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Áctualmente, os colonialistas portugue-
ses, os imperialistas e os seus agentes são
os maiores inimigos do povo angolano. Êles
utilisam todos os meios para manter a sobe-
rania poÉuguesa em Ángola e continuar a
oprimir e explorar o povo angolano- a vio-
lência', o assassinato, o maquiavelismo, a re-
pressão militar, o poder politico e econômico,
o obscurantismo.

Para combater o colonialismo portugnrês
e o imperialismo, pela indepeadência com-
pleta, pela democracia nacional, pela liber-
taçâo total do povo angolano, o Movimiento
popular de libertação de Ángola (MPLÁ)
establece o seu progiraÍIa.

I - PROGRÁMr{ MINIMO

O MPLÁ luta pela realizaçáo do prg-
grama minimo següinte,

Criação urgente de uma Frente Ángolana
de Libertação que agirupe numa larga uniáo
tod,os os partidos politi,cos, todas as or'gani-
zaçõe's p'opulares, todas as forças armad.as,
todas as personalidades eminentes do país,
todas as organizaçôes religiosas, todas as
minorias nacionais ou étnicas de Ángola, to-
das as camadas sociais Afncanas, todos os
Angolanos residentes no estrangeiro, sem
distinçáo de tendências politicas, de condi-
ções económicas, de sexo ou ídade, a fim de
realizar'os,objectivos seguintes :

a) C,ontinuar a htta POR TODOS OS
MEIOS, para liquidação da dominação ,colo-

nial em Áng,ola, de todos os vestigios de colo-
nialismo otrde imperialisrno, pela independên-
cia imediata e completa da pàtria angolana.

b) Defender .constante e essencialmente
os interesses das massas Gamponesas e traba-
lhadoras, os dois grup,os mais irr'-portantes
do pais, constituindo no conjunto; a Çuas€
totalidade da população de Ángola.

c) Áliar-se a todas as forças progressis-
tas do mundo e conquistar a simpatia e o
ap,oio de todos os povos à causa da liberta-
ção do p,ovo angolano.



II - PROGRÁMÁ MAIOR

O MPtÁ luta pela rcalização do si-
guinte Programa Maior:,

1. INDEPENDÊNCIÁ IMEDIÁTÁ E
COMPLETÁ

a) Liquidação em Angola, e Por Tod,os
os Meios, da dominaçáo colonial portugue-
sa e de todos os vestigios do colonialismo e
do imperialismo.

b) Luta em comum com todas as forças
patrióticas angolanas, num vasto movimento
popular, com vista à tomada do poder pelo
povo ang,olano'e à instauraçáo de um regime
republicano e democrático, c,om base na in-
dependência tota1.

c) Ábolição de üodos os privilégios con-
cedidos pelo regime colonial ao,s portugueses
e a,outros estrangeiros.

d) Á Soberania do Estado angotrano per-
tencerá inteira e unicamente ao p,ovo ango-
lano, sem destinçáo de etnia, de classe, de
sexo, de idade, de tendencias políticas, de
crenças religiosas ou de convicções filosó-
ficas.

e) Á Nação angolana terá o direito sa-
grado de dispor de si mesma, tanto no plano
po,lítico, económico, diplomático, militar e
cultural c'omo noutro qualquer plano.
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f) Revisão da posição de Ángola em to-
dos os tratados, acordos e alianças em que
Portugal tenha ,compro,metido o pais, sem o
livre consentimenio do povo angolano.

g) União popular a fím de liquidar toda
a tentativa de agressão imperialista e todos
os actos de manobras que visem lesar
a independêmcia, a s,ob,erania a unidade e a
integridade territorial de Ángola.

h) Estabelecímento da paz em An-
gotra, pela instauraçáo de um regime de
justiça sociafl, e à base do reconhecimento
pelos outros paises, da independência da
sob,erania e da integridade territorial de
Ángola.

2. UNIDADE DA NÁÇÃO

a) Garantir aigualó"ade de todas as etnias
de Ángola, ref.orçar a uniã.o e a entreajuda
ÍraternaT.

b) Opor-se resolutamente a toda a ten-
tativa de divisão do pov,o angolano.

,c) Criar uma situaçáo permitindo o re-
gress'o ao pais de .centenas de milhares de
angolanos que foram obrigado,s a exilar-se
p,or causa do regime colonial.

d) Ás regiões onde as minorias nacionais
vivem em agrupamentos densos e têm um
caracter individualizado, podem ser autôno-
mas.



e) Cada minoria nacional ou etnia terá
o direito de utllizar a sua língua, d,e criay
uma escrita prôpna e oonseÍvar ou renovar
o seu patrimoni6r cultural.

f) No interesse de toda a naçáo ango-
lana, suscitar e desenvolver a solidariedáde
eaonômica e social, assim como relações nor-
mais-nos planos econômico, social e cultu-
ral-entye todas as regiões autónomas e todas
as min,orias nacionais ou etnias de Ángola.

g) Garanür a liberdade de circulação
,de todos os cidadâos angolanos através do
territorio nacional.

