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o presidente do MPLA, e Comandante em Chefe das FAPlA,

.Ass. Agostinho Neto

A Vit6ria e certa.Cumpra-se.

Todos os militantes do MPLA devem, no entanto, manter-se
nos seus postos e redobrar a vigil~ncia para que qualquer acto
de provocacao nao possa por em causa as conquistas que 0
nosso povo realizou durante a guerra de liberta~ao nacional.

A partir desta data sera considerado illcito qualquer acto de
recurso a forca que nao seja determinado pelas autoridades compe
tentes, com vista a impedir a violencia interna ou a agressao •
externa.

«A todas as unidades das For~as Armadas Populares de
Liberta~ao de Angola (FAPLA), a todas as brigadas de defensores
do povo do MPLA, a todos os milltantes do MPLA, em nome do
Comita Central do «Bureau» Politico do MPLA, do Consalho
Supremo de Defesa, Estado Maior General das For~as Armadas
de Liberta~ao de Angola: Em conformidade com 0 artigo sexto,
do Acordo entre 0 Estado Portugues e os Movimentos de Liberta
~ao de Angola, de 15 de Janeiro de 1975, declare 0 cessar-fogo
geral das torcas militares e militarizadas do MPLA em todo 0
territ6rio de Angola.

DE LlBERTACAO DE ANGOLA

DO COMANDANTE-CHEFE
ARMADAS POPULARES

COMUNICADO

DAS FORCAS

.'

DECLARA~AO
DE CESSAR·FOGO
EM TODO 0 TERRITORIO

~\~# B.P.N.M. .:- _.
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3,0 - Igualmenteas tres organizat;(oespoliticas angolanasmanifes
tam veementementea sua decisjio de perantea deterioracaoda economia
do Pals exigir do Governo Portugues a adopt;(aode medidas urgentes
e eficazes,de acordo com os rnovimentosde Iiberta9ao.que salvaguar
dem os interesses sociais das massas trabalhadoras,estimulem 0 de
senvolvimento econ6mico do territ6rio e 0 processo de reconstru~ao
nacicnel».

2,- - Os tras movimentos de liberta~aocomprometem-sea edificar
a Nar;aoangolanasobre basesjustas e dernocraticas.elfminandopor isso
todas as formas de discrlmlnecjioQtnica,social, religiosaou de qualquer
outro tipo;

1,0 - Reafirmama sua determlnacaode salvaguardara inteqridade
territorial de Angola ( ...}: neste contexto Cabindae parte integrante e
inalienaveldo territcrio angolano;

«A FrenteNacionalde Libertacaode Angola (FNLA), 0 Movimento
Popularde LibertecaodeAngola (MPLA) e a UniaoNacionalpara a Inde
pendsnclaTotal de Angola (UNITA), reunidos na cidade de Momba~a,
naRepublicado Quenia, no dia 3 de Janeirode 1975,depoisde analisarem
a situacao politica que decorreem Angola nesta fase da descolonlzacao:
tendo em vista que no pr6ximo dia 10 se realizaem Portugal a cimeira
com 0 Governo Portuques, para a formacao do Governo de Transicao
que conduzirait independencianacional,acordaramna seguintedeclara~ao
comum:

1- DECLARACAO DE PRINCIPIOS

~

AIIINADUS NU UUENIA

TEXTOS
DOS ACORDOS

flB,P,N.M. _
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5.0 - Nao se intrometer nos assuntos internos de cada um dos movi
mentos signatllrias do presente acordo.

4.°_ Cooperar em termos comuns para a soluoao dos problemas das
populaC~oes.

3.° - Defender constantemente os interesses do povo angolano, em
espeCial das suas camadas mais exploradas, lutando em comum pela ex
tirpar;;ao de todos os vestigios do colonialismo.

..
As duas partes concordam ;gualmente em fazer um apelo a lmprensa

e aos jornalistas para que nao lancem qualquer tipo de campanha suscepti
vel de comprometer 0 espirito do acordo.

2.° - Criar um clima favoravel a colaboracdo estreita entre os dois
movimentos, da base ao topo, em todos os sectores, e ao respeito rnutuo
entre eles.

