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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º
(CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO E SIGLA)
O Movimento de União Nacional (MUN) organiza-se e institucionaliza-se como Partido
Político-Militar no quadro da atual situação em que o País vive sob uma ditadura que dirige
desonestamente sem norte os destinos de Angola e seu Povo desde 1975 até a data
presente.
O Movimento de União Nacional (MUN) é uma organização política estabelecida na base da
Ideologia Deusista Deocrática.
O Movimento de União Nacional - MUN, é a continuidade do Partido PIDA (Partido
Independente Deusista de Angola) fundado em 14 de Novembro de 1997 em Luanda, com o
estabelecimento da Democracia em Angola onde foi perseguido pela ditadura e negada a
legalização pelo Tribunal Supremo, extinto em 2008 por decisão judicial nas vestes de
Tribunal constitucional.
Em 2010, os membros do extinto Partido PIDA reunidos com os mesmos objetivos, decidiram
institucionalizar-se como uma Revolução com fins bem estabelecidos.Daí criou-se em 04 de
Julho de 2010 em Washinghton Distrito de Colúmbia nos Estados Unidos, o Movimento de
União Nacional, Partido Nacional Deocrático de Angola, como personificação e baluarte do
Povo angolano para uma nova conceção de Sociedade, onde Angola só será Angola com a
participação de todos sem exceção do norte ao sul e do leste ao Oeste, isto é: Cabinda,
Uíge, Zaire, Kwanza Norte, Luanda, Malanje,Lunda Norte, Bengo, Kuanza Sul, Bie,
Benguela, Huambo, Lunda Sul, Moxico, Namibe, Huila, Cunene, Kuandu Kubando. Estas
são as partes que defendemos como Território Nacional e que devem permanecer unidas,
incluindo os desalojados da descolonização onde os acordos de Alvor tornam o ponto de
partida de cada milímetro de revindicação do Movimento de União Nacional.
O Movimento de União Nacional que defende uma política multipartidária e de convivência
social na divergência, acentua sua ação principal na União do nosso Povo dividido desde o
início da Guerra de libertação de Angola em que os Movimentos foram formados na base
das etnias. O Movimento de União Nacional insiste e prioriza a sua análise no que será
Angola pós a ditadura para que não haja fracasso revolucionário como já tem acontecido á
volta de África, razão pela qual a União do nosso Povo se torna acima de tudo um imperativo
porque Angola deve ser e servir todos os seus filhos, Umbundu,Kimbundu, Bakongo
(incluindo os Ibinda), Tchokwe, Ngangela, Kwanhama, Luzitano (referência ao povo branco).
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O MUN torna-se o centro dos princípios para o estabelecimento de uma política Republicana
Federalista Deocrática baseada nos princípios da Ideologia Deusista e da Deocracia como
sistema político.
O Movimento de União Nacional Usa a sigla M.U.N. e rege-se pelo presente Estatuto.
Artigo 2º

(Fins e Princípios)
São fins e princípios do Movimento de União Nacional:
a)

O MUN tem como finalidade edificar uma Nação Deocrática, Federal-Republicana
onde os Cidadãos viverão na diversidade mas em coesão, reconhecendo o valor
Divino, Natural e científico, reinar o espírito patriótico para a restauração de uma
Nação modelo e ideal onde o valor do homem, incluindo a sua formação se tornará
um desafio primordial do Governo e do Estado;

a)

Combater a corrupção em todas as suas facetas, o nepotismo, a gerontocracia, todo
tipo de ditadura, o comunismo, o socialismo, a manipulação estrangeira usando a
democracia, o favoritismo e a libertinagem e todos os atos de anti valores contra a
dignidade de uma Família que por acaso é a base da sociedade;

b)

Dar às crianças angolana uma outra imagem onde a vida de cada criança desde os
seus primeiros meses, deve ter um padrão de vida acompanhado pelo Estado, pois
não existe futuro, não existe Estado sem a existência da criança;

c)

Estabelecer uma cooperação e cumplicidade entre o Estado-Governo e o Povo na
Luta para o estabelecimento dos elementos de base credível e eficaz para o
desenvolvimento económico, Social, Técnico-Científico, igualdade social, respeitando
as classes sociais, consolidando a união e Paz em todo território Nacional entre os
Angolanos;

d) Destruir qualquer tipo de espírito racial, regionalista, tribal, a dominação de uma tribo
a outras, estabelecer leis que punirão fortemente o ato de subestimar de qualquer
tribo em termos de desvalorização e desconsideração como:
-

Bailundo ser considerado como termo de inferioridade;
Luandenses ser considerado como creoulos;
Nortenses serem considerados de estrangeiros (zairenses);
Cidadãos brancos serem considerados de portugueses ou europeus.
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1)

Qualquer que seja a diferença numérica todas etnias e tribos são iguais e devem
merecer o mesmo respeito e consideração do ESTADO e do resto do Povo, porque
Angola será só Angola quando todos nós formos completos, e o País não seria o
mesmo sem a presença de todos;

1)

Defender a soberania e a integridade territorial, respeitando e reconhecendo o valor
da identidade cultural de cada povo e as suas diversidades e criação de um sistema
Multi-cultural uma simbiose que dará à cultura Nacional, possibilidade de estabelecer
princípios Jurídicos de um estado de Dever e de Direito, onde a terra pertence ao
Povo sob coordenação do ESTADO que estabelece as leis de controlo, de
regulamento e de obtenção e em caso de conflito entre Povo este reverte-se ao
Estado como sua pertença;

2) O MUN define como objetivos estabelecer o bipartidarismo político; promover o
respeito pelos direitos humanos para garantir a igualdade dos cidadãos; promover a
justiça permitindo ao estado ter meios estruturais para o desenvolvimento das
populações;
3)

O MUN é um movimento político que tem por missão o estabelecimento assente do
estado de direito Deocrático e Federal para garantir o desenvolvimento sócioeconómico-cultural da Nação angolana fundamentado no Deusismo que prima pelos
valores éticos, sociais e do humanismo personalista e principalmente devolver a
Pátria a sua grandeza;

4)

O MUN está empenhado em tornar o estado numa organização administrativa
descentralizada Federal aproximando os governantes dos governados e suas
preocupações quotidianas; respeitar os princípios de salvaguarda da unidade e
soberania nacional e o princípio da alternância no poder através do Sistema Deusista
Deocrático da livre escolha de pessoas através do sufrágio universal e dos direitos do
Estado na escolha de dirigentes, líderes e Governantes através de órgãos
estabelecidos;

5) Contribuir para o exercício dos direitos dos cidadãos e para a determinação da política
nacional, designadamente através da participação em eleições e de outros meios
deocráticos;
6) Definir programas de governo Federal e de administração no nível do Estado;
7)

Participar na atividade do Estado, e das autarquias locais;

8) Promover a formação cívica e o esclarecimento e doutrinação política dos cidadãos,
difundindo o ideário Deocrático Deusista;
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9)

Estudar e debater os problemas da vida nacional e internacional, tomar posição
perante eles, criticando quando for caso disso, os atos do Governo e da Administração
Pública e defender os interesses de Angola nas organizações de que faz parte,
acompanhando com especial interesse a fortificação e personalidade da União
Africana a participação e permanência na Comunidade de Países de Língua Oficial
Portuguesa CPLP;

10) Promover o estabelecimento e o reforço de laços de solidariedade e relações
privilegiadas, no quadro dos princípios que defende, com todos os angolanos onde
quer que se encontrem;
11) Em geral, contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das instituições
políticas e torna-los Deocráticos em prol de uma Angola melhor.
Artigo 3°
(Símbolos)
1.

São símbolos do Movimento de União Nacional - MUN a bandeira, o emblema e o
hino.

1. A aprovação da bandeira, do emblema e do hino do Partido é da exclusiva
competência da Convenção Nacional Deusista que o ratifica depois de ser aprovado
pelo conselho Político e posto em uso.
Bandeira
A Bandeira do Movimento de União Nacional é retangular com três faixas horizontais
sobrepostas com as mesmas dimensões de três cores diferentes respetivamente. A faixa de
cor vermelha em cima, a faixa de cor branca a meio e a faixa de cor azul abaixo.
As faixas são atravessadas em forma de arco íris por sete estrelas douradas.
No meio da faixa branca é colocado um escudo amarelo com uma águia preta de dupla
cabeça, com asas abertas (uma cópia do símbolo da cidade do Negage na era colonial).
➢ A cor vermelha: Representa a força, a tenacidade e o sangue dos inocentes
derramado na libertação de Angola e o patriotismo;
➢ A cor branca: Representa a Paz, Justiça e sinceridade;
➢ A cor azul: Representa o orgulho Nacional, e desafio para o desenvolvimento;
➢ A águia de dupla cabeça dentro do escudo: Representa o poder e a resistência;
➢ As 7 Estrelas douradas: Representam as 7 tribos e 7 línguas nacionais.
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Emblema
O Emblema do Movimento de União Nacional é composto por uma esfera armilar amarela
sobreposta a ramos de folhas verdes, sete estrelas dourada colocadas da direita a esquerda
acima da esfera armilar, no topo está pousada uma águia caçadora voando, no centro da
esfera armilar, uma cruz de malta (Templar) vermelha no meio à qual chamamos “Kruzen”.
Debaixo dos ramos verde três letras escrito: “MUN” (Movimento de União Nacional).
➢ A águia: representa o poder, a Resistência, autoridade e a visão do Partido;
➢ As 7 Estrelas douradas: representam as 7 tribos e 7 línguas nacionais de Angola,
Umbundu, Kimbundu, kikongo, Ngangela, Kwanyama, fioti e Tchokwe;
➢ A Esfera armilar: Representa o povo unido em laços firmes na divergência de raça e
língua, e a visão da descoberta da liberdade, personalidade e do desenvolvimento;
➢ A Cruz de malta vermelha (kreuzen): Representa a filosofia do Partido escrita na base
do Deusismo e o sistema político, a Deocrácia.
Hino
O Hino do Movimento de União Nacional MUN é uma adaptação de uma melodia cristã com
a poesia escrita pelo Chanceler nosso Líder nacional
Artigo 4°
(Sede)
a)

Por estarmos numa situação de conflito e de guerra contra a ditadura, o Movimento
de União Nacional, não tem sede estabelecida. Enquanto Sede provisória Nacional
encontra-e nos Estados Unidos da América, várias Sedes estratégicas são criadas
dentro de Angola na Europa e em África.

a)

Podem existir outras Sedes regionais e locais, desde que se encontrem em
cumprimento, da Lei, do Estatuto, Regulamentos e constem do registo dos Serviços
Centrais do Movimento de União Nacional MUN, isto é, o Gabinete das Comissões
Políticas, o Conselho Político, a Chancelaria é o Departamento de Serviços de
Informação Secretos -DSIS-.

b) As localizações das Comissões Políticas dirigidas pelos Embaixadores-Delegados
Representantes, são consideradas Sede do Movimento de União Nacional MUN.
c)

Durante a operação final da saída do regime ditatorial do poder, a Sede poderá ser
transferida para qualquer outro lugar dentro do território nacional sobre decisão do
Conselho Político, depois da queda da ditadura automaticamente a Sede do
Movimento de União Nacional MUN será estabelecida em Luanda capital de Angola.
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Artigo 5°
(Das Leis da República de Angola)
O Movimento de União Nacional, não considera nem compactua com as leis estabelecidas
pelo Regime ditatorial de Angola pelas seguintes razões:
a)

O Regime ditatorial de Angola que dirige o país através de uma ditadura desde
1975, tomou o poder por via de armas, introduzindo uma das mais corruptas e
utópicas ideologias que o mundo já viveu (comunismo);

a) O Regime ditatorial de Angola consolidou-se durante 16 anos como Partido
único tendo transferido o seu sistema e modo de funcionamento no pós era do
Comunismo;
b)

O Regime ditatorial de Angola nunca usou transparência em todos os seus
processos de eleições que já organizou, o que permite pintar-se de
emancipador da democracia em Angola;

c)

O Movimento de União Nacional não considera legítimo o regime ditatorial que
rege Angola.

O Movimento de União Nacional só se irá legalizar em Angola e reconhecer as leis
estabelecidas pelo Estado em qualquer momento, após a queda do regime ditatorial de
Angola, onde é exigido o reconhecimento de seus membros radicados e residentes na
Europa, na América e outras partes do mundo e África. Em especial os desalojados da
Guerra da descolonização e a grande comunidade angolana do Povo Zombo radicado na
Europa e Congo Democrático que vivem abandonados pelo Estado.

CAPÍTULO II
DOS MEMBROS
Artigo 6°
(Admissão como Filiado)
É membro do Movimento de União Nacional MUN o cidadão de raça negra, branca e mestiça
que, tendo atingido a maior idade, será membro individual exercendo livremente o seu
projeto de sociedade e seu estatuto.
São militantes e membros do MUN os cidadãos que aceitam e subscrevem o Estatuto e
Programa do Partido e a Ideologia do Partido.
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a) Pedido de admissão deve ser apadrinhado por um membro do Partido que
esteja em pleno gozo dos seus direitos;
a) A admissão como filiado implica a adesão à Declaração de Princípios
Ideológicos e ao Programa do Movimento de União Nacional através da Ficha
e Caderno de Membro documento este assinado após três Meses de filiação;
b)

Apresentar individualmente o requerimento de candidatura nas Organizações
de base do Partido ou nas Comissões políticas dirigida pelos Embaixadores
Delegados Representantes do Partido;

c) Os pedidos de candidaturas serão analisados e revistos pelo Gabinete para
Assuntos Interno do Partido;
d) Qualquer cidadão de boa índole e carácter pode ser consultado pela direção do
Partido para fazer parte do MUN , que lhe entregará os documentos importantes
do Partido para a sua assimilação, se este concordar com o programa, os
estatutos e a ideologia do Partido pode ser declarado membro depois de
completar o processo de enquadramento e receberá orientação ideológicas e
será preparado para qualquer cargo no seio do Partido;
e) Podem ser filiados no MUN todos os cidadãos angolanos (negros brancos
mestiços e outros) que acabam de completar 18 anos de idade, no pleno gozo
dos direitos civis e políticos, nos termos do Regulamento de Admissões;
f)

São filiados no MUN todos aqueles nascidos fora de Angola de Pai e Mãe
angolano mesmo tendo a dupla nacionalidade;

g)

O exercício de direitos e a vinculação e deveres estão sujeitos à atualização de
dados pelo militante;

h)

São filiados no MUN todos aqueles que sofreram as injustiças estabelecida pelo
regime ditatorial que tomou o poder em 1975 isto é todos os desalojados da
descolonização conhecidos como espoliados;

i) Todos os filhos e netos dos desalojados da descolonização;
j)

São filiados no MUN todos os estrangeiros que tenham vivido em Angola num
período de 10 anos sem ter saído do País, legalizados como angolanos ou em
processo de legalização e que compactuam com a história, a cultura, a língua
portuguesa e os problemas que afligem a nossa Nação.
Artigo 7°
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(Excluídos para Admissão como filiado)
a)

São excluídos para a adesão no Movimento de União Nacional MUN por razões
ideológicas, culturais e proteção do conceito família: membros das comunidades gay,
lésbicas e transsexual (LGBT);

a)

São excluídos para adesão no Movimento de União Nacional MUN por motivos de
ética e patriotismo pela sua própria exclusão nas atividades e vida do Estado
Membros das testemunhas de Jeová;

b)

O Movimento de União Nacional MUN não reconhece e não dará direito a estas
comunidades como também não perseguirá, nem aceitará maus tratos contra a
comunidade gay, lésbica e transsexual e as testemunhas de Jeová a nível do Estado.
Artigo 8°
(Deveres e obrigações dos membros)

Os membros do Movimento de União Nacional MUN gozam de igual direito, são iguais
perante a lei e dever ao abrigo do presente Estatuto.
1. São deveres e obrigações dos membros:
Contribuir para a expansão efetiva e constante do MUN participando nas suas
atividades;
a) Exercer os cargos para que foram eleitos ou designados;
b) Pagar no prazo estipulado as quotas;
a)

c)
d)

Aceitar as regras e as decisões do partido tomadas pela hierarquia e os órgão
máximos do Partido;
Nenhum membro deve pertencer a um outro partido político ou um grupo direta ou
indiretamente. A filiação ao MUN deve ser absoluta;

e) Nenhum membro tem direito de criar tendências organizadas de revolta e mau estar
no seio do Partido;
f) O membro do partido não pode dar o seu apoio a um evento político organizado por
um outro partido sem o consentimento prévio dos órgãos hierárquicos superiores do
Partido;
g) Respeitar os presente Estatuto e os Regulamentos aprovados pelos órgãos
competentes, bem como acatar as diretrizes dos órgãos do Partido;
h) Defender a unidade e promover o fortalecimento do Partido;
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i) Contribuir para a consolidação das instituições deocráticas para a edificação de uma
Angola melhor;
j) Não se candidatar, em circunstância alguma, em listas de outras forças partidárias ou
em listas de independentes contra listas do Partido, sob pena de aplicação de sanção
disciplinar ou de expulsão;
k) Manter atualizados os seus dados pessoais, comunicando por escrito qualquer
alteração à Secretaria-Nacional do Partido no Gabinete para Assuntos Internos do
Partido;
l) Os membros que violem o disposto na alínea (k) do número anterior ficarão sujeitos
a um processo disciplinar abreviado, cuja abertura, instrução e decisão é promovida
oficiosa e obrigatoriamente pelo Gabinete de Jurisdição coordenado pelo
Departamento Ideológico, nos termos dos presentes Estatutos e dos Regulamentos
de ordem Interna do Partido e dos protocolos Ideológico.
Artigo 9°
(Direitos dos Membros)
1. São direitos dos membros:
a.

Participar na vida ativa do Movimento de União Nacional nas suas
manifestações, de acordo com o respetivo grau de responsabilidade e
frequentar as suas instalações;

b. Eleger e ser eleito para os cargos partidários que requerem votos;
c.

Manter a sua liberdade de opinião desde que, ao exercer esse direito na
qualidade de membro do Partido, se conforme com o programa do Movimento
de União Nacional com as diretrizes dos respetivos órgãos.

d.

É do direito do membro do Movimento de União Nacional sentir-se protegido
pelo Partido.

Receber o apoio do MUN em momentos mais difíceis, gozar o direito de
recurso a qualquer acusação ou problema que coloque sua vida ou reputação
em jogo.
2. A capacidade eleitoral ativa adquire-se depois de terminar a formação ideológica isto é de
três a seis meses após a filiação no Partido.
e.
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CAPÍTULO III
DOS ÓRGÃOS NACIONAIS
SECÇÃO I
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL
Artigo 10º

(Órgãos Centrais, Superiores, Executivos e Estrutura do Partido)
São Órgãos Superiores, Centrais, Executivos e estrutura do Partido:
a) A Convenção Nacional Deusista Deocrátrica ---------------------Órgão Central / Superior
b) O Chanceler Líder do Partido ------------------------------------------------ Entidade Superior
c) A Chancelaria ------------------------------------------------------------------------- Órgão Superior
d) O Conselho Político ---------------------------------------------------------------- -Órgão Superior
e) Câmara de Representantes -------------------------------------------------------- Órgão Central
f) Secretariado-geral ----------------------------------------------------------------- Órgão Executivo
h) A comissão do Colégio de Cônsul. -------------------------------------------- Órgão Executivo
i) Departamento de Guerra e Assuntos Militar --------------------------------- Órgão Executivo
j) Departamento de Serviços de Informação Secretos ---------------------- Órgão Executivo
k) Departamento para Assuntos da Mulher AVL (afrinkaans vrou ligue)--Órgão Executivo
l) Departamento para Assuntos de Juventude JURGEN-------------------- Órgão Executivo
m) Departamento Ideológico ----------------------------------------------------------- Órgão central
São as equivalências dos Órgãos do Movimento de União Nacional MUN e os demais
Partidos.
Convenção Nacional Deusista Deocrática --------corresponde ao Congresso
Chancelaria -------------------------------------------------corresponde à Presidência
c) O Chanceler Líder do MUN ----------------------------corresponde ao presidente
d) Conselho Político ---------------------------------- corresponde ao Bureau Político
e) Câmara de Representante ------------------------corresponde ao Comité Central
f) Junta de Membro ------------------------------------------------corresponde a Células
g) Embaixador-Delegado ------------corresponde ao representante do Movimento
h) Gautelíder -----------------------------corresponde ao administrador Municipal ou
assistente ao Embaixador
i) Gruppenlider -------------------------------corresponde ao dirigente da comuna ou
assistente ao Gautelider
j) Apoiantes correspondem a membros que funcionam com o Gautlíder
a)
b)
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SECÇÃO II
DA CONVENÇÃO NACIONAL DEUSISTA DEOCRATICA (CNDD)
Artigo 11°
(Natureza e Composição)
A Convenção Nacional Deusista Deocrática é o encontro que se realiza de quatro em quatro
Anos, onde todos nós confirmamos a nossa dedicação, firmeza aos princípios Deusistas
Deocráticos e pela causa da Nação, é o órgão Central e Superior do Partido. Durante seu
trabalho como corpo central Superior privilegiado, deve considerar e decidir sobre todos, as
importantes orientações questões de política, ideológica e doutrinária.
a)

A CONVENÇÃO NACIONAL DEUSISTA DEOCRÁTICA . É a conferência, que para
todos os aspetos referenciar-se-á a melhoria do Partido, não serão tratadas
exonerações e nomeações, a convenção servirá também para condecorar cidadãos
distinguidos pela sua coragem e dedicação a Pátria, onde lhes será entregue uma
medalha da ORDEM DE ESPADA.

a)

As atividades serão encerradas ao fim de uma semana. No dia do encerramento,
serão realizados discursos políticos, patrióticos promissores à Nação, onde os
oradores serão escolhidos pelo Departamento Ideológico, pelos Serviços Secretos e
de Informação.

b) A última jornada terminará em euforia, festa, música, dança, hinos, coros, poesias e
cânticos onde todas as culturas que compõem a nossa Sociedade (cultura negra e
cultura branca) devem desfilar com trajes tradicionais da sua origem onde cada
Membro do Partido é livre de escolher os trajes culturais a representar.
c)

Todas as recomendações e deliberações vindas na Convenção Nacional Deusista
Deocrática devem ser cumpridas na íntegra. O Conselho político deve fazer cumprir
as decisões e a câmara de Representante deve estar firme na certeza de que o
conselho político cumpre com as recomendações do CNDD.
Artigo 12°
(Composição)

A Convenção Nacional Deusista é o órgão máximo do Partido e tem a seguinte
composição:
a. Os delegados eleitos pelas Assembleias de cada Conselhos de junta de
membros
b. Os delegados nomeados pelas Comissões políticas do Partido
c. O Chanceler, Líder do Partido
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d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

O Chairman Deputy do Partido
O Secretario geral do Partido
O presidente da Câmara de Representante
Os membros em plenas funções nos órgãos nacionais
Os Membros do Colégio de Cônsul representantes do Partido em atividade
de funções, no Colégio de Cônsul; ou no Senado e Congresso;
Todos os Embaixadores Delegados Representantes do Partido no Exterior e
interior do País;
Membros da Chancelaria, Diplomatas e Comissários;
Todos os membros do Secretariado Geral;
Doze membros escolhidos por cada Província a representar as tribos;
O Presidente e o vice presidente da Câmara de Representantes;
Os membros do Governo Central e os membros dos Governos Regionais
indicados pelo Partido, desde que militantes do Partido;
Oficiais superiores da Legião Kondor;
Membros escolhidos pela AVL;
Membros escolhidos pela JURGEN;
Membros representantes da Sociedade Eclesiástica;