3. UNIDá,DE ÁFRICÁNÁ

a) Solidariedade total com todo's os povos
Áfricano,s lutando pela sua independência
cornpleta e em particular com os povos e mo-
vimentos po'liti,co,s em luta contra ,o colonia-
lisrno, português.

b) Contribuição paru a unidade de todos
os povos d,o continente africano baseada no
respeito da liberdade, da digrnidade e do di-
reiüo ao pro,gresso poliúco, económioo e s,o-
cial de cada um destes poyos.

c) Uniáo dos povos africanos deterrnina-
da pela vontade p,opular livremente expressa
e p,or meios democrático,s e pacificos.
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d) Oposição a toda a tentativa de ane-
xação ou de opressáo de qualquer povo,

e) No processus paya a unidade dos p,o-
vos africanos, defesa d.as conquistas politicas,
ec,onómicas, s,ociais e culturais das classes
trabalhadoras e camponesas de cada pais.

4. BEGIME DEMOCBÁTICO

a) Regime :republicano, demo-
cráti,co e laico pava Ángo1a.

b) Garantia da liberdade de expressâo
de conssiência, de culto; 'da liberdade de im-
prensa, de reuniáo, de associaçáo, de resi-
dência, de correspondência etc. para todo
o povo ang,olano.

c) Todo cidadáo Ángolano-sem distin-
çáo de nacionalidade ou de etnia, de sexo,
de categoria so,cial, de nivel cultural, de pro-
fissão, de condiçáo econômica, de crença re-
ligiosa ou oonvicçâo filosófica-gozarâ do
direito de eleição a partir dos dezoito anos
e do díreito de elegibilídade a partir dos
vinte e um anos.

d) Regime eleitoral baseado no sufrágio
universal, igaal, directo e secreto.

e) Á Ássembleia do povo de Ángola,será
o órgão supremo do poder legislaüvo do
Estado.
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f) Á Ássembleia do povo de Ángola sairá
de eleições gerais livres. Nas eleições gerais
liwes, os partidos politicos legais p,oderáo
apresentar os seus candidatos numa lista
comum ou separadamente.

g) Á Ássernbleia do povo de Ángola ela-
borará a primeira Constituição da República
de Ángola.

h) Todos ,o,s membr.os da Ássembleia do
povo de Ángola gozarão de imunidade par-
lamentar.

i) Á Ássembleia do povo de Angola de-
signará um Cover:ro de c,oalisáo que reforce
efectivamente a união entre as min,orias na-
cionais ou etnias, as diferentes regiões do
país, as diferentes camadas sociais e os di-
ferentes partidos politic,os, e que exprima
realmente a vontade da naçâ,o em favor da
liberdade e do progresso de Ángola e contra
a sub,ordinação politica ou cultural do país a
interesses estrangeiros.

j) O Governo da República de Ángola
será o orgáo supremo do poder executivo d,o
Estado.

k) O Governo da República de Angola
receberá o seu poder da Assembleía do p,ovo
,de Áng,ola e responderâ pela sua politica
diante desta Assembleia.

1) Cada regiã,o autónoma terá o direito
de adoptar disposições regionais adaptadas
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às suas particularidades, mas que nã,o estejam
em contradição com a legislação geral de
Ángola.

m) AfricanizaÇáo'dos quadros em todo, o
aparelho administrativo do país.

n) Garantia de protecção 'da pessoa de
todos os estrangeiros que re'speitem as leis
em vigor no pais, de acordo com a Decla-
ração Universal d,os Direitos do Homem.

5. RECONSTRUÇÃO ECONÔMICÁ E
DESENVOLVIMENTO DÁ PRODUÇÃO

a) Desenvolvimento por etapas e pTani-
ficação da'economia de Ángola.

b) Transformaçá,o de Ángola num país
econômicamente independente, industrial,
modeÍno, próspero e fotte.

c) Desenvolvimento da agrícultura vi-
sando essencialmente a liquidação da mo-
nocultura, o aumento progressiv,o da produc-
tividade agriaola e d.a mecanizaçáo
progressiva do trabalho n'o campo.

d) Criação e desenvolvimento pr,ogres-
sivo de empresas c,omerciais e industriais do
Estado, de cooperativas de compÍa e venó,a,
de aooperativas de produçâo. Criação pro-
gressiva de indústrias pesadas e de indústrias
ligeiras para produÇão de artig'os de con-
sumo corrente do povo.
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e) Exploração pelo Estado dos re,cursos
energ,ético,s do pais.

f) Ábo1ição dos privilégios atribuidos
pelo regime colonial às empresas estran-
geiras.

g) Restauraçáo e desenvotrvimento das
industrias tradicionais Afyicanas.

h) Desenvolvimento dos meios de comu-
nicaçáo e de transporte.

i) Pro,tecção da indústria e do comércio
privados.

j) Encorajamento da indústria e do co-
m,érci,o privados úteis à economia do Estado
e à vida do povo.

k) Ás empresas exptroradas .pelos. estran-
geiros terão de se conformar com as novas
leis em vigor em Ángola.