1.0- P~r termo a toda a especie de hostiJidade e de propaganda
hostil que dificultem a colaborar;;aofranca e sincera entre 0 MPLA e a
FNLA;

Preocupados com 0 agravamento das condir;;oesecon6micas e socials
do povo angolano e a situar;;aoecon6mica do Pais, os dois movimentos
concordam em :

Reconhecendo que 8 lntromiasao de interesses estranqeiros na vida
politica nacional e a exist€mcia de uma reaccao interna em Angola sao
uma ameaca a independencia e ao desenvolvimento harm6nico da socie
dade angolana;

Tendo em conta que a unidade dos movimentos de libertar;;ao de
Angola e um facto primordial na luta contra 0 colonialismo e instrumento
de salvaguarda em consideracao da independencia nacional;

«Durante a reunijio dos tres movimentos de libertar;;aoem MombaQa,
as delegar;;oesdo MPLA e da FNLA, chefiadas pelos seus presidentes,
respectivamente, dr. Agostinho Neto e Holden Roberto, analisaram a actual
situaQao do Pais e assentaram em algumas bases de cooperacao de
forma a nao agravar os problemas que se levantam os dois movimentos
nesta fase de descolonizacao.

II - ACORDO ENTRE A F.N.L.A. E 0 M.P.L.A.

(f)B.P.N.M. _
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Dentro do mesmo espTrito de compreensao e unidade os tres movi
mentos decidiram que a partir desta data se obrigam a cooperar em todos
os dominios, especialrnente no quadro da descolonizacao, defesa e inte
gridade territorial. bem como no d~ reconstrucao naciona!.

Em consequsncia. os tres movimentos de Iiberta9ao declaram-se
desde ja prontos a iniciar, na data prevista, as negocia90es com 0 Governo
Portugues, na cimeira que tera lugar em Portugal.

Finalmente, a FNLA, 0 MPLA e a UNITA exprimem a sua sincera
e fraterna gratidao ao presidente Jomo Kenyatta, ao seu Governo e ao
povo do Qu(mia pela afectuosa hospitalidade de que foram alvo.

A conferencla foi aberta e encerrada por S, Ex,' 0 Presidents Jomo
Kenyatta»,

As tres delega~oes, depois de analisarem os problemas ligados ao
processo de descoloniza~Bo e ao .futuro estado soberano de Angola,
acordaram numa plataforma comum que compreende entre outras as
questoes relacionadas com a forma~ao de um Governo de Transi~ao,
com a situa~ao das Forces Armadas em Angola e COIJ'l a cria9ao e insta-
Ja~aodas futuras institui~oes, . .

111- COMUNICADO FINAL
Reunidas em M~mba~a, palacio presidencial, nos dias 3, 4 e 5 de

Janeiro de 1975, por' especial amabilidade do Governo da Republica do
Quenia, as delega~oes da FNLA, do MPLA e da UNITA, chefiadas peloSo
seus presidentes, fespectivamente, Holden Roberto, dr. Agostinho Neto
e dr, Jonas Savimbi, num clima de mutua compreensao e perfeito enten
dimento encontreram uma plataforma comum com vista as negocia~oes
com 0 Governo Portugues para forma~Bo do Governo de Trahsi~Bo que
conduzira Angola a Independencia.

6.° - Opor-se por todos os meios as manobras da react;ao interna
que visem perpetuar as rela~oes injustas herdadas do colonialismo e assim I

combater contra todas' as manobras que atentem contra a unidade nacio
nal ou visem a constru~ao.do Pais»,

~B.P.N.M. ~ ~ ~ __
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Artigo 4.°- A independencia e soberania plena de Angola serio
solenementeproclamadasem 11 de Novembro de 1975, em Angola, pelo
Presidenteda RepublicaPortuguesaou por representanteseu, expressa
mente designado.

Artigo 3.° - Angola constitui uma entidade unae indivisivel nos seus
limites geograticos e politicos actuais e. neste contexte, Cabinda 6 parte
integrante e inaJienllveldo territ6rio angolano.