2. O número de delegados a eleger para cada Convenção, será fixado pela Câmara de
Representantes.
3. A Câmara de Representantes que organiza a Convenção, não pode criar novas inerências.
4. A soma do número de delegados eleitos, e escolhidos pela estrutura do partido não pode
ser inferior a três quartos do número total de delegados ao Congresso.
Artigo 13°
(Competência)
1. Compete a Convenção Nacional Deusista:
a) Fixar a orientação geral do Partido
b) Aprovar o Programa e os Estatutos do Partido, bem como eventuais alterações
a este documento feito pelo Conselho Político
c) Aprovar o símbolo, a bandeira e o hino oficiais do Partido apresentado pelo
Conselho Político;
d) Aprovar os relatórios que lhe sejam apresentados pelos órgãos nacionais
competentes
e) Analisar o desenvolvimento do Partido discutir e sugerir propostas
f) Condecorar os membros do Partido
g) Propor e sugerir questões ligados ao Partido
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Artigo 14°
(Da Organização e Reuniões)
1. A organização da Convenção Nacional Deusista é da inteira responsabilidade da Câmara
de Representantes e a sua Mesa é composta pelo Diretor do Departamento Ideológico, o
Presidente da Câmara de Representantes, três conselheiros da Câmara de Representante
e cinco Secretários e o Líder do Partido.
2. A Convenção reúne ordinariamente de quatro em quatro anos e extraordinariamente
sempre que for convocado por deliberação do Conselho Político. A Convenção Nacional
Deusista é convocada pelo menos com três meses de antecedência pelo Câmara de
Representante . a agenda da reunião é da inteira responsabilidade do Conselho Político que
apresenta na Câmara de Representante que por sua vez fica o local, a data e as mais
considerações sobre o programa.
3. Todos os membros do partido são imediatamente informados. As contribuições para o
debate podem ser enviadas num espaço de 45 dias até uma data determinada pelo Câmara
de Representante
4. A CNDD é constituído por comissões devem avaliar e colocar a plenária todas as questões
relacionadas com as estruturas, organização e ação do Partido para o seu debate e decisão
final.
5. A Convenção Nacional Deusista investe candidatos do partido nas eleições a nível do
País , com base nas listas apresentadas pelas federações e da Assembleia Federal após as
eleições na Câmara de representação .
6. A programação das atividades da CNDD deverá ter em conta os princípios da igualdade,
da não discriminação e do compromisso político Ideológico dos participantes .
7.O estabelecimento de listas de candidatos e seus suplentes devem esforçar-se para
assegurar a representação nacional, tendo em conta a diversidade geográfica e sociológica
da Nação Angolana.
SECÇÃO III
DO CHANCELER LÍDER DO PARTIDO
Artigo 15°
(Missão)
Chanceler (do Latim cancellarius: guarda da cancela que separava público de um tribunal de
justiça) é um título atribuído em diversas instituições cuja organização é inspirada no Império
Romano. A função de chanceler pode ser diferente de instituição para instituição.
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No Movimento de União Nacional o Título de Chanceler é atribuído ao número um (01) da
Organização que é o Líder do Partido, por ser a entidade que garante a unidade, dignidade
e imagem da Organização. O Partido sendo um micro-Governo e em termos oficiais e
protocolar o número um do Partido é tratado por “Chanceler” e no seio do Partido onde é o
primeiro servidor como rege as leis Deusista Deocrática, o chanceler é tratado por “Meu
Líder”.
Artigo 16°
(Competência)
Compete ao Chanceler Líder do Partido o seguinte:
a) O Chanceler Líder do Partido preside todas as reuniões de escalão superior do
Partido Político e Militar;
a)

Garante a União Nacional do Partido, posteriormente do País entre etnias, tribos,
raças e credos, ele garante a soberania, a dignidade do Partido e do Estado;

b)

Recebe as propostas dos demais líderes do Partido para nomear membros na
Direção, cumprindo os requisitos Ideológicos e a linha do pensamento Político do
Partido;

c) O Chanceler é o comandante em chefe do Exército Legião Kondor. Declara o Estado
de Guerra, declara o cessar-fogo, o fim das hostilidades e faz a Paz;
d)

É o responsável pela Diplomacia geral do Partido e por todo o ato diplomático e militar
do Partido. Nomeia e exonera os Membros do Executivo do Partido e da Chancelaria;

e)

Assina todos os contratos e atos de Negociações ou indica por Decreto um
representante da direção entre os Diplomatas ou o Secretário-geral do Partido para o
mesmo efeito;

f)

Deve conhecer a ideologia e praticar à letra o pensamento filosófico do Partido;

g) Convoca a Convenção Nacional Deusista no Conselho Político ouvindo o
Departamento Ideológico e convoca a Convenção Nacional Deusista extraordinária
por motivos de emergência a bem do Partido;
h) Reúne com os Comissários, diplomatas quinzenalmente ou por emergência, reúne
com o Secretário-geral a qualquer momento, desde que necessite, recebe algumas
orientações vindas da Câmara do Representantes;
i) Deve ser dinâmico, apto, exemplar e capaz de organizar o Partido mesmo nos
momentos mais difíceis;
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j) Qualquer membro de Raça negra, branca ou mestiça dentro do Partido pode assumir
o cargo de Chanceler Líder do Partido seguindo os trâmites Ideológicos
estabelecidos.
k)

O Chanceler deve equilibrar as instituições do Partido e do Estado a nível racial e
étnica, o Chanceler deve falar a língua afrikaans, o português e uma das línguas
nacionais corretamente, não importa a raça.

l) Por ser o Comandante em chefe da LEGION KONDOR, ele nomeia os chefes do
Estado Maior General do Exército, oficias, generais, superiores da Legião Condor
para os cargos, condecorá-los e patenteá-los;
m)

É da iniciativa do líder do Partido Deusista promover ideias para serem tratadas,
refinadas e postas em prática. Recebe opiniões dos demais líderes do Partido e
escuta o primeiro conselheiro que analisa outras propostas junto da Chancelaria para
que o Líder assine;

n) Chanceler é o símbolo da resistência da Organização e da União do Partido e do
futuro Estado;
o)

Deve tomar as devidas providências para evitar que o Partido seja dominado por uma
tribo ou uma raça e quando se crie clima de tensões étnicas ou raciais;

p) Em caso de impedimento por doença ou incapacidade física ou mental, ou a morte, o
Chairman Deputy do Partido, assume as funções de Chanceler: Líder do Partido
provisoriamente e reúne com os serviços secretos e os Comissários, convoca a
reunião da Câmara de representantes no espaço de 21 dias, o Departamento para os
Assuntos Ideológicos decidirá se o Chairman Deputy do Partido pode ou não assumir
a continuidade do cargo de Chanceler e Líder do Partido;
q)

Em caso do Chairman Deputy não ser aprovado o Departamento ideológico
apresentará dois nomes ao Partido que votará a nomeação do novo Chanceler, o
novo Líder escolhido deverá ser ungido e abençoado por Anciões do Partido seguindo
os rituais da Ordem de Espada e cerimónias Ideológicas para assumir o cargo de
Chanceler Líder do Partido.

r) A escolha do novo Chanceler não é um voto Democrático, tudo deve ser resolvido na
base Ideológica com o sistema Deocrático como está estipulado no livro da Filosofia
do Partido e pelo presente Estatuto.
s)

Nos Momentos de Guerra ou emergência quando não houver a possibilidade de
reunir a CÂMARA DE REPRESENTANTES, no caso do Chanceler Líder do
Partido estar incapacitado, por motivo de falecimento. Chairman Deputy do Partido
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deve assumir a liderança do Partido até a situação se normalizar e caso este
esteja impossibilitado, o Secretário-geral assumirá o Cargo de Líder do Partido.
Se o Secretário-geral, estiver impossibilitado, o presidente da Câmara de
Representante assumirá a liderança do Partido. O Diretor do Departamento
Ideológico deverá assumir a Liderança do Partido, e caso este seja
impossibilitado, o Diretor do Departamento Diplomático assumira o cargo de
Chanceler Líder Nacional e caso este seja impossibilitado, o Diretor do
Departamento para Serviços de Informação Secreta (DSIS) deverá a assumir a
liderança do Partido sem título de Chanceler nem Líder do Partido até criar as
condições de convocar a Câmara de Representantes. Este ultimo terá todos os
direitos de decidir em prol do Movimento de União Nacional sem portanto usar o
cargo de Chanceler - Líder do MUN.
t) Os militares não podem assumir o Cargo de Chanceler se não for por orientação do
próprio chanceler antes da incapacitação. Todo o Militar que for escolhido pelo
Chanceler Líder do Partido para assumir o cargo deverá renunciar ao serviço militar.
u)

Todo o Militar ou dirigente político incluindo o Chairman Deputy, que for escolhido
pelo Chanceler Líder do MUN para assumir a sua sucessão deverá logo de
imediato ser considerado e apresentado na Câmara de representantes pelo
Departamento Ideológico.

v)

O Chanceler precisa da colaboração, do dinamismo, e proteção de todos os membros
do Partido para o sucesso da Organização e o bem de cada um e do nosso Povo,
razão da nossa existência.

w) O Chanceler tem a visão do Partido e é assistido pelo seu adjunto o Chairman Deputy,
Secretário-geral, os Diplomatas, os Comissários e Delegados para todos
concretizarem a visão Sagrada da nossa Organização;
x)

Como ensina a ideologia Deusista sobre o funcionamento do Estado através do
sistema do corpo humano, o Chanceler Líder do Partido mesmo sendo o cérebro, se
não tiver a colaboração dos outros líderes que atuam com os demais órgãos do ser
humano, como coração, pulmões, olhos, fígado, pernas, língua e sistema nervoso a
Missão do cérebro nunca funcionará e no caso será humanamente, declarado inapto;

y) Qualquer que seja a impressão do Chanceler Líder ser o mandatário mais alto do
Partido, ele é automaticamente o servidor dos Servidores
SECÇÃO IV
DO CHAIRMAN
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Artigo 17°
(Natureza)
O Chairman é o Título atribuído à segunda pessoa hierárquica do Partido, o Chairman é o
adjunto direto do Líder Nacional do Partido e vice-chanceler, ele representa o Chanceler em
qualquer situação em que seja necessária a sua intervenção.
O Chairman é o fiscalizador de todas ações político-administrativas no seio do Partido.
Chairman, palavra que significa presidente, é uma entidade ou personalidade. O termo
deverá ser mantido em Inglês, como mantemos as palavras: Parking Stop.
Artigo 18°
(Competência)
Ao Chairman do Partido compete o seguinte:
a) Assistir e colaborar com o Chanceler Líder do Partido;
a) Representar o Chanceler em qualquer atividade com todas as honras
indispensáveis;
b) Fazer cumprir as normas, leis e resoluções, estabelecidas nas Assembleias;
c) Ter o conhecimento Ideológico e o pensamento Político do Partido;
d) Presidir as reuniões do Conselho Político na Câmara de Representantes na
ausência do Chanceler;
e) Ter o controle da situação geral do Partido;
f) Por ser a segunda personalidade e adjunto do Chanceler Líder do Partido, pode
assumir uma série de Trabalhos ligado ao chanceler, a pedido do mesmo;
g) Papel extraordinário do Chairman do Partido, é verificar com segurança, de que
o Trabalho realizado pelo executivo do Partido dirigido pelo Secretário-geral
esteja em perfeitas condições e saber a situação do Exército na pessoa do Diretor
do Departamento de Guerra e para Assuntos Militares;
h) Os Departamentos autónomos estarão sob controle indireto do Chairman
i) O Chairman pode ser negro, branco ou mestiço.
j) O Chairman deve falar corretamente uma das línguas nacionais e o afrikaans.
SECÇÃO V
DA CHACELARIA
Artigo 19°
(Natureza)
A Chancelaria é um dos órgãos superiores do Movimento de União Nacional MUN
constituída por três departamentos:
1) O Departamento Diplomático.
1) Gabinete Supremo do Partido (Assistência direta ao Chanceler Líder do Partido).
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2)

Gabinetes executivas da Chancelaria.

A Chancelaria é composta por diferentes Gabinetes de Trabalho, onde todos os funcionários,
são considerados como Diplomatas ou Comissários.
Os Diplomatas e Comissários funcionam no cumprimento do calendário estabelecido pelo
Conselho Político e pela Chancelaria em si.
Artigo 20°
(composição)
A CHANCELARIA é constituída por seguintes Gabinetes:
GABINETE SUPREMO (Assistência direta ao Chanceler Líder do Partido).
1) Gabinete do Chanceler Líder do Partido.
1) Gabinete do Chairman
2) Gabinete do Diretor da Chancelaria (Porta-voz do Partido)
3) Gabinete do Conselheiro do Chanceler Líder do Partido
GABINETES EXECUTIVAS DA CHANCELARIA
Gabinete do Comissário de Planos Estratégia e Projeto do Partido.
5) Gabinete do Comissário para Negócios e Investimento de Fundos.
6) Gabinete do Comissário para Protocolo.
7) Gabinete do Comissário para Estudos e Análises de Discursos.
8) Gabinete do Comissário para Assuntos de Imagem.
9) Gabinete do Comissário para Análise e Processamento.
10) Gabinete do Comissário para Assistência Direito ao Líder.
4)

11) Gabinete de Assistência ao Chairman Deputy do Partido.
12) Gabinete de Segurança e Guarda-costas do Líder.
13) Gabinete do Secretário do Chanceler Líder do Partido.
Gabinete para Assuntos da Criança (Der Kinder House Affairs)
15) Gabinete do Attaché Representante da Legião Kondor na Chancelaria.
14)

16) Gabinete do Attaché representante da Polícia na Chancelaria.
17) Gabinete de Coordenação para Comissões Políticas (Embaixadores-Diplomata )
DEPARTAMENTO DIPLOMÁTICO.
18)

Diretor do Departamento Diplomático.
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19)

Diretor Adjunto do Departamento Diplomático.

20) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a África do
Norte.
21) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a Europa/ União
Europeia.
22) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionado África Central.
23) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a Região de
Grandes Lagos.
24) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a Países de
CEDEAO.
25) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a Países que
fazem fronteira com Angola.
26) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados aos Estados
Unidos.
27) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a Portugal.
28) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados ao Canadá.
29) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados a Tongil Kyoe.
30) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados à Ásia.
31) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Assuntos relacionados com a América
Latina.
32) Gabinete Diplomático de análise e consulta para Empresas petrolíferas e organizações.
33) Gabinete Diplomático de análise e consulta perante as Nações Unidas.
34) Gabinete Diplomático de análise e consulta perante a União Africana.
Artigo 21°
(Comissários competência)
Os Comissários Políticos são os membros que trabalham diretamente com o
Chanceler ocupando diferentes pastas no Gabinete Supremo.
1) Os Comissários Políticos trabalham com a agenda estabelecida pelo Chanceler e que
deve ser rigorosamente cumprida e concretizada.
2) Os Comissários são representantes diretos do Chanceler por indicação dele. Eles têm
o poder de negociar e decidir sobre os assuntos mandatados pelo Partido por ordem
do chanceler.
3) Os Comissários serão possuidores de credenciais Diplomáticas do Partido.
1)

Artigo 22°
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(Diplomatas)
1) Os Diplomatas são todos os que dirigem os diferentes Gabinetes do Departamento
Diplomático.
1) Em caso da ausência do Chanceler, os Diplomatas reúnem com o Chairman do
Partido para avaliação das suas atividades.
2) Os Diplomatas também têm a missão Diplomática de viajar para qualquer destino,
para os quais forem indicados, para tratarem de questões Diplomáticas ou procura de
apoios de material bélico e financeiro.
3) Em casos de Negociações ou Diplomacia.
4) Os Diplomatas reúnem quinzenalmente com o Chanceler, Chairman junto do
Secretário-geral do Partido.
5) Os Diplomatas têm a Missão de assistir o Chanceler diretamente nos assuntos
Políticos e são os primeiros elementos da linha de ponta da Diplomacia do Partido.
6) Os Diplomatas viajam juntamente com o Chanceler para os assuntos que dizem
respeito à Diplomacia do Partido.
7) Os Diplomatas podem ser Indicados pelo Chanceler para negociar qualquer assunto
que diga respeito ao posicionamento e linhas do Partido.
8) Os Diplomatas são também supervisionados pelo Chairman Deputy do Partido, a
quem eles consultam, para o sucesso da Diplomacia do Partido. Os Diplomatas
podem ser indicados para acompanhar o Chairman Deputy a qualquer lugar, para
qualquer efeito ligado a Assuntos Políticos e Diplomáticos.
Artigo 23°
(Relações Exterior e Diplomáticas)
O Movimento de União Nacional considera a Diplomacia e Relações Exteriores como base
para triunfar na sua luta contra a ditadura, não existem guerras vencidas sem a diplomacia,
neste sentido o Movimento de União Nacional constitui um vasto Departamento onde são
dirigidas as Missões negociações Diplomáticas de todo tipo de Relações Exteriores para o
Partido e futuramente para o País.
Artigo 24°
(Diretor do Departamento Diplomático)
O Diretor do Departamento Diplomático, é o coordenador de toda ação Diplomática e
submete ao Chanceler Líder Nacional todos os relatórios, resoluções e acordos assinados.
O Chanceler sendo o responsável da Diplomacia junto do seu adjunto, o Chairman, o Diretor
Diplomático torna-se na terceira personalidade na tomada de decisões diplomáticas e
relações Exteriores.
O Diretor Diplomático é assistido por um adjunto: Diretor Diplomático adjunto.
Artigo 25°
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(Conselho Diplomático)
O conselho Diplomático é o conjunto de todos os membros do Departamento Diplomático
com os Embaixadores Delegados representantes do Partido.
O conselho Diplomático é dirigido pelo Chanceler Líder Nacional.
Em caso de impossibilidade o Chairman dirige o conselho diplomático e em caso de
impossibilidade dos dois líderes máximos do Partido, o Diretor do Departamento Diplomático
dirige conselho Diplomático.
SECÇÃO VI
(DOS GABINETES DO DEPARTAMENTO DIPLOMÁTICOS)
Artigo 26°

(Gabinete Diplomático de Análise e Consulta

Para Assuntos relacionados a África do Norte)

Este é o Gabinete responsável de toda diplomacia com os Países de África do Norte para
consulta e busca de contactos e relações, cooperação como também acompanhar e
encontrar soluções propostas as questões ligadas a estes Países.
Artigo 27°

(Gabinete Diplomático de análise e consulta Para
Assuntos relacionados com África Central)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia com os Países de África Central para
consulta e busca de contactos, relações e cooperação como também acompanhar e
encontrar soluções propostas às questões ligadas a estes Países.
Artigo 28°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Região de grandes Lagos)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia com os Países de grandes Lagos para
consulta e busca de contactos e relações de cooperação, como também acompanhar e
encontrar soluções propostas às questões ligadas a estes Países.
Artigo 29°

(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Países da cedeao)
Este é o Gabinete responsável de toda diplomacia com os Países da CEDEAO para consulta
e busca de contactos e relações de cooperação como também acompanhar e encontrar
soluções propostas em questões ligadas a estes Países.

24
ESTATUTOS DO PARTIDO

Artigo 30°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Países que fazem fronteira
Com Angola e os mais próximos)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia com os Países que fazem fronteira com
Angola (Zâmbia, Namíbia, Congo, Congo Brazzaville) para consulta e busca de contactos e
relações, cooperação, como também acompanhar e encontrar soluções propostas às
questões ligadas a estes Países como África do Sul, Botswana, Lesotho, Zimbabwe.
Artigo 31°

(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados aos Estados Unidos)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia com os Estados Unidos onde o
Movimento de União Nacional não se faz amigo de nenhum dos dois Partidos Republicanos
e Democratas mas sim amigo de todos que ocuparem a Casa Branca e dominarem o
Congresso e o senado para consulta e busca de contactos e relações, como também
acompanhar e encontrar soluções propostas às questões ligadas a estes Países. Estar
atento sobre quaisquer movimentação de troca de ideias de um dos Partidos que dominam
os Estados Unidos Republicanos ou Democratas.
Artigo 32°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Canadá)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia e não só incluindo também estudos de
negócios e cooperação e a questão de exploração de madeira com Canadá, e procura de
contactos e diversas relações de cooperação como também acompanhar e encontrar
soluções propostas às questões ligadas a estes Países.
Artigo 33°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Portugal)

Este, é o Gabinete responsável por toda a diplomacia entre o Movimento de União Nacional
e Portugal. O Movimento de União Nacional acredita que as relações entre Angola e
Portugal, devem ter um acento especial, pelos laços históricos de centenas de anos que nos
ligam, e não principalmente a criação das fronteiras do Estado que temos hoje e defendemos
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como algo sagrado. Também para consulta e busca de contactos e relações como também
acompanhar e encontrar soluções propostas às questões ligadas a estes Países com Angola.
As questões ligadas a Portugal devem e merecem a nossa maior atenção. Este Gabinete
deverá ocupar-se de qualquer contacto com partidos Portugueses, que vão no mesmo
sentido com os nossos ideais o seu Governo os projetos económicos, cooperação militar e
tudo o que esta ligado a Portugal.
Este, é um dos Gabinetes mais importantes do Departamento Diplomático que deve criar
todos os métodos e usar de conhecimentos, amizades, para poder convencer a opinião
Portuguesa sobre o plano do MUN para Angola e passar a verdadeira imagem no que o MUN
pretende como eterno aliado de Portugal, em todos os sectores: diplomático, económico,
saúde, social, militar, negócio, educação e História.
Mostrar diplomaticamente que o MUN pretende ter Portugal como Porta de entrada e
cooperação com a União Europeia em termos de negócios.
Artigo 34°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta
Para Assuntos relacionados a Europa União Europeia)

Este é o Gabinete responsável de toda diplomacia com os Países de Europa para consulta
e procura de contactos de relações e cooperação, como também acompanhar e encontrar
soluções propostas às questões ligadas a estes Países. Este Gabinete divide-se em
gabinetes
1)
1)
2)
3)

Gabinete de cooperação com a Alemanha.
Gabinete de cooperação com a Rússia.
Gabinete de cooperação com a Inglaterra.
Gabinete de cooperação com a OTAN.
4) Gabinete de cooperação com a União Europeia.
5) Gabinete de jurisdição em acompanhamento com a corte Internacional e seus aliados.
6) Gabinete de cooperação com a Europa de Leste.
7) Gabinete de cooperação com a Suíça.
8)

Constitui o oitavo gabinete, o encarregado da cooperação e assuntos dos restantes
Países.
Artigo 35°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Tongil Kyoe)

Este Gabinete é constituído para estabelecer e acompanhar as relações entre o nosso
Partido e a Organização de Tong il Kyoe, no sentido de formação universitária e ideológica e
outros assuntos ligados a agenda interna do Partido.

