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o MPLA luta pela realizacao do PROGRAMAMI
NIMO seguinte:

Cria~o urgente de uma FRENTEANGOLANADE
LIBERTA<';AOque agrupe numa larga uniiio todos os
partidos politicos, todas as organizacoes populares,
todas as forcas armadas, todas as personalidades
eminentes do pais, todas as organizacoes religiosas,
todas as etnias, todas as camadas sociais angolanas,
todos os angolanos sem distin!;iio de tendencias poll
ticas, de condicoes econ6micas, de raca, de sexo ou
idade, todos os angolanos residentes no estrangeiro, a
fim de realizar os objectivos seguintes :

a) Continuar a luta POR TODOS OS MEIOS
para a liquidaltiio da dominacao colonial em Angola,
de todos vestfgios de colonialismo ou de imperialismo,
pela independencia imediata e completa da Patria
Angolana.

b) Defender constantemente e essencialmente os
interesses das camadas camponesas e trabalhadoras,
os dois grupos mais importantes do pais, constitufndo
no conjunto a quase totalidade da populacao angolana.

c) Aliar-se a todas as forcas progressistas do
mundo e conquistar a simpatia e 0 apoio de todos
povos a causa da libertacao do povo angolano.

MiNIMOI - PROGRAMA



1. Independencia Imediata e Completa
a) Liquidacao em Angola, e por todos os meios,

da dominacao colonial portuguesa e de todos os ves
tigios de colonialismo e de imperialismo.

b) Luta em comum com todas as forcas pa
tri6ticas Dum vasto movimento popular, com vista
a tomada do poder pelo povo angolano e a instaura
!;ao dum regime republicano e democratico, com
base na independencia total.

c) Abolicao de todos os privilegios concedidos
pelo regime colonial aos portugueses e a outros estran
geiros.

d) A soberania do Estado angolano pertencera
inteira e unicamente ao povo angolano, sem distincao
de etnia, de classe, raca, de sexo, de idade, de ten
dencias politicas, de crencas religiosas ou de conviccoes
filos6ficas.

e) A Da!;aOangolana tera 0 direito do dispor de
si mesma, tanto no plano politico, socio - econ6mico,
diplomatico, militar e cultural, como noutro plano
qualquer.

f) Revisao da posicao de Angola em todos os
tratados, acordos e aliancas em que Portugal tenha
comprometido 0 pals, sem 0 livre consentimento do
povo angolano.

g) Uniao popular a fim de liquidar toda a tenta
tiva de agressao imperialista e todos os aetos de ma
nobras visem lesar a independencia, a soberania, a
unidade e a integridade territorial de Angola.

II PROGRAMA MAIOR
o MPLA luta pela realizacao do seguinte progra

ma maior:
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3. Regime Democratico
a) Regime republicano, democratico e laico para

Angola.
b) Garantia da liberdade de expressiio, de cons

ciencia, de cuIto, de imprensa, de reuniiio, de asso
ciacao, de residencia, de correspondencia, etc. para
todo 0 Povo Angolano.

c) Todo ° cidadiio angolano - sem distin<;iiode
etnia, de sexo, de raca, de categoria social, de nfvel

2.. Unidade cia Na~o
a) Garantir a unidade de todos os angolanos, re

forear a uniiio e a entre-ajuda fraternal.
b) Opor-se resoJutamente a toda a tentativa de

divisiio do povo angolano.
c) Criar as condicoes que permitam ° regresso

ao pais de todos os angoJanos que foram obrigados a
exilar-se por causa do regime colonial.

d) Cada etnia tera 0 direito de utilizar a sua lin
gua, de criar uma escrita pr6pria e conservar ou reno
var 0 seu patrim6nio cultural.

e) No interesse de toda a Nacao Angolana, sus
citar e desenvolver a solidariedade econ6mica, social
e cultural entre todas as regioes de Angola.

f) Garantir a liberdade de circulacao de todos os
cidadiios angolanos atraves do territ6rio nacional.

h) Estabelecimento da paz em Angola pela ins
tauracao de urn regime de [ustica social, e a base do
reconhecimento pelos outros paises da independencia,
da soberania, da unidade, da integridade territorial
de Angola.



cultural, de profissao, de condicao econ6mica, de cren
~ religiosa ou conviccao filos6fica - gozara do direito
de eleic;ao a partir dos 18 anos e 0 direito de elegi
bilidade a partir dos 21 anos.

d) Regime eleitoral baseado no sufragio univer
sal, igual, directo e secreto.

e) A Assembleia do Povo de Angola sera 0 orgao
supremo do poder legislative do Estado.

f) A Assembleia do Povo de Angola saira de
eleicoes gerais livres; os partidos politicos legais po
derao apresentar os seus candidatos numa lista comurn
ou separadamente.

g) A Assembleia do Povo de Angola elaborara
a primeira Constituicao da Republica de Angola.

h) Todos os membros da Assembleia do Povo
de Angola gozarao de imunidade parlamentar.

i) A Assembleia do Povo de Angola designara
urn governo de uniao nacional que reforce efectiva
mente a uniao entre as diferentes camadas sociais e
que exprima realmente a vontade da Nacao e sobre
tudo das camadas sociais mais exploradas, em favor
da libertacao e do progresso de Angola e contra a su
bordinacao politica, econ6mica e cultural do pais
a interesses estrangeiros.

j) 0 Governo da Republica de Angola sera 0
orgao supremo do poder executivo do Estado.

k) 0 Governo da Republica de Angola recebera 0
seu poder da Assembleia do Povo de Angola e respon
dera pela sua politica diante desta Assembleia.