Artigo 1.°- 0 Estado Portugues reconhece os Movimentos de
Liberta~aoFrente NacionaJde Liberta~aode Angola (FNLA), Movimento
Popular de Liberta~aode Angola (MPLA) e Uniao Nacional para a lnde
pendsncia Total de Angola (UNITA) como os unicos e legitimes repre
sentantes do povo angolano.

Artigo 2.°- 0 Estado Portugub reatirma solenemente0 reconheci
mento do direito do povo angolano a independencia.

DA INDEPEND:2NCIA DE ANGOLA

CAPITULO I

o Estado Portugues e a Frenta Nacional de Liberta~ao de ~ngola
(FNLA), Movimento Popular de tibertacao de Angola (MPLA) e a Uniao
Nacional para a lndependencia Total de Angola (UNITA), reunidos em
Alvor, no Algarve, de 10 a 15 de Janeiro de 1975, para discutir e firmer
o acesso de Angola a independsncia, acordam no seguinte:

,
J.'

TEXTO DO ACORDO
,"

ENTRE0 ~OVERNO PORTUGU~S

CIMEIBA

~B.~N.M. ~ _
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Artigo 13.0 - Compete eo Alto ComissArio:

Artigo 12.0 - 0 Alto Comissario em Angola e nomeudo e exonerado
pelo Presidente da Republica Portuguesa, perante quem toma posse e
responde politicamente.

Artigo 11.0 - 0 Presidente da Republica e 0 Governo 'PortuguAs sio
durante 0 periodo transit6rio representados em,Angola pelo Alto Comis
",rio, a quem cumpre defender os interesses da Republica Portuguesa.

Do ALTO OOMlSSA.BIO

CAPITULO II

Artigo 10.0- 0 Estado independente de Angola exercera a sua
80berania total e livremente, quer no plano interno quer no plano inter
nacicnal.

Artigo 9.° - Com a conclusao do presente acordo, consideram-se
aministiados para todos os efeitos, os aetos patri6tieos pratieados no .
decurso da ILlt~ de liberta~ao nacional de Angola, que fossern conside
rados puniveis na legisla~o vigente na data em que tiveram lugar.

Artigo 8.°- 0 Estado PortuguAs obriga-se a transferir, progressiva
mente, ate ao termo do periodo transit6rio para os 6rgaos de scberania
8ngolana todos os poderes que detem e exeree em Angola.

Artigo 7.0 - Ap6s 0 cessar-fogo, as for9as armadas da FNLA. MPLA
e cia UNITA ftxar-se-ao.nas regioes e locais corresponclentes a sua implan
~ao actual ate que se electivem as disposi~es especiais previstas no
capitulo 4.· do presente acordo.

Artigo 5.0- 0 poder passa a ser eKercido ate a proclam89io da
lndependencia pelo Alto Comissario e por um Governo de Transi~ao. 0
qual tomara posse em 31 de Janeiro de 1975.

Artigo 6.°- 0 Estado Portugues e os tres Movimentos de liberta~ao
formalizam pelo presente acordo um cessar-fogo geral, jil observado de
de facto pelas respectivas forces armadas em todo 0 territ6rio de Angola.
A partir desta data sera considerado ilieito qualquer acto de recurso it
for~. que nao seja determinada pelas autoridades competentes, com vista
a irnpedir a vicienciii! interna ou a agressao externa.

~B.P.N.M.~~ ~ __
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Arogo 16.°-0 Colegio Presidel ncial poder' sempre que 0 desejem
consultar 0 Alto Comissario sobre a, ssuntos relacionados com a aCy80
governativa.

g) Assinar, proml'Pl~lar e mandar publicar os decretos-leis e os
decretos elaborados pelo Governo de Transic;ao.

\ -
h) Assegurar, em con~unto com 0 Colegio Presidencial a direc~ao

da Comissao Naciolnal de Defesa.. \
i) Dirigir a politica e~telma de Angola durante 0 pericdc transit6rio.

coadjuvado pelo Cchlegio Presidencial.
\ .