26
ESTATUTOS DO PARTIDO

Artigo 36°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a Ásia)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia com os Países Asiáticos para consulta
e procura de contactos e relações de cooperação, como também acompanhar e encontrar
soluções propostas as questões ligadas a estes Países, como o Gabinete para assuntos da
Europa dividido em sub gabinetes, o Gabinete para assuntos da Ásia também é dividido por
região e interesse do Movimento de União Nacional com a Ásia.
a) Gabinete de cooperação com a China.
b) Gabinete de cooperação com a Coreia do Sul.
c) Gabinete de cooperação com a Coreia do Norte.
d) Gabinete de cooperação com o Japão.
e) Gabinete de cooperação com a Índia.
f) Gabinete de cooperação com a Austrália.
g) Gabinete de cooperação com a Vietname.
h) Gabinete de cooperação com as Filipinas.
Artigo 37°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Assuntos relacionados a América Latina)

Este é o Gabinete responsável de toda a diplomacia com os Países de América Latina que
fazem parte o México e a Argentina, para consulta e procura de contactos e relações de
cooperação, como também acompanhar e encontrar soluções propostas às questões ligadas
a estes Países, como o Gabinete para assuntos da Europa dividido em sub gabinetes. O
Gabinete para assuntos da América Latina também é dividido por sub Gabinetes para o
interesse do Movimento de União Nacional.
1. Gabinete de cooperação com Cuba.
1. Gabinete de cooperação com Brasil.
2. Gabinete de cooperação com a China
3. Gabinete de cooperação com a Argentina.
4. Gabinete de cooperação com os demais Países da América Latina Ilhas Caraíbas.
Artigo 38°
(Gabinete Diplomático de análise e consulta para
Empresas Petrolíferas e Organizações)
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Gabinete Diplomático de análise e consulta para Empresas petrolíferas e organizações e
pessoas de interesse, é um Gabinete de confiança total para a Diplomacia do Movimento de
União Nacional, onde é requerido uma postura totalmente de prática e dinamismo perante
esta Missão.
Ao Diplomata chefe do Gabinete compete o seguinte.
a)

Consultar as Empresas Petrolíferas introduzir as ideias económicas e de cooperação
do Movimento de União Nacional;

a)

Ter a capacidade de negociar e ter o conhecimento nas áreas de petróleo, diamantes
e de mais minerais que possui a nossa Terra

b)

Consultar Empresas para apoio financeiro e lobby para o Movimento

c) Exercer função de enviado especial do MUN sob orientação do Chanceler;
d)

Participar em quaisquer acordos a serem realizados entre a nossa organização e
qualquer entidade governamental, empresarial ou individual.
SECÇÃO VII
(DO GABINETE PARA COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES POLÍTICA)
Artigo 39°
(definição)

O Gabinete de Coordenação para as Comissões Políticas, é o conselho de todos os
Embaixadores Delegados Representantes do Partido que forem indicados para trabalhar em
Angola e fora do País. O Gabinete é dirigido por dois Embaixadores-Itinerários como uma
comissão de assistência, coordenação orientação política e administrativa, conecta as
diferentes representações que o Partido tem a nível Nacional como Internacional, matem
contactos diretos com todas as Comissões políticas dentro e fora de Angola.
Artigo 40°
(natureza)
O Gabinete facilita a coordenação entre os Embaixadores Delegados para se estabelecer
um modelo de trabalho igual, e assistência na realização das atividades das Comissões
Políticas. O Gabinete é dirigido por dois Embaixadores: Itinerário e seu adjunto nomeados
pelo Chanceler.
Artigo 41°
(Embaixador- Itinerário Chefe do Gabinete
de Coordenação das Comissões Políticas do Partido)
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O Embaixador- Itinerário é o chefe do Gabinete de todas as Comissões Políticas do
partido. É assistido por um Embaixadores- Itinerário adjunto.
Ao Embaixador - Itinerário compete o seguinte:
a) Coordenar todas as Comissões Políticas estabelecidas
a) Estar em contacto permanente com os Embaixadores-Delegados para saber a
funcionamento, e as actividades das Comissões políticas.
b) Apresentar ao secretário Geral a lista de todos os membros que poderão trabalhar
com os Embaixador-Delegados, após a avaliação ideológica e para serem indicados
a cargo pelo Secretário Geral;
c) Estabelecer políticas de como criar novas representações do Partido em mais Países
ou no território Nacional;
d) Supervisionar a política e a coordenação geral das Comissões Políticas junto dos
Embaixadores-Delegados;
e) Propor ao Chanceler Líder do MUN nomes para serem nomeados como
Embaixadores-Delegados
f) Estabelecer o projeto de assistência e organização das Comissões Políticas;
g) Presidir às reuniões com todos os embaixadores-Delegados, quando necessário;
h) Reportar todos os relatórios ao Chanceler;
i) Informar diretamente todas as Comissões Políticas das decisões do Conselho Político
e da Chancelaria;
j) Consultar o Secretário Geral do Partido para execução de ordens e mais atividades
das Comissões Políticas.
k) Participar no processo de enquadramento, acompanhamento e organização de
novos membros mobilizados para as determinadas Comissões Políticas.
l) Num País, onde seja importante a existência de um Embaixador-Delegado, e que este
não esteja ainda nomeado, o Embaixador- Itinerário e seu adjunto devem
automaticamente assumir o cargo político destas áreas e organizar as Comissões
Política até à nomeação de um Embaixador -Delegado
Artigo 42°
(Embaixador -Delegado Representante do Partido)
a)

Todos os Embaixadores Delegado do Partido são parte Integrante da Chancelaria
através do Gabinete de Coordenação das Comissões Políticas, dirigido pelo
Embaixador- Itinerário e seu adjunto

a) O Embaixador-Delegado é representante legal do Partido Movimento de União
Nacional no País, onde reside ou for indicado para residir;
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b)

O Embaixador-Delegado é responsável pela defesa e a introdução ideológica do
Partido político no Exterior, trabalhará na angariação de apoios, na divulgação do
nosso programa, na divulgação da nossa Ideologia, o pensamento filosófico do
Partido e o projeto ESTADO NOVO (período de transição).

c)

O Embaixador-Delegado Coordena todas as atividades do Partido nas suas
localidades e é orientado diretamente pelo Embaixador- Itinerário;

d)

Os Embaixadores-Delegados que, dirigem as Comissões Políticas em Angola, cabe
a cada um escolher um representante para dirigir as zonas que compõem a sua
Comissão Política, apresentar estes membros aos Embaixadores- Itinerários que por
sua vez informarão o Secretário Geral do Partido para as suas indicações a cargos

e)

Os militantes indicados devam ser registados pela Direção Geral do Partido isto é
Departamento Ideológico e Chancelaria
Todos os relatórios de atividades do Embaixador-Delegado são recolhidos pelo
Embaixador- Itinerário que os envia para o Secretário Geral do Partido e ao
Chanceler.

f)

g) O Embaixador-Delegado reúne, independentemente, de uma agenda previamente
estabelecida pelo Partido, e será responsável pela Organização e Diplomacia do
Partido no Exterior;
h)

Poderá ser estabelecida uma agenda de trabalho pelo Secretário Geral ou o
Embaixador- Itinerário em caso de necessidade;

i)

O Embaixador-Delegado deve estar ao corrente, a par e passo, das ideias do
Chanceler, o Responsável pela Diplomacia do Partido, das atividades dos demais
Embaixadores-Delegados e da Direção Central do Partido;

j)

O Embaixador-Delegado deve estar em comunicação permanente com o
Embaixador- Itinerário e o Secretário-geral do Partido, para melhor informação sobre
as movimentações e as concretizações das atividades do Partido;

k)

O Embaixador-Delegado tem a magna missão de mobilizar, convencer, orientar,
todos os membros sobre as linhas mestras do Partido;

l)

O Embaixador-Delegado pode entrar em contacto com outros EmbaixadoresDelegados para a troca de experiências sobre as suas atividades.

m)

O Embaixador-Delegado deve expressar-se fluentemente em Português e ser
igualmente fluente no domínio da fala, no mínimo 3 línguas (Português, Afrikaans,
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Francês ou uma língua Africana, Inglesa, Espanhola, Alemã, Holandesa, Árabe,
Japonês, Chinês, Coreano ou outra);
n) O Embaixador-Delegado deve expressar-se com boa dicção numa das línguas
nacionais;
o)

O Embaixador-Delegado tem o dever de praticar a língua Afrikaans (paulatinamente,
algo que pode levar 2 anos) como requisito para todos os membros da direção do
Partido e para a nossa Diplomacia.

O Embaixador-Delegado funcionará com uma estrutura de apoio organizada, com elementos
propostos pelo próprio Embaixador-Delegado, que os apresenta ao Embaixador- Itinerário
que por sua vez os apresenta ao secretário-geral do Partido, que decide junto do Chanceler,
sobre as propostas para serem, posteriormente, nomeados para as Comissões que
funcionarão sobre a orientação do Embaixador-Delegado, como requerem os estatutos do
Partido. Os Membros indicados para trabalharem nas comissões junto dos EmbaixadorDelegados devem ter os seus ficheiros em ordem, junto do secretariado Nacional
precisamente o Gabinete para Assuntos Internos.
O Embaixador-Delegado coordena e orienta todos os membros do Partido nas suas
Comissões.
Angola e os Estados Unidos são os únicos Países a terem mais de um EmbaixadorDelegado por razões políticas e estratégica de mobilização; esta situação será suspensa
quando o Conselho Político achar, por bem, que não existam mais razões para tal.
Artigo 43°
(Estrutura das Comissões Políticas)
O Estruturação da Comissão Política dirigida pelo Embaixador-Delegado é composta da
seguinte forma:
a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Embaixador-Delegado Representante do Partido;
Secção de Mobilização e Propaganda;
Secção para assuntos de finanças;
Secção para Educação Ideológica;
Líderes de Junta de Membros (Gautelíder e Apoiantes);
Secção da AVL (Assuntos femininos);
Secção para Assuntos de Consulta a Empresas;
Secção de Propaganda Universitária;
Secção de propaganda nas Igrejas;
Secretário pessoal do Delegado;
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j)
k)
l)
m)
n)

Secção de estratégia de propaganda Urbana;
Conselheiros (4);
Secção para Informação;
Secção para Assuntos Militares;
Secção da JURGEN (assuntos para Juventude).

O Funcionamento em detalhe das Comissões Políticas encontra-se no regulamento de
Ordem interno do Partido.
SECÇÃO VII
(DO GABINETE SUPREMO ASSISTÊNCIA AO CHANCELER )
Artigo 44°
(Diretor da Chancelaria, Porta Voz do Partido)
a)

O Diretor da Chancelaria é o chefe do Staff de todos os assuntos que dizem respeito
à chancelaria ou de todos os assuntos que são tratados na Chancelaria;

a)

Ele trabalha diretamente com o Chanceler, organizando a sua agenda de trabalho de
consulta, de ponto de encontro, de visita, e outros assuntos inerentes;

b)

O Diretor da Chancelaria informa ao Secretário-geral do Partido, a agenda diária do
Chanceler, organiza as entrevistas, as saídas e as entradas do chanceler nas áreas
de ação e as suas viagens fora do território nacional;

c)

O Diretor da Chancelaria acompanha o Chanceler em todas as viagens como
assistente direto ao serviço de apoio, só não o acompanhará a pedido do próprio
Chanceler;

d)

O Diretor da Chancelaria coordena todas as atividades da Chancelaria, isto é,
secretaria as reuniões do Conselho Político e outros Gabinetes que compõem a
Chancelaria;

e) Transmite ao Partido todas as orientações e ordens vindas do Chanceler;
f)

O Diretor da Chancelaria confirma as decisões tomadas por qualquer órgão dirigente
do Partido para a sua veracidade;

g)

O Diretor da Chancelaria é o Porta-voz do Partido, é ele que pode conceder
entrevistas em nome do Partido à imprensa Nacional e Internacional. Além dele, só o
Chanceler o Chairman Deputy do Partido e o Secretário-geral, os Diplomatas ou as
pessoas mais indicadas a ter aquele procedimento em nome do Partido.
Artigo 45°
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(Do Gabinete do Chairman Deputy do Partido)
Este é o Gabinete onde funciona o número dois da Hierarquia do Movimento de União
Nacional Chairman Deputy, que assume as funções da segurança de todas as decisões
tomadas pelos órgãos superiores como inferiores. Confirma se todas as decisões estão a
ser tomadas de forma exigida e este é o Gabinete da fiscalização geral do Partido.

Artigo 46°
(Conselheiro do Chanceler)
a) O Conselheiro do Líder do Partido terá conhecimento da agenda do Chanceler,
receberá alguns documentos do Líder do Partido para serem analisados. O
Conselheiro do Líder verificará toda a matéria ligada à imagem do Líder, como sendo,
análise de discursos e documentações para tomada de decisões;
a)

O Conselheiro do Líder do Partido pode interferir nos Assuntos que dizem respeito a
agenda do Líder do Partido. Analisará toda a Documentação de trabalho em parceria
com o Diretor da Chancelaria e o secretário(a) particular do Chanceler;

b) O Conselheiro do Chanceler fará parte das Reuniões da Chancelaria, Conselho
Político e Câmara de Representantes para se inteirar da evolução do Partido, para
estar a par de todos assuntos indispensáveis para poder ter a melhor opinião, com
vista a aconselhar o Chanceler Líder do Partido.
SECÇÃO VIII
(DOS GABINETES EXECUTIVAS DA CHANCELARIA)
Artigo 47°
(Do Gabinete para Plano Estratégia
Projecto e Documentação Secreta)
a)

O Comissário é encarregado do Plano Estratégiae Projectos e Documentação Secreta
(PEPDS)trabalha em ligação estreita com o Chanceler e o Chairman

a)

O Comissário para PEPDS fará as anotações e arquivo de todas as ideias do
Chanceler e desenvolve-las-à por escrito depois de organizadas

b)

Trabalhará na elaboração de planos do Partido e no melhoramento de planos
apresentados por os demais dirigentes e submetê-los-à ao Chanceler , aos demais
Comissários ou ao Conselho Político
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c)

O Comissário para PEPDS é o responsável pelos projetos gerais do Partido, a todos
os níveis.

d)

O Comissário para PEPDS é o responsável de toda a documentação secreta do
Movimento de União Nacional. Este trabalha diretamente com o DSIS.

e)

O Comissário para PEPDS é o conselheiro direto do Chanceler em matéria de
segurança
Artigo 48°
(Comissário para Negócio e
investimento de Fundos)

a)

O Comissário para Negócios e Investimento de Fundos, é a pessoa, que trabalha em
projetos e atividades de Negócios, ligados ao Partido, para angariar Fundos e
desenvolver os mesmos para o bem da economia do Partido;

a)

O Comissário para NIF estabelece contactos com homens de negócios fora do Partido
e, conecta-os com o Partido, para eventual realização de diferentes negócios;

b)

Em tempo de Guerra o Comissário para NIF será a única pessoa com poder de
negociar tudo que será explorado em terrenos recuperados pelo nosso Exército;

c)

Se a Guerra for curta, o Comissário para NIF será a pessoa indicada para organizar
os documentos de pagamento, aos mercenários e outras entidades;

d) O Comissário para NIF depositará fundos para a caixa do Partido através de
documentos comprovativos assinados entre ele o Secretário para Finanças e o
Secretário-geral, cujos documentos devem ser dados a conhecer ao Líder do Partido;
e) O Comissário para NIF é o responsável para todo tipo de negócio interno e externo
do Partido.
f)

O Comissário para NIF deve ter a capacidade, por sua própria iniciativa consultando
o Chanceler, de estabelecer contactos com qualquer entidade para a arrecadação
de fundos, consultar Empresas, companhias, pessoas individuais, Igrejas ou qualquer
organização que possa Financeiramente o Movimento de União Nacional;

g)

O Comissário para NIF deve ter conhecimentos económicos para o bom
funcionamento da sua tarefa;

h)

O Comissário para NIF deve ter a capacidade de introduzir o programa e as ideias do
MUN para os seus interlocutores a fim de poder conseguir acordos de apoios
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financeiros que deverão ser assinados pelo Chanceler, Secretário para Finanças e o
Comissário da NIF, onde o Chanceler pode delegar o Secretário Geral do Movimento
de União Nacional a assinar o contrato.
Artigo 49°
(Secretário do Chanceler Líder do Partido)
O Secretário/a particular do Líder não é o Comissário nem é o Diretor. É simplesmente o
Secretário particular que atende as chamadas e resolve Assuntos ligados ao gabinete do
Líder Nacional. Ele(a) funciona em colaboração com o Diretor da Chancelaria, que é o chefe
de Staff. Além dos Assuntos do Gabinete, o secretário do líder cuida de alguns Assuntos
particulares do Líder do Partido como documentação de viagens ou outros, acompanhando
o líder em todas as viagens.
Qualquer membro qualificado que conheça a responsabilidade do Trabalho pode ser
secretário do Chanceler Líder do Partido homem, mulher, negro, branco ou mestiço.
Artigo 50°
(Comissário para Protocolo)
a)

O Comissário para Protocolo é responsável pela realização de todos os eventos
internos do Partido, organiza a receção de convidados a nível do Partido. O
Comissário para Protocolo é o responsável, junto dos serviços Secretos e de
informação sobre alimentos e bebidas consumidos pelos dirigentes do Partido;

a)

O Comissário para Protocolo é o responsável pelos convites e receção dos
convidados que participem em qualquer festa ou Reunião do Partido;

b) Ele deve ter conhecimento de quantas pessoas participam na festa e quem são, razão
pela qual, ele deve fornecer a lista dos convidados de cada festa ou reunião, ao
Departamento Serviços Secreto e de informação do Partido;
c)

O Comissário para Protocolo e seu adjunto são responsáveis pela compra de tudo o
que deve ser utilizado em cada reunião, festa e receção, sendo também, o
responsável pela escolha das decorações das salas de reuniões e outros eventos
contratando equipas para o efeito ou alugando equipamento indispensável à sua
realização, desde que seja necessário;

d)

O Comissário para Protocolo, é responsável pela receção de todas as entidades que
visitam a Chancelaria;

e)

O Comissário para Protocolo, estabelece a agenda de todos os eventos do Partido e
submete-os ao Diretor da Chancelaria para que esse o faça chegar ao Secretário
Geral do Partido;
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f)

Em todas as atividades públicas e internas, o Comissário para Protocolo deve estar
sob orientação do Secretário Geral, o Executivo do Partido, que deve saber tudo o
que se realiza dentro do Partido.
Artigo 51°
(Do Gabinete do Comissário
para Estudos e Análises de Discursos)

Este Gabinete é dirigido pelo Comissário encarregue de analisar todos os discursos do Líder
e do Chairman Deputy antes de serem publicados. O mesmo Gabinete trabalha nos
discursos e arquiva todos os discursos do Partido. O Gabinete é assistido por dois secretários
experientes em matéria de discursos (speech writer) que poderão escrever discursos e o
segundo secretário é encarregado de receção e leitura de todas as Cartas de pessoas
singulares (emails) enviados à Chancelaria, para o Chanceler.
Este Gabinete estuda todos os discursos proferidos por outros políticos nacionais como
internacionais e descodifica as mensagens. Terá de analisar as massagens, ratificar, retificar,
fazer auto criticas e apresentar ao Diretor da Chancelaria para qualquer pronunciamento
oficial do Partido.
Artigo 52°
(Do Gabinete do Comissário
para Assessoria de Imprensa e de Imagem)
Este Gabinete tem a responsabilidade de organizar e preparar quaisquer atividades que
requerem a imagem do Líder, isto é: Entrevistas à TV, rádio e outros órgãos de comunicação.
O mesmo Gabinete é o responsável de admitir a Imprensa Nacional e Estrangeira a conceder
entrevistas ao Líder Nacional.
Qualquer noticia ou contacto de jornal ou revista que pretende uma ligação com a
Chancelaria, este Gabinete tomará todas as precauções.
Este Gabinete é composto de 7 elementos com conhecimentos de marketing internacional e
Relações Internacionais para poderem transmitir a imagem não só do Líder Nacional mas
também do Partido.
Cabe a este Gabinete combater todas as ideias propagandistas contra a imagem do Partido
e do seu Líder. O Gabinete coordena a imagem total do Líder Nacional no vestuário em cada
evento Nacional e Internacional.
Artigo 53°
(Do Gabinete do Comissário
para Análise e Processamento)
Este Gabinete é composto por três comissários experientes em análise de matéria político
financeira, social e militar nacional como Internacional.
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Propor ao Líder Nacional as respostas adequadas em momentos requeridos analisar
qualquer proposição Internacional ou Nacional antes do Líder decidir.
Este Gabinete é importante porque todas as propostas estrangeiras para o MUN devem ser
analisadas.
Artigo 54°
(Do Gabinete do Comissário
para Assistência Direito ao Líder)
Este é o Gabinete que assiste o Líder Nacional em matérias de assuntos pessoais como
preparar documentos que o Chanceler necessita para todos os eventos. Este Gabinete é
composto por quatro elementos que se ocupam de:
a) alimentos do Líder Nacional onde tudo deve ser testado antes de colocar na mesa
a) vestuário do Líder
b) todo tipo de documentos e papéis que o Líder necessitar para o trabalho.
c) Ajudante de Campo ( um coronel)
Artigo 55°
(Do Gabinete de Assistência ao
Chairman do Partido)
Este Gabinete serve de assistência ao segundo Líder do Partido. O Gabinete é composto
por um secretário particular do Chairman, encarregado de assuntos pessoais do Chairman
Deputy e três assistentes.
Artigo 56°
(Do Gabinete de Kinder House Affairs)
Enquanto todos lutam para resolverem questões ligadas à economia e muito mais, o MUN
acredita que as crianças deveriam ser um ponto de destaque na sociedade porque só
falaremos da eternidade do País se houver continuidade e só é possível com as crianças.
Assim, as crianças tornam-se um elemento capital na política do Movimento de União
Nacional onde acreditamos que se forem educados desde a base, com patriotismo,
estaremos a construir uma Nação forte.
O Gabinete de Assuntos internos melindrosos, é dirigido por experientes em matérias de
educação de crianças e organização de atividades para crianças.
Este Gabinete é composto por 7 membros coordenados por um (a) Secretário (a).
Cabe ao Gabinete, estabelecer um mapa Federal do Estado e projetos de como se deve
organizar as associações de educação para crianças e estabelecer o projeto final da Kinder
House Affairs, que deve ser realizado doze meses depois da queda do MPLA.
Competência do Gabinete de KHA:
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organizar o sistema de loteria que deverá ser lançado a nível Nacional, que permitirá
às crianças jogarem, para serem selecionados a viajar até à capital e serem recebidas
pelo Líder Nacional;
a) preparar o sistema de receção dos parentes e crianças vencedoras da loteria da
KHA;
b) trabalhar na perfeição de cada evento ligado a KHA;
c) As atividades da KHA são totalmente independentes do INAC que é o maior Instituto
responsável por tudo que é ligado à criança angolana;
d) O gabinete da KHA tem a maior responsabilidade no sistema de enquadramento das
crianças de Angola, para tal deverá estar em conexão permanente com a INAC
(Instituto Nacional de Criança );
e) Mais detalhes sobre a KHA são escritos no documento O ESTADO E A KHA.
a)

Artigo 57°

(Gabinete do oficial de ligação

Attaché da Legião Kondor na Chancelaria)

É o Gabinete que representa o EMG da Legião Kondor na Chancelaria, onde passam os
recados ou correio da chancelaria para o Estado-maior do Exército e vice-versa. O chefe
Staff de ligação do Exército coordena todas as atividades entre a Chancelaria e o Estado
Maior General da Legião Kondor.
O Gabinete é composto por um suboficial do Exército.
Artigo 58°
(Gabinete do Attaché representante
da Polícia na Chancelaria)
Este é Gabinete muito importante para traçar os métodos de como irá funcionar a polícia
nacional.
Com o projeto Federal e a reestruturação da Nação, este Gabinete trabalha para estabelecer
a política do Departamento de Polícia, o modelo da polícia que o futuro Estado vai necessitar.
O gabinete trabalha no projeto geral da Policia que se divide em diferentes categorias a nível
do Estado:
a) Polícia Federal;
a) Polícia Estadual (polícia de cada Província, futuramente Estado);
b) Policia SWAT (Policia especial de táticas contra terror e distúrbio);
c) Polícia e Força especial do C.L.I.D. Corpo Legionário de Inteligência e Defesa do
Estado (Polícia do Estado ligada aos serviços secretos e de espionagem, fora e dentro
do País, incluindo o Beskerming Staffel = esquadrão de proteção).
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CAPÍTULO IV
O CONSELHO POLÍTICO
(Bureau Político)

Artigo 59°
(composição)
O Conselho Político é o segundo Órgão superior da política Interna e externa do Partido. O
Conselho Político põe em prática todas as recomendações dos Orgãos centrais do
Partido,(Convenção Nacional e Câmara de representantes), resolve as questões internas
político-militar do Partido.
O Conselho Político analisa todas as candidaturas das pessoas para cargos no seio do
Partido, ouvindo o Chanceler do Líder do Partido.
O Conselho Político é dirigido pelo Chanceler Líder do Partido assistido pelo Chairman e o
Secretário-geral do Partido.
O Conselho Político é composto por 21 membros nomeados pelo Chanceler Líder do Partido,
com o parecer do Departamento Ideológico.
O Conselho Político, é composto pelos seguintes elementos:
1. Chanceler Líder do Partido
1. Chairman do Partido
2. Secretário-geral do Partido
3. Diretor do Departamento de Guerra e Assuntos Militares
4. Diretor adjunto do Departamento de Guerra e Assuntos Militares
5. Diretor da Chancelaria Porta-voz do Partido
6. Diretor do Departamento Ideológico
7. Diretor Chefe do Departamento Diplomático
8. Diretor adjunto do Departamento Diplomático
9. Chefe do Estado Maior do Exército
10. Vice chefe do Estado do Exercito
11. Diretor para Serviços Secreto
12. Diretora da AVL
13. Diretor da JURGEN
14. Primeiro Conselheiro
15. Presidente da Câmara de Representantes
16. Comissário para Planos Estratégia Projetos e Documentação Secreta
17. Líder da Bancada do Colégio de Cônsul (período de transição) ”atualmente
Parlamento e futuramente Senado)
18. Comissário para Análise e processamento
19. Diretor para Negócio e investimento de Fundos
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20. Conselheiro do Chanceler

Artigo 60°
(competência e reunião)

Conselho Político é o órgão de direção política do Partido, competindo-lhe:
a) Acompanhar a vida política nacional e internacional e traçar e executar as orientações
a seguir pelo Partido no desenvolvimento da estratégia aprovada pela Convenção
Nacional Deusista e pela Câmara de Representantes;
a) Definir a posição do Partido, em relação aos problemas do País e apresentá-la
publicamente
b) Coordenar e orientar a atividade dos órgãos do Partido;
c) Decidir sobre os assuntos que careçam da sua intervenção, bem como assegurar a
atuação política do Partido
d) Elaborar o orçamento e as contas do Partido;
a) Analisar e orientar a política do Partido em todos os aspetos.
a) O conselho político reúne quinzenalmente, ou por convocação extraordinária pelo
Chanceler Líder do Partido.
b) O Conselho Político trabalha na base de uma agenda especial, onde os seus
membros têm o imperativo de solucionar todo tipo de questões agendadas.