1) Elaboracao duma politica que possibilite a pas
sagem do aparelho administrativo a quadros nacionais.

m) Garantia da proteccao da pessoa de todos
DS estrangeiros que respeitem as leis em vigor no pals,



a) Desenvolvimento equilibrado e por etapas e
planificacao da economia de Angola.

b) Transformacao de Angola num pais economi
camente independente, industrial, moderno, pr6spero
e forte.

c) Desenvolvimentoda agricultura visando essen
cialmente a sua diversificacao e a liquidacao da mo
nocultura, 0 aumento progressivo da produtividade
agricola e da tecnicizacao progressiva do trabalho do
campo.

d) Criacao e desenvolvimento progressivo de em
presas comerciais e industriais do Estado, de coope
rativas de producao, de cooperativas de compra e
venda.

e) Criacao progressiva de industrias pesadas e de
industrias ligeiras, orientando-se estas para a pro
ducao de artigos de consumo corrente do povo.

f) Exploracao pelo Estado dos recursos ener
geticos do Pais.

g) Abolicao dos previlegios atribuidos pelo regi
me colonial as empresas estrangeiras.

h) Restauracao e desenvolvimento do artesana
to africano.

i) Desenvolvimento dos meios de comunicacao e
transporte.

D Proteccao da industria e do comercio privados.

4. Reconstru~ao Econ6mica e
Desenvolvimento cia Produ~ao

de acordo com a Declaracao Universal dos Direitos
do Homem.
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5. Reforma Agraria
a) Aplicacao de uma reforma agraria tenden

te a fazer desaparecer todas as injusticas, a Iiquidar

k) Encorajamento da industria e do comercio
privados, uteis it economia do Estado e it vida do Povo.

I) As empresas exploradas pelos estrangeiros
terao de se conformar com as novas leis em vigor
em Angola.

m) Proteccao das empresas econ6micas explora
das por estrangeiros uteis a vida, ao progresso e ao
referee da independencia real do Povo Angolano.

n) Desenvolvimento intensivo das relacoes eco
n6micas entre a cidade e 0 campo no sentido de urn
melhoramento das condicoes de vida do campo e da
elevacao do nivel de vida das populacoes camponesas.

0) Aplicacao efectiva de uma politica tendo em
conta ao mesmo tempo os interesses dos empregados
e dos empregadores.

p) Criacao de urn banco emissor do Estado e de
uma moeda nacional. Combater a inflacao e esta
bilizar a moeda.

q) No interesse de todo 0 Povo, controle pelo
Estado de todo 0 comercio exterior de Angola. .

r) Revisao da chamada divida de Angola para
com Portugal. Combater 0 deficit da balanca de paga
mentos de Angola. Equilibrar as receitas e as despesas
do pais.

s) Abolicao do sistema fiscal instituido pelos
colonialistas portugueses, e criacao de urn novo sis
tema fiscal justo, racional e simples.

t) Ajustamento e estabilizacao dos precos,
u) Lutar contra a especulacao.
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6. Politica Social de Justi~a e cIe Progresso
a) Proteccao pelo Estado dos direitos dos traba

lhadores, dos camponeses, e de todas as camadas so
ciais que defendam activamente a independencia de
Angola, a soberania, a unidade do Povo Angolano e
a integridade territorial do pais.

b) Abolicao imediata do regime de trabalho
forcado.

o monop6lio privado da producao dos produtos de
consumo agricola, a realizacao do principio : A TERRA
PERTENCE AOS QUE A TRABALHAM.

b) Nacionalizacao das terras dos adversaries do
movimento popular pela independencia imediata e
completa de Angola, dos traidores e dos inimigos de
clarados do Estado Angolano, independente e demo
cratico,

c) Definicao dos limites da extensao da pro
priedade privada rural, tendo em conta a situacao
agraria de cada localidade.

d) Ap6s a revisao dos titulos de posse de terras,
compra pelo Estado, a precos justos, das terras que
ultrapassem os limites estabelecidos pela lei.

e) Distrfbuicao de terras aos camponeses sem
terra e aqueles que a nao possuam em extensao sufi
ciente.

f) Os beneficiaries das terras legalmente distri
buidas nada terao a pagar, nem aos expropriados,
nem ao Estado.

g) Salvaguarda dos direitos conquistados pelos
camponeses no decorrer da luta popular pela indepen
dencia de Angola.



c) Reconhecimento pelo Estado do direito dos
trabalhadores de se organizarem em sindicatos.

d) Respeito pela independencia efectiva dos sin
dicatos e das organizacoes legais dos trabalhadores.

e) Instituicao do dia de trabalho de 8 horas e
aplicacao progress iva de novas leis sobre a proteccao
do trabalhador.