~APITULO III

DO GOVEl\lNO DE TKANSIQAO

Artigo 14.°-0 Govemo d~e Transi9ao (I presidido e dirigido pelo
Col6gio Presidencial. .\

.~.rti90 15.0 - 0 Coregio Presid,lencial 6 constituido por tris membros,
um de cada ~~~vimento de Libertac;.ao, Que tern por tarefa principal dirigir
e coordenar 0 Govei.'19de Transi~ao I.

d)

c)

b)

a) Representar 0 Presidente da' Rep6blica po.1uesa. assegurando
e gclrantindo, de pleno acordo com 0 Gov~rno de Transiy80, 0
cumprimento da Lei. I .
SalvaSluardar e garantir a integridade do lerrit6rio angolano em
estreita coopera~o com 0 Governo deJransiY80.

·1
Assegurar 0 cumprimento do presente a ordo e dos Quevenharn
a ser celebrados entre os Movimentos ~e Libertalt80 e 0 Estado
Portugue~. I' (

Garantir e ~'Iinamizar0 processo de descolonizaC;80de Angola..'
e) Ratifiear ~odo\sos actos Que interesse:n ou se refiram ao Estado

Portugu6s. I I

\

f) Assistir is s\8slsoesdo Conselho de Ministros quando entender
conveniente, ,podendo participar nos respectivos trabalhos sem
direito de votb.
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c) Ao MPLA cabe designar os inistros da Informa~o, do Planea
~to e Finanease da Jus iea.

b) A FNLA cabe designaros mi istros do Interior, Sa6dee Assun
tos Sociais e da Agricultura.

8) Ao Presidenteda RepublicaPo· guesa cabe designar os minis
tros da Economia,das Obras P blicas, HabitaC30e Urban.!smo,
e dos Transportes e Comuni . yoes.

Artigo 21.Q - Tendo em conta 0 car cter transit6rio do Governo,
a distribui930 dos Ministerios e feita pelo s guinte modo:

d) Tris secretarias de Estado no Ministerio da Economia,designa
das respectivamente por Secretaria d Col'1l6rcioe· Turismo,
Secretariada Industria e Energiae Secr taria das Pescas.

. I.
Anigo 20.0 - Os ministros do Governo de rrransi~aosao designados

em proporcao igual pela FrenteNacionalde Lib hacao de Angola (FNLA),
pelo Movimento Popular de Libertaceo de A gola (MPLA), pela Uni80
Nacional para a lndependenciaTotal de Angol (UNITA) e palo Presiden
te da RepublicaPcrtuquese.

c) Duas secretarias de Estado no Ministerio do Trabalho e Segu.
ranca Social.

Artigo 17.0- As elibera90esdo Govemo Transit6rio sa6 tomadas
por maioria de dois t r90s, sob a presence rotativa dos membros do
Colegio Presidencial.

I
Artigo 18.0- 0 Go~erno de Transi9io , constituido pelos seguintes

mlnlsterics : Interior, Info~acao, Trabalho e Segura"9a Social, Economia,
Planeamentoe FinanCas,JustiCa, Transportes e Comunic.,~oes,Saude e
Assuntos Sociais, Obras PubIicas, Habita9ao e=: Educa9io e
Cultura, Agricultura e Rec rsos Naturais.

Artigo 19.°- Sao desde ja criadas as segui~s secretarias de
Estado: \ .

a) Duas secretariasde'Estado no Ministerio do Interior.
\

b) Duassecretariasde Estadono Ministerio cia

('),<>._wY B.P.N.M.__ .....,. --:- _
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is
g) Proceder a reorganiza~o judiciaria de Angola.

f) Garantir em cooperacae com 0 Alto Ccmissario a segurany8 das
pessoas e bens.

e) Exercer por Decreta-Lei a funyao legislativa e elaborar 0 decreto,
regulamento e instrucces para a boa eXeCUy80das leis.

d) Preparar e assegurar a realiza9io de eleiyoes gerais para a
Assembleia Constituinte de Angola.

c) Conduzir a porrtica Interna.

b) Superintender no conjunto da Administray80 PUblica assegu
rando 0 seu funcionamento e promovendo 0 acesso dos cidadaos
angolanos a postos de responsabilidade.

a) Zelar e cooperar pela boa conducao do processo de descoloni
za~ao ate it lndependsncia Total.