1) Protecção das empresas econômicas
exploradas por estrangeiros üteis à vida, ao
progresso e ao reforço da indepêndencia real
do povo angolano.

m) Desenvolvimento intensivo das rela-
çõ,es -econômicas entre as cidades e o campo
no sentido de um melhoramento das conái-
ções de vida no campo e da elevaçáo d,o nivel
de vida das populaçôes camponesas.

n) Áplicaçâo efectiva duma politica tendo
em oonta ao mesmo tempo os interesses dos
empregados e dos patrões.
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o) Criaçáo de um Banco do Estado e de
uma moeda nacional. Evitar a inflaccão e
estabilizay a moeda.

p) No interêsse de todo o povo, controle
pelo Estado, de todo o comércio exteri,or de
ÁngoÍa.

q) Revisáo da chamada dívida de Ángola
para com Portugal. Combater o d,éficit da
balança comercial de Ángola. Equilibrar as
receitas e as despesas do pais.

r) Áboliçáo do ,sistema fiscal instituido
pelos colonialistas portugueses e ,críação de
um novo sistema fiscal justo, racionaL e ;sim-
ples.

s) Ájustamento e estabilização dos pre-
ços.

t) Luta contra a especulação.

6. REEORMÁ ÁcRÁRrÁ

a) Aplicação de uma reforma agrâna,
tendente a fazer desapare,cer todas as injus-
tiças, a liquidar o monopólio privado da pr,o-
duçâo dos produto's de consumo agricolà, e
realtzação do principio I a teffa pertence aos
gue a trabalham.

b) Nacionalização das terras dos adver-
sários do movimento popular pela indepen-
dência imediata e completa de Angola, dos
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traidores e dos inimigos declarados do Estado
Ángolano, independente e dem,ocrático.

c) Definiçâo dos limites da extensáo da
propriedade privada rural, tendo em conta
a situação agrâria de cada localidade.

- d) Ápós a revisáo dos titulos de po,sse
das terras, compra pelo Estado, a preçoã jus-
tos, das terrras ulitrapassanrdo os limi,tes esta-
belecidos pela lei.

e) Distribuição das terras aos campone-
'ses rsem terra e áqueles gue a não possuem
êm extensâo suficiente.

f) Os beneficiários das terras legalmente
distribuidas nada teráo a pagar nem aos ex-
propriados, nem ao Estado.

g) Salvagruarda dos direitos conquistado,s
pelos camponeses no decorrer datita popu-
7ar peTa independência de Ángola.

7. POLÍTÍCÁ SOCrÁr DE JUSTrÇÁ
E DE PROGRESSO

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

b) Áboliçáo imediata do regime de tra-
balho forçadc.
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c) Respeíto pela independência efectiva
do,s sindicato,s ,e das organizaçóes legais dos
trabalhadores.

d) Instituiçáo do dia de trabalho de oito
horas e aplicação'progressiva de n,ovas leis
sobre a protecçã,o do trabalhador.

e) Fixação pelo Estado de um salário
minim,o dos trabalhadores e aplicaçáo rigo-
rosa do principio "a Uabalho ígual, salario
igual". Ábolicão de todas as discriminacôes
de sexo, idade e origem êtnica.

f) Pro ecçáo das igrejas, d,os lugare,s e
obje'ctos de culto, das instituiçôes religio,sas
le galmente reconhecidas.

g) Igualdade üota1 dos direitos sem dis-
tinção de sexo em todos os planos: poliüco,
econôrnico e cultural. Ás mulheres terão ri-
gorrorsamente os mesmos direitos que os ho-
Ínens.

h) Ássístência do Estado à mulher g:à-
vida e à inf.àmcia.

i) Áplicação da assistência rsocial. Ás,sis-
tência a todos ors,cidadáos angolanos despro-
vidos de recuÍsols e vitimas de doenças, ou
de desemprego involuntário, ou tenham atin-
gid,o ,a velhice; ou e'stejam inválirdos.

j) Liquidação pr'ogressiva do de'sexpp".ro.
Garantia de trabalho aos operários, empÍe-
gados, funcionários e aos jovens que acabem
os seus estudos.
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- -k) Assi,stência privilegiada a todos os ci-
dadãos inválidos em consequência da sua
participação activa no com6ate pela inde.pendência de Ángola. Ássistência a f.aÃitia
dos que pela pátria angolana tombarem.

