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Actualmente, os colonialistas portugue
ses, os imperialistas e os seus agentes sao
os maiores inimigos do povo angolano. Eles
utili sam todos os meios para manter a sobe
rania portuguesa em Angola e continuar a
oprimir e explorar 0 povo angolano- a vio
lencia', 0 assassinato, 0 maquiavelismo, a re
pressao militar, 0 poder politico e economico.
o obscurantismo.

Para combater 0 colonialismo portuques
e 0 imperialismo, pela independencia com
pleta, pela democracia nacional, pela liber
tac;ao total do povo angolano, 0 Movimiento
popular de libertacao de Angola (MPLA)
establece 0 seu programa.



o MPLA luta pela realizacao do pr~
grama minimo seguinte:

Cria<;iiourgente de uma Frente Angolana
de Libertacao que agrupe numa larga uniiio
todos os partidos politicos, todas as organi
zacoes populares, todas as forcas armadas,
todas as personalidades eminentes do .pais,
todas as orqanizacoes religiosas, todas as
minorias nacionais ou etnicas de Angola, to
das as camadas sociais Africanas, todos os
Angolanos residentes no estranqeiro, sem
distincao de tendencias politicas, de condi
coes economicas, de sexo ou idade, a fim de
realizar os objectivos seguintes:

a) Continuar a luta POR TODOS OS
MEIOS, para liquidacao da dominacao colo
nial em Angola, de todos os vestigios de colo
nialismo oude imperialismo, pelaindependen
cia imediata e completa da patria angolana.

b) Defender constante e essencialmente
os interesses das massas camponesas e traba
lhadoras, os dois grupos mais importantes
do pais, constituindo no conjunto, a quase
totalidade da populacao de Angola.

c) Aliar-se a todas as forcas progressis
tas do mundo e conquistar a simpatia e 0
apoio de todos os povos a causa da liberta
cao do povo angolano.
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a) Liquidacao em Angola, e Par Todos
as Meios, da dominacao colonial portugue
sa e de todos os vestigios do colonialismo e
do imperialismo.

b) Luta em comum com tcdas as forcas
patrioticas angolanas, num vasto movimento
popular, corn vista it tomada do poder pelo
povo angolano e it instauracao de urn regime
republicano e democratico, com base na in
dependencia total.

c) Abolicao de todos os privileqios con
cedidos pelo regime colonial aos portugueses
e a outros estrangeiros.

d) A Soberania do Estado angolano per
tencera inteira e unicamente ao povo ango
lano, sem destincao de etnia, de classe, de
sexo, de idade, de tendencias politicas, de
crencas religiosas ou de conviccoes filosc
ficas.

e) A Nacao angolana tera 0 direito sa
grado de dispor de si mesma, tanto no plano
politico, economico, diplomatico, militar e
cultural como noutro qualquer plano.

1. INDEPENDENCIA IMEDIATA E
COMPLETA

II - PROGRAMA MAIOR

o MPLA luta pela realizacao do si
guinte Programa Maior:



2. UNIDADE DA NACAO
a) Garantir a igualdade de todas as etnias

de Angola, reforcar a uniao e a entreajuda
fraternal.

b) Opor-se resolutamente a toda a ten
tativa de divisao do povo angolano.

c) Criar uma situacao permitindo 0 re
gresso ao pais de eentenas de milhares de
angolanos que foram obrigados a exilar-se
por causa do regime colonial.

d) As reqioes onde as minorias nacionais
vivem em agrupamentos densos e tern um
earaeter individualizado, podem ser autcno
mas.

f) Revisao da posicao de Angola em to
dos os tratados, aeordos e aliancas em que
Portugal tenha eomprometido 0 pais, sem 0
livre eonsentimento do povo angolano.

g) Uniao popular a fim de liquidar toda
a tentativa de aqressao imperialista e todos
os aetos de manobras que visem lesar
a independencia, a soberania a unidade e a
integridade territorial de Angola.

h) Estabelecimento da paz em An
gola, pela instauracao de um regime de
justica social, e it base do reeonheeimento
pelos outros paises, da independencia da
soberania e da integridade territorial de
Angola.