f) Fixacao pelo Estado de urn salario minimo
dos trabalhadores e aplicacao rigorosa do princlpio :
A TRABALHOIGUAL, SALARIO IGUAL. Abolicao de
todas as discriminacoes de sexo, idade origem etnica
e racica.

g) Proteccao das igrejas,: dos lugares e objectos
de culto, das instituicoes legalmente reconhecidas.

h) Igualdade total dos direitos sem distincao de
sexo, em todos os planos : polftico, econ6mico social
e cultural. As mulheres terao rigorosamente os mes
mos direitos que os homens.

i) Aplicacao da assistencia social. Assistencia a
todos os cidadiios angolanos desprovidos de recursos
e vitimas de doencas ou de desemprego involuntario,
ou tenham atingido a velhice ou estejam invalidos.

j) Liquidacao progressiva do desemprego. Garan
tia de trabalho aos operarios, empregados, funcionarios
e aos jovens que acabem os seus estudos.

k) Assistencia previlegiada a todos os cidadaos
invalidos em consequencia da sua participacao activa
no combate pela independencia de Angola. Assisten
cia as familias dos que tombaram pela Patria.

I) Instituicao no campo de meios eficazes e sufi
cientes para a assistencia medica e sanitaria gratuitas
as populacoes camponesas. Desenvolvimento equiIi-
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brado a escala nacional dos services de assistencia
medica e sanitaria,

m) Assistencia do Estado a mulher gravid" e a
infancia. Proteccao as maes solteiras.

n) Liquidacao da prostituicao, do alcoolismo e
do uso da droga.

7. Desenvolvimento cia Instru~iio,
da Cultura e da Educa~iio

a) Liquidacao da cultura e da educacao colo
nialistas e imperialistas. Reforma do ensino em vigor,
na base da reaJidade cultural, econ6mica e social do
Povo Angolano. Desenvolvimentoda instrucao, da cul
tura e da educacao ao service da liberdade e 10 pro
grecso pacifico do Povo Angolano.

b) Combate vigoroso e rapido ao analfabensmo
em todo 0 pais.

c) A instrucao publica sera da cornpetencia do
Estado e estara sob a sua orientacao directa. Criacac,
difusiio e desenvolvimento dos meios mais modernos
de comunicacao social, como radio, televisao, cinema
tecas, jornais, bibliotecas, etc.

d) Ensino primario obrigat6rio e gratufto oor urn
perfodo mlnimo de 6 anos.

e) Desenvolvimento do ensino secundario, do en
sino tecnico e profissional e do ensino superior.

f) Estabelecimento de relacoes culturais com
paises estrangeiros. Formacao e aperfeicoamento de
quadros tecnicos necessaries a construcao do pais.

g) Impulso e desenvolvirnento das ciencias, das
tecnicas, das letras e das artes.

h) Estfmulo e apoio as actividades progressivas
da juventude.

i) Encorajamento e proteccao em todo 0 pats da
cultura ffsica,
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In LARA

10. Unidade Africana
a) Solidariedade total com os povos africano£

IeIIl luta pela sua independencia completa.

9. Politica Ederna Independente e Pacifica
a) Estabelecimento e manutencao de relacoes

diplomaticas com todos os paises do mundo a base
dos principios seguintes: respeito mutuo da soberania
nacional e da integridade territorial; nao-agressao;
nao-ingerencia nas questoes internas; igualdade e re
procidade de vantagens; coexistencia pacifica.

b) Respeito pelos principios da Carta des Nacoes
Unidas e da Carta da Unidade Africana.

c) Niio adesao a urn bloco militar.
d) Relacoes de boa vizinhanca com as nacces

limitrofes de Angola.
e) Protec<;ii.odos angolanos residindo no estran

geiro.

8. Defesa Nacional
a) Criacao de forcas armadas de defesa nacional,

com efectivos suficientes, intimamente ligada ao Povo,
e comandada completamente por cidadaos angolanos.
Criacao de escolas e academias militares.

b) Armar, equipar e treinar imediata e devida
mente as forcas armadas e unificar a instrucao. Esta
belecer relacoes democraticas entre oficiais e soldados.
Consolidar a disciplina. No seio das forcas armadas
desenvolver e fortificar urna consciencia nacional e
combater todas as tendencias divisionistas.

c) Interdicao de bases militares estrangeiras so
bre 0 territ6rio nacional.

10



Art. 1- 0 Movimento Popular de Libertacao de
Angola (lI,oi.P.L.A.)fundado a 10 de Dezembro de 1956,
e urna organizacao polltica constitufda por angolanos
sem distincao de sexo, raca, idade, origem etnica,
crenca religiosa, lugar de nascimento ou de dorrucilio.

Art. 2 - 0 Movimento Popular de Libertacao
de Angola baseia a sua accso no direito inalienavel
do Povo a Independencia total e imediata.