B. DESENVOTVTMENTO DÁ TNSTRUÇÃO,
DÁ CULTURÁ E DÁ EDUCÁÇÃC,

" 
a) Liquidação da cultura e da educação

colonialistas e imperialistas. Reforma á" 
""-sjno em vigor. Desenvolyimenüo da instruçáo,

da cultura e da educação ao .u*iç" aã f:
berdade e do progresio pacifi"o ào porro
angolano.,

b) 
-Combaüe vigoroso e rápido contra o

analfabetismo em todo o pais. -

. ^ ") 4 instrução públiõa será da compe-
têncía do Estado e estará sob sua orientaiáo
directa.

d) Obrigaçá,o e gratuitidade efectiva e
progressiva da instruçâo primâúa.

e) Desenvolvimento, do ensino secundário
e do ensiao técnico e profissional. Criação
do ensilo superior.

f) Estabelecimento de relações culturais
com paises-estrangeiros. Formação e aperfei-
çoamento dos quadros técnicos necessários á
constnrção do pais.
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g) Impulso e desenvolvimento das ciên-
cias, das técnicas, das letras e das artes.

h) Instituição po ,campo d,os meios efí-
cazes e ,suficiente's pâra assistência médica
e ,sanitaria das populações camp,onesas. De-
senvolvimento equilibrado, à escala nacional,
dos serviço,s de assistência médica e sani-
tima,

i) Liquidação da prostituição e do
alco.olismo.

j) Estimulaçáo e apoio às activi'dades
progressivas da juventude.

k) Encorajamento e pr.otecção; em todo
o pais, da cultura Íisica.

9. DEFESÁ NÁCIONÁL

a) Criação de um exército de defesa na-
cional,,com efectivos,suficientes, intimamente
ligado ao povo, e comandado' completamente
por cidadãos angolanos.

b) Armar, e'qripar e treinar imediata-
mente e devidamente o exército e unificar a
instruçâo. Estabelecer relações dem,ocráticas
entre oficiais e soldados. Conso idar a dis,ci-
plina. No seio do exército, desenvolver e for-
tifícar uma consciência naci,onal e combater
todas as tendê,ncias ao reEionalism,o'.



c) Interdiçâo de bases militares estran-
geiras sobre ,o territori,o nacional.

10. POLITICÁ EXTERNÁ INDEPENDENTE
E PÁCIFICA

a) Estabelecimento e manutenção'de rela-
ções diplomáticas com todos os paises do
mundo; à base dos principios seguintes:
respeito mútuo da soberania nacional e da
integridade teyritoyial, náo agressáo, nâo in-
gerência nas questões internas, igualdade e
recipro,cidade de vantagens, coexistência pa-
cifica.

b) Respeito dos principios da Carta das
Nações Unidas.

c) Não adesâo a um bloc,o mililar.
d) Relaçôes especiais de boa vizinhança

corn as naçóes limítrofes de Ángola.
e) Protecçâo dos angolanos residindo no

estrangeiro.

HINO DO MPLÁ

I Com o povo herói'ao e gener,oso
No combàte pela Independência
N,ossa voz pcir Áagola ec,oa
E taz r'ecuar a tirania

CORO Decididos, unidos marchamos
Álto o facho levado aces,o
MPLÁ, VITORIÁ OU MORTE
Pel,o pov,o to'do,s ao ataque

II Na manhá do quatr,o de Fevereiro
Os herói,s ,quebraram as algemas
Para vencer,o col,onialismo
E criar uma AngoTa renovada

CORO Sob a bandeira do MPLÁ
Nossa luta contra a opres,são
PARÁ O POVO triunf.ayâ
Nós fazem,os a revolução

III Do teu solo ora regenerado
Pelo sangue màrtir dos teus filh,os
Br'olarà, oh Patria querida
Um novo mundo, uma nova vida

CORO Sob a Bandeira do MPLÁ
No,ssa luta contra a opressã,o
COM ÁS ÁRMÁS tri:onfarà
Nós fazemos a REVOLUCÃO
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A, orgarúzaçáo no interior do pais é.a inica
via para o reforço e o triunfo da política do
MPLÁ, o que equival.e dizer, do nacionalismo
angolaflo máis genuino e progres,sista."

(Da C,onfeência de Ouadro,s do
MPLÁ realizada de 3 a 10 de Janeiro de
7e64)

Á CONFERÊNCIÁ DE OUÁDROS REÁFIR.
MOU A DETERMTNÁÇÁ,O DO MOVr-
MENTO DE LUTÁR POR TODOS OS

MEIOS, CONTRA O TRIBÁLISMO OU O
REGIONÁLISMO, CONTRÁ A INTOLE-
RÂNCIÁ RÁCIÁL OU RELIGIOSÁ.

3 a 70 de Janerr.o'de 7964.
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