a entender·
-se serem susceptfveis de par em perigo a independencia e soberania nacio·
(10) 0 Decreto n. 0 12/87, de 6 de Julho, havia ja definido as bases gerais de regulamenta·
<;:ao do processo de investimento.
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nais. Contudo, no essencial, a lista das interdi<;:oes equivale sensivelmente as
areas de reserva absoluta e relativa do Es.tado tal como foram definidas pela
LAE. Em rela<;:ao a estas verifica-se apenas uma abertura favoravel ao IE no
que respeita aos transportes ferroviarios e aos transportes colectivos urbanos, bem como a possibilidade de, atraves de autoriza<;:ao casufstica do Conselho de Ministros, serem realizados IEs em areas subsidiarias ou complementares das areas interditas. Par sua vez, comparando as actuais interdi<;:oes
com as estabelecidas na lei anterior, verifica-se uma abertura quanta ao IE
em actividades bancarias de Indole comercial, em actividades seguradoras e
no comercio externo. As actividades de explora<;:ao petrolffera e geologica e
mineira continuam, no essencial, em tudo o que nao contrariar a LIE, a reger-se par leis especiais, respectivamente as Leis n. 08 13/78, de 26 de Agosto,
e 5/79, de 27 de Abril, com as altera<;:oes introduzidas pel a Lei n. a 11 /87, de
3 de Outubro.
A LIE previa ainda a defini<;:ao de areas prioritarias para onde o IE deveria ser canalizado, em fun<;:ao das metas de desenvolvimento econ6mico estabelecidas, facto que passa, naturalmente, a condicionar quer os tipos de investimento autorizados, quer os beneffcios a atribuir. A especifica<;:ao de tais areas
foi efectuada pela Resolu<;:ao do Conselho de Ministros n. o 6/89, de 24 de Junho,
que estabelece dever ser o IE prioritariamente canalizado para o fomento das
exporta<;:oes e substitui<;:ao das importa<;:oes, nomeadamente nas actividades
que incrementam o desenvolvimento da produ<;:ao agro-pecuaria e industria alimentar, as industrias de extrac<;:ao mineira e das pescas e seus derivados,
a industria ligeira, em especial da produ<;:ao de bens de amplo consume, designadamente para apoio a agricultura, e a industria de materiais de constru<;:ao
que permitam a constru<;:ao de habita<;:oes de tipo social. Particular aten<;:ao
e concedida neste contexte as actividades que permitam a recupera<;:ao de
infra-estruturas e equipamentos ja existentes e aos investimentos a efectuar
no quadro do Programa de Reconstru<;:ao do Sui de Angola.
Uma outra novidade da LIE e a do alargamento das modalidades em que
o IE se pode concretizar. Ao lado da possibilidade da constitui<;:ao de empresas mistas, de associa<;:oes em participa<;:ao (joint-ventures, cons6rcios) e de
empresas privadas que integrem apenas capitais estrangeiros, a nova lei permite ainda a constitui<;:ao de empresas conjuntas, sob a forma de sociedade
an6nima ou par quotas, associando o investidor estrangeiro com o investidor
residente nao estatal, bem como o investimento em aplica<;:oes financeiras,
entendido como o ingresso efectivo de capitais ou de mercadorias destinados
a gerar receitas atraves de emprestimos, do aluguer ou da venda e nao a serem
utilizados directamente (1 1).
( 11 ) Refira-se que a constituic;:ao e actividade de representac;:oes e delegac;:oes comerciais
na Republica Popular de Angola e, no essencial, regida pelos Decretos Executives n. 08 5/80, de
1 de Fevereiro, e 57/84 (que aprovou as normas regulamentadoras do comercio de representac;:ao) e pelo Despacho n. o 147/84, de 20 de Setembro. Por sua vez, o Decreta n. 0 4/87, de 7 de
Marc;:o, regula os contratos de assistencia tecnica estrangeira.