Artigo 24.0 - Compete ao Governo de Transiy8o:

Artigo 23.0,;,_ 0 Governo de Transi~ao podera criar novos lugares
de secretaries e subsecretarios de Estado respeitando na sua distribui~ao
8 regra da heterogeneidade politica.

c) A UNITA cabe designar um Secretario de Estado para 0 Interior,
um Secretario de Estaoo para ~ Informa~ao e urn Secretario de
Estado das Pescas.

a) A FNLA cabe'designar um Secretario de Estado para a Informa
~ao, urn Secretario de Estado para 0 Trabalho e Seguran~ Social
e um Secretario de Estado de Comercio e Turismo.

~
b) Ao MPLA cabe designar um Secretario de Estado para 0 Interior,

um Se~r.et{lriode Estado para 0 Trabalho e Seguranya Social e
um Secretario de Estado da industria e Energia..

Artigo 22.0 - Secretarias de Estado previstas no presente acordo
sao distribuidas pela forma seguinte :

d) A UNITA Cabe designar os ministros do Trabalho e Segura~a
Social, da Educa~io e Cultura e dos Recursos Naturais.

$B.P.N.M.------.,---- -rr-+- _
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Artigo 30.0 - As dsclsdes da Comissao Nacional de Defesa sao to
madas por maioria simples, tendo 0 Alto Comlssario que preside, voto
de qualidade.

b) Assegurar e salvagua_rdara integridade territorial de Angola.

c) Garantir a paz, a seguranc;ae a ordem publica.

d) Zelar pela seguranc;adas pessoas e dos bans.

a) Definir e concretizar a politica militar resultante do presente
acordo.

Artigo 29.0 - A Comissao Nacional de Defesa devera ser informada
pelo Alto Comissario sobre todos os assuntos relativos a Defesa Nacional,
tanto no plano interno como no externo, com vista a ;

Artigo 28.0 -- ~ criada uma Comissao Nacional de Defesa com a
seguinte composlcao : Alto Comissario, Colegio Presidencial, Estado Maior
Unificado.

I>A COMISSAONACIONAL DE DEFESA

CAPfTULOIV

Artigo 27.°-- 0 Alto Comissarlo e 0 Colegio Presidencial procurarao
resolver em esphrito de amizade a atraves de consultas reciprocas todas
as dificuldades re~ultantes da ac~ao governativa.

Arti!;Jo 26.° - 0 Governo de Transi~ao nao podera ser demitido por
iniciativa do Alto Comissarlo devendo qualquer alteracao da sua consti
tuiyao ser efecnuada por acordo entre 0 Alto Comissarto e os Movimentos
de Libertayao.

Artigo 25.°- 0 Colegio Presidencial e os Ministros sao solidaria
mente respcns.avels pelos actos do Governo.

h) Defini r a politica econemiea, financeira e monetaria, criar as
estruturas necessarias ao maximo desenvolvimento da Economia
de AI~gola..

f) Gararrtir e salvaguardar os direitos e as liberdades individuais
e colectivas,
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Artigo 38,0 - Logo ap6s a instalayae do Governo de Transiyao, serao
constituidas comiaeoes parltartas mistas designadas pelo Alto Comlssario

DOS REFUGIADOSE DAS PESSOAS ~EAGRUPADAS

CAPITULO V

Artigo 37.0 - 0 Comando Unificado da PoJicia,constituido por tris
membros ..;_um de cada Movimento de Libertayao - e dirigido colegial·
mente e presidido segundo um sistema rotativo ficando sob a autoridade
e B supervisao dB Comissao Nacional de Delesa.

Artigo 36.0 - A Comissao Nacional de Defesa devers organizar forcas
mistas de Policia encarregadas de manter a ordem publica.

Artigo 35.0 - A evacuacao do contingente das Forcas Armadas Por
tuguesas integrado nas For~as Militares Mistas devers iniciar-se a partir
de 1 de Outubro de 1975 e ficar concluida ate 29 de Fevereiro de 1976.

1&5

. Artigo 34.0 - Os efectivos das'Foryas Armadas Portugesas que exee
derem 0 contingente referido no artigo 32.0 deverao ser evacuadas de
Angola ate,30 de Abril de 1975.