CAPÍTULO V
DA CÂMARA DE REPRESENTANTES
(natureza composição competência)

Artigo 61°
(natureza)
A Câmara de Representantes é um órgão deliberativo, representativo e composto. É o Órgão
da Legislação do Partido, composto por 90 membros onde as suas candidaturas são
analisadas pelo Departamento Ideológico e os candidatos selecionados. Serão nomeados
pelo Chanceler. Esses membros não representarão só o Partido mas também as etnias,
tribos e raças da nossa Terra. A própria Câmara de Representantes será dividida,
internamente, por grupos aos quais chamaremos de CAUCUS.
a)

Cada Estado (atualmente Província) deve selecionar 5 membros como seus
representantes para a Câmara de Representantes a serem aprovados pelo
Departamento Ideológico.
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a)

Os 5 selecionados devem representar a raça e etnia do seu Estado, não é aceite um
Estado sem mistura de raças.

b)

Para representar o Estado, o membro escolhido para a Câmara de representante
deve praticar a língua materna do Estado ou esforçar-se a falar a língua num prazo
estipulado pelo regulamento interno da Câmara de Representante.
Artigo 62°
(do agrupamento de Caucus)

Caucus é o agrupamento dentro da Câmara de Representantes, composto por grupos
regionais e raciais como o Caucus dos Kimbundus, dos Bakongos, dos Brancos, dos
Mestiços e outros, por forma, a que todos os Povos de Angola sejam representados dentro
do Partido. Aqueles grupos propõem ideias de como unificar o País e criarão a imagem real
do Partido, que é de União Nacional.
A Câmara de Representantes mostrará ao País qual é o projeto do Movimento de União
Nacional, no que diz respeito às tribos, suas culturas e a importância das raças do nosso
País, onde cada uma deverá ser representada.
Artigo 63°
(da mesa da Câmara de Representantes)
A Câmara de Representantes é dirigida pelo Presidente do Conselho da Câmara de
Representantes (PCCR), assistido por 12 membros que organizam as sessões Ordinárias e
extraordinárias da Convenção Nacional Deusista. Assistidos pelo Chairman do Partido como
convidado.
Os membros da Câmara de Representantes, funcionam sem uma agenda estabelecida pelo
Partido. Eles acompanham as atividades do Partido e reúnem para analisar questões
Internas do Partido e são informados através do seu Presidente, ou pelo Secretário-geral do
Partido.
Artigo 64°
(Conselho da Câmara de Representantes)
O conselho da Câmara de Representantes é o conjunto de Gabinetes que compõe o órgão
central , divididos por áreas e dirigido por um Presidente e um vice presidente da Câmara de
Representantes.
O conselho da Câmara de Representantes é composto pelos seguintes gabinetes:
a) Gabinete do Presidente da Câmara de Representante
a) Gabinete do Vice Presidente da Câmara de Representantes
b) Gabinete Nacional para Organização da Convenção
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c)
d)
e)
f)
g)

Gabinete do Primeiro Conselheiro do Partido
Gabinete Nacional de junta de Caucus
Gabinete Nacional de Fiscalização
Gabinete para auditório de assuntos Provinciais
Gabinete Nacional de observação sobre cumprimento das recomendações da
convenção Nacional Deusista Deocrática
h) Gabinete administrativo para assuntos da Câmara de Representação e do processo
eleitoral dos membros da Câmara de Representantes .
Artigo 65°
( o presidente)
O Presidente e o Vice Presidente da Câmara de Representantes são os únicos considerados
com o título de Presidente no seio do Partido. Por esta razão, o Líder do Partido não deve
ser tratado por Presidente.
O Presidente da Câmara de Representantes é membro do Conselho político a quem compete
dirigir todas as ações da política interna da Câmara de Representantes
Artigo 66°
(do Vice Presidente
da Câmara de Representantes)
O Vice Presidente da Câmara de Representantes é o assistente direito do Presidente da
Câmara de Representantes. Coordena os trabalhos da organização interno da Câmara de
Representantes
Artigo 67°
(do Gabinete Nacional
para Organização da Convenção)
É da inteira responsabilidade deste Gabinete, organizar e estruturar o evento da Convenção
Nacional Deusista Deocrática, organizar e cronometrar as atividades de cada sessão, fazer
os convites e registar os delegados na Convenção, apresentar ao Presidente o pré-evento,
para que este leve ao conselho Nacional para sua aprovação.
Artigo 68°
(do Gabinete do Primeiro
Conselheiro do Partido)
O primeiro Conselheiro é uma entidade de muita consideração no seio do Movimento de
União Nacional. Ele é a única entidade que reúne com todos os membros por motivos de
consulta e aconselhamento. Além de ser membro da Câmara de Representantes, ele pode
fazer parte das reuniões do Departamento Ideológico como convidado, é membro direito do
Gabinete de recurso dos membros..Compete-lhe aconselhar os membros suspensos e
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procurar reorganizar a situação seguindo os princípios ideológicos e o respeito pelas letras
do Partido.
O primeiro Conselheiro é o primeiro exemplo de membros no seio do Movimento de União
Nacional.
Artigo 69°
(do Gabinete Nacional de
junta de Caucus)
Este é o Gabinete do símbolo da união de tribos e raças, no seio do Movimento de União
Nacional. O Gabinete é composto por um membro de cada tribo e raça que representa as
suas províncias, de conflitos, de raça, de tribo. Estabelece um programa e projeto para
salvaguardar a união nacional e prevenir todos os tipos de conflitos a nível do Partido, e
posteriormente do futuro Estado. A junta de Caucus trabalha na analise da vida de cada tribo
e cada raça nas suas províncias .
Todos os problemas detetados contra as populações a nível tribal ou racial devem ser
analisados e encaminhados ao Gabinete do Presidente da Câmara de Representantes.
Artigo 70°
(do Gabinete Nacional de Fiscalização)
O Gabinete de Fiscalização é o órgão de controlo, ao qual compete fiscalizar a regularidade
da atividade financeira do Partido e dar parecer sobre as contas anuais apresentadas pelo
Conselho Político.
a) O Gabinete de Fiscalização é composto por um Secretário, um Vice-Secretário e
cinco Vogais, apontados pelo Departamento Ideológico e nomeados pelo Chanceler
Líder do Partido.
a) O Gabinete Nacional de Fiscalização reúne ordinariamente quatro vezes por ano e
extraordinariamente sempre que o Presidente da Câmara de Representante o
convocar.
Artigo 71°
(do Gabinete para auditório
de assuntos Provinciais)
É da inteira responsabilidade deste Gabinete, investigar as questões ligadas a cada província
e ouvir os pedidos da população. Este Gabinete deve tudo fazer para estar em conexão com
o povo, para poder explicar a situação do Movimento de União Nacional e ouvir das
populações as suas reivindicações.
Artigo 72°

(do Gabinete Nacional de observação
sobre cumprimento das recomendações da c n d d)
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A política do Movimento de União Nacional, estabelecido na transparência para evitar todo
tipo de ações que possam prejudicar o funcionamento do Partido ou o incumprimento das
ordens e decisões tomadas nas conferências superiores.
Assim foi estabelecido. O Gabinete Nacional de observação sobre cumprimento das
recomendações da Convenção Nacional Deusista Deocrática, a quem compete o
acompanhamento das decisões da Convenção Nacional pelo Partido.
Qualquer incumprimento das deliberações da Convenção Nacional, o Secretario do
Gabinete, informará o Presidente da Câmara de Representantes, para uma investigação a
ser levantada, assinado pelo Chanceler Líder do Partido.

Artigo 73°
(do Gabinete administrativo para assuntos da Câmara de
Representação e do processo eleitoral dos seus membros )

É da inteira responsabilidade da organização interna da Câmara de Representantes,
organizar o processo de eleições em cada fim de mandato, organizar o processo de
empossamento dos novos membros. Este é o gabinete com direito a secretariar todos os
assuntos internos deste órgão central.
Artigo 74°
( composição da Mesa)
A mesa das Sessões da Câmara de Representantes é composta por sete (7) membros
divididos em em cinco membros internos da Câmara de Representantes e o Líder do Partido,
Chanceler e o Chairman Vice Líder do Partido.
1) Presidente da Câmara de Representantes
1) Vice Presidente da Câmara de Representantes
2) Secretario para junta de Caucus
3) Primeiro Conselheiro
4) Secretário para Gabinete administrativo (automaticamente, Secretário da mesa)
5) Chairman Vice Líder do Partido
6) Chanceler Líder do Partido
Artigo 75°
( composição)
A Câmara de Representantes é composta por noventa (90) Representantes eleitos por
Estado (atualmente Província), por raça e tribos.
Estes formam a Câmara de Representantes juntos com os trinta (30) membros
representantes de outros órgãos nomeados pelo Chanceler, .que completa o numero final
de 120 membros para aceder às sessões da Câmara de Representantes.
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Artigo 76°
(reunião da Câmara de Representantes)
A Câmara de Representantes, reúne sempre três vezes por ano, em sessão ordinária
(primeira semana de Abril, primeira semana de Agosto e segunda semana de Dezembro) e,
em sessão extraordinária, por convocação do Chanceler ou a pedido de seu Presidente ou
um terço dos seus membros.
O pedido de sessão extraordinária pelo terço dos membros da Câmara de Representantes
ou o seu Presidente deve ser acompanhado por motivos e razões de necessidade de uma
convocatória extraordinária, e apresentar ao Conselho Político a agenda da reunião.
Depois de serem analisadas as razões, e aprovadas pelo Conselho Político, a sessão
extraordinária da Câmara de Representantes, pode ter lugar.
a) A ordem do dia da sessão da Câmara de Representantes é definida pelo Conselho
Político e é indicada na citação. Estes devem ser enviados, pelo menos, com quinze
dias de antecedência;
a) Somente os pontos marcados na agenda, podem estar sujeitos a debate e serem
objeto de uma decisão;
b) Com relação ao quórum, as decisões da reunião da Câmara de Representantes são
validamente adotadas, com a maioria dos membros presentes. Nenhum voto ausente
deve contar.
c) A Câmara de Representantes pode deliberar apenas, se houver a presença de
metade, mais os votos de todos os membros representantes, nomeados pelo
Chanceler. Esta condição é necessária para a validação das deliberações. Adquiridos
tornam-se permanentementes.
d) Na ausência de quórum, a Câmara de Representantes é mais uma vez convocada
com quinze dias de intervalo e em seguida, pode deliberar seja qual for o número de
membros presentes.
e) O mandato dos membros da Câmara de Representantes é de sete anos.
f) No que diz respeito à maioria das condições, as decisões da Câmara de
Representantes são tomadas por maioria simples. Em caso de empate, o Chairman
Vice Líder do Movimento de União Nacional tem voto de qualidade.
g) O Chanceler Líder Nacional não vota; tem o voto nulo na Câmara de Representantes.
Artigo 77°
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(responsabilidade e competência)
O conselho estuda as questões básicas da Organização e recolhe informações populares
para submetê-las ao Chairman do Partido, e trabalha para encontrar soluções Financeiras
para o Partido. Trabalha na mobilização e propagação do Partido e da sua imagem.
A Câmara de Representantes é o órgão representativo e deliberativo que tem como missão
as prerrogativas:
a) Garantir a implementação das decisões da Convenção Nacional Deusista e
resoluções
a) Assegurar o bom funcionamento do Secretariado Geral e os demais
Departamentos autónomos
b) Desenvolver as normas internas do partido, bem como o seu próprio
procedimento
c) Preparar a agenda do Congresso, após consulta com o conselho Político.
d) Organizar com perfeição o evento geral da Convenção Nacional Deusista
e) O membro da Câmara de Representantes será exonerado por incapacidade
de exercer as suas funções sendo substituído por um novo membro, sob
proposta do Departamento Ideológico que deverá apresentá-la ao Chanceler,
7 dias depois da exoneração, o novo membro do Conselho será empossado
no 12º dia imediatamente
f) É um dever absoluto e imperativo para todos os membros da Câmara de
Representantes, estudar, compreender, ensinar e transmitir a Filosofia do
Partido, a sua Ideologia e o idealismo do Movimento de União Nacional. Todos
os membros da Câmara de Representantes deverá esforçar-se por falar o
Afrikaans e uma língua Nacional.
Artigo 78°
(assistência especial ao partido )
1.

Para garantir o bom funcionamento dos órgãos do partido, a Câmara de
Representantes, pode ser solicitada pelo Chanceler de instituir comissões
permanentes ou a termo, responsáveis pela execução de uma tarefa específica, ou
controlar as atividades do Partido para uma melhor aplicação de instrução e
procedimentos dentro do Partido e, em qualquer área do Partido.

1. Como parte de sua operação, estas comissões devem definir suas regras e modos
de operação. Em cada uma das suas missões e prerrogativas que lhe sejam
atribuídas para avaliar, identificar anomalias que afetam o seu funcionamento, emitir
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pareceres e considerações, apresentar propostas e fazer um relatório para corrigir
essas deficiências. Finalmente, estes relatórios são enviados ao Conselho Político.

CAPÍTULO VI
DO SECRETARIADO NACIONAL
SECÇÃO IX
DA NATUREZA COMPOSIÇÃO COMPETÊNCIA
Artigo 79°
(Natureza)
1) O Secretariado Nacional é o órgão executivo permanente de aplicação das decisões
e resoluções dos órgãos superiores do Partido e de assegurar a gestão diária do
Partido.
a) O Secretariado Nacional, como órgão executivo, administra o dia-a-dia do Partido.
É o desenho do corpo, estudo e implementação de programas sectoriais conforme
descrito.
a) A escolha, sugestão e nomeação dos seus membros, devem ter em conta o critério
de especialização, política de compromisso, credibilidade e disponibilidade,
fidelidade e dinamismo, capacidade sobre os cargos a assumir.
1) O número de Secretarias é definido pelo Conselho Nacional, sobre a proposta do
Secretário-Geral. O Secretariado Nacional é organizado em diversos Gabinetes
especializados, cujo sentido principal é o seguinte: fazer funcionar o maior Órgão
executivo do Partido.
a. O Secretariado Nacional, é dirigido pelo Secretário-geral do Partido;
a. O Secretariado Nacional é composto por Gabinetes dirigidos pelos Secretários e ViceSecretários nomeados pelo Chanceler Líder do Partido.
b. Os membros do Secretariado Geral do Partido podem ser sugeridos por qualquer
membro do Partido, para depois serem considerados e nomeados para os diferentes
cargos dentro do Órgão Executivo do Partido.
SECÇÃO X
DA COMPOSIÇÃO
Artigo 80°
(composição do Secretariado Nacional)
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O Secretariado Nacional é o protótipo do futuro Governo do Estado. dirigido pelo Movimento
de União Nacional.
Artigo 81°
O Secretariado Nacional é composto por Gabinetes como micro-governo, onde são
examinados e resolvidas as questões político-social cultural do País dentro do Partido,
divididos em duas categoria de Gabinetes
A) Gabinetes Executivos Imediato (1-13)
A) Gabinetes Executivos de projetos e planos para o futuro Estado(14-29)
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Gabinete do Secretário-geral do Partido
Gabinete do Secretário para Assuntos Internos
Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda
Gabinete do Secretário para Comunicação, Imprensa e Mídia
Gabinete do Secretário para Formação de Quadros
Gabinete do Secretário para Tesouraria Geral
Gabinete do Secretário para Arquivos
Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans
Gabinete do Secretário para Justiça, Direitos e Liberdades
Gabinete do Secretário para Economia, Indústria
Gabinete do Secretário para Estudos e Organização da história de Angola
Gabinete do Secretário para Saúde Pública
Gabinete do Secretário para Educação e Formação Profissional
Gabinete do Secretário para projeto de Agricultura, floresta e desenvolvimento rural
Pescas, Café e Minérios
Gabinete para Assuntos Federais
Gabinete do Secretário para Organização Territorial
Gabinete do Secretário para Trabalho, Emprego e luta contra o desemprego
Gabinete do Secretário para transporte
Gabinete do Secretário para Função Pública e Reforma Administrativa
Gabinete do Secretário para Construção e Urbanização
Gabinete do Secretário para Ensino Superior, Universidade e Pesquisa Científica
Gabinete do Secretário para Minas e Energia
Gabinete do Secretário para Correios e Telecomunicações
Gabinete do Secretário para Multi-cultura
Gabinete do Secretário para Assuntos Sociais
Gabinete do Secretário para Literatura e Arte
Gabinete do Secretário para Monumentos reposição de nomes de ruas e cidades
Gabinete do Secretário para Reabilitação de Espaços e Meio Ambiente
Gabinete do Secretário para Desportos e Recreação.
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SECÇÃO XI
DA COMPETÊNCIA
Artigo82°
(Do Secretário Geral definição)
O Secretário-geral do Partido é chefe do maior órgão Executivo do Partido.
O Secretário-geral é a única entidade que reúne com todos os Órgãos do Partido superior,
centrais, executivos e de Massas.
O Secretário-geral do Partido deve ter o conhecimento Ideológico e a linha do pensamento
Político do Partido. O Secretário-geral deve ter experiência e dedicação aos ideais. Programa
e projeto da Organização e ideológicas do Partido.
Artigo 83°
O Secretário-geral é o símbolo da unidade e de trabalho de todos os membros, com cargo
no seio do Partido. Nesta função, ele representa e envolve o Partido em todos os atos de
movimentação. O Partido é investido de todos os poderes para o efeito.
A ele, compete, particularmente tomar medidas legais em nome do Partido, ativa ou
passivamente.
Artigo 84°
O Secretário-geral pode delegar membros do Secretariado Nacional se o julgar necessário,
na representação do partido em qualquer evento.
Mesmo não sendo membro da Chancelaria, o Secretário-geral do Partido não necessita
marcar audiência ou passar pelo Diretor da Chancelaria para uma consulta com o Chanceler,
só se for por orientação do Chanceler.
Artigo 85°
O Secretário-geral do Partido é nomeado pelo Chanceler Líder do Partido.
O Secretário-geral do Partido é a Terceira personalidade na Hierarquia do Partido depois do
Chairman e por detrás dele está o Diretor do Departamento Ideológico.
Artigo 86°
(DA COMPETÊNCIA)
O Secretário-geral do Partido coordena todas as atividades do Partido, preside a todas as
Reuniões do Secretariado Nacional e dos Departamentos Autónomos (quando necessário).
Faz o relatório geral do Partido, orienta a política Executiva interna do Partido, recebe
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propostas e orientações vinda do Conselho Político e do Chanceler Líder do Partido, para o
melhoramento do Trabalho interno Executivo do Partido.
Artigo 87°
O Secretário-geral convoca e preside às reuniões do Secretariado Nacional e garante o bom
funcionamento do partido. Em caso de ausência ou doença, ele é substituído de imediato
pelo Secretário para Assuntos Internos até à nomeação de um novo Secretário Geral pelo
Chanceler, num período de 21 dias.
Artigo 88°
O Secretário-Geral coordena a ação política das Estruturas executivas, e dirige a
organização administrativa e financeira do Partido, de acordo com a orientação definida pelo
Conselho Político
Compete especificamente ao Secretário-Geral:
a) Submeter à Câmara de Representantes o Orçamento e as Contas Anuais do Partido;
a) Submeter ao Conselho Político o plano anual de implantação, intervenção e
organização do Partido e acompanhar a sua execução;
b) Administrar os serviços executivos e centrais do Partido;
c) Propor Regulamentos das diversas estruturas do Partido e outros normativos, a
aprovar pelo Conselho Político;
d) Representar o Partido em consciência na celebração de quaisquer atos ou contratos;
e) Exercer as demais competências que lhe sejam delegadas pelo Chanceler Líder
Nacional do Partido.
f) O Secretário-geral do Partido, preside e reúne com os Embaixadores-Delegados e
representantes do Partido dentro ou fora do Território Nacional.
g) O Secretário-geral pode ser coadjuvado por um Secretário Geral Adjunto designado
e nomeado pelo Chanceler Líder Nacional.
h) O Secretário-geral do Partido orienta, organiza a estratégia, e elabora métodos de
funcionamento das atividades do Partido em qualquer parte, onde esteja estabelecida
a nossa Organização.
i) O Secretário-geral do Partido efetua Comícios para passar a mensagem das linhas
mestres da nossa Organização.
j) O Secretário-geral do Partido pode liderar uma Delegação para um acordo, ou tratar
assuntos Diplomáticos por indicação do Chanceler.
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k) O Secretário-geral do Partido é a terceira entidade que tem o direito de movimentar
as contas Bancárias do Partido, na ausência do Chanceler e Chairman ou por
indicação do Chanceler Líder do Partido além do Secretário para Finanças.
l) O Secretário-geral do Partido reúne com o Chanceler a qualquer momento desde que
haja necessidade e vice-versa.
m) Em caso de incapacidade ou motivos alheios, o Secretário-geral do Partido é
exonerado por um decreto assinado pelo Chanceler, informando o Departamento
Ideológico e o Departamento de informação e de Serviços Secretos do Partido.
Um membro é nomeado no espaço de 7 dias para assumir o cargo de Secretáriogeral do Partido.
Artigo 89°
(do poder hierárquico)
No momentos de guerra, enquanto o Chanceler estiver ausente a resolver os assuntos
Diplomáticos fora dos territórios libertados, e com a impossibilidade do Chairman estar
presente, o Secretário-geral do Partido assume as funções do Chanceler nas zonas
libertadas pela nossa Organização, através do nosso Exército LEGION KONDOR.
Artigo 90°
Na fase de reestruturação do Partido, o Secretário-geral deve coordenar os trabalhos do
Partido, independentemente do local geográfico onde se encontrar, elaborar relatórios ao
Chanceler Líder do Partido.
SECÇÃO XII
DA COMPETÊNCIA DOS GABINETES DO SECRETARIADO