4

a) Solidariedade total com todos os povos
Africanos lutando pela sua independencia
oompleta e em particular com os povos e mo
vimentos politicos em luta contra 0 colonia
lismo portuques.

b) Contribuicao para a unidade de todos
os povos do continente africano baseada no
respeito da liberdade, da dignidade e do di
reito ao progresso politico, economico e so
cial de cada urn destes povos.

c) Uniao dos povos africanos determina
da pela vontade popular livremente expressa
e por meios dernocraticos e pacificos.

e) Cada minoria nacional ou etnia tera
o direito de utilizar a sua lingua, de criar
uma escrita propria e conservar ou renovar
o seu patrimonio cultural.

f) No interesse de toda a nacao ango
lana, suscitar e desenvolver a solidariedade
econornica e social, assim como relacces nor
mais-nos planos economico, social e cultu
ral-entre todas as reqioes autonomas e todas
as minorias nacionais ou etnias de Angola.

g) Garantir a liberdade de circulacao
de todos os cidadaos angolanos atraves do
territorio nacional,

3. UNIDADE AFRICANA



a) Regime rep ubi i can 0, d e m o
era tic 0 e I a i cop a r a An 9 0 1a.

b) Garantia da liberdade de expressao,
de consciencia, de culto; da liberdade de im
prensa, de reuniao, de associacao, de resi
dencia, de correspondencia etc. para todo
o povo angolano.

c) Todo cidadao Angolano-sem distin
c;:iiode nacionalidade ou de etnia, de sexo,
de categoria social, de nivel cultural, de pro
fissao, de condicao economica, de crenca re
ligiosa ou conviccao filosofica+qozara do
direito de eleicao a partir dos dezoito anos
e do direito de elegibilidade a partir dos
vinte e urn anos.

d) Regime eleitoral baseado no sufraqio
universal, igual, directo e secreto.

e) A Assembleia do povo de Angola sera
o 6rgiio supremo do poder legislativo do
Estado.

4. REGIME DEMOCRATICO

d) Oposicao a toda a tentativa de ane
xacao ou de opressao de qualquer povo,

e) No processus para a unidade dos po
vos africanos. defesa das conquistas politicas,
econ6micas, sociais e culturais das classes
trabalhadoras e camponesas de cada pais.
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f) A Assembleia do povo de Angola said
de eleicoes gerais livres. Nas eleicoes gerais
livres. os partidos politicos legais poderao
apresentar os seus candidates numa lista
comum ou separadamente.

g) A Assembleia do povo de Angola ela
borara a primeira Constituicao da Republica
de Angola.

h) Todos os membros da Assembleia do
povo de Angola g-ozariiode imunidade par
lamentar.

i) A Assembleia do povo de Angola de
siqnara um Governo de coalisao que referee
efectivamente a uniao entre as minorias na
cionais ou etnias. as diferentes reqioes do
pais, as diferentes camadas sociais e os di
ferentes partidos politicos, e que exprima
realmente a vontade da nacao em favor da
liberdade e do progresso de Angola e contra
a subordinacao politica ou cultural do pais a
interesses estrangeiros.

j) 0 Governo da Republica de Angola
sera 0 orqao supremo do poder executivo do
Estado,

k) 0 Governo da Republica de Angola
recebera 0 seu poder da Assemb1eia do povo
de Angola e respondera pela sua politica
diante desta Assemb1eia.

1) Cada reqiao aut6noma tera 0 direito
de adoptar disposicoes regionais adaptadas



a) Desenvolvimento por etapas e plani
ficacao da economia de Angola.

b) Transformacao de Angola Dum pais
econ6micamente independente, industrial,
moderno, prospero e forte.

c) Desenvolvimento da agricultura vi
sando essencialmente a liquidacao da mo
nocultura, 0 aumento progressivo da produc
tividade agricola e da mecanizacao
progressiva do trabalho no campo.

d) Criacao e desenvolvimento progres
sivo de empresas comerciais e industriais do
Estado, de cooperativas de compra e venda.
de cooperativas de producao. Criacao pro
gressiva de industrias pesadas e de industrias
ligeiras para producao de artigos de con
sumo corrente do povo.

5. RECONSTRUCAO ECONOMICA E
DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO

as suas particularidades, mas que nao estejam
em contradicao com a leqislacao geral de
Angola.

m) Africanizacao dos quadros em todo 0
aparelho administrativo do pais.

n) Garantia de proteccao da pessoa de
todos os estrangeiros que respeitem as leis
em vigor no pais, de acordo com a Decla
racao Universal dos Direitos do Homem.
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e) Exploracao pelo Estado dos recursos
enerqeticos do pais.

f) Abolicao dos privileqios atribuidos
pelo regime colonial ~s empresas estran
geiras.

g) Restauracao e desenvolvimento das
industrias tradicionais Africanas.

h) Desenvolvimento dos meios de cornu
nicacao e de transporte.

i) Proteccao da industria e do comercio
privados.

j) Encorajamento da industria e do co
mercio privados uteis a economia do Estado
e a vida do povo. "

k) As empresas exploradas pelos estran
geiros terao de se conformal' com as novas
leis em vigor em Angola.