De Fevereiro a Maio, inclusive, serao lnteqrados por m~s quinhentos
combatentes de cada um dos Movimentos de Liberta9ao e 1.500 militares
portugueses; de Junho a Setembro inclusive, serao integrados por mes
1.500 combatentes de cada um dos Movimentos de Libertayao e 4.500
militares portugueses.

Artigo 33.0 -:-;'Cabe it Comissao Nacional de Defesa proceder a lnte
grayao progresslva das Foryas Armadas nas Foryas Militares Mistas refe
ridas no artigo anterior devendo em principio respeitar 0 catendario
seguinte:

Artigo 32.0 - For~.asArmadas dos tres Movimentos de Libertaceo
serdo integradas em patldade com For~asArmadas Portuguesas nas foryas
militares mistas em contingentes assim distribuidos: 8.000 comba.!entes
cia FNLA, 8.000 combatentes do MPLA, 8.000 combatentes da UNITA,
24.000 militares da& Foryas Armadas Portuguesas.,

~B'~N.M. ~ _

Artigo 31,0-l! criado 0 Estado Maior Unificado que reunira os co
mandantes dos tres ramos das Foryas Armadas Portuguesas em Angola
e tris comandantes dos Movimentos de Libertayao, Este Estado Maior
Unificado fica colocado sob a autorida'de directa do Alto Comissario.
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Artigo 44.0 -- A Lei Fundamental que viqorara ate a entrada em
vigencia da Constituiceo de Angola nao poder{l contrariar os terrnos do
presente acordo.

c) Registar as fistas dos candidatos a e.eiyao da Assemblela Cons
tituinte, apresentadas pelos Movimentos de Libertayao.

b) Organizar os cademos eleitorais.

a) Elaborar 0 projecto de Lei EleitoraJ.

Artigo 43.0 - Aprovada pelo Governo de Transicao e promulgada pelo
Coh~gioPresidencial a Lei Fundamental, a Comissao Central devera :

Artigo 42.0 - Sera estabelecida, apos a instalacao do Governo de
Transicao, uma comissao central constituida em partes iguais por mem
bros dos Movimentos de LibertaQiio, que elaborara 0 projecto da Lei Fun
damental e preparara as eleiyoes para a Assembleia Constituinte.

Artigo 41.'" -- As candidaturas a Assembleia Constituinte serao apre
sentadas exclusivamente pelos Movimentos de Libertayao - FNLA, MPLA
e UNITA -- (micos representantes legitimos do povo angolano.

Artigo 40.0 - 0 Governo de Transiy30 Qrganizaraeleiy<>esgerais para
uma Assembleia Constituinte no prazo de nove meses a partir de 31 de
Janeiro de 1975, data da sua instalacao.

DAS ELEICOES GERAIS PARA A ASSEMBLEIA CONSTITUINTE
DE ANGOLA

CAPITULO VI

,.

Artigo 39.0 - As p~soas concentradas nas «sanzalas da paz» pode
rao regresar aos seus 'iares de origem. As comissoes paritarias mistas
deverao propor ao Alto Cornissario e ao Governo de Translcso medidas
sociais. econornices e outras para assegurar as populacoes deslocadas
o regresso a vida normal e a reintegrayao nas diferentes actividades da
vida econ6mica do 'Pais.

e pelo Governo de Transicao, encarregadas de planificar e preparar as
estruturas, os meios e os processos requeridos para acolher os angolanos
refugiados. 0 Ministerio da saude e Assuntos Socials supervlsara e coer
denara a aC9aodestas comissoes.

, B.P.N.M. __
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Artigo 50.0 - A FNLA, 0 MPLA e a UNITA declaram-se dispostos a
aeeitar a responsabilidade decorrente dos eompromissos financeiros rece
bidos pela parte portuguesa em nome e em rela{:ao a Angola, desde que
lenha side no efectivo interesse do povo angolano.

18

Artigo 49.° - 0 Estado Portugues obriga-se a regularizar com 0
Estado de Angola a situa~ao decorrente, da exlstencia de bens pertencen
tes a este Estado fora do territ6rio angolano. por for~a a facilitar a trans
ferencia desses bens ou do correspondente valor para 0 territorio e a
posse de Angola.