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A realiza9ao do IE na Republica Popular de Angola esta sujeita a urn processo pr6prio, cujas principais fases sao a da entrega da proposta, acompanhada de estudos de viabilidade, ao Gabinete de lnvestimento Estrangeiro,
criado pelo Decreta n. o 6/89, de 26 de Junho, a da avalia9ao da proposta, a
da autoriza9ao do IE por resolu9ao do Conselho de Ministros ou por entidade
delegada e a de celebra9ao do contrato entre o investidor estrangeiro e a antidade nacional.
Os direitos e deveres do investidor constarao deste contrato. No entanto,
a lei garante-lhe os direitos decorrentes da propriedade sobre os meios investidos, designadamente a transferencia para o exterior dos lucros lfquidos,
mediante autoriza9ao do Ministerio das Finan9as (12), justa indemniza9ao em
caso de expropria9ao e reexporta9ao da sua participa9ao no produto da venda
ou liquida9ao da empresa. A LIE preve ainda a possibilidade de concessao de
incentives fiscais e de outros beneffcios, dentro de certos condicionalismos,
bern como a faculdade de recurso ao credito interno para opera9oes correntes e interno e externo para financiamento de investimentos.
Ficam igualmente salvaguardadas as garantias de tratamento justo e
equitativo, de protecc;:ao e seguran9a e de nao ingerencia na gestao em rela98.0 as empresas criadas ao abrigo da LIE e asseguradas todas as garantias
que resultem de acordos celebrados entre a Republica Popular de Angola
e outros Estados e organiza9oes internacionais (13). A resolu9ao de eventuais
litfgios devera ser efectuada, se possfvel, por acordo ou por arbitragem,
segundo -as regras da UNCITRAL, antes de as partes recorrerem para os
tribunais.
0 novo regime de IE e, pois, simultaneamente mais aberto e garantista
e menos dirigista e centralizador que o anterior. No entanto, a sua concretizac;:ao dependera largamente dos criterios de autoriza9ao que sejam definidos
e da pratica contratual que vier a ser seguida.

5 - A relac;io plano-mercado
A relac;:ao plano-mercado na Republica Popular de Angola tern passado
por diversas fases. Ate ao infcio dos anos 80, a Republica Popular de Angola
nao possufa qualquer regula9ao jurfdica do sistema de planificac;:ao, nem foi,
na realidade, dotada de um plano nacional com forc;:a de lei. Por outro lado,
foram fixados prec;:os de alguns bens e servic;:os essenciais, mas a sua fundamentac;:ao econ6mica era insuficiente e o seu controlo escasso. Daf que o cres( 12) A nova LIE extinguiu o limite legal de 25% para a transferencia dos capitais investi·
dos, pelo que o regime desta sera analisado caso a caso e fixado por via contratual.
( 13) Assume aqui particular relevancia a adesao da Republica Popular de Angola a Agen·
cia Multilateral de Garantia de lnvestimentos (MIGA), facto que reforc;:a a protecc;:ao do IE contra
os riscos nao comerciais (riscos politicos, expropriac;:oes ilegais, sabotagens, etc.).
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cimento da economia se realizasse «de forma descoordenada entre os varios
sectores, entre o poder central e o poder provincial, entre a administractao do
Estado e as unidades econ6micas estatais» (1 4 }.