1) Proteccao das empresas econ6micas
exploradas por estrangeiros uteis a vida, ao
progresso e ao reforco da independencia real
do povo angolano.

m) Desenvolvimento intensive das rela
coes economicas entre as cidades e 0 campo
no sentido de urn melhoramento das condi
coes de vida no campo e da elevacao do nivel
de vida das populacoes camponesas.

n) Aplicacao e£ectivaduma politica tendo
em conta ao mesmo tempo os interesses dos
empregados e dos patroes.
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a) Aplicacao de uma reforma agrana,
tendente a fazer desaparecer todas as injus
ticas, a liquidar 0 monop6lio privado da pro
ducao dos produtos de consumo agricola, e
realizacao do principio: a terra pertence aos
que a trabalham.

b) Nacionalizacao das terras dos adver
sarios do movimento popular pela indepen
dencia imegjgti;l e completa de Angola, dos

0) Criacao de urn Banco do Estado e de
uma moeda nacional. Evitar a inflaccao e
estabilizar a moeda.

p) No interesse de todo 0 povo, controle
pelo Estado, de todo 0 comercio exterior de
Angola.

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

r) Abolicao do sistema fiscal instituido
pelos colonialistas portugueses e criacao de
urn novo sistema fiscal justo, racional e sim
ples.

s) Ajustamento e estabilizacao dos pre
cos.

t) Luta contra a especulacao.

6. REFORMA AGRARIA



a) Proteccao pelo Estado dos direitos dos
trabalhadores, dos camponeses e de todas
as camadas sociais que defendem activa
mente a independencia de Angola, a sobe
rania e a unidade do povo angolano e a
integridade territorial do pais.

b) Abolicao imediata do regime de tra
balho forcado.

10

I.vCIO LARA

7. POLITICA SOCIAL DE JUSTI<;A
E DE PROGRESSO

traidores e dos inimigos dec1aradosdo Estado
Angolano, independente e dernocratico.

c) Definicao dos limites da extensao da
propriedade privada rural, tendo em conta
a situacao aqraria de cada localidade.

d) Apes a revisao dos titulos de posse
das terras, compra pelo Estado, a precos jus
tos, das terms ultrapassando os limites esta
belecidos pela lei.

e) Distribuicao das terms aos campone
ses sern terra e aqueles que a nao possuem
em extensao suficiente.

f) Os beneficiaries das terras legalmente
distribuidas nada terao a pagar nem aos ex
propriados. nem ao Estado.

g) Salvaguarda des direitos conquistados
pelos camponeses no decorrer da luta popu
lar pela independencia de Angola.



c) Respeito pela independencia e£ectiva
dos sindicatos e das organizacces legais dos
trabalhadores.

d) Instituicao do dia de trabalho de oito
horas e aplicacao progressiva de novas leis
sobre a proteccao do trabalhador.

e) Fixacao pelo Estado de urn salario
minima dos trabalhadores e aplicacao rigo
rosa do principio "a trabalho igual, salario
iqual", Abolicao de todas as discriminac6es
de sexo, idade e origem etnica.

£) Proteccao das igrejas, dos lugares e
objectos de culto, das instituicoes religiosas
legalmente reconhecidas.

g) Iqualdade total dos direitos sem dis
tincao de sexo em todos os planes. politico,
economico e cultural. As mulheres terao ri
gorosamente os mesmos direitos que os ho
mens.

h) Assistencia do Estado a mulher gra
vida e a infancia.

i) Aplicacao da assistencia social. Assis
tencia a todos os cidadaos angolanos despro
vidos de recursos e vitimas de doencas. ou
de desemprego involuntario, ou tenham atin
gido a velhice, ou estejam invalidos,

j) Liquidacao progressiva do desemprego.
Garantia de trabalho aos operarios, ernpre
gados, funcionarios e aos jovens que acabem
os seus estudos,

11



12

a) Liquidacao da cultura e da educacao
colonialistas e imperialistas. Reforma do en
sino em vigor. Desenvolvimento da instrucao,
da cultura e da educacao ao service da li
berdade e do progresso pacifico do povo
angolano.

b) Combate vigoroso e rapido contra 0
analfabetismo em todo 0 pais.

c) A instrucao publica sera da compe
tencia do Estado e estara sob sua orientacao
directa.

d) Obrigacao e gratuitidade efectiva e
proqressiva da instrucao primaria.

e) Desenvolvimento do ensino secundario
e do ensino tecnico e profissional. Criacao
do ensino superior.