DOS ASSUNTOSDE NATUREZA ECONOMICAE FINANCElRA

CAPiTULO VIII

Artigo 48.0 - Aeordos especiais, a estudar ao nivel de uma comissAo
paritaria mista, regularao as modalidades da concessac da cidadania ango
lana aos cida<Uiosportugueses, domicilidos em Angola e 0 estatuto dos
cidad30s portugueses residenles em Angola e dos cidadlos angolanos
residentes em Portugal.

Artigo 47 - Aos individuos nao naseidos em Angola e radicados
neste Pais e garantida a faculdade de requererem a cidadania angolana de
acordo com as regras da nacionalidade angolana que forem estabelecidas
na Lei Fundamental.

Artigo 46.0-A FNLA. 0 MPLA e a UNITA assumem deseJeja 0
compromisso de considerarem angolanos todos os individuos nascidos
em Angola, desde que 'nao deelarem, nos termos e prazos a definir. que
desejam conservar a sua actual nacionalidade, ou optar por outra,

Artigo 45.° - 0 Estado Portugues e os tres Movimentos de Uberta
~ao - FNLA, MPLA e UNITA - comprometem-se a agir concertada
mente para eliminar todas as sequelas do colonialismo. A este proposito.
a FNLA, 0 MPLA e a UNITA, reafirmam a sua politica de nao discrimina
~ao, segundo a qual a qualidade de angolano se define pelo nascimento
em Angola ou pelo domicilio, desd& que os domiciliados em Angola se
identifiquem com as aspira~oes da Na~o Angolana, atraves de uma opc;ao
consciente.

DA NACIONALIDADEANGOLANA

B.P.N.M. _

CAPITULO VII
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Artigo 56.0 - Serso criadas comlssees mistas de natureza tecnica
e ccmpcsicao paritaria, nomeadas palo Alto Cornlssario, de acordo com

DAS COMISSOES MlSTAS

CAPITULO X

Artigo 55.°- 0 Governo Portuques por um lade e os Movimentos
de Libertacao pelo outre, acordam estabelecer entre Portugal e Angola,
tacos de cooperacsoconstrutiva e duradoura, em todos os dominios, no
meadamentenos dominios cultural, tecnlco, cientifico. eccnornico. comer
cial, monetario, financeiro e militar, numa base de independancla, igual
dade. liberdade, respeito mutuo e reciprocidade de interesses.

DA ()OQFERAQAOENTRE ANGOLAE PORTUGAL

CAPITULO IX

Artigo 54.o-A FNLA, a UNITA e a MPLA comprometem-se a res
peitar os bens e interesses legftimos dos portugueses domiciliados em
Angola.

Artigo 53.°- 0 Estado Portugues assistira 0 Estado Angolano na
criayao e instalayiio de um banco central emissor. 0 Estado Portugues
compromete-se a transferir para Angola as atribui~oes, ao activo e 0
passivo do departamento de Angola do Banco de Angola, em condi~oes
a acordar no ambito da Comissao mista para os assuntos financeiros.
Esta Comissao estudara igualmente todas as questoes referentes ao
Departamento de 'Portugal do mesmo banco, propondo as solU90es na
medida que se refiram e interessem a Angola.

Artigo 52.0 - 0 EstadoPortuguesassume0 compromisso de facilitar
a Comissao referida no artigo anterior todas as informacoes e elementos
de que dispuser e deftque a mesma Comissaocareca para formulaejuizos
fundamentados e pr6por solucces equitativas dentro dos princlpios da
verdade, do respeito e legitimos direitos de cada parte e da mais leal- .cooperacao.

Artigo 51.0 - Uma comissao paritaria mista, constituida por peritos
nomeados pedo Governo Provis6rio da RepublicaPortuguesae pelo Go
verno de Transi~ao do Estado de Angola, relacionara os bens referidos
no artigo 49.°, em que os creditos referidos no artigo 50.° procedera as
avaliacoesque tiver por convenientes e propora aquele Governo as solu
~o~sque tiver por lustas,

~! .~8.P.N.M. __
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