Em 1982, a Lei n. o 2/82 introduziu um sistema de planificactao centralizado, consagrando a imperatividade do Plano, considerado como um acto vinculativo, com forcta de lei, para 6rgaos do Estado e empresas. Os pianos das
UEEs deviam submeter-se a multiples indicadores obrigat6rios; os Ministerios
do Plano e da tutela tinham sabre elas consideraveis poderes; o cumprimento
do Plano par estas empresas devia ser efectuado atraves da celebractao de
contratos econ6micos (de fornecimento, de cessao, financeiros, etc.), submetidos nao ao direito das obriga({oes, mas as directrizes da planificactao. Na pratica, porem, o Plano Nacional enfrentava uma crise de imperatividade (as sanct6es pelo seu nao cumprimento revelavam-se ineficazes) e uma crise de
tecnicidade (o usa de tecnicas cientfficas de planificactao esbarrava com a insuficiencia, deficiencia ou ausencia dos indicadores macroecon6micos, do sistema de contabilidade nacional, das estatfsticas, etc.). Par outro lado, a regulamentactao dos contratos econ6micos nunca chegou a ser efectuada e o
sistema de prectos mostrava-se desajustado em relactao aos custos dos bens
produzidos ou importados. 0 sistema de planifica({ao apresentava-se debil e
desarticulado, Iento e burocratico, nao sendo mais que «um aglomerado de
algumas propostas dos sectores», enquanto, de forma incorrecta, o orctamento
cambial se transformava «no unico instrumento de direcctao da economia nacional» (1 5). Pronunciando-se sabre o funcionamento concreto de uma economia
como a angolana, um economista portugues sintetizava assim a situactao: <<Nem
mercado nem plano sao formalmente determinantes desse funcionamento; os
prectos oficiais, quando existem, nao coincidem com os prectos efectivos (nos
mercados paralelos, designadamente de divisas); as decisoes de investimento,
embora formalmente contidas em pianos, nao obedecem geralmente a criteria
econ6mico de avaliactao preciso, nem em termos micro nem macroecon6micos. Para alem do peso da chamada economia informal, a economia formal
esta Ionge de dominar a economia real, concreta.» (1 6}
Tambem aqui o SEF procurou introduzir significativas alteractoes. A necessidade de melhorar a curta prazo o abastecimento das populactoes, de rever
as relactoes cidade-campo, de se combater uma tendencia para a troca directa
ou para a substituictao da moeda nacional (kwanza) par <<meios valorimetricos
informais» (whisky, cerveja, etc.) ou par moeda estrangeira, a par da exiguidade de recursos cientfficos e humanos para se introduzir uma planificactao
mais sofisticada, obrigou a reformular o papel do Plano e, consequentemente,
a relactao plano-mercado.
(14) In MPLA-PT, Orientar;oes . .. , p. 10.
(15) «Discurso do Presidente na abertura da 1. • Conferencia Nacional do Partido», in revista
Novembro, ano 9, Jan.-Fev. 1985, n. 0 81, p. 29.
(16) M. Murteira, Os Estados de Lingua Portuguesa na Economia Mundial, Lisboa, 1988,
p. 165.
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A este respeito sobressaem dais diplomas recentes: a Lei n. o 12/88, de
9 de Julho, conhecida par «Lei da Planifica9ao» (LP}, que procura lan9ar as
bases de um novo sistema de planifica9ao, visando uma combina9ao do Plano
com mecanismos reguladores e estimuladores do mercado como forma de
incentivar a iniciativa local e empresarial, e o Decreta n. o 14/89, de 6 de Maio,
que altera o regime de pre9os vigente desde 1984, tendo como objectives, de
acordo com o seu preambulo, a descentraliza9ao do sistema de fixa9ao de
pre9os e o estabelecimento de condi96es que permitam a progressiva autonomia dos agentes econ6micos no quadro das rela96es de valor.
E ainda cedo para se fazer um balan9o do modo como a aplica9ao destes diplomas contribuira para a reestrutura9ao da economia angolana. A via
agora encetada indicia que se pretende preservar o caracter planificado da
economia (pianos a nfvel nacional, regional e local, pianos globais e sectoriais,
pianos a curta, media e Iongo prazos}, mas ao mesmo tempo utilizar o mercado como regulador auxiliar para se atingir certos objectives planificados. A
planifica9ao deixaria de fixar pormenorizadamente as tarefas das empresas e
as condi96es da sua realiza9ao, para apenas determinar «OS objectives principais num dado perfodo e os meios que centralmente serao assegurados para
o atingir» (1 7). Consequentemente, as decisoes econ6mico-empresariais correntes passariam para o nfvel das empresas, cuja eficacia seria aferida pela produ9ao realizada, ou seja, vendida aos consumidores a troco de um pre9o que
deveria o mais possfvel reflectir os custos de produ9ao e, uma vez contidos
os factores especulativos existentes, as determina96es da procura (1 8}.