Artigo 91°
GABINETE PARA ASSUNTOS INTERNO
(Competência)
O Gabinete do Secretário para Assuntos Internos, tem a responsabilidade de resolver todo
tipo de problemas que os membros do Partido apresentem, desde alojamento, viagens,
formação, apoio, documentação, remunerações, assuntos sociais, conflitos, comemorações,
etc.
O Gabinete do Secretário para Assuntos Internos deve ser capaz de solucionar os problemas
dos membros no seio do Partido com imparcialidade e com a personalidade de um
verdadeiro Líder, baseando-se na linha do pensamento filosófico do Partido, usando o
ensinamento Deusista.
A movimentação dos membros do Partido em momento de guerra, para qualquer sítio, deve
ser coordenada e assinada pelo Gabinete do Secretário para Assuntos Internos.
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A deslocação dos dirigentes do Partido para dentro e fora do território, ou de qualquer visita
Internacional como os Mídia nas áreas libertadas, deve ser autorizada pelo gabinete para
Assuntos Internos, que poderá trabalhar junto e em conexão com os Serviços Secretos da
Organização.
Compete ao Secretário para Assuntos Internos:
a) Assinar todas as Fichas de Inscrição dos membros do Partido;
a) Assinar os cartões de membros do Partido;
b) Responsabilizar-se pelas viagens ou deslocação de qualquer dirigente do Partido ou
membro que esteja em Missão de Serviço;
c) Resolver questões de alojamento dos dirigentes do Partido no Estrangeiro;
d) Em tempo de Guerra ele trabalha em conexão com o DSSI que deve ter o
conhecimento de todas as atividades internas do Partido;
e) Nas Zonas libertadas pelo nosso Exército, deve ser administrado pelo Secretário para
Assuntos Internos que organizará as áreas como estrutura de ESTADO;
f) Todas as questões ligadas a familiares dos militares e políticos devem ser resolvidas
pelo Gabinete do Secretário para Assuntos Internos;
g) O levantamento de orçamento para as grandes Comemorações, pagamento de
Hotéis, viagens, compra de material didático do Partido, é da inteira responsabilidade
do Gabinete do Secretário para Assuntos Internos.
Artigo 92°
(GABINETE PARA MOBILIZAÇÃO E PROPAGANDA)
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda é um Gabinete estratégico e muito
importante no seio do Partido.
O Secretário para Mobilização e Propaganda deve ter os dados estatísticos do Partido.
O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve organizar encontros para
troca de experiências para formar e criar bom ambiente e espírito de fraternidade no seio da
Organização.
Deve organizar Comícios nas zonas recuperadas para introduzir e divulgar o nosso ideal. As
razões e finalidade da guerra, e o projeto do Estado novo, que é o desafio de todo o membro
do Partido, sob orientação do Chanceler e da Direção Geral.
1) É da inteira responsabilidade do Gabinete do Secretário para Mobilização e
Propaganda, transmitir, não só, a esperança ao povo em todo o território nacional
onde estiverem as nossas representações ou nas áreas libertadas, mas também
mostrar que na realidade temos a verdadeira solução para o povo Angolano, de forma
a levar as pessoas a mudarem de opinião sobre o Estado, e a conceção africana para
a Sociedade e a Política Angolana.
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1) Todos os membros devem ser mobilizados, transmitir-lhes as normas básicas de uma
Sociedade organizada e civilizada adequada aos nossos dias.
2) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve estar preparado a
educar as populações e mostrar que devemos mudar a conceção africana sobre a
Sociedade humana e tornarmo-nos iguais às Sociedades desenvolvidas com a
finalidade de sermos o primeiro País em África a ser reconhecido e considerado
desenvolvido.
3) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve ser o primeiro a
mostrar a imagem daquilo que a nossa Direção quer para a Angola.
4) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deverá controlar todas as
atividades de lazer e recreativas, de modo a manter o espírito de um povo unido à
volta de um só ideal e uma só ideologia. A Cosmo visão.
5) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deverá viajar para toda a
parte onde se encontram os nossos representantes, para poder entrar em contacto
com as comunidades angolanas, espalhadas pelo mundo.
6) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve trabalhar para
incentivar a aprendizagem da língua afrikaans e de propagar a nossa filosofia como
a única, para mudar o curso histórico de um País Africano, ruído pela corrupção,
tirania, racismo, tribalismo, ignorância e falta de criatividade para o desenvolvimento
do País.
7) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve ser eloquente, forte,
dedicado na causa das ideias básicas do Partido, inteligente, falar mais de duas
línguas Internacionais e uma ou duas línguas Nacionais incluindo o afrikaans.
8) O Gabinete do Secretário para Mobilização e Propaganda deve estudar a forma de
propaganda Judia e Alemã para a mobilização das massas, porque o Movimento de
União Nacional vai necessitar de muita Propaganda onde o lema de Mobilização é
total Propaganda.
Artigo 93°
(GABINETE PARA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA E MÍDIA)
O Gabinete para comunicação, Imprensa e Mídia é responsável por toda a divulgação e
informação, no sentido de atingir as Populações por meios de brochura, Internet, vídeos,
rádio e comunicados.
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a) Todos os membros do Partido têm o direito de serem informados dos avanços e da
evolução das atividades da sua direção local,e do Partido em geral, através do
Gabinete para Informação Imprensa e Mídia.
a) Sobre o conhecimento da Direção geral do Partido, o Gabinete para comunicação
Imprensa e Mídia deve estabelecer uma equipa privada que funcionará em parceria
com o referido gabinete, para o aperfeiçoamento do trabalho, por forma a estar pronto
para informar todos os militantes e membros do Partido.
b) O encarregado para comunicação Imprensa e Mídia deve ter uma larga rede de
correspondência em todos os lugares onde estiverem as nossas representações
(Comissão Política) para poder reportar as atividades, os factos e acontecimentos
fora e no seio do Partido, para manter todos os membros informados, até mesmo o
Chanceler Líder do Partido e os demais membros da Direção.
c) As informações devem ser reais, concretas e transparentes.
d) As informações que dizem respeito à segurança Interna do Partido, não podem ser
divulgadas, por questões de segurança do Partido e da sua Política.
e) O Gabinete para Informação Imprensa e Mídia deve ser composta por elementos com
o conhecimento da informação e Propaganda, por termos um inimigo maléfico que
sabe usar a propaganda ao estilo Comunista. O Movimento de União Nacional deve
através do Gabinete para Informação Imprensa e Mídia usar melhores meios do que
as táticas Comunistas.
f) A propaganda tem um efeito extraordinário, por isso o Gabinete para comunicação
Imprensa e Mídia, deve aperfeiçoar-se nessa área, planear bem e estudar a
Propaganda a aplicar, para melhor edificar a força da sua Informação.
g) No período de guerra, o Secretário do Gabinete para comunicação Imprensa e Mídia
poderá viajar ou orientar a sua equipa dentro e fora das áreas recuperadas, à procura
de informações.
h) É da inteira responsabilidade do Gabinete para comunicação Imprensa e Mídia de
estabelecer o contacto com a Mídia Internacional e Nacional, para cobrir as nossas
ações como parte de propaganda, para enfraquecer o MPLA e manter a Comunidade
Internacional do nosso lado e convencê-los da legitimidade da nossa Revolução.
O Gabinete para comunicação Imprensa e Mídia devem trabalhar junto com o Gabinete
para Mobilização e Propaganda.
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O Gabinete para comunicação Imprensa e Mídia dirige o Jornal do Partido.
Artigo 94°
(GABINETE PARA FORMAÇÃO DE QUADROS)
O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros é um dos Gabinetes mais
importantes do Partido que serve para selecionar os membros e quadros do Partido, que
deve ser formado a nível do Partido em Angola ou fora do País. O Gabinete do Secretário
para Formação de Quadros, realiza Sessões de estudos académicos e capacitação dos
membros do Partido.
O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros seleciona os membros que devem
ser enquadrados no Exército e os que devem permanecer civis.
Ao Gabinete compete o seguinte:
a. Organizar o processo de Enquadramento de membros para a formação académica;
a. Acompanhar o processo dos membros a serem formados dentro e for a do País;
b. Tratar das bolsas de Estudo do Partido;
c. Organizar Workshops ou Seminários de esclarecimento onde são transmitidas as
ideias do Partido, da Nação e conhecimentos académicos;
d. O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros convida oradores para o efeito;
e. Trabalha na procura de contactos com Universidades a nível Internacional e Nacional
para negociar bolsas de Estudo;
f. O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros, recebe os relatórios de todas
as Comissões Políticas do Partido, dirigido pelos Embaixadores-Delegados do
Partido, no sentido de saber a evolução dos membros e das suas formações;
g. A oportunidade de formação, é para todos os membros do Partido onde a raça e o
credo religioso não tem nada a ver com normas e requisitos de qualificação para a
formação Interna ou para uma Bolsa de estudo;
h. O Gabinete do Secretário para Formação de Quadros, organiza o programa de
capacitação dos membros com baixo nível de aproveitamento escolar, para elevá-los
a um nível razoável, para permitir a sua capacidade de compreensão.
Artigo 95°
(Gabinete para tesouraria)
O Gabinete do Secretário para Tesouraria é o sector responsável por todo o sistema de
controlo financeiro, ou seja, todas as previsões de pagamento e de recebimento são
administradas pela Tesouraria.
Além disso, as liquidações dessas operações também são de sua responsabilidade, mesmo
quando o pagamento ou recebimento é feito via sistema bancário. São também, função da
Tesouraria acompanhar o fluxo de caixa, as contas bancárias, liberando recursos para
pagamentos e para aplicações.

55
ESTATUTOS DO PARTIDO

Compete à Tesouraria desempenhar as seguintes funções:
a. Assegurar a concretização das orientações financeiras definidas superiormente;
a. Participar em reuniões periódicas de coordenação da Área de Administração Geral e
Finanças;
b. Elaborar propostas devidamente fundamentadas que visem à melhoria do
funcionamento da Tesouraria e submetê-las a apreciação superior;
c. Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita)
e dar o respetivo documento de quitação;
d. Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
e. Elaborar sempre a Folha de Caixa (Diário de Caixa);
f. Elaborar o Resumo Mensal de Tesouraria;
g. Proceder à guarda, conferência e controlo sistemático do numerário e valores de
Caixa e Bancos;
h. Controlar o movimento das contas bancárias, através do sistema informático instalado
na Tesouraria, com o objetivo de poder elaborar o Resumo Mensal de Caixa;
i. Assinar os cheques e ordens de transferência bancárias e recolher as restantes
assinaturas;
j. Efetuar os depósitos, transferências e levantamentos, tendo em atenção à
rentabilização dos valores;
k. Assistir à verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro, efetuado por quem
for nomeado para verificar os fundos, montantes e documentos entregues à sua
guarda, através de auditoria física do numerário e documentos sob a sua
responsabilidade;
l. Assegurar o depósito das receitas em instituição bancária e proceder ao seu registo
no Diário de Caixa e no Resumo de Tesouraria;
m. Enviar, mensalmente, para as o Gabinete das Finanças os originais e duplicados da
Folha de Caixa (Mensal de Tesouraria), acompanhados dos duplicados das Guias de
Recebimento (Guias de Receita) e de todos os restantes documentos;
n. Rececionar os duplicados dos Diários de Caixa e dos Resumos de Tesouraria e
arquivá-los;
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o. Executar outras funções que lhe sejam superiormente incumbidas pelo Chanceler
Líder do Partido;
p. O Tesoureiro Geral é responsável pela gestão do partido, recebe a renda, faz
pagamentos, sob a supervisão do Secretário-Geral. Ele possui poder de regular todas
as operações e relatórios ao Conselho Nacional agindo em gestão;
q. O Tesoureiro Geral pode agir, sozinho ou com seus assistentes, podendo delegar
autoridade, à assinatura no banco e contas postais do Partido. Ele realiza o
pagamento e é responsável por manter as contas do Partido Nacional;
r. O Tesoureiro Geral é assistido no exercício das suas funções, por tesoureiros
adjuntos, um é responsável pela cobrança das receitas e o outro responsável pela
autorização das despesas;
s. O Tesoureiro Geral, como um corpo de gestão financeira e contabilística do partido
pode participar da festa com o terceiro, e para operar com qualquer banco ou
instituição de crédito, qualquer conta de depósito ou em conta corrente
t. O Tesoureiro Geral cria, sinais, aceita, aprova e paga todos os cheques e ordens de
transferência para a operação das contas.
Rotinas Mensais:
Emissão mensal dos cheques em poder da tesouraria para conferência, na qual deve ser
passado para a contabilidade a fim de efetuar os lançamentos de transferência do caixa para
conta de cheques pré-datados, esse lançamento deve ser efetuado no último dia do mês, e
o retorno no primeiro dia do mês subsequente.
Artigo 96°
(Gabinete para Arquivos )
O Gabinete do Secretário para Arquivos, tem uma importância capital dentro do Partido,
este serve para reagrupar todos os pertences do Partido desde documentação ao
material que deve ser arquivado.
Devem ter a responsabilidade do Secretário deste Gabinete, o Movimento de União
Nacional sendo um Partido com uma enorme ambição para o bem do Estado, nessa
base, deve saber preservar tudo que é arquivo para poder ajudar a estabelecer um futuro
Estado digno, não rejeitando os valores culturais do povo Angolano.
Tudo o que tiver mais de cinco Anos deve ser considerado Arquivo importante, assim
todos os Departamentos e Secretariados deverão, entregar os seus documentos ou
qualquer objeto para serem arquivados por ordem de data eventos e lugares.
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Os únicos documentos que não serão arquivados pelo Gabinete de Arquivos são os
considerados como classificados ou censurados, por colocarem a segurança interna do
Partido e do Estado, esses sim, permanecerão no Departamento de Informação e
Serviços Secretos do Partido.
Artigo 97°
(Gabinete para estudo da língua Afrikaans)
O Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans tem a responsabilidade de
Organizar a política de aprendizagem rápida do idioma no seio do Partido.
a) Tem a responsabilidade de adquirir o material adequado para a aprendizagem da
língua e se for possível contratar professores capacitados para o lecionamento da
língua que é muito importante para a nossa Organização a nível da Região em
que nos encontramos.
a) O Português permanecerá como língua de comunicação oficial, seguida do
Afrikaans.
b) Esse Gabinete tem a missão de entrar em contracto com os cidadãos angolanos
que trabalharam na SADF, negros como brancos e mestiços e que dominam a
língua Afrikaans, onde os que estiverem no ativo poderão ser enquadrados na
LEGION KONDOR e os outros serem enquadrados como membros do Partido e
ajudar na aprendizagem da língua Afrikaans.
c) Com o MUN no poder a língua Afrikaans será promovida ao nível de ESTADO e
tornar-se primeira língua, mantendo o Português e permanecer na CPLP.
d) O Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans é o responsável de
tradução das entrevistas com Mídia internacional.
e) O Gabinete do Secretário para estudos da Língua Afrikaans tem como função
estudar as possibilidades de estudos das línguas Nacionais para que sejam
incluídas em actividades a nível Nacional.
f) Um estudo reforçado será feito para aumentar mais palavras vinda dos nossos
dialectos com maior expressão em Angola, como sendo, o Umbundo, o Kimbundu,
o Quikongo, o Tchokwe, por exemplo, a palavra gird que significa dinheiro poderia
se adicionar o termo Tchokwe Falanka que significa dinheiro dando-lhe
simplesmente a autografia afrikaans: (Falanka).
g) Este deve ser o Trabalho linguístico com uma análise profunda da língua Afrikaans
e as línguas nacionais incluindo o Português, devem ser estudados já que o
Português faz parte da origem do Afrikaans.
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Artigo 98°
(Gabinete para Justiça Direito e Liberdade)
Este Gabinete trabalha na organização de projetos do Estado em tudo que tem haver com
Justiça, Direitos e Liberdades. O Movimento de União Nacional tem como prioridade,
estabelecer uma justiça para todos onde o lema é: TODOS ACIMA DA LEI. Um País como
Angola, ao nível que chegou, é preciso uma lei, o MUN precisa estabelecer a lei e a Justiça
como prioridade, onde os direitos do cidadão são e devem ser um dever do Estado de
estabelecer e respeitar. Este Gabinete é direcionado para os projetos do futuro Estado, por
isso deve-se tratar tudo antes de chegarmos em Luanda.
Artigo 99°
(Gabinete para Economia e Indústria )
Este Gabinete trabalha na organização de projetos do Estado em tudo que tem haver com
economia e industria. o Movimento de União Nacional, com a sua ambição, pretende
estabelecer uma economia gigantesca sem depender do Petróleo. Por isso este Gabinete
deverá trabalhar fortemente na elaboração de projetos como a Agricultura, Industria, assim
como repor as antigas companhias e empresas da era colonial como a CFB, aeroportos, os
portos, pescas, fazendas e comércio interno. Estabelecer projetos económicos com Países
vizinhos e muito mais. O Movimento de União Nacional tem como prioridade, estabelecer o
sistema de industrialização do País para o sustento da economia, isto é , o fabrico de
produtos de primeira necessidade.
Artigo 100°
(Gabinete para Organização da
História de Angola)
Se existe algo que angola sofreu demasiado foi à falsificação da sua história, o Gabinete
do Secretário para Organização da história de Angola tem uma enorme responsabilidade
de iniciar o Processo de organizar as ideias centrais sobre a história de Angola, onde as
ideias serão colocadas a público para os historiadores serem convidados a participar no
processo do estabelecimento da História de Angola, bem como, também serem
convidados os veteranos dos Movimentos de Libertação de Angola para participarem
sem deturparem a verdadeira história por interesses políticos.
Recomenda-se um negro e um branco por razões históricas e Documentação fotos livros
vídeos e outros.
Artigo 101°
O Gabinete do Secretário para Organização da história de Angola deve estabelecer já a
política definida e organizada que vai utilizar na campanha de recolha de dados para a
história de Angola, onde as Livrarias do Congresso norte-americano deve ser
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consultadas, assim como, os museus e o Governo da República Portuguesa devem ser
consultados para ajudarem na recolha de elementos históricos e os próprios escritores
africanos.
Artigo 102°
A história de Angola será importante para o ensino primário, médio e Universitário, porque
o Povo e os estudantes devem saber tudo sobre a veracidade da história Angolana e o
Gabinete do Secretário para Organização da história de Angola fará tudo para que nos
eventos, sejam abordados temas com factos mais recentes, como da colonização e a
escravatura, sirvam não para ressuscitar ódios, mas sirva de lição que jamais será vivida,
onde hoje todos devemos estar juntos unidos para que o futuro do Estado seja brilhante
para o seu Povo. (Por razões históricas recomenda-se um negro e um branco para
dirigirem este Gabinete em busca de factos, datas, dados, documentação, fotos, livros,
vídeos, etc.).
Artigo 103°
GABINETE PARA SAÚDE
O Gabinete do Secretário para Saúde é o Gabinete responsável para projectos de saúde
onde é constituído um Gabinete de Médicos que têm a missão de estudar e elaborar
projectos do Futuro Estado.
Artigo 104°
Este Gabinete trabalha na organização e análise de todo tipo de projecto para a saúde do
Futuro estado e estuda as capacidades de Países desenvolvidos na Medicina onde o Partido
e o País poderá estabelecer laços de cooperação para o bem da saúde Nacional.
O Partido deve primar os serviços de saúde para garantir o bem-estar físico e moral dos
membros do Partido, civis e dos militares.
Este Gabinete será extremamente importante nos momentos de Guerra por razões de
assistência aos militares e outros dirigentes que estarão na frente das operações militares.
Deverão efectuar os primeiros socorros e preparar evacuações, a civis ou militares, desde
que necessário.
Artigo 105°
GABINETE PARA EDUCAÇÃO
A Educação será uma das prioridades da nossa Organização, o Gabinete do Secretário para
Educação deverá elaborar e organizar os futuros projectos sobre a Edução Nacional.
Artigo 106°
O Gabinete deverá consultar o sistema de Educação Europeia, Americana e Chinesa, com
destaque na matemática, química, biologia e engenharia.
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No período de guerra, a Educação não poderá parar, mas sim continuar até o Partido derrotar
o governo do MPLA.
Neste sentindo, o Gabinete do Secretário para Educação deverá estabelecer o sistema de
ensino nas zonas libertadas, não importa em que condições, mesmo em situação de Guerra.
Artigo 107°
GABINETE PARA AGRICULTURA PESCA CAFÉ E MINERAIS
DESENVOLVIMENTO RURAL E FLORESTA
No sentido de podermos ter um Trabalho perfeito a nível do futuro Estado, o MUN estabelece
este Gabinete, no sentido de se fazerem análises e pesquisas certas, para o bem do
ESTADO, onde os desafios são enormes. O nosso Governo não pode falhar nos seus
primeiros 36 meses e, como a prioridade temos a criação de emprego para todos, erradicar
a fome, reduzindo assim a procura de alimentos É por esta razão, que o nosso Partido formou
o Gabinete do Secretário para projeto de Agricultura, Pesca, Café, Sisal e Minerais.
A este Gabinete compete o seguinte:
1.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Criar projetos Agrícolas.
Saber o que cada ESTADO é capaz de produzir e qual a sua capacidad de
produzir em quantidades industriais.
Estabelecer mapas de levantamentos de dados por cada ESTADO.
Procurar e estudar o processo utilizado na era colonial, para o cultivo do café e
comparar o sistema, hoje utilizado pela Etiópia, que se tornou o maior produtor de
café em África e sétimo no Mundo.
A nossa ambição é recuperar o lugar perdido, se o café continua a ser consumido
no Mundo, então Angola deverá tornar-se no primeiro produtor de café em África,
e avançar à conquista do mercado Mundial, razão pela qual este Gabinete de
estudo, deve fazer tudo o que está ao seu alcance, para ter as informações
concretas e reais, para o País voltar a ser um grande produtor de café, e saber
quais são os maiores compradores de café a nível Internacional. Ainda
manufaturar o nosso próprio café para o uso interno.
Este Gabinete deverá de igual modo, estudar mecanismos e estabelecer projetos,
de como o futuro Estado poderá avançar numa conquista industrial de Pesca, para
alimentar primeiro os cidadãos Nacionais, e depois comercializar o produto com o
resto de África e o Mundo.
O GABINETE deve sentir-se livre, e consultar qualquer membro do Partido para
recolha de ideias e projetos.
Estabelecer mecanismos de como voltar a dar valor aos diamantes de Angola,
que perderam o valor, por causa do tráfico de venda, que envolveu a UNITA e o
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8.

próprio MPLA, razão pela qual, estudos minuciosos, deverão ser feitos para ver
como será vendido o diamante de Angola.
Este Gabinete deve estabelecer o processo de estudo, de como poderá ser
explorado o ouro, o urânio, o carvão, o manganésio, o algodão etc..
Artigo 108°
(GABINETE PARA ASSUNTOS FEDERAIS )

Por termos um projeto de um Estado Federal, o Movimento de União Nacional não pode
esperar ter o poder, para iniciar os projetos do ESTADO FEDERAL, razão pela qual, as
estruturas do futuro Estado devem já estar estabelecidas agora, para que amanhã tudo seja
mais fácil apresentar ao Povo, e introduzir no Senado, para que as leis sejam redigidas e a
nova Estrutura do País seja divulgada no Diário da República.
Artigo 109°
O Gabinete do Secretário para Assuntos Federais, tem a responsabilidade junto do Gabinete
de Plano e Projeto do Partido, realizar um estudo minucioso de cada Região de Angola sobre
as suas riquezas, populações, carácter e capacidade de produção, para poder conhecer
melhor os recursos do País, para que, quando forem transformadas as Províncias em
ESTADOS, haver a mesma igualdade de apoio do Governo Federal aos Governos Estatais.
Artigo 110°
O Gabinete do Secretário para Assuntos Federais, tem a responsabilidade de ter toda a
informação da estrutura usada no tempo colonial, incluindo nomes de cidades, ruas, rios,
vilas, aldeias, largos, edifícios etc., também deve ter em sua posse os portais ou emblemas
de cada cidade ou povoação, usada no tempo colonial, ter o conhecimento das localizações
das Estátuas erguidas no tempo colonial e pelo Regime do MPLA, no sentido de se
organizarem as coisas como deve ser, no estabelecimento do ESTADO NOVO.
Compete ao Gabinete do Secretário para Assuntos Federais o seguinte:
a) Conhecer melhor o clima e a fertilidade agrícola de cada Província;
a) Conhecer a demografia da população de cada Província;
b) Através dos nativos de cada Província, que militam no seio do nosso Partido, propor as
sugestões das respetivas Bandeiras de cada Estado, projeto que será levado ao nível
Nacional para a sua aprovação;
c) Estruturar devidamente cada ESTADO Segundo o projeto e programa do Partido;
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d) Propor ideias de como as Províncias, que não tenham minerais para explorar, poderem
ser aproveitadas para produzirem o que for mais viável, para que nenhum ESTADO
(província) se sinta prejudicado por não ter matéria-prima.
e) Ter o conhecimento histórico de cada ESTADO para que no futuro, o Governo Federal
reconheça em cada Estado a sua grandeza cultural e histórica.
f) Ter o conhecimento de todos os lugares, cidades, vilas ou outros locais, para que
potencialize o Turísmo do País, como a cidade histórica de São Salvador do M’Banza
Kongo, as quedas de Kalandula, a Baixa de Kassanje, Sá da Bandeira, Nova Lisboa, as
Pedras do Inga, Pungo a Ngongo, Serra da Leba, Tunda-Vala, Cascatas da Huíla, cidade
desértica de Moçâmedes, Fortaleza São Miguel de Luanda etc., estes lugares ou cidades
devem ser reestruturados e reabilitados para servirem de ESTADOS turísticos do nosso
País.
Artigo 111°
GABINETE PARA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL
Este Gabinete trabalha na organização de projetos de organização territorial onde estuda a
demografia, as riquezas e capacidade de produção de cada Província, e como irá organizar
o sistema de povoamento a nível Nacional, para evacuar Luanda e dar vida a outras
Províncias, que serão elevadas a nível de Estado.