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

8. DESENVOLVIMENTO DA INSTRU<;AO.
DA CULTURA E DA EDUCA<;AO

k) Assistencia privilegiada a todos os ci
dadaos invalidos em consequencia da sua
participacao activa no combate pela inde
pendencia de Angola. Assistencia a familia
dos que pela patria angolana tombarem.



a) Criacao de um exercito de defesa na
donal, com efectivos suficientes, intimamente
ligado ao povo, e comandado completamente
por cidadaos angolanos.

b) Armar, equipar e treinar imediata
mente e devidamente ° exercito e unificar a
instrucao. Estabelecer relacoes dernocraticas
entre oficiais e soldados. Consolidar a disci
plina. No seio do exercito, desenvolver e for
tificar uma consciencia nacional e combater
todas as tendencias ao regionalismo.

9. DEFESA NACIONAL

g) Impulso e desenvolvimento das cien
cias, das tecnicas, das letras e das artes.

h) Instituicao no campo dos meios efi
cazes e suficientes para assistencia medica
e sanitaria das populacoes camponesas. De
senvolvimento equilibrado, a escala nacional,
dos services de assistencia medica e sani
taria.

i) Liquidacao da prostituicao e do
alcoolismo.

j) Estimulacao e apoio as actividades
progressivas da juventude.

k) Encorajamento e proteccao, em todo
o pais, da cultura fisica.
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a) Estabelecimento e manutencao de rela
coes diplomaticas com todos os paises do
mundo, a base dos principios seguintes:
respeito mutuo da soberania nacional e da
integridade territorial, nao aqressao, nao in
gerencia nas questoes internas, igualdade e
reciprocidade de vantagens, coexistencia pa
cifica.

b) Respeito dos principios da Carta das
Nacoes Unidas.

c) Nao adesao a urn bloco militar.
d) Relacoes especiais de boa vizinhanca

com as nacoes limitrofes de Angola.
e) Proteccao dos anqolanos' residindo no

estrangeiro.

10. POLITICA EXTERNA INDEPENDENTE
E PACIFICA

c) Interdicao de bases militares estran
geiras sobre 0 territorio nacional.
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CORO Sob a Bandeira do MPLA
Nossa luta contra a opressao
COM AS ARMAS triunfara
N6s fazemos a REVOLUc;:AO

III Do teu solo ora regenerado
Pelo sangue martir dos teus filhos
Brotara, oh Patria querida
Urn novo mundo, uma nova vida

CORO Sob a bandeira do MPLA
Nossa luta contra a opressao
PARA 0 POVO triunfara
N6s fazemos a revolucao

CORO Decididos, unidos marchamos
Alto 0 facho levado aceso
MPLA, VITORIA OU MORTE
Pelo povo todos ao ataque

II Na manha do quatro de Fevereiro
Os herois quebraram as algemas
Para veneer 0 colonialismo
E eriar uma Angola renovada

I Com 0 povo heroico e generoso
No combate pela Independencia
Nossa voz por Angola ecoa
E faz recuar a tirania

HINO DO MPLA
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3 a 10 de Janeiro de 1964.

A CONFERENCIA DE OUADROS REAFIR
MOU A DETERMINA<;AO DO MOVI
MENTO DE LUTAR POR TODOS OS
MEIOS, CONTRA 0 TRIBALISMO OU 0
REGIONALISMO, CONTRA A INTOLE
RANCIA RACIAL OU RELIGIOSA.

A orqanizacao no interior do pais e a unica
via para 0 referee e 0 triunfo da politica do
MPLA, 0 que equivale dizer, do nacionalismo
anqolano mais genuine e proqressista.

(Da Conferencia de Ouadros do
MPLA realizada de 3 a lOde Janeiro de
1964)



Edi~aodo
Movimiento popular de Liberta~!o de Angola

MPLA

1966
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