E esta a leitura que se pode fazer da conjuga9ao da LP com o novo regime
de pre9os. Assim, o Plano Nacional consiste num conjunto de disposi96es e
directivas que orientam a ac9ao do Governo na concretiza9ao de polfticas e
objectives s6cio-econ6micos definidos para um certo perfodo. Para atingir estes
objectives o Estado socorrer-se-a de multiplos instrumentos de regula9ao econ6mica (normas para a forma9ao de pre9os e salaries, estrutura da tributa98.0, subsfdios, taxas de jura, cambios, polftica de credito, etc.), definira o sistema de incentives para as unidades econ6micas e o plano de investimentos.
As empresas devem elaborar os seus pianos de acordo com as orienta96es
gerais do Plano Nacional e as orienta96es de polftica econ6mica, mas simultaneamente devem ter ainda em conta as necessidades e condi96es do mercado. As metodologias de planifica9ao sao estabelecidas pelas empresas com
base em orienta96es gerais do 6rgao central de planifica9ao. Mas fica bem
clara que os pianos das empresas nao estao administrativamente depen( 17 ) In Factores Determinantes da Polftica Econ6mica da RPA e os Metodos Principais da
Direc980 Econ6mica para o Perfodo de 1986·90, Luanda, 1985, p. 11.

( 18) Urn clara exemplo de um novo tipo de planifica<;:ao e constitufdo pelo recente Plano
de Recupera<;:ao Econ6mica para 1989 e 1990. Para alem de efectuar uma analise da situa<;:ao
econ6mica, nele se definem os objectivos da polftica macroecon6mica, as polfticas e instrumentos econ6micos a desenvolver para cumprimento dos objectivos e se tra<;:am as principais ac<;:oes
para o relan<;:amento da produ<;:ao.
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dentes dos pianos dos 6rgaos centrais ou locais do Estado nem representam
a sua pormenoriza9ao microecon6mica. Opta-se, portanto, como regime geral,
por uma polftica de enquadramento da actividade empresarial pelo Plano, privilegiando medidas de tipo promocional. Apenas em casas excepcionais, quando
uma empresa gaze de posi9ao dominante no mercado ou tenha a seu cargo
vultosos investimentos, podera ser estabelecida uma subordina9ao obrigat6ria
do plano da empresa ao Plano Nacional ou local.
Este regime e, com as especificidades decorrentes da LP e da LEE, aplicado as pr6prias empresas do Estado. A actividade destas e orientada pelo
Estado atraves do Plano Nacional e dos diversos instrumentos de regula9ao
econ6mica, e tambem aqui se exclui a subordina9ao hierarquica das UEEs aos
6rgaos de tutela, ao Ministerio das Finan9as ou do Plano, sem prejufzo dos
poderes de orienta9ao e controlo da actividade das UEEs por aquelas duas
primeiras entidades. Um regime especial mais dirigista podera, no entanto, ser
aplicado as empresas de grande dimensao ou a empresas chave para a economia nacional.
Este tipo de enquadramento das empresas no sistema de planifica9ao traz
consigo uma revaloriza9ao do regime dos pre9os. Em rela9ao as empresas
nao estatais continua valido o princfpio da liberdade contratual tal como e definido na lei civil e comercial, com as limita96es decorrentes da regulamenta98.0 dos pre9os e do regime das formas de pagamento. Em rela9ao as UEEs
a regra e agora a de que a empresa estatal fixara ou propora a fixa9ao de
pre9os dos bens que produz ou de servi9os que presta, na base da nova regulamenta9ao dos pre9os introduzida pelo Decreta n. o 14/89.
