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“...Não importa quantas vezes já perdemos perante o
MPLA, o que importa é que, hoje podemos marcar o
início da queda do MPLA...”
Dr. Karl Manuel Sarney Mponda
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“Vivemos na era da premeditação e do crime perfeito. Nossos
criminosos já não são meninos indefesos que podem alegar paixão
como desculpa. Pelo contrário, são adultos e têm um aliado
perfeito: a filosofia, que pode ser utilizada para qualquer fim, até
mesmo para transformar assassinos em juízes”.
Albert Camus
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INTRODUÇÃO
Depois dos acontecimentos de 23 de Agosto de 2017, onde a ditadura acaba de se
regenerar com sangue novo, ganhando mais uma vez, as eleições de forma inexplicável,
o Movimento de União Nacional através do seu Conselho Político e, por indicação do
Seu Líder Dr. Karl Mponda, decidiu encontrar uma solução porque, o que acabámos de
assistir, foi algo que requer uma profunda análise e que, o MPLA já não deveria ser visto
como simples adversário democrático, mas sim, um inimigo que tem o plano de se
perpetuar no poder mesmo tendo destruído a nossa Pátria mas para tal, o Conselho
Político do MUN chegou à conclusão de que a maior reflexão deveria ser uma autocrítica
da oposição, em busca de um verdadeiro diagnóstico olhando para nós, antes de
acusarmos o regime.
Ao longo das nossas análises notámos dois elementos chave, que serviram como
pontos de reflexão em busca de um verdadeiro diagnóstico, sobre a questão que nos
aflige há 42 anos, a possibilidade de um partido da oposição governar o PAÍS.
1.Onde falhámos, como e porquê?
2.O que nos deve preocupar mais o presidente do MPLA ou o partido em geral?
Infelizmente, depois de várias fraudes ou irregularidades repetidas, a oposição nunca
reuniu para pensar, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Até quando
deveríamos mais suportar a dominação da ditadura e sermos enganados! O que seria
da próxima vez? Infelizmente notamos sim, uma atitude de continuidade, depois da
suposta fraude, continuava-se na mesma direção à espera das próximas eleições e,
infelizmente os resultados foram sempre os mesmos e, esta atitude não foi diferente da
de 2017, onde assistimos à mesma realidade e, depois de uma grande e misteriosa
derrota, a oposição volta ao mesmo ritmo de sempre, que é: perde e vai para o
Parlamento a aguardar a próxima derrota e, sem mudança de ideias e estratégia mas
sim dividido cada um por si.
Estas últimas eleições serão lembradas por terem tido o maior apoio do Povo de querer
ver a oposição ganhar e mudar o rumo do País. Mas, infelizmente as mesmas acabaram
de nos confirmar que só o voto do Povo não é suficiente para retirar o MPLA do poder.
Além do povo e da sua vontade, precisa-se algo maior, algo estruturado, algo bem
estabelecido. É preciso uma outra estratégia e um outro plano de ação, onde todos nós
que lutamos contra o regime somos obrigados a sentarmo-nos à mesma mesa e unirmos
todas as forças, em busca da derrota da ditadura, que NUNCA sairá do poder enquanto
os partidos continuarem a batalhar democraticamente e divididos, os resultados serão
sempre os mesmos, como já aconteceu por 4 vezes 1992, 2008, 2012, 2017.
Numa das nossas línguas angolanas dizemos: no saco do burro só se rouba lá uma vez,
e infelizmente nós oposição, já fomos roubados 4 vezes sem reagir salvo 1992.
É preciso repensar Angola e devolver à Pátria a Sua grandeza, mas para tal, torna-se
imperativo o sacrifício do ego partidário e individual para o Patriotismo.
Não importa quantas vezes já perdemos perante o MPLA, o que importa é que hoje
podemos