Artigo 112°
Este Departamento estuda as facilidades que o Governo poderá ter, na implementação do
projeto de povoamento a nível Nacional, e também trabalhará na organização do território
nacional, no sentido de reestabelecer as divisões fronteiriças entre Estados, onde o País terá
mais províncias que Distritos, como: Moxico, Kuando Kubango,Lubango, e Cabinda. Serão
divididas em duas províncias (futuramente Estados).
Artigo 113°
Este Gabinete é muito importante, porque tudo deve ser elaborado antes de qualquer
possibilidade de tomada de poder. Devem-se estudar as estratégias para ultrapassar as
dificuldades nos momentos difíceis, como também os momentos prósperos do Estado.
O território Nacional deve ser reorganizado.
Artigo 114°

(GABINETE PARA TRABALHO E LUTA CONTRA DESEMPREGO )
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Este Gabinete trabalha no estudo de como implementar o emprego a nível Nacional, a
política de salário e de emprego e o estabelecimento do sistema dos impostos a nível
nacional. Este gabinete vai realizando a estruturas e projetos do futuro Estado, onde o
emprego deve tornar-se em prioridade do Governo porque sem o emprego o Governo não
será capaz de conter o povo. É preciso que o Povo volte a trabalhar.
Artigo 115°
O Gabinete para Trabalho e luta contra o desemprego, estabelecerá as linhas básicas para
se criar pela primeira vez em Angola o INRS (Instituto Nacional de Reserva Social), ligado
ao serviço de Reembolso de Impostos para as populações. O País deve ter a continuidade
de pagamento dos impostos, para que as pessoas aposentadas possam usufruir do trabalho
feito no passado. Este Gabinete, é de muita importância em estabelecer as linhas mestras e
códigos do trabalho entre o empregado e o empregador, o estrangeiro e o cidadão nacional,
desde as empresas pequenas a grandes contratos do Estado.
Artigo 116°
(GABINETE PARA TRANSPORTE )
Este Gabinete, trabalha na organização de projetos do Estado, em tudo que tem haver com
o transporte público e privado. O Movimento de União Nacional, tem como prioridade,
estabelecer o transporte público acessível em todo o território Nacional, acreditando que em
pleno século XXI, nenhum povo angolano deverá ter dificuldades de deslocamento onde
reside. Razão pela qual, o transporte público torna-se um desafio do futuro Estado.
Assim serão estabelecidas políticas de transporte aéreo, naval, ferroviário, metro, ónibus,
incluindo o serviço de táxi privado, em todo território nacional.
Artigo 117°
(GABINETE PARA FUNÇÃO PÚBLICA E REFORMA)
Este Gabinete trabalha no projeto do Estado sobre a Função Pública, que deve ter um
papel importante no Estado Novo, para facilitar a movimentação de tratamento de
documentos e atendimento ao público. Este Gabinete deve estabelecer a política que
reduzirá a burocracia, para evitar a dificuldade de atendimento dos cidadãos ao serviço do
Estado. Este mesmo Gabinete trabalhará no estabelecimento do projeto da reforma
Administrativa. Uma política que devera ser implementada no Estado.
Artigo 118°
(GABINETE PARA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO)
Este Gabinete trabalha na organização de projetos do Estado por ser estabelecido na base
de ordem, disciplina e harmonia. O movimento de União Nacional, tem a urbanização como
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uma desafio primordial, porque sem ela será difícil controlar e monitorizar o sistema de
segurança do estado, e proteger o cidadão.
Artigo 119°
Este Gabinete deve ter o mapa antigo da era colonial, para saber os limites das cidade, e o
que iria ser feito, e depois estabelecer um novo projeto. Este Gabinete trabalhará no Estado,
em busca de projetos para urbanização de todas as cidades.
O Estado não permitirá as construções anárquicas, para manter o padrão internacional de
Países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Londres.
Artigo 120°
O Movimento de União Nacional, proibirá as construções de casas pelos cidadãos ao seu
gosto. O País deverá estabelecer modelos de casas com diferentes estruturas, construídas
em alinhamentos com ruas, entradas e saídas. Este Gabinete deverá estudar e escolher
todos os protótipos de casas e construções, desde edifícios,vivendas, prédios, residências
ou condomínios, que devem ser divididas em esquadra com mesmo numero de casas, além
de estabelecer uma ordem de residências.
Artigo 121°
O estado deve permitir as áreas que consideramos de offorburg, onde cidadãos podem
construir as suas habitações à sua vontade numa área que seria reservada para pessoas
com grande posses monetárias, para possuir grandes espaços de terra para construção.
Estas áreas devem estar longe das áreas residenciais e da cidade.
Este gabinete irá reunir grandes engenheiros de construção civil, carpinteiros, pedreiros
modernos, para se avaliar o sistema de construção de residências onde será obrigatório a
colocação do sistema de ar condicionado central e aquecimento.
Artigo 122°
GABINETE PARA MINAS E ENERGIA
Este Gabinete trabalha na organização de projetos do Estado em tudo que tem haver com
Minas e Energia. O Movimento de União Nacional, tem como prioridade. estudar todo o
terreno Nacional, para saber o que possuímos, e saber quais as possibilidade de exploração,
porque precisamos de explorar tudo o que temos para facilitar o pagamento das dívidas e
avançar com grandes projetos do Estado, que são as construções de cidades e vilas. Por
isso, este Gabinete, vai dedicar-se ao estudo das formas e o processo que iremos
implementar como Governo, onde as áreas ou zonas mineiras ,devem ser algo de proteção
do Governo Federal.
Artigo 123°
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GABINETE PARA CORREIOS E TELECOMUNICAÇÃO
Este Gabinete trabalha na organização do sistema de comunicação. A política que será
implementada no Estado Novo; os Correios.
Incentivar o regresso e valorização das cartas, o uso de papel, para evitar o flagelo
internacional das máquinas e destruição de valores, sentimentos e espionagem
internacional.
Artigo 124°
GABINETE PARA MULTI CULTURA
Este Gabinete trabalha na organização de projetos do Estado, em tudo que tem haver com
a CULTURA do nosso País. O Movimento de União Nacional, reconhece que a cultura
angolana é composta por diversidades e estas diversidades devem ser respeitadas por cada
tribo, onde deverão ser reconhecidos seus costumes e línguas. Por isso, o projeto do Estado
sob o Multiculturalismo. Este Gabinete traçará linhas de como serão estabelecidas as leis
que permitirão a convivência de todos.
Este Gabinete, trabalha na recolha de dados culturais de todas as tribos e etnias do norte
ao sul, e angolanos de raça branca que não serão obrigados a abandonar a cultura e
costumes de seus antepassados. Algo que será representado sempre, no dia da
Independência, onde haverá um desfile de todas as culturas e raças.
Angola poderá viver uma diversidade de cultura em harmonia, graças ao trabalho que será
elaborado por este Gabinete para bem do povo angolano.
Artigo 125°
GABINETE PARA MONUMENTOS. REPOSIÇÃO
DE NOMES DE RUAS E CIDADES
Este Gabinete tem uma grande Missão. Reconstituir o País como era idealizado no
passado. Na Europa ou na América as ruas e as casas tornam algo histórico. Por exemplo;
até hoje, existe a rua e a casa onde nasceu Karl Marx, António de Oliveira Salazar, Mozart
e muitos outros.
O Movimento de União Nacional, pretende manter os nomes e os monumentos destruídos
nas vésperas da independência. Uma atitude errada do nacionalismo africano, na época em
que acreditava que destruir estátuas e trocar nomes de ruas, significava a independência.
Infelizmente ao completar meio século, a “África” falhou, e aquelas práticas não serviram de
nada, razão pela qual o Gabinete para Monumentos e Reposição de ruas e cidades, estará
empenhado em estudar todas as ruas, de todas as cidades e vilas da era colonial, e saber
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onde todas as estátuas estavam localizadas, o significado das mesmas, para no fim constituir
um dossier que chamaremos a reposição do Estado.
126°
GABINETE PARA REABILITAÇÃO DO
ESPAÇO E MEIO AMBIENTE
Este Gabinete funcionará nos projeto do Partido, ao estabelecer um espaço recreativo e
espaços verdes, rotundas e lugares de lazer, em todas as cidades e vilas, assim como
sinalizações. Este Gabinete deverá estudar tudo o que foi feito no tempo colonial, e inovar
para os novos tempos .
No o programa do Partido MUN, todas as grandes cidades devem ter zonas verdes e
bosques, para permitir a libertação do ar puro na cidade. Este mesmo Gabinete, vai trabalhar
na reposição dos jardim botânicos e zoológicos, em cada grande cidade, iniciando o projeto
de resgate, do que já era iniciado na era colonial.
Artigo 127°
GABINETE PARA DESPORTO E RECREAÇÃO
Este é um dos Gabinetes de maior importância para a juventude, para que esta seja firme,
saudável, forte e capaz de enfrentar quaisquer atividades e desafios.
O Gabinete para Desporto e Recreação, trabalhara como definição nos projetos de
desportos e como desenvolver a juventude. Hoje, através da Globalização, a nossa
juventude sofre um desequilíbrio, abraça um modo de vida estabelecido pelo ocidente, onde
a vida é diferente da nossa realidade, por isso, o MUN acredita que uma juventude bem
ocupada desportivamente, pode ter uma mente controlada, para quaisquer desafios. Assim,
o presente Gabinete, vai trabalhar no projeto desportista, em todos os níveis, onde a
juventude deve ser convidada a escolher uma disciplina na escola, a partir do ensino
primário. Tudo que é disciplina competida nos jogos Olímpicos, Organizar grandes torneios
a nível Nacional: ginástica, majorette, marchas, atividades de escoteiros.
A juventude deve estar ocupada no futuro Estado.
Deve evitar a criação de corruptos, porque tudo parte do berço. Criar-se-ão programas que
ocuparão a juventude, além da escola ,onde os jovens deverão escolher duas coisas;
A parte física e musculação que é o desporto, e a parte literária que está ligada à leitura,
concursos e debates, tudo no sentido de ocupar a mente da nossa juventude Nacional, não
importa a preferência partidária.
Este Gabinete deverá trabalhar a par e passo com o Departamento da JURGEN.
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CAPÍTULO VII
DOS DEPARTAMENTOS AUTÔNOMOS
Artigo 128°
(Estrutura Competência)
Os Departamentos Autónomos são de muita importância no seio do Partido, por terem uma
estrutura e Missão maior.
O Partido decidiu que estes sejam autónomos e dependentes de si mesmo, para melhor
organizar a sua estrutura, e cumprir com a sua missão.
Todos os Departamentos autónomos, são dirigidos por um Diretor Geral e um Vice Director,
que coordenam uma estrutura composta por Gabinetes.
O Diretor de cada Departamento autónomo, é membro do Conselho Político e diretamente,
membro da Câmara de Representantes.
Mesmo não sendo parte do Secretariado Nacional, o secretário Geral tem poder em todos
os Departamento e acompanha todos os trabalhos.
Os Diretores de cada Departamento, estão diretamente sob a ordem do Chairman Deputy
que os coordena indiretamente, e recebe todos os relatórios de cada Departamento.
São cinco os Departamentos autónomos:
1.
1.
2.
3.
4.

Departamento Ideológico
Departamento de Guerra e Assuntos Militares
Departamento de Finanças e Orçamento Geral
Departamento para Assuntos de Mulher AVL
Departamento para Assuntos da Juventude JURGEN
SECÇÃO XIII
( DA IDEOLOGIA )
Artigo 129°
DEPARTAMENTO IDEOLÓGICO
(natureza)

O Departamento Ideológico é o motor principal, para a existência do nosso Partido.
Sem uma ideologia, com que faça de nós pessoas diferentes dos demais Partidos Políticos,
o Movimento de União Nacional deixa de ter sentido existir. É esta homogeneidade que
carrega como Baluarte do Povo angolano.
O Departamento Ideológico é estabelecido e reestruturará o pensamento político, dos
dirigentes e membros do Partido.
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Artigo 130°
(importância da Ideologia)
O Movimento de União Nacional, descobriu que não é só a capacidade académica que falta
em África, particularmente em Angola, para que haja uma melhoria e mudança na sociedade
do Povo e da Nação, mas sim, uma educação coesa com valores e ética, que ensine cada
um, a ter uma missão na Sociedade, razão pela qual a ideologia torna-se necessária.
Artigo 131°
O Movimento de União Nacional pertence a um País, que foi invadido pela Filosofia
Comunista, cuja tese principal, é a inexistência de Deus e o materialismo, onde um Paraíso
terrestre sem classes Sociais, foi prometido ao Povo do Mundo inteiro. Nós em Angola, fomos
vítimas dessa política, desde o princípio da nossa Independência.
A força do Comunismo que continua em ação camuflada, e porque não, também clandestina,
que deve ser derrotada por um pensamento forte e oposto aquilo que, Karl Marx e os seus
seguidores apregoavam.
Artigo 132°
(estrutura e composição)
O Departamento Ideológico é constituído por vários Gabinetes que regem a vida ideológica,
jurídica e disciplinar do Movimento de União Nacional, para o estabelecimento de uma justiça
igual para todos. O Departamento Ideológico coordena o Gabinete de Jurisdição do Partido.
O Departamento Ideológico é dirigido por um Diretor nomeado pelo Chanceler Líder do
Partido
O Órgão faz parte dos Departamento autónomos do Partido e é possuidor de um
regulamento, estritamente especial, para a conduta de todos que funcionam neste
Departamento, e o resto dos membros do Partido. O Departamento Ideológico é o único que
não tem um Vice Director.
Artigo 133°
(composição)
O Departamento Ideológico é composto por seguintes Gabinetes:
(1) Gabinete do Diretor Ideológico
(2) O Conselho Ideológico
(3) Gabinete para coordenação de documentos Ideológicos a serem usados
(4) Gabinete para formação Ideológica
(5) Gabinete para projeto de introdução da Ideológico no ensino geral do Estado
(6) Gabinete para Assuntos de Jurisdição.
(7) Gabinete para Assuntos de Recurso de membros
(8) Gabinete de portaria e avaliação de membros para nomeação
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(9) Gabinete para Assuntos de consagração de poderes
(10) Gabinete para cerimónias da Ordem de Espada
(11) Gabinete para projeto do INEP (Instituto Nacional de Estudos Patróticos)
(12) Gabinete para assuntos Eclesiásticos
Artigo 134°
(Competência)
Ao Departamento Ideológico compete o seguinte:
1)

O Departamento Ideológico coordena toda a ação de divulgação da ideologia
(Deusismo) e do sistema político a (Deocracia), em todos os escalões do Partido
onde todo o membro, não importa o seu cargo ou nível académico, deve entender e
praticar a Ideologia e o sistema Político.

1) Através dos seus multi Gabinetes, o Departamento Ideológico cordena a imagem,o
conceito , a personalidade requerida aos membros do Partido,
2)

Criar um método de avaliação dos membros do Partido sobre o conhecimento
Ideologico, quanto à sua prática no seio do Partido .

3) Analisar e acompanhar a evolução Ideológica de todos os membros do Partido.
Avaliar a capacidade Ideológica dos que estão na fase de aprendizagem, os membros
da área militar e os que já exerçam a actividade de dirigentes políticos,do Partido.
4) Receber todas as teses escritas sobre o Deusismo, por cada membro do Partido,
enviar à Tongil Kyoi para sua avaliação, para receber ou não, o Diploma de título
Ideológico (Doutor em Deusismo).
5) Organizar Workshops, Seminários de (2,7,21,40 dias), classes Ideológicas para a
formação dos membros do Partido.
7) Organizar o processo de ensinamento Ideológico, por Nível de estudo no seio do Partido.
8) Trabalhar no projecto de introdução da Ideologia na Educação, a nível Nacional (Ensino
primário, secundário, e Universitário e na vida quotidiana da nossa Sociedade).
9) O Departamento Ideológico escreve o juramento do Partido para civis e militares.
10) Recebe as propostas e candidaturas de membros, para serem nomeados para qualquer
função no Partido.
11) O Departamento Ideológico indica, com o conhecimento do Líder do Partido, os repre
sentantes Ideológicos, em todas as Comissões Políticas.
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12) No futuro Estado, durante o período de transição, o Departamento Ideológico deve ser
elevado a nível Federal, para preparar e seleccionar os 12 membros que formam o Alto
Conselho do Estado, a Corte dos Sábios e Senhores (consultar a constituição do sistema
do ESTADO NOVO).
13) O funcionamento e competencia dos demais Gabinetes que compõem o Departamento
Ideológico, estão escritos no regulamento de ordem interno do Partido.
SECÇÃO XIV
GABINETE DE JURIDIÇÃO
Artigo 135°
(Competência)
O Gabinete de Jurisdição, é o órgão jurisdicional máximo, do Movimento de União Nacional.
É uma secção integrante do Departamento Ideológico e tem as seguintes competências:
1. Apreciar e julgar os recursos das decisões dos Conselhos de Jurisdição e Comissões
Políticas.
1. Apreciar e julgar os processos de impugnação, das decisões dos órgãos nacionais e
não só, à luz dos Regulamentos dos Estatutos ou de disposições legais imperativas,
aplicáveis aos Partidos.
2. Julgar as situações previstas nos números 1 e 2 do presente artigo, no prazo de
quarenta e cinco dias, a contar da recepção do processo, excepto nos casos
especialmente previstos, nos presentes Estatutos e nos Regulamentos.
Artigo 136°
Compete ao Gabinete de Jurisdição, promover obrigatoriamente os processos disciplinares,
tratar todas as disposições, no prazo máximo de cinco dias, contados a partir do momento
em que tenha conhecimento, por qualquer meio, de factos que indiciem a infração. A
instrução do processo deverá ser concluída no prazo máximo de cinco dias, devendo o
relator, apresentar de imediato o projeto de decisão. O Conselho disciplinar, deverá proferir
a decisão definitiva nos cinco dias subsequentes.
a) Compete ainda ao Gabinete de Jurisdição, emitir a solicitação de qualquer órgão do
Partido, pareceres, de carácter genérico, permanente e vinculativo, sobre a
interpretação de normas estatutárias ou regulamentares e sobre integração de
lacunas.
a)

O Gabinete de Jurisdição é composto por um Praetor, um Vice Praetor e cinco Vogais,
e ainda um Diretor Ideológico, chefe do Departamento;
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b) Os Membros do Gabinete de Jurisdição não integram qualquer outro órgão do Partido,
com exceção da Convenção Nacional Deocrática, mas poderão assistir às reuniões
de todos os órgãos com exceção da Conselho Político e da Chancelaria;
c) Sanções serão levadas, a menos que as partes sejam convocadas para serem
ouvidas. As decisões do Gabinete de Jurisdição são finais. Qualquer exclusão final
do partido, deve ser notificada a todas as estruturas pelo Secretariado Geral.
SECÇÃO XV
DEPARTAMENTO PARA FINANÇAS
Artigo 137°
(Atividade Financeira)
O Departamento para Finanças e Orçamento, tem um papel muito importante na
coordenação e na movimentação das atividades económicas da Organização, e o
controlo/balanço sobre os contratos assinados com os nossos aliados. Os Documentos
considerados secretos, serão encaminhados para a Chancelaria.
I.

A atividade financeira do Partido, conforma-se com o estabelecido na respetiva lei
e desenvolve-se nos termos do respetivo regulamento, aprovado pelo Conselho
Político.
Artigo 138°
(Contas anuais)

As contas anuais do Partido, logo que aprovadas pelo Conselho Nacional, são enviadas para
apreciação do Tribunal Constitucional
I. O Departamento para Finanças e Orçamento, trabalha no Orçamento Geral do
Partido e apresenta-o ao conselho Político.
I.

Todo o tipo de pagamento de valores, deverá ser efetuado pelo Secretário para
Finanças e Orçamento. Nenhum Líder ou membro, deverá receber dinheiro em mão
de qualquer pessoa ou entidade com carácter duvidoso, ou de outro membro do
Partido, mesmo servindo para fins da atividade do Partido.

II.

O Gabinete do Secretário para Finanças e Orçamento, deve ter conhecimento de
todas as entradas e saídas de dinheiro, ou de material vindo de qualquer parte do
Mundo.

III.

As doações Internacionais, como cheques, estarão sob a coordenação do Gabinete
do Secretário para Finanças e Orçamento, e os bens materiais serão encaminhados
para o Gabinete para os Assuntos Internos, que pela sua competência efetuará a
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distribuição com base num relatório transparente, ao Secretário-Geral do Partido, que
por sua vez, informará por escrito o Chanceler Líder do Partido.
IV.

O Gabinete do Secretário para Finanças e Orçamento, deverá ter conhecimento do
orçamento de qualquer atividade, 3 meses ou 21 dias antes, para submetê-lo à
apreciação e aval do Secretário-Geral ou ao Chanceler Líder do Partido e ao
Conselho Político.

V.

Além do Chanceler e do Coordenador Geral do Partido, o Secretário para Finanças e
Orçamento, tem acesso às contas bancárias do PARTIDO.

VI.

O Secretário para Finanças e Orçamento não pode ordenar o levantamento de
dinheiro do Partido aos Bancos Internacionais, sem a assinatura do Chanceler Líder
do Partido ou, com conhecimento do Secretário-Geral do Partido, no caso do
Chanceler e do Chairman Deputy do Partido, estejam ocupados com outros assuntos
importantes da Organização.

VII.

Todas os movimentos Bancários que se realizem, devem ser sustentados com
documentação comprovativa, e anexados aos recibos, faturas e outros.

VIII.

Tudo deve ser tratado com transparência, e assinado pelo Secretário para Finanças
e Orçamento.

IX.