Comparando esta com a anterior regulamenta9ao, verifica-se que a fixa98.0 de pre9os continua a ser efectuada em tun9ao do tipo de bens ou servi90S, havendo igualmente quatro regimes de pre9os. No entanto, existem pontes de clivagem importantes. Um deles refere-se a maior descentraliza9ao na
decisao dos pre9os fixados (regime de pre9os maximos definido para certos
bens, devendo, em princfpio, ser aplicado aos bens e servi9os essenciais ao
consume da popula9ao) e das margens de comercializa9ao (regime aplicavel
aos produtos comercializados por empresas grossistas e retalhistas e que se
traduz na atribui9ao de um valor, maximo ou mfnimo, a acrescer ao pre9o de
aquisi9ao). Outro diz respeito a substitui9ao dos regimes de pre9os controlados e de pre9os declarados pelos regimes, respectivamente, de pre9os garantidos e de pre9os livres. 0 regime de pre9os garantidos aplica-se a produtos
determinados pelo Ministro do Plano a partir de propostas dos agentes econ6micos, produtos estes integrados no sistema de comercializa9ao no campo.
Este regime contempla a fixa9ao de um pre90 mfnimo de compra da produ98.0 agro-pecuaria de produtos cuja oferta se pretende estimular e a fixa9ao
de pre9os maximos de venda de certos bens e servi9os aos camponeses.
Por sua vez, o regime de pre9os livres abrange todos os produtos nao
inclufdos nos regimes especiais acima referidos e traduz-se na fixa9ao dos pre90S pelas empresas produtoras ou prestadoras de servi9os, determinados de
acordo com a oferta e a procura. As novidades introduzidas por este regime
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face ao dos pre<;os declarados situam-se nao apenas no alargamento potencial do seu ambito de aplica<;ao mas tambem na inexistencia de qualquer tipo
de homologa<;ao. Os pre<;os livremente definidos apenas devem ser publicitados junto dos consumidores, nao sendo, ao contrario dos pre<;os dos regimes
especiais, publicados no jornal oficial. Uma importante restri<;ao a liberdade
de fixa<;ao de pre<;os pode, no entanto, ser introduzida em rela<;ao aos produtos e servi<;os produzidos localmente, uma vez que os pre<;os destes produtos
podem ser fixados pelos comissarios provinciais.
0 modo como na pratica se estruturara a rela<;ao plano-mercado vai
depender de muitos factores: nao s6 de diplomas complementares da LP cuja
publica<;ao se aguarda ou da forma como vira a ser definido o ambito de cada
um dos regimes de pre<;os, mas sobretudo de todo um conjunto de factores
politicos e s6cio-econ6micos que condicionam em geral a aplica<;ao do programa do SEF e a evolu<;ao do novo Direito Econ6mico angolano.
0 desafio que representa para a Republica Popular de Angola procurar
conciliar uma via de desenvolvimento de orienta<;ao socialista com uma abertura a regula<;ao mercantil, ao investimento privado nacional e estrangeiro e
ao reenquadramento de formas sociais pre-capitalistas joga-se em grande
medida no terrene da evolu<;ao da conjuntura politica internacional (situa<;ao
da Africa Austral, futuro da perestroika e do clima de distensao), na forma como
venha a ser aplicado o plano de estabiliza<;ao negociado com o FMI, no modo
como reajam os paises ocidentais, principais parceiros comerciais da Republica Popular de Angola, etc. Mas a questao decisiva sera par certo a do restabelecimento da paz em Angola. A continua<;ao da guerra constituira, a prazo,
um obstaculo de manta ao exito de um projecto de reestrutura<;ao econ6mica
como o do SEF. Mas, uma vez conseguida a paz, a questao que se poe e a
de saber se ela ira implicar ou nao uma revisao da constitui<;ao econ6mica
angolana, ou ate mesmo da constitui<;:ao politica.
Outubro de 1989
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