Estatutos
do Movimento Popular de
Libertasao de Angola

I - 0 M. P. L A.

b) Solidariedade total com os povos e movi
mentos politicos em luta contra 0 colonialismo por
tugues, fazendo prevalecer no futuro relaces especiais
com estes povos.

c) Contribuicao para a unidade de todos os povos
do continente africano com base no respeito da liber
dade, da dignidade e do direito ao progresso politico,
economico, social e cultural de cada urn destes povos.

d) Uniao dos povos africanos determinada pela
vontade popular livremente express a e por meios de
mocraticos e pacificos.

e) Oposicao a toda a tentativa de anexacao ou de
opressao de qualquer povo.

f) No processo para a unidade dos povos afri
canos, defesa das conquistas pollticas, econ6micas,
sociais e culturais das classes trabalhadoras e campo
nesas de cada pais.
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Art. 4 - Sao membros do MPLA. com a catego
ria de:

a) ADERENTES- Todos os angolanos que
aceitem os seus Estatutos, 0 Prograrna, militem nurn
dos seus organismos e se comprometam a executar
pela pratica quotidiana, e sob sua orientacao e contro
Ie. a politica do MPLA.

b) MlLITANTES- Ap6s, pelo menos urn ana de
actividade e comportamento conforrne os principios
definidos pela organizacao, 0 aderente pode adquirir
a qualidade de militante.

A categoria de militante e urna conquista resul
tante de urna pratica revolucionaria consequente.

c) SlMPATIZANTES- Sao todos os angolanos
que aceitem os Estatutos e Programa do MPLA, que
ajudem regularrnente 0 MPLA, sem contudo estarem
abrangidos pelas alineas a) e b) deste artigo, bern
como os estrangeiros casados com membros do MPLA.

Paragrafo 1 - Os estrangeiros abrangidos na
alinea c) que pelo seu comportamento polftico e moral

II - DOS MEMBROS DO M. P. L. A.

Art. 3 - 0 MPLA tern como objectivos:
a) Lutar na mais larga uniao popular com todas

organizacoes patri6ticas angolanas para a liquidacao
total do sistema colonial portugues e de todas as
relacoes colonialistas e imperialistas e pela conquista
da independencia imediata e completa de Angola.

b) A defesa e reallzacao das reivindicacoes de
todas as camadas sociais oprimidas e exploradas no
regime colonial, em particular das massas camponesas
e trabalhadoras que constituem a quase totalidade da
populacao de Angola.

c) Instauracao de urn regime democratico.
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Art. 6 - Sao deveres dos membros do MPLA :
a) Conhecer os estatutos, 0 Programa e a Linha

Politica do MPLA. Trabalhar pela sua aplicacao pra
tica.

b) Ser sincero, honesto, leal para com 0 MPLA
e para com todos os camaradas, ter urna elevada con
duta moral, ser modesto e nao admitir que a verdade
seja escondida ou deturpada.

III DOS DEVERES E DIREITOS
DOS MEMBROS

tenham dado boas provas poderao ser promovidos
it categoria de aderentes.

Art. 5 - Cada angolano, com urn minimo de 18
anos, adere individuaimente ao MPLA, sob proposta
de dois membros e depois de aprovacao de um
Comite de Aq;ao.

Paragraf'o 1- No caso de pedido colectivo de ade
sao ao MPLA cabe ao Bureau Polftico (B.P.) que deve
manter, entretanto, 0 principio da adesao individual
estabelecida no Art. 4.

Paragrafo 2 - Os membros do MPLA nao podem
pertencer a outras organizacoes politicas.

Paragrafo 3 - Sao obrigatoriamente sujeitas a
uma decisao do bureau politico:

a) a promocao, sob proposta dos organismos com
petentes, dos membros as categorias previstas no
Art. 4.

b) A readmissao de membros expulsos.
c) A admissao dos candidatos provenientes de

outras organizacoes politicas.
Paragrafo 4 - Os aderentes e simpatizantes nao

podem ocupar postos de direccao.
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c) Cumprir escrupulosamente as decisOesdos or
ganismos superiores do MPLAe respeitar a sua hierar
quia.

d) Aumentar constantemente 0 seu nivel cultural
e politico.

e) Cumprir escrupulosamente a disciplina do
MPLA.

f) Defender a unidade e a coesao do MPLA, e
lutar pela unidade do nacionalismo angolano.

g) Guardar os segredos do MPLA.
h) Estar vigilante contra as provocacoes e mano

bras do Interior ou do Exterior do Movimento.
i) Participar activamente na luta armada.
j) Frente ao inimigo, se for preso, nao prestar

quaisquer declaracoes prejudiciais ao Movimento, a
Luta de Libertacao Nacional ou que ponha em perigo
os seus.

I) Exercer e estimular a pratica da critica e da
auto-critica.

m) Manter a liga!;ao com as massas defendendo
as suas aspiracoes, sabendo ouvir e compreender as
suas opinioes e transmiti-las aos responsaveis do seu
organismo.

n) Participar activamente nas reuniOes do seu
organismo, tomar parte activa nos trabalhos.

0) Recrutar para 0 MPLAnovos membros, obede
cendo ao principio da seleccao rigorosa.

Paragrafo unico - Os membros simpatisantes es
tao isentos dos deveres contidos nas aiineas i) em).