O Orçamento Geral do Partido, deve ser gerido pelo Gabinete do Secretário para
Finanças e Orçamento, depois de ser debatido pela Câmara de Representantes, e
rebatido e aprovado pelo Conselho Político, assinado pelo Chanceler Líder do Partido,
e publicado pelo Secretário-geral, devendo o Secretário para Comunicação, ter a
responsabilidade de divulgar a informação, por todo o território Nacional e pelas
Comissões Políticas do Partido.
SECÇÃO XV
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS
DE INFORMAÇÃO SECRETA (D.S.I.S.)
Artigo 139°
(natureza)

O Departamento de Serviços de Informação Secreta, é um dos maiores Departamentos do
Movimento de União Nacional, estando à altura de garantir a segurança de todos os quadros
e membros do Partido, dentro e fora do território Nacional.
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O departamento é dirigido por um Diretor e um Vice Director, onde todos são membros
efetivos da Legião Kondor ,condecorados com patentes de General.
O Departamento de Serviços de Informação Secreta, deve estar à altura de compreender a
matéria sobre os Serviços Secretos, ter o conhecimento Policial e a habilidade de reflexão,
detetar e desenvolver um sistema, capaz da nossa matéria de segurança, juntando assim o
sistema de trabalho da MOSSAD, CIA, KBG, GESTAPO, PIDE-DGS e o DI.
Artigo 140°
(Competência)
O Departamento de Serviços de Informação Secreta, deve formar uma equipe pessoal,
dentro do Partido, com agentes experimentados, apresentar estas pessoas ao Chanceler,
para poderem receber a credencial da Organização, onde atuarão como membros legítimos,
em toda parte onde estarão as nossas representações.
Compete ao Departamento de Serviços de Informação Secreta o seguinte:
a. Trabalhar nos ficheiros de todos os membros do Partido, e ter o conhecimento de cada
uma das suas atitudes e devoção ao Partido;
a. Ter o conhecimento de tudo que se passa a nível do Partido, e informar sempre o
Chanceler Líder do Partido;
b. Participar nas Decisões junto do Departamento Ideológico, no que diz respeito a
nomeações dos membros;
c. Organizar o sistema de guarda-costas, dos dirigentes do Partido e do Líder Nacional;
d. Ter o conhecimento da situação interna de Angola e dos demais Países;
e. Ter o acordo de todos os membros nomeados ou exonerados
f. Todas as informações ligadas ao Partido, devem ser censurados pelo Departamento de
Serviços Secretos, Informação e Segurança do Estado;
g. Ter o conhecimento de todos os elementos estrangeiros e mercenários, associados à
Legião Kondor, organizar as receções e saídas do Chanceler Líder Nacional;
h. Na ausência do Líder, o Departamento de Serviços de Informação Secreta, toma o
controlo indireto do Partido, colaborando com o Chairman Deoputy ou o Secretario
Geral de igual modo, como se fosse com o Chanceler;
i. Cabe ao Departamento de Serviços de Informação Secreta, organizar o sistema de
segurança do futuro ESTADO e o sistema de polícia Federal e Estadual;
j. Os Diretores deste Departamento, têm acesso a todas as reuniões;
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k. Organiza e estabelece e autoriza a saída, a qualquer lugar, onde estejam os dirigentes
máximos do Partido, em especial o Líder do Partido;
l. Deve ter uma semana antes, a lista dos convidados membros do PARTIDO, assim como,
para qualquer evento a ser organizado dentro e fora do Partido ou do Estado;
m. O Departamento de Serviços de Informação Secreta, tem o direito de decidir quem deve
fazer ou não parte de uma atividade, segundo as informações de cada pessoa;
n. O Líder do Partido consulta sempre o Departamento de Serviços de Informação Secreta,
para se manter informado sobre a situação interna do Partido e do Estado;
o. O Departamento pode ser dirigido por qualquer militante, desde que prove a sua
dedicação ao serviço do Partido, e reúna as condições adequadas e aprovadas pelo Líder
do Partido que o nomeia;
p. Todos os membros selecionados para este Departamento, devem ter um carácter
especial e uma devoção extraordinária, para o Ideal do MUN e sua Ideologia. O Líder do
Partido é o símbolo de união de todo o Partido;
q. O Departamento de Serviços de Informação Secreta, deve ter a capacidade, e reunir
condições para ter acesso a informações concretas do inner-circulo do inimigo,
principalmente do sistema Ditatorial no nosso País.
SECÇÃO XVI
DEPARTAMENTO DE GUERRA E ASSUNTOS MILITAR
Artigo 141°
(natureza)
O Movimento de União Nacional, sendo uma Organização Político-militar, tem o
Departamento de Guerra e Assuntos Militares, para coordenar todos os trabalhos, ligados à
Administração do Serviço Militar.
O Departamento de Guerra e Assuntos Militares, é um Departamento autónomo dentro do
Partido, dirigido por um Diretor e Vice Diretor, coordenados pelo Chanceler Líder do Partido
e o Secretário-geral.
Artigo 142°
(estrutura)
O Departamento é vasto, com 21 Gabinetes divididos em:
1. Gabinete do Diretor do Departamento de Guerra e Assuntos Militar
1. Gabinete do Vice Diretor do Departamento de Guerra e Assuntos Militar
2. Gabinete do Chefe do Estado Maior General do Exército
3. Gabinete do Vice General do Estado Maior do Exército
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4. Gabinete do Conselho de Guerra
5. Gabinete para Assuntos de Recrutamento e Formação Militar
6. Gabinete para Assuntos Administrativos
7. Gabinete de Estratégia planos de Guerra.
8. Gabinete para Cooperação militar e recrutamento de mercenários
9. Gabinete para Tradução de línguas
10. Gabinete para Defesa Nacional e Segurança Pública
11. Gabinete para Ordem, Disciplina e Justiça Militar
12. Gabinete para Segurança e Inteligência militar
13. Gabinete para comunicações e serviços de criptografia do exército.
14. Gabinete para Logística
15. Gabinete para Organização Militar
16. Gabinete para Enquadramento de Militares vindo das FAA
17. Gabinete para Formação Ideológica e Patriotismo
18. Gabinete para Compra de material de Guerra
19. Gabinete para Processamento Militar
20. Gabinete para tecnologia Militar
Artigo 143°
(Competência)
Ao Departamento de Guerra e Assuntos militares (DGAM) compete-lhe o seguinte:
a) Organizar o processo de recrutamento em Angola, e fora do território Nacional;
a) Ter o conhecimento dos Campos de Treinos, antes de enviarem os recrutas;
b) Estabelecer condições adequadas para os militares. Isto é: Alimentação, Fardamento
completo, Cuidados Médicos, entre outros;
c) Negociar, por Ordem do Chanceler Líder do Partido, assuntos ligado a Recrutamento de
Mercenários, outros Militares de Países amigos, empenhados nesta nossa Missão;
d) Ter o controlo absoluto do Exército ,manter a Ordem Disciplinar das tropas;
e) Estabelecer métodos para manter a moral dos soldados;
f) Ter o conhecimento e o registo dos elementos estrangeiros, que vêm de fora, para se
juntarem com a LEGION KONDOR;
g) Assinar os contractos militares com Mercenários e mais Organizações, ligadas ao nosso
Exército;
h) Acompanhar sempre o Chanceler Líder do Partido, nas negociações dos assuntos
ligados ao Exercito;
i) Estudar minuciosamente a capacidade da Força e Defesa do inimigo, desde já, até à
nossa chegada a Luanda;
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j) Persuadir clandestinamente, com o conhecimento da Direção do Partido, os Oficiais
Superiores das Forças Armadas de Angola, no sentido de controlar a situação militar, e
convencê-los a cooperar com o Movimento de União Nacional, para poderem continuar
no Exército Nacional;
k) Ter o controlo total do número de militares e o registo de cada um;
l) Ter conhecimento, e o registo de cada militar falecido. Nenhum Militar tombado deve ser
esquecido. Isto significa que o registo de cada Militar é uma obrigação. O Partido deve
oferecer a cada Militar, uma medalha de peito com o seu nome e o número de matrícula;
m) O Departamento deve ter capacidade de encontrar soluções, para a evacuação de
militares feridos e outros;
n) O Departamento de Guerra e Assuntos Militares, nada tem a ver, com os assuntos de
família dos Militares, pois todos estes assuntos são resolvidos pelo Gabinete do
Secretário para Assuntos Internos;
o) O Departamento deve, junto do Estado Maior do Exército, organizar a política da
Ocupação de cada área libertada pelas nossas tropas, Legião Kondor;
p) Apresentar a lista dos nomes dos oficias subalternos patenteados pelo EMG-LEGIÃO
KONDOR;
q) Expor todos os problemas do Exército, nas Reuniões do Conselho Político, para serem
debatidos;
r) O Departamento deve trabalhar em Coordenação com o Estado Maior General da Legião
Kondor;
s) Ter a certeza absoluta de que todo o militar prestou juramento à Bandeira;
t) O Departamento estabelece junto aos Militares, as leis e normas da Legião Kondor, para
depois ser aprovado pelo Chanceler Líder do Partido.
SECÇÃO XIV
DEPARTAMENTO PARA ASSUNTOS FEMENINO
(AFRIKAANSE VROU LIGUE (A.V.L.) “Liga da Mulher Africana”
Artigo 144°
(natureza)
A AVL é uma Organização Feminina interna, do MOVIMENTO DE UNIÃO NACIONAL,
Partido Nacional Deusista Deocrático de Angola.
Artigo 145°
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A AVL trabalha com uma autonomia interna no seio do Partido, para despertar a mulher
Angolana a trabalhar com segurança absoluta, para que a mensagem geral do Partido,
chegue a todas as mulheres da nossa Pátria.
Artigo 146°
A AVL, por ser uma Organização Política Deusista, com uma magna missão, tem o dever de
não só, mobilizar a mulher para as fileiras Partidárias, como também, mostrar-lhe a
capacidade que ela poderá ter, como chave incontestável, na mudança histórica da
Providência da restauração do ser humano e da nossa Sociedade, em geral.
Artigo 147°
A mulher, sendo a base da educação da Sociedade, e a continuidade de Gerações, o M.U.N.
cria a AVL, como o órgão de congregação das mulheres, considerada e tidas, como o
sustento moral do Partido.
Artigo 148°
A Afrikaanse Vrou Ligue, é o Conselho de Mulher Angolana, é a Organização que reúne
todas as mulheres Deusistas, do Movimento de União Nacional, sem distinção de raça,
crença religiosa ou idade individual de cada uma.
Artigo 149°
O Departamento da AVL reúne mulheres de 18 aos 100 anos de idade.
Compete a AVL o seguinte:
a) Instruir a Mulher Angolana no seio do Partido e não só
b) Estabelecer um projeto de mobilização para despertar a Mulher Angolana;
c) A AVL é um Órgão, onde se congregam todas as Mulheres Angolanas, de todas as
raças;
d) A AVL, trabalha no sentido de manter a tradição da família na sociedade, uma vez
que a Mulher é a base e o equilíbrio de uma Família, que deve ser introduzida na nova
conceção de Sociedade;
e) AVL induz a Mulher à sua responsabilidade, como pilar da sociedade;
f) A AVL deve introduzir na Mulher Angolana, o espírito de batalhadora e de abandono
de preconceitos, de que a Mulher é inferior ao Homem;
g) A AVL trabalha na mobilização de todas as mulheres, no apoio total das ideias do
Partido;
h) A AVL tem um estatuto e regulamento de ordem interna, além dos documentos
jurídicos por onde os seus dirigentes são regidos;
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i) A AVL tem uma Bandeira própria, assim como um uniforme;
j) O Movimento de União Nacional tem o projeto de tornar a AVL no Órgão do ESTADO.
SECÇÃO XV
DO DEPARTAMENTO PARA JUVENTUDE (JU.R.G.E.N)
(Juventude Revolucionaria Guarda Especial da Nação)
Artigo 150°
(natureza)
O JURGEN, é um órgão autónomo dentro do Partido, que tem uma missão importante na
educação da nossa Juventude,.Principalmente, transmitir à nossa juventude, que o
Movimento de União Nacional, considera como base legítima, a continuação de uma
revolução, que manterá a nossa dignidade, carácter, liberdade e independência, cujos
valores o MUN se debate hoje por eles.
Artigo 151°
Por considerar o papel da Juventude no Futuro Estado, o MUN estabelece o Departamento
da JURGEN, como Instituição que deverá ultrapassar as fronteiras políticas e ideológicas,
em busca da união da Juventude Nacional.
Artigo 152°
Dentro do Partido, a JURGEN trabalha na educação e transmissão do Ideal do Partido, e
prepara a juventude para assumir cargos à nível do futuro ESTADO. A Juventude
Revolucionária é a Guarda Especial da Nação. Além do Estatuto, é pelo regulamento de
Ordem Interna, que os seus dirigentes se submetem.
Artigo 153°
O Departamento tem um Estatuto e um Regulamento de Ordem Interna especial para a
juventude.
Artigo 154°
(competência)
Ao Departamento da JURGEN compete o seguinte:
1) Ensinar o Deusismo, como Ideologia de base, para reestruturar a nossa Sociedade.
1) Ensinar e incentivar à juventude o espírito Patriótico como Dever de bom cidadão.
2) Transmitir a verdadeira história de Angola à Juventude.
3) Criar Líderes que deverão dirigir a Nação no futuro, onde o racismo, tribalismo e a
corrupção, devem ser entendidos como crime, contra a segurança do ESTADO.
4) Compete a JURGEN incentivar a juventude ao espírito do desporto,
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5) Acampamento/convívio, trabalho, resistência, decisão, eficácia e obediência absoluta.
6) Induzir à juventude, os valores da Sociedade, onde o respeito pelos mais velhos é um
dever. Cada Jovem, deve consciencializar-se de que um dia também chegará à velhice
e necessitará de ajuda dos outros jovens.
7) Introduzir na juventude o espírito de camaradagem, entre rapazes e raparigas, com
direitos e deveres iguais.
8) Incentivar a juventude a participar nos serviços obrigatórios do Exército e Polícia do
ESTADO, depois de terminar o Secundário e antes de ingressar em qualquer formação
Universitária ou Estudos Superiores.
9) Introduzir na mente da nossa juventude, o espírito de luta, de batalha e nunca desistir.
10)

Ensinar à nossa Juventude, o respeito absoluto pelas Instituições estabelecidas pelo
ESTADO, tais como: a Constituição, o Hino Nacional, a Bandeira, os Edifícios do Governo
Federal e Estatal, como lugares de respeito, onde se trata os Assuntos que regem a
governação da nossa Nação.

11) A juventude deve exaltar com orgulho e determinação, o Hino à Bandeira do Partido e do
Estado.
12) Incentivar a juventude na aprendizagem da língua Afrikaans e uma das línguas nacionais
à sua escolha.
13) Ensinar a respeitar a Hierarquia do Partido e da Nação. A JURGEN tem um uniforme
próprio.
14) Proteger e cuidar dos bens Públicos, Rotundas, Edifícios, Ruas e Avenidas, Parques,
Praias, Feiras, Cinemas Sala de Espetáculos, etc..
15) Incentivar o espírito de Trabalho benemérito e/ou comunitário. Voluntários em prol da
Sociedade.
16) Incentivar o espírito de Estudo e de formação académica.
17) Incutir a juventude para o espírito de auto-estima.
18) Criar e incentivar a juventude, ao espírito de sacrifício pelo Líder, pelo Chefe, pelo
Dirigente, pelo Colega, pela Família, pela Sociedade e pela Nação.
19) Aceitar qualquer missão que lhe for confiada como um desafio a vencer.
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Artigo 155°
Procurar que a juventude acredite plenamente na existência de Deus como o Ser Superior,
e considerar-se como um soldado celestial.
Artigo 156°
Organizar marchas pelas avenidas da Cidades e vilas com Bandeiras e placards com frases
de apoio ao Governo e à Nação, entoando canções Revolucionárias, no sentido de afirmar
a sua devoção ao ESTADO.
Artigo 157°
A Juventude, por ser a Guarda Especial da Nação, deve estar sempre atenta, na defesa do
Partido e do Estado, vigiar atenta e permanentemente, por forma, que não se infiltre na nossa
Sociedade, elementos estranhos e nefastos, que possam destruir a nossa Sociedade unida
e harmoniosa, onde Negros, Brancos e Mestiços são irmãos, com um só dever e missão.
Proteger o ESTADO e manter a ordem, a disciplina, e ser o exemplo absoluto para herdar
valores do ESTADO de amanhã.
Artigo 158°
A JURGEN tem um lema próprio pronunciado com força e energia: “a Pátria não se negocia,
mas defende-se... que Deus salve a Pátria”

CAPÍTULO VIII
DA DISCIPLINA
Artigo 159°
(Responsabilidade Disciplinar)
Os membros do Movimento de União Nacional, que infringirem a disciplina partidária, são
sancionados, de acordo com a sua responsabilidade e gravidade, mediante um processo em
que Ilhes são garantidos todos os meios de defesa e recurso.
Artigo 160°
(direito a recurso)
Cada Membro ou Dirigente suspenso, mesmo sabendo que errou, tem direito a recurso: Deve
escrever ao Gabinete do Primeiro Conselheiro do Partido, esclarecendo o assunto, com o
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numero do processo, acompanhado de documentos das decisões tomadas pelo conselho
disciplinar.
Artigo 161°
(Sanções)
As infrações aos presentes Estatutos, podem ser sancionadas com as seguintes penas:
a) Advertência;
b) Repreensão;
c) Suspensão do direito de eleger e ser eleito até dois anos;
d) Suspensão;
e) Expulsão.
Artigo 162°
(Regulamentação do processo disciplinar)
O Gabinete de Jurisdição, elabora a regulamentação do processo disciplinar, que carece de
aprovação do Conselho Político.
Artigo 163°
O Partido tem todas as estruturas para serem resolvidos todos os tipos de problemas que
possam surgir, para se evitar atos bárbaros, que possam mais tarde manchar a imagem do
próprio Partido e a perda negligenciada da vida de um membro. Nenhum membro deve
sentir-se intimidado, porque é dever do Partido proteger cada um dos seus membros.
Artigo 164°
Acreditando sermos uma Organização Deusista Deocrática, com uma visão diferente, os
membros têm, desde o primeiro dia que entrão no Partido, a responsabilidade e a influência
no seio do Partido, onde todos somos importantes e iguais, com apenas um missão diferente.
Por isso, o uso da violência e de ameaça dentro do Partido, entre Membros, são altamente
condenáveis e proibidas.

CAPÍTULO IX
DAS NOMEAÇÕES
SECÇÃO XVI
NOMEAÇÕES
Artigo 165°
(das faculdades de nomeação)
O protocolo de nomeações e exonerações, está estipulado no regulamento de ordem interno
do Partido
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a) O Chanceler é o Líder do Partido, e a ele compete a autoridade máxima, e as
faculdades de nomear os membros dos Órgãos centrais, superior e executivo do
Partido, e exonerá-los indiretamente seguindo o processo ideológico.
a) O Chanceler é o Líder do Partido, é o Comandante em Chefe da Legião Kondor, e
a ele compete, a autoridade máxima e as faculdades, de patentear e nomear os
Oficiais, Generais e Superiores do Exército Revolucionário, Legião Kondor (Major,
Tenente Coronel, General de Brigada, General de Divisão, General de Exército).
b) O Chanceler Líder do Partido, confirma por escrito as indicações para cargo, feitas
pelo Secretário Geral em todas as Comissões Políticas, isto é, a designação de
Gautelíderes e Gruppenlíderes.
SECÇÃO XVII
DA EXONERAÇÃO
Artigo 166°
(da exoneração)
O Partido não pode exonerar um membro que não cumpra com as normas , ou apresentar
incapacidade para o fazer. Por não ter o poder de exonerar diretamente um membro, o Líder
do Partido reúne com o Diretor do Departamento Ideológico, para dar o seu parecer e tomar
a decisão, que permitirá ao Departamento Ideológico, de exonerar diretamente o membro,
do cargo.
Artigo 167°
(da exoneração)
Nenhum membro deve ser exonerado sem primeiro, ser efetuado um processo Disciplinar,
escrito no Livro da Ordem e Disciplina do Movimento de União Nacional. Em cada ato
disciplinar, o membro deve assinar um documento, onde tomará conhecimento da decisão
disciplinar e ser-lhe-à mostrado toda documentação disciplinar, para de seguida ser
exonerado.
O membro pode ser exonerado pelos seguintes motivos:
a) Incompetência
b) Motivos de saúde
c) Traição aos ideais do Partido
d) Corrupção
e) Racismo
f) Tribalismo
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g) Pedido de exoneração, com motivos antes apresentados, reconhecidos e aprovados
pelo Departamento Ideológico e o Chanceler, com os quais concordou.
Artigo 168°
(da exoneração direita)
São exonerados diretamente de seus cargos sem ação disciplinar, por um decreto especial
assinado pelo Chanceler, todos aqueles que forem acusados de:
1. Traição comprovada aos ideais do Partido
2. Corrupção em todas as suas facetas
3. Desobediência às Ordens superiores
4. Ameaça de segurança ao Partido e ao seu Líder
5. Assasinar um membro ou dirigente do Partido, por razões pessoais.
O membro expulso, terá um ficheiro de processo especial a ser conduzido pela DSIS.
O resto do procedimento, encontra-se no Regulamento de Ordem Interna do Movimento de
União Nacional.