Art. 7 - Os membros do MPLA que nao estejam
completamente absorvidos pelas tarefas do Movi
mento, sao obrigados ao pagamnto da quotizacao
estabelecida pelos organismos competentes.
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Art. 9 - A actividade do MPLAassenta nos prin
cipios seguintes :

a) A elei!;ao de todos os organismos dirigentes
do MPLAda base ao topo,

b) A submissao da minoria a maioria. Cumpri
mento das decisoes da maioria mesmo pela minoria
discordante.

c) A subordinacao dos grupos inferiores aos su
periores. Os orgaos inferiores sao obrigados a relatar

IV - DO METODO DE TRABALHO

Art. 8 - Os membros do MPLA tem 0 direito de :
a) Elegerem e serem eleitos para os organismos

dirigentes do MPLA.Porem so podem ser eleitos para
os orgaos superiores no caso de estarem inteiramente
dedicados as actividades do Movimento e tenham,
pelo menos, 2 (dois) anos consecutivos de militancia
activa.

b) Dentro dos seus organismos, intervir livre
mente nos debates, formular propostas que acharem
justas sobre 0 trabalho do Movimento

Dentro dos organismos a que pertencam, criticar 0
trabalho dos organismos superiores, a actividade da
organizacao ou de qualquer membro do MPLA, inde
pendentemente do cargo que este ocupe. Por inter
medio dos organismos a que pertencem, tratar com os
organismos superiores de todas as questoes de inte
resse para 0 MPLA.

c) Nao sofrer sancoes sem serem ouvidos. Apelar
para os orgaos imediatamente superiores em caso de
sancoes que julgarem injustas.

d) Propor a adesao de novos membros.
Paragrafo unico- Os membros simpatisantes e

aderentes nao estao abrangidos pela a1inea a).



a sua actividade aos orgaos superiores. As decisoes da
queles tem caracter obrigatoriamente para os orgaos
inferiores.

d) Livre discussao no interior de todos os orga
nismos. Depois da discussiio em cada organismo as
decisoes sao obrigat6rias para todos os seus membros.

e) Proibicao da existencia de fraccoes ou de qual
quer actividade fraccionaria, Disciplina rigorosa no
acatamento dos principios organicos e disposicces
estatutarias do Movimento.

f) Todos os organismos do MPLA terao larga
capacidade de iniciativa desde que as suas resolucoes
nao estejam em desacordo com a linha politica e com
as resolucoes dos organismos superiores do Movimento.

g) 0 MPLA adopta 0 princfpio de direccao colec
tiva desde 0 Comite Central aos organismos de base,
educa os seus membros no espirito de respeito pelas
opinioes e decisoes colectivas e condena 0 trabaiho
individualista e 0 culto da personalidade.

h) Responsabilidade colectiva de Direccao 0 que
pressupoe a responsabilidade individual e 0 espfrito de
iniciativa de cada membro do MPLA. Ajuda mutua
entre os membros do MPLA.

i) A· crftica e auto-critica devem ser estimula
das e aplicadas em todos os organismos do MPLA,
como metodo para aperfeicoar 0 trabalho, corrigfr os
erros e educar.

j) 0 MPLA deve realizar uma politica de forma
l;iiode quadros, sendo rigoroso no conhecimento, selec
l;iio e promoeao dos militantes, eliminando as prefe
rencias por motivo de amizade pessoal, parentesco,
tribalismo, regionalismo, racismo, promovendo mem
bros activos, modestos, fieis ao MPLA, que tenham re
velado capacidade, dedicacao e espirito combativo.
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VI - DO COMITE CENTRAL
Art. 13- 0Comitl! Central assegura a orientacao

da actividade geral do Movimento, no quadro das
decisoes do Congresso do MPLA, no seu pertodo
entre dois Congressos.

a) 0 Comlte Central elege no seu seio urn
Bureau Politico, que 6 seu orglo executive, do qual
faz parte obrigatoriamente 0 Presidente.

Y - DO CONGRESSO
Art. 10- 0 Congresso e 0 orgao supremo do

MPLA, funciona ao escalao Nacao e reune, ordina
riamente, de 4 em 4 anos. 0 Congresso compoe-se de :

a) delegados eleitos pelas Assembleias Regionais,
Zonais, de Sector ou Lugar.

b) delegados das organizacoes de massas ligadas
ao MPLA.

c) todos os membros do Comite Central, no gozo
dos seus direitos.

d) membros do Comite Central que, por uma
razao ou outra, estejam privados do exercicio das
suas tuncoes.

Art. 11- Compete ao Congresso:
a) apreciar, discutir, emendar e aprovar os rela

t6rios do Comite Central.
b) estabelecer, rever e modificar 0 Programa,

os Estatutos e a linha politica do MPLA...
c) eleger 0 Comite Central e 0 Presidente.
d) instituir urn sistema de controle a todos

os nfveis e escaloes da organizacao,
Art. 12- A convocacao do Congresso e da com

petencia do Comite Central, que pode convocar Con
gressos Extraordinarios, sempre que julgar necessario.



Art. 16- 0 Bureau Polftico e 0 orgao executivo
do Comite Central, constituido por 10 membros, in
cluindo 0 Presidente.

Art. 17- Compete ao Bureau Politico:
a) assegurar a coordenacao das funcoes de todos

os Departamentos e orgaos do Movimento.
b) ser 0 responsavel pela centralizacao e pela

distribuicao no interior e para 0 exterior da organiza
~o do Movimento, de toda a correspondencia de ou
para 0 Movimento.

VII - DO BUREAU POLiTICO

b) nenhum membro do Cornite Central pode ser
afastado das suas funcoes sem decisao fundamentada
e democratica da maioria absoluta de 2/3 dos mem
bros do Comite Central.

c) 0 Comite Central e formado por 41 membros
efectivos e 10 membros suplentes.

d) toda a vaga aberta no Comite Central deve ser
preenchida pelos candidatos suplentes, eleitos pelo
Congresso, competindo ao Comite Central decidir por
maioria absoluta qual 0 membro suplente devera
preencher a vaga existente.

e) os membros suplentes do Comite Central par
ticipam nas reunioes deste, mas apenas com voto
consultivo.

Art. 14- Compete ao Comite Central:
a) zelar pelo cumprimento da linha politica, das

leis e dos orcamentos do Movimento, e da conducao
da guerra.

b) nomear Comissoes Directivas de Frente ou
Regiao.

Art. 15- 0 Comite Central reune-se ordina
riamente de 6 em 6 meses.
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Art 22 - 0Conselho Supremo de Defesa e constl
tuido por :

VOl - DO CONSELHO SUPREMO DE DEFESA

c) guardar os arquivos centrais do Movimento.
d) propor a reuniao do Comite Central, sempre

que as exigencias da actividade 0 exigirem.
e) convocar a reuniao das Comissoes Directivas

de Frente ou de Regiao, dos Departamentos ou Ser
vices, sempre que julgar necessario,

f) ratificar a orientacao estrategica definida pelo
Conselho Supremo de Defesa.

Art. 18 - Cada membro do Bureau Politico exerce
a fun~ao de coordenacao de urn Departamento ou
orgao do Movimento.

Art. 19- A Secretaria do Bureau Politico e orien
tada por urn seu membro, que sera 0 Secretario Adm
nistrativo do Bureau Politico.

a) A Secretaria tera unica e simplesmente fun
coes administrativas,

Art. 20 - Compete ao Secreta rio :
a) dar curnprimento ao contido na alinea b) do

Art. 17.
b) ser 0 responsavel pelos Arquivos Centrals

do Movimento.
c) elaborar as aetas das reunioes do Bureau Po

Iltico,
d) manter permanentemente informados os mem

bros do Comite Central,
Art. 21 - 0 Bureau Politico reune-se ordina

riamente urna vez por mes.
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Art. 26- Os Departamentos sao:
1. Educacao e Cultura
2. Quadros
3. Informacao e Propaganda
4. Relacoes Exteriores
5. Seguranca
6. Reconstrucao Nacional

X DOS DEPARTAMENTOS

Art. 24- As Comissoes Directivas de Frente ou
Regiao silo compostas, no minimo de 5 membros todos
pertencentes ao Comito Central, e 2 delegados do
Estado -Maior ou Regiao.

Art. 25- Compete as Comiss5es Directivas de
Frente ou Regiao coordenar e executar todas as acti
vidades do Movimento, a nivel de Frente ou de
Regiao, tracadas pelo Bureau Politico.

IX DAS COMISSOES DIRECTIVAS

a) 0 Presidente do Movimento.
b) dois membros do Comite Central.
c) 0 Chefe do Estado - Maior Geral.
d) 0 Comissario Politico do Estado - Maior Geral.
e) dois delegados das F.A.P.L.A..
Art. 23- Silo fun(;oes do Conselho Supremo de

Defesa:
a) estruturar as F.A.P.L.A. no seu periodo de

organizacao.
b) elaborar a estrategia militar.
c) planificar as actividades militares.
d) coordenar as actividades das organizacoes

clandestinas no interior.
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Art. 27- 0 Presidente do MPLA e urn membro do
Comite Central e do Bureau Politico eleito pelo Con
gresso.

Art. 28- 0 Presidente do MPLA :
a) representa 0MPLAnos pIanos politico, militar

e juridico e no plano nacional e internacional.
b) faz observar na actividade geral do Movi

mento 0 curnprimento das leis, dos principios e das
resolucces do l\1PLA.

c) coordena as actividades do Bureau Politico.
d) preside as reuniees do Comite Central e do

Bureau Politico.
e) tern direito de voto de desempate na tomada

de decisoes do Comite Central, do Bureau Politico e
do Conselho Supremo de Defesa.

f) e 0 porta-voz ordinario do MPLA e 0 repre
sentante natural do Comite Central.

Unico - Em caso de impedimento definitivo deste,
o Comite Central convoca urn Congresso Extraordi-

XI DA PRESIDENCIA

7. Sande
8. Orientacao PoHtica
9. Financas
10. Assuntos Sociais
11. Organizacao de Massas
a) Cada urn dos Departamentos do MPLA tera

o seu Regulamento Interno, cujo projecto e elaborado
pelo Bureau Politico e aprovado e transformado em
Lei pelo Comite Central.

b) Cada Departamento devera ter uma contabi
lidade leglvel, baseada em documentos devidamente
ordenados e arquivados.
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Art. 30 - A estrutura do MPLA assenta nos se-
guintes escaloes por ordem hierarquica :

a) escalao Nacao
b) escalao Regiao
c) escalao Zona
d) escalao Sector
e) escalao Lugar
Art. 31 - A Assembleia e 0 orgao superior em

qualquer escalao do Movimento. Ela e constituida pe
los representantes de todas as organizacoes que se
encontram no referido escalao.

Art. 32 - Ao nivel dos escaloes Regiao, Zona,
Sector e Lugar 0 organismo executivo e 0 Comite
de Accao que e eleito por 2 anos pela Assembleia do
referido escalao.

Art. 33 - 0 Grupo e a organizacao de base do
MPLA e nao pode ser constituido por menos de 3
membros. Ha grupos de fazenda, de oficina, de esco
la, de sanzala, de reparticao, etc..

Art. 34 - Os responsaveis dos grupos sao eleitos
por 2 anos pela respectiva Assembleia.

Os organismos constituidos ao nivel dos referidos
escaloes - Comites de Acc:;ao e responsaveis - tern
os deveres gerais seguintes :

XII DOS ORGANISM OS DO M. P. L. A.
NOS DIVERSOS ESCALOES

nario, no prazo de 90 dias a contar do impedimento,
exclusivamente para a eleicao do Presidente.

Art. 29 - Na ausencia do Presidente compete ao
Bureau Politico resolver entre os seus membros aquele
que assumira a Presidencia interinamente.
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XIII DAS ORGANIZA~OES DE MASSAS
Art. 35 - 0 MPLA devera estimular as organiza

c;oes de massas, como a organizacao feminina, de ju
ventude, organizacao sindical, organizacoes despor
tivas, etc., dentro das quais os membros do MPLA
zeiem peia aplicacao da orientacao politica do Movi
mento. Em circunstancias especiais, reiacionadas com

a) conhecer profundamente os deveres das mas
sas populares entre as quais trabalham. Tomar iniciati
vas de caracter politico dentro da sua esfera de accao.

b) apJicar as decisoes dos organismos superiores
do Movimento e assegurar 0 cumprimento das suas
proprias decisoes,

c) aprovar a adesao dos membros, propostos se
gundo as condicoes estabelecidas nestes Estatutos;
desenvoiver 0 espirito criador das massas, dinamizar
a combatividade dos militantes e desenvoiver a cons
ciencia nacionai do Povo Angoiano.

d) desenvolver a pratica da critica e da auto
-critica e, tomar na devida consideracao as opinioes
dos membros do Movimento.

e) combater 0 tribaiismo, 0 regionaJismo, 0 ra
cismo e todas as taras que constituam obstaculo ao
desenvoivimento da iuta.

f) incentivar a adesao dos angoianos nas fileiras
do MPLA.

g) observar constantemente a vigilancia, impe
dindo a infiltracao de agentes do inimigo nas fileiras
do MPLA.

h) organizar a ajuda financeira e econ6mica nas
massas popuiares do Movimento.

i) reunir com reguiaridade, discutir e levar a
pratica da orientacao gerai do Movimento, e manter
-se estreitamente Jigado as massas,



Art. 41 - Os fundos do MPLA provem essencial
mente das cotizacoes e contribui¢es dos seus mem-

xv DAS FINAN~S

XIV DA DISCIPLINA DO M. P. L. A.
Art. 36 - A discipJina do MPLA e igual para to

dos os membros do Movimento, seja qual for a fun~ao
que desempenha ou 0 organismo a que pertencam, e
ela baseia-se na aceitacao consciente da orientacao
politica, do Programa e dos Estatutos da Organizacao.

Art. 37 - Serao louvados os elementos do MPLA
que se distinguem por feitos her6icos ou outros capa
zes de contribuir para 0 prestlgio do Movimento e
progresso da luta de Jlbertacao nacional.

Art. 38 - Estiio sujeitos a sancees os membros
do MPLA que tenham urn comportamento indigno ou
que de qualquer modo desrespeitem as normas esta
belecidas na vida do Movimento ou dos organismos
a que pertencem, que desrespeitem as decisOes dos
organismos superiores ou daqueles a que pertencem,
dos Estatutos, 0 Programa ou as disposicoes regula
mentares.

Art. 39 - As san¢es sao aplicadas segundo as
responsabilidades dos.membros e a gravidade da falta
cometida. Sao apJicadas com espirito de fraternidade
e de [ustica, com 0 fim de recuperar 0 membro em
falta e reforcar a unidade e a disciplina do Movimento.

Art. 40 - Os louvores e as sancees serao esta
belecidas no Regulamento Geral Interno.

as necessidades do desenvolvimento da luta 0 Bureau
Politico deve procurar orientar a actividade dessas
organlzaeoes,
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XVIII - DAS INSiGNIAS
Art. 46 - A bandeira do MPLA e urn rectangulo

de pane dividido ao meio no sentido do comprimento
das duas faixas horizontals, sendo a superior de cor

XVII - DAS MODIFICA~OES E DISSOLUC;AO
Art. 44 - S6 0 Congresso do MPLA pode modifi

car os presentes Estatutos.
Art. 45 - No decorrer de todas as fases do desen

volvimento da Hist6ria de Angola, 0 MPLApropoe de
senvolver urna accao patri6tica tendo por objectives
constantes a defesa dos direitos das massas cam
ponesas e trabalhadoras, 0 bem-estar e a felicidade
do Povo Angolano.

S6 a maioria absoluta de 4/5 (quatro quintos) dos
seus membros delegados a urn Congresso proem
decidir a dissolucao do MPLA e a sorte reservada aos
seus bens e valores.

Art. 43 - As omissoes do presente Estatuto sao
resolvidos por ordem de competencia :

a) Pelo Regulamento Geral Interno ou pelo Co
mite Central. 0 Regulamento Geral Interno e elabo
rado pelo Comite Central e posto em vigor proviso
riamente, ate a aprovacao pelo Congresso.

XVI DAS OMISSOES

bros, de donativos, e do produto da venda dos mate
riais que edite ou produza.

Art. 42 - A administracao dos fundos do MPLA
compete ao Bureau Politico atraves do seu Departa
mento de Financas.
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Raio da estrela 20 cm
a) E 0 seguinte 0 significado das cores da ban

deira:
Vermelho - rubro - 0 sangue derramado pelos

angolanos durante a opressao colonial e a luta da
libertacao nacional.

Preta - 0 continente africano.
Amarelo - vivo - as riquezas do nosso pais.
b) Cada urna das pontas da estrela significa :
-unidade
-liberdade
- [ustica
- democracia
-progresso
c) 0 emblema do MPLA e urn oval de fundo

branco, tendo desenhado ao centro um mapa de An
gola de cor verde, do qual sobressai urna mao negra
empunhando urn faixo vermelho com aste amarela.

Entre linhas concentricas de cor amarela ouro
orlando a oval estao inscritas as palavras: MOVI
MENTOPOPULARDE LmERTACAODE ANGOLA
MPLA

vermelha-rubro e a inferior de cor preta. Ao centro
tem urna estrela de cinco pontas de cor amarela-vivo,
tres das quais sobre a faixa vermelha e duas sobre a
faixa preta. As dimensoes da bandeira' sao as se
guintes:
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120 em
80 em
40 cm

Comprimento
Largura
Largura de cada faixa ...
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Art. 3 - Sao nomeados pelo Comite Central CO
MISSOESDE CONTROLEconstituidas por 3 dos seus
membros, que funcionam no escalao Regiao ou Frente.

As Comissoes de Controle tern as seguintes atri
buicoes :

- Exercer 0 controle politico, financeiro e admnis
trativo de toda a organizacao.

- Dar 0 seu parecer as Reunioes de Militantes
Activos sobre as irregularidades que, por estes orgaos,
lhe forem transmitidas.

- Decidir sobre 0 escalao ao nivel do qual as
COMISSOESDE lNQUERITO sendo instituidas e as
COMlSSOESDISCIPLlNARESpoderiio sancionar, de
acordo com a Lei de Disciplina e 0 Regulamento Ge
ral Interno.

- Informar 0 Bureau Politico logo que surjam
irregularidades e das conclusoes a que chegar.

I DA COMISSAO DE CONTROLE

Art. 1 - 0 sistema de controle do MPLA baseia
-se no centralismo democratico, que se traduz no prin
cipio estabelecido durante 0 Movimento de Reajusta
mento, «as massas sao 0 ponto de partida e de chega
da de todos os actos e de estrutura da organiz'1<;clo».

Art. 2 - A expressiio desta base dialectica entre
base e topo esta na interdependencia de estrutura dos
Militantes Activos e da Comissao de Controle no
exercicio do controle.

Adenda
do Sistema de Control.



II - DOS MILITANnS ACTIYOI
Art. 5 - Pode ser Militante Activo todo 0 mili

tante do MPLA que aceite e cumpra fielmente os prin
cfpios do Movimento de Reajustamento aliando de
forma criadora a teoria l prAtica revolucionAria.

Os Militantes Activos sAo livremente eleitos em
Assembleias de Militantes de qualquer escalao,

Os Militantes Activos reunem-se periodicamente a
nfvel dos diferentes escaIOes:

a) Nos escalOes Lugar, Zona funcionam as
ReuniOes de Militantes Activos.

b) Nos escalOes RegUlo ou Frente, NaC80 fun
cionam as Assembleias de Militantes Activos.

SAo atribui!:Oes das ReuniOes de Militantes Acti
vos e das Assembleias de Militantes Activos :

a) Exercer 0 controle polftico e administrativo
de toda a organiza!;!o a nlvel do seu escaUlo.

b) Apreciar, julgar e sancionar as irregulari
dades que Ihe forem comunicadas pelos Militantes
Activos.

c) Informar a Comissao de Controle do seu pare
cer e receber desta as devidas directrizes.
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,Camaracla Presidente
AGOSTINHO NETO