CAPÍTULO X
ESTRUTURAS DE BASE
SECÇÃO XVIII
JUNTA DE MEMBRO
Artigo 178°
(natureza)
No sentido de organizarmos melhor o Partido e levar a nossa mensagem até a população, o
Partido necessita de uma estrutura de base, onde congregam todos os membros e militantes
do Partido, recebem orientações, submetem as suas preocupações no sentido de melhorar
o desenvolvimento do Partido e da Nação. Neste contexto a palavra (Célula) não fará parte
do nosso vocabulário, por ser usada pelo MPLA,como também nas estruturas comunistas,
razão pela qual, o Movimento de União Nacional substituirá a apalavra (Célula) por “JUNTA
DE MEMBROS”.
a) A Junta de Membros é a estrutura principal de base do partido;
b) A Junta de Membros é composta por dois corpos:
1°- Corpo de Assembleia da Junta de Membro;
2°- Órgão executivo da Junta de Membro, designado pelo Embaixador-Delegado.
Artigo 179°
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Para melhor coordenarmos uma Junta de Membro, é conveniente abordar a temática
comunicação, que é um método base de transmissão de mensagens ,que varia de local para
local, de acordo com o estado moral e físico encontrado e o objetivo a atingir.
Artigo 180°
A JUNTA DE MEMBRO é um órgão onde todas as ideias do Partido são transmitidas para os
recém enquadrados, ou qualquer membro que não tenha permissão de participar em grandes
reuniões.
SECÃO X1X
COMPOSIÇÃO DA JUNTA DE MEMBROS
Artigo 181°
(composição)
A Junta de Membros (JM) é composta por um número determinado de membros do Partido,
e para melhor entendimento e coordenação, cada Junta é composta por 70 membros
dirigidos por um líder que chamamos de Gautelíder.
a) O Secretario Geral do Partido designa nove (9) membros do Executivo de cada Junta
de membro.
a) A Assembleia de Junta de Membros, é composta por aderentes e militantes-membros
do Partido, que residam no mesmo bairro.
b) A Assembleia de Junta de Membros, discute todas as questões específicas das
atividades do partido, a nível local, obedecendo e subindo a ordem e a estrutura
Nacional.
c) Os nove membros da Comissão, designada pelo Secretário-Geral do Partido,
juntamente com os membros eleitos pela Assembleia, formam o órgão executivo da
Junta de Membros, e prestarão contas ao Embaixador Delegado Representante do
Partido.
d) Os membros da comissão eleitos pela Assembleia da Junta de Membros, são
responsáveis pela gestão das atividades do partido na Junta de Membros.
e) A Direção Executiva da Junta de Membros é constituída por um Gautelider, e nove
apoiantes. No entanto, o número total da Direção da Junta de Membros é de vinte e
um (21) secretários, incluindo cinco (5) membros apontados pelo Embaixador e os
seis (6) eleitos pela Assembleia da Junta de Membros.
Artigo 182°
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Todo o Gautelíder faz parte da Direção da comissão Política, dirigida pelo Embaixador
Delegado Representante Legal do Partido, que por sua vez, reúne com os seus
Gruppenlíder.
Artigo 183°
Cada Junta de Membro, tem um nome particular. Os nomes podem ser de animal, pessoas,
ou até de qualquer membro do Partido ou fundador da mesma Junta. Os nomes são
atribuídos em homenagem aos corajosos que se destacaram no seio do Partido. Esses
nomes, são dados pelos Embaixadores-Delegados do Partido, que são os Líderes máximos
na Representação do Partido.
Artigo 184°
A organização de cada Junta de Membro é da inteira responsabilidade do Embaixador
Delegado, que se faz representar em cada Junta de Membro pelo Gautelíder.
Artigo 185°
Todos os Dirigentes no seio do Partido, são Líderes em diferentes escalões hierárquicos, em
que cada um deve demonstrar a sua capacidade, devoção ao serviço do Partido, para que
haja um sucessor escalonado.
Artigo 186°
No Movimento de União Nacional, não existem chefes, expecto no Exército “Legião Kondor”.
O resto do Partido, é dirigido sim por Líderes, porque o Líder é aquele que tem a
responsabilidade, é o elemento da linha de frente, dá o exemplo, faz primeiro, antes de pedir
que os Membros façam qualquer exigência ao Partido.
Artigo 187°
O Líder é o Servidor dos Servidores. O Líder deve ser exemplar, dinâmico, resistente e
conhecedor da causa sobre a existência do Movimento de União Nacional, e capaz de
transmitir o ideal total do MUN, e defender a hierarquia e constituição do Partido.
SECÇÃO XX
A FAMÍLIA DEOCRÁTICA
Artigo 188°
A Família Deocrática, é a estrutura de base e a mais importante do Partido e da Nação.
O Deusismo ensina-nos a importância da família, que é o núcleo da sociedade e da Nação.
O lugar certo para se iniciar uma Revolução que possa mudar a Nação. Por isso, a Família
deve ser o elemento básico do Partido, onde Pai, Mãe e Filhos devem integrar o Partido,
para que haja uma doutrina de herança ideológica, no sentido de manter acesa a chama da
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nossa Causa, que é devolver à Pátria a sua Grandeza, e a continuação da tradição de uma
Nação digna, independente com Identidade, União, Patriotismo e Desenvolvimento.
Artigo 189°
Ao longo da história humana e das Nações, houve um conflito de ideias entre pais e filhos,
que originou a degradação e queda de muitas Sociedades ou Impérios do passado. Muitas
vezes, o que os pais defendiam durante toda a vida, e acreditavam ser o bem para o futuro
dos seus filhos, quando se tornassem homens, era, continuarem na mesma linha de
orientação ideológica. A realidade foi sempre diferente. Os filhos, depois de se tornarem
homens, revoltavam-se contra os princípios que os fez crescer, à custa de sacrifícios dos
pais.
Artigo 190°
Razão pela qual, o Deusismo insiste na educação e na coesão familiar, para que o Estado
que preconizamos construir, permaneça até as futuras gerações. Os homens mudam de
ideias, não é por causa da evolução, mas sim por causa de falta de segurança e da sua
própria ambição, razão pela qual, ambiciona incansavelmente, por mudanças. E isso é o
conceito do homem decaído e imperfeito.
Artigo 191°
Hoje, através do Deusismo, a Ideologia estabelecida como base, de como Deus funciona,
onde as suas características podem ser encontradas através da sua criação, mostra-nos que
ele nunca mudou e nem vai mudar.
Artigo 192°
Este deve ser o carácter de um Deusista: ser firme, saber o que defende, continuar a
defender até ao fim, e só há dois lugares para se manter esta tradição:
A Família e o Ensino Escolar.
O Estado e a evolução da tecnologia, não podem destruir uma lógica que acreditamos ser a
melhor e eterna para a nossa Sociedade. Nenhum Membro do Partido, deve apoiar-se na
ideia de que a evolução tecnológica ou do tempo, sirva como razão de uma revolução, como
foi escrito no passado. Hoje continuamos a ouvir e admirar as obras de Mozart, Haendel
Beethoven, Bach, Luís de Camões Shak Speers, Salazar, Jesus, Moisés, Noé, Abraham,
Nginga Nkuvu, António Manuel Nsaku Ne-Vunda. Todos eles, pertencem ao passado, mas
as suas obras e atos nunca serão igualados. Isto é a visão do Deusismo.
Artigo 193°
Se a Lei básica, é o Ser Humano, usar roupas para se cobrir, desde os primórdios, não quer
dizer que, quando crescer e evoluir, a roupa deixe de ser importante. A verdade é que o
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homem deve continuar a usar as roupas, adaptando-se à sua idade, porque não poderá
vestir-se da mesma maneira, quando tinha apenas dez anos de idade. Mas a lei que é eterna,
obriga o homem a continuar a usar roupas, adaptando-se ao seu crescimento.
Artigo 194°
Isto significa que o ser humano, deve manter o ideal estabelecido para o bem da Pátria. Não
importa o tempo da sua existência. Somos obrigados a adaptar a nossa época com o ideal
estabelecido pelos nossos antepassados.
Artigo 195°
Em África existe um crime social que é a falta de transição do Ideal histórico, entre os mais
velhos e os mais novos, e isso origina a fraqueza da continuidade dos valores da Sociedade.
Daí o surgimento de várias constituições, de vários sistemas, e no fim nada muda. O
continente continua a sofrer, uns tornam-se muito ricos e outros continuam paupérrimos.
Enquanto isso, a Constituição dos Estados Unidos da América, que foi estabelecida em 1776,
até hoje é respeitada. A monarquia de Inglaterra, que foi estabelecida desde o ano de 519
Cerdicque, que provavelmente foi o primeiro Rei Anglo Saxon Wessex, e a tradição continua
até hoje, e não há tecnologia ou evolução do Mundo, que seja capaz de estabelecer o
sistema Inglês da Monarquia tal e qual a conhecemos. Isto é: o que os outros fazem, foi
porque descobriram as características de Deus, e estabeleceram nas suas Nações, a base
do Idealismo Eterno.
Artigo 196°
Esta é a nossa batalha, a nossa Missão. Hoje com o surgimento do Movimento de União
Nacional, com um ideal baseado na União, onde o negro, o branco e mestiço devem conviver
juntos como irmãos e de mãos dadas, no erguer da Nação. Ensinamos, que só a união nos
poderá proteger das ambições dos Países potentes, ensinamos que devemos devolver à
nossa Pátria a sua Grandeza, onde a corrupção, o racismo, o tribalismo, serão considerados
como crimes contra o ESTADO. Este é o ideal da Sociedade que procuramos, mas se não
formos capazes de transmitir o ideal aos nosso filhos, saibam que mais cedo ou mais tarde,
haverá destruição. Os negros matarão os brancos e vice-versa, e a nossa ação de hoje, que
acreditamos ser a mais Sagrada das nossas vidas, será inútil.
Artigo 197°
Por isso devemos trazer as nossas famílias, nossos filhos e esposa, junto de nós para que a
nossa obra-prima permaneça para sempre, porque isto é o que Deus preconizou para a raça
humana viver em harmonia e sem distúrbios.
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Artigo 198°
Não somos imortais, e a qualquer momento morreremos, mas a nossa obra deve permanecer
eterna, passando-a de geração a geração, para que os nossos filhos e netos, não se revoltem
contra o que estamos hoje a estabelecer como missão e Obra Sagrada.
Artigo 199°
Esta é a razão que faz do Movimento de União Nacional mais do que um Partido.
Este é o Deusismo, e quando o ESTADO puser em prática esta filosofia, tornar-se-á
Deocrático. Por isso a Família Deusista é o núcleo da base da existência do Partido e dos
seus ideais.
SECÇÃO XXI
ESTRUTURA DA FAMÍLIA
Artigo 200°
O partido divide a Família em duas estruturas baseando-se na língua Afrikaans onde a
descrição da Família é vista em dois sentidos.
Artigo 201°
Cada Membro do Partido deve trazer dentro da Organização a sua GISIN e a sua Família.
Transmitir a ela, o ideal que estabelecemos, mostrar a importância do Partido para a nossa
Sociedade.
Artigo 202°
Bandeira do Partido dentro da Família. Ensinar a trilogia, DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA, ensinar
o respeito, o valor e a consideração pelo ser humano, pelo nosso próximo, vizinho, o
patriotismo, o respeito pela Hierarquia do Partido, do Estado e o sacrifício pela Pátria.
Artigo 203°
Estes valores devem ser introduzidos na família, antes de serem ensinados nas Escolas e
através do programa do Estado.
SECÇÃO XXII
(O MILITANTE)
Artigo 204°
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O militante do Partido Deusista, é aquele que está sempre na linha de frente, a defender o
ideal do Partido, e que está sempre ao dispor da causa, cumprindo religiosamente todas as
missões que lhe forom incumbidas. Militante é a categoria hierárquica acima de Membro.
Artigo 205°
Os Militante são aqueles Membros que, mesmo sem cargo no seio do Partido, eles cumprem
com as obrigações, pelas quais, fizeram juramento à bandeira do Partido, obedecendo a
todas as normas e leis do Partido, sem questioná-las.
Artigo 206°
Para ser um bom Dirigente, deve ser primeiro militante do Partido.
No seio do Partido, os Militantes cumprem missões especiais, quando os Líderes não o
possam fazer, por motivos políticos ou de segurança.
SECÇÃO XXIII
O MEMBRO
Artigo 207°
O Membro do Partido, é aquele que faz parte da nossa Organização e cumpre com os
requisitos exigidos pela Organização. Membro é a primeira categoria de base do Partido
Deusista. Todo o Membro do Partido, tem direito a ser considerado como tal, ter um cartão
de Membro e ser considerado como efetivo do Partido.

CAPÍTULO XI
DO EXÉRCITO LEGION KONDOR
(FORÇAS ARMADAS UNIDAS REVOLUCIONÁRIAS
PATRIÓTICAS DE ANGOLA)
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Artigo 208°
(natureza e estrutura )
Por razões políticas e estrutura que vive o País, o Movimento de União Nacional foi obrigado
a estruturar-se em Partido-Político-Militar, com a única finalidade que é o de derrotar o MPLA.
Estabelecer uma Sociedade diferente da que temos visto em Angola e o resto de África.
a) Neste sentido foi criada a LEGION KONDOR como braço armado do Movimento de
União Nacional.
a) A LEGION KONDOR não é uma organização Terrorista, mas sim paramilitar.
Comandos ligado ao Movimento de União Nacional - MUN em busca da derrota do
Regime ditatorial do MPLA no poder desde 1975.
b) A Legião Kondor é estruturada como Exército convencional, com equipamento
apropriado para uma Guerra convencional e ao mesmo tempo guerrilha.
c) A Legião Kondor não é um Exército tribalista ou racista. Todos aqueles que se sentem
patriotas ou sentem a vontade de servir a Nação Angolana, podem increver-se na
Legion Kondor, o Exército de libertação do Povo e da Nação Angolana.
d) A Legião Kondor é supervisionada pelo departamento de Guerra e Assuntos Militares,
órgão dirigido por um Diretor nomeado pelo Chanceler Líder do Partido, que é o seu
Comandante em Chefe.
e) A Legião Kondor não deve ser desmobilizada antes da derrota do MPLA. Nenhum
Dirigente do Partido deve aceitar ou assinar a desmilitarização da Legião Kondor.
Caso contrário, o ato será considerado como traição ao Partido.
f) Todos os Oficiais superiores e inferiores da Legião Kondor, devem saber que a UNITA
não perdeu só a guerra por causa das sanções aplicadas pela ONU ou pela força
militar do MPLA, mas sim pela continua traição e deserção dos Chefes militares das
FALA. Políticos de renome que se entregavam ao MPLA, dito governo em busca de
solução, e são estes desertores já no lado do MPLA que tornaram a máquina de caça
da própria UNITA.
g) Infelizmente hoje, todos os que desertaram das fileiras da UNITA, podem medir o
grave erro por eles cometido, porque Angola encontra-se neste momento, numa
situação sem adjetivo de qualificação.
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h) Os detalhes sobre a Legião Kondor, sobre o funcionamento e a estrutura, encontramse nos Documentos administrativos da Legião Kondor.

CAPÍTULO XII
DO COLÉGIO DE CÔNSUL
(Grupo Parlamentar)

Artigo 209°
(Constituição e Regulamento)
O Movimento de União Nacional não participa nas eleições e na política organizada pela
ditadura em Angola, mas porém, acredita que ganhará a guerra, e será como qualquer outra
organização política, que funcionará segundo a nova constituição da República de Angola.
Artigo 210°
Depois da queda da Ditadura, o Movimento de União Nacional, junto com outras forças
políticas, vai estabelecer uma nova estrutura política no País, cujo Parlamento atual será
dissolvido e estabelecer-se-á o Colégio de Cônsul como Órgão do poder legislativo durante
o período de transição. Só depois do período de Transição, é que serão repostas as
Instituições e a proclamação da Terceira República.
Artigo 211°
Os membros do Colégio de Cônsul, são eleitos por cada Província futuramente ESTADO,
onde o número é igual; 12 membros por cada Província, serão selecionados para servirem
no Colégio de Cônsul num período de quatro anos, com direito de renovação até o fim do
período de transição.
Artigo 212°
Os Cônsules que sejam eleitos pelo MUN constituir-se-ão em Conselho de Cônsules (Grupo
Parlamentar) nos termos das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis.
Artigo 213°
O Conselho de Cônsules reger-se-á pelo disposto na Constituição, no Regimento Colégio de
Cônsul, a ser estabelecido no período de Transição após a Ditadura, nestes Estatutos e no
seu próprio Regulamento.
Artigo 214°
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O Conselho de Cônsules elaborará um regulamento próprio, sujeito a aprovação do
Conselho Político.
Artigo 215°
O Conselho de Cônsules do Movimento de União Nacional, cada um dos seus membros
deve, em todas as questões políticas, conformar-se com a orientação fixada pelos órgãos
centrais do Partido, com as diretrizes emanadas do Conselho Político, bem como com os
acordos com eles celebrados.

CAPÍTULO XIII
OS RECURSOS DO PARTIDO
Artigo 216°
(Aprovação e Modificação dos Estatutos)
Os recursos do Movimento de União Nacional incluem:
1) Receitas provenientes do custo de cartões de membro, pelos seus membros.
1) Contribuições feitas pelos membros, com ficha de membro assinada e cartão de membro
.
2) Subvenções, que possam ser concedidos por qualquer Estado ou Organização a nível
Internacional.
3) Legados e doações de seus membros e simpatizantes.
4) Valores mobiliários e operações imobiliárias.
5) Juros e rendimentos das suas próprias atividades.
6) O capital da poupança sobre o orçamento anual do Partido.
7) Receitas obtidas durante os eventos do partido e suas publicações.
8) Quaisquer outros recursos autorizados pelo Conselho Político assinado pelo Chanceler.

CAPÍTULO XIV
DAS REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS
Artigo 217°
(natureza)
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1) As reuniões são realizadas em diferentes órgãos do Movimento de União Nacional ,isto
é, de acordo com as suas agendas. São os seguintes órgãos
a) Chancelaria
b) Conselho Político
c) Secretariado Nacional
d) Departamentos Autónomos
e) Câmara de Representantes
f) Comissões Políticas
g) Junta de Membros
h) Família
2) No início de cada reunião, todos serão convocados a levantar-se, e é entoado o Hino do
Partido pelos membros, ou tocado um disco instrumental ou vozes do mesmo
3) Em cada reunião, a Bandeira do Partido deve ser colocada na mesa e na Sala
Artigo 218º
(convocatória)
As reuniões dos órgãos superiores, executivos e centrais, são convocadas pelo
Chanceler Líder Nacional do Partido, de seguinte forma:
a) Todas as reuniões da Chancelaria, são convocadas pelo Chanceler através do Diretor
da Chancelaria
b) Todas as reuniões do Conselho Político, são convocadas pelo Chanceler através do
Secretario Geral do Partido.
c) As reuniões da Câmara de Representantes, são convocadas pelo Chanceler através
do Presidente da Câmara de Representantes.
d) As Reuniões do Departamento Diplomático, são convocadas pelo Chanceler através
do Diretor Diplomático.
e) O Chairman Depity do Partido que é o fiscalizador geral do Movimento de União
Nacional, convoca as reuniões por ordem do Chanceler
f) O Secretário Geral, por ser o chefe executivo do Partido, convoca os seguintes órgãos
para reuniões, por razões administrativas e executivas: Secretariado Nacional, todas
as Comissões Políticas do Partido, Departamentos Autónomos, menos a Chancelaria
g) Cada Líder chefe de Gabinete, é autorizado a reunir o seu Gabinete, dependente da
sua agenda de trabalho ou das recomendações recebidas.
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h) A Convenção Nacional é convocada pela Câmara de Representantes, ouvindo o
Conselho Político.
Artigo 219º
(Reuniões)
a. A Convenção Nacional Deocrática, reúne-se de quarto em quatro anos
a. A Chancelaria reúne-se, ordinariamente, de duas em duas semanas. A Direção do
Comité de Ação do Partido reúne-se, ordinariamente ou extraordinariamente, quando for
necessário, por convocação do Chanceler.
b. O Conselho Político reúne, ordinariamente por mês, e extraordinariamente, por
convocação do respetivo Chanceler através do Secretário Geral.
c. A Câmara de Representantes reúne ordinariamente de seis em seis meses, e
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Chanceler através do Presidente da
Câmara de Representantes.
d. O Secretariado Nacional; reúne ordinariamente, mensalmente e extraordinariamente,
quando o Secretário Geral achar necessário.
e. Cada Departamento é livre de estipular o calendário das reuniões.
f. Cada reunião é requerida por 1/3 dos seus participantes, para ser realizada. Caso
contrário, o Presidente da mesa, anula a reunião e de imediato reconvoca-a. Por cada a
anulação de uma Reunião, o Presidente da mesa, deve informar o Departamento
Ideológico, para analise do assunto, porque cada membro tem o dever de participar na
reunião e informar a Direção vinte e quarto horas antes da realização da reunião
g. Em caso de se verificar um espírito de sabotagem, na realização da reunião, o Presidente
da mesa tem a autoridade de seguir com a reunião e informar o Departamento Ideológico,
o Departamento de Serviços de Informação Secreta, a Chancelaria e os Serviços de
Inteligência da Legion Kondor.
Artigo 220º
(Reuniões Alargadas)
As Reuniões alargadas só podem ser realizadas nas Comissões Políticas, onde os
Embaixadores Delegados podem realizar reuniões alargadas, onde participem convidados,
simpatizantes, amigos do Partido e os Membros e militantes do MUN, com o objetivo de
transmitir o ideal do Movimento de União Nacional. O que pensamos para uma Angola
melhor, informar a situação política, económica e social do País, e escutar as propostas e
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preocupações dos cidadãos e recolher opiniões sobre determinadas questões concretas
sobre o País.
Artigo 221º
(Presidência da Reunião)
Todos os órgãos convocadas pelo Chanceler para uma reunião de carácter ordinária ou
extraordinária, devem ser presididas pelo Chanceler. Porém em caso da sua ausência por
diferentes motivos verificados pelo Departamento Ideológico, este pode ordenar o Chairman
Deputy ou o Secretário Geral para presidir à reunião
Os Departamentos Autónomos são presididos pelos seus Diretores. Em caso especial são
presididas pelo Secretário Geral, o Chairman Deputy e o Chanceler.
O Secretário Geral preside às reuniões do Secretariado Nacional e é assistido pelo
Secretário do Gabinete para Assuntos Internos, do Secretariado com quem forma a mesa do
Presidente, e as reuniões são assistidas pelo Secretário do Secretario Geral, ou pelo
Secretário para Assuntos Internos, conforme decidir o Secretário Geral
Artigo 222º
(Horário das Reuniões)
As reuniões devem ser realizadas num horário rotativo, de forma a permitir uma maior
participação dos seus membros. Por estarmos numa revolução, os horários das reuniões
devem ser consultadas e estabelecidas, seguindo o fuso horário da localização de cada
membro.
Artigo 223º
(Data e Local da Reunião)
A Direção do Comité de Ação deve, com uma antecedência, de 72 horas, remeter a
convocatória onde indicará a data, local, hora e a proposta da Ordem de Trabalho da reunião.
Artigo 224º
(Secretariado da Reunião)
Em cada reunião, elege-se um ou dois membros, para secretariar a reunião.
A mesa de reunião é composta por três a sete Líderes, o Presidente da mesa, o Secretário
e um membro para apontamentos da ata, mais quatro honorários da mesa, isto é em grandes
reuniões
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Artigo 225º
(Acta da Reunião)
1. Em cada reunião do Partido, deve ser elaborada uma ata onde deverão constar as
questões fundamentais debatidas e as conclusões aprovadas.
2. A ata da reunião deve ser assinada pelo Secretário da mesa e pelo membro que a lavrou,
e enviada ao organismo superior, quatro dias, após a sua realização.
Artigo 226º
(Quorum)
As reuniões, realizam-se na base do disposto no Artigo 119º linha (g, h) do presente Estatuto
do Partido.

CAPÍTULO XV
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Artigo 227°
(Aprovação e modificação dos Estatutos)
Compete à Convenção Nacional Deocrática aprovar e modificar os Estatutos do Partido.
A Convenção Nacional Deocrática pode delegar no Conselho Político a sua competência
para modificar os Estatutos.
A eficácia plena dos Estatutos aprovados pelo Conselho Político, depende da sua ratificação
pela Convenção Nacional Deocrática, na sua primeira reunião, posterior à referida
aprovação.
SEÇÃO XXIV
((APROVAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO)
Artigo228°
(Alterações do estatuto
dissolução e a devolução da propriedade).
O Estatuto do partido pode ser modificado pelo Conselho Político. Para fazer isso, deve
reunir-se em sessão especial. Somente desta forma terá jurisdição para modificar os
Estatutos, decidir sobre a dissolução do Partido e sobre a repartição do erário do Partido,
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sua fusão com qualquer outra Partido, seguindo as mesmas condições ideais, ou filiação a
uma União de Partidos, perseguir um objetivo ou objetivos políticos semelhantes.
No caso de dissolução voluntária, legal ou judicial, o Conselho Político, reunido em sessão
extraordinária a ser convocada para o efeito pelo Chanceler Líder Nacional ou a pedido de
2/3 dos membros do Conselho Político, delibera e toma a decisão de se dissolver na
proporção de 2/3 dos membros. O Conselho Político, reunido nesta sessão especial,
nomeará um ou mais liquidatários e ativos. Se aplicável, é investido e oferecido em doação
para um trabalho humanitário.
SECÃO XXV
(DO REGULAMENTO DE ORDEM INTERNO)
Artigo 229°
(Aprovação e modificação do Estatuto)
Os regulamentos de Ordem Interna, são estabelecidos pelo Conselho Político que o
apresenta a Câmara de Representantes e Convenção Nacional Deusista. Os regulamentos
de Ordem Interna esclarecem os pontos não previstos neste Estatutos, respeitantes à gestão
interna do Partido. Para o efeito, o Conselho Político pode, se considerar necessário,
estabelecer o regulamentos de Ordem Interna para determinar em detalhes as tarefas e
execução deste Estatuto.
Em nome do Partido, o Secretario Geral, é responsável por preencher os formulários
administrativos de registo, declaração e publicação previsto por disposições legais em vigor.
Além disso, o Conselho Político pode mandatar qualquer quadro do Partido de sua escolha,
para executar as referidas formalidades.
O presente Estatuto, foi aprovado pelo Conselho Político a 04 de Julho de 2010 em
Philadelphia, Estados Unidos de América.
Artigo 230°
(Associação e filiação internacionais)
O Movimento de União Nacional, nos termos da lei, associa-se a Partidos estrangeiros e
integra organizações internacionais que professam objetivos políticos e valores doutrinários
semelhantes aos referidos, pela Declaração de Princípios do Partido, sempre com ressalva
da sua plena independência.
a)A execução do disposto no número anterior será decidida pelo Conselho Político.
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a)O Movimento de União Nacional considera-se livre e neutro de agir e mostrar a sua
política a nível Internacional, assim como não apoiar políticas que estejam contra os
valores e dignidade do Povo angolano.
b)O Movimento de União Nacional não estabelecerá alianças nem contactos com todos
os Partidos ou grupos e associações que apoiam ideias racistas tribalistas.
c) O Movimento de União Nacional, não aceitará influência da Propaganda Internacional
sobre ideias e conflitos.
d)O Conselho Político tomará as decisões e divulgará sempre as posições políticas do
Partido.
e)O Movimento de União Nacional não é um Partido Fascista, “Salazarista”, Nazista,
Democrático, Comunista, Socialista. Todas esssas ideologias ou sistemas não
combinam com o a ideologia do Movimento de União Nacional, que assenta na
Deocracia.
f) Portanto, o Movimento de União Nacional acredita, que em todas as ideologias e
sistemas políticos que já existiram ou continuam a dirigir os destinos da humanidade,
têm ou tiverem um pedaço de verdade, que a humanidade poderia beneficiar, mas
falharam no resgate e na apaziguação da Sociedade humana.
Artigo 231º
(Entrada em vigor)
1. Os membros atualmente nomeados ou eleitos, cuja natureza e competência estejam
em contradição com os presentes Estatutos, manter-se-ão em funções, ao abrigo das
regras pelas quais foram constituídos, e pelas ordens do Chanceler Líder Nacional
que garante a Unidade, Paz e Concórdia no Movimento de União Nacional.
1. Os presentes estatutos entram imediatamente em vigor.

Philadelphia ao 27 de Setembro 2010
Estados Unidos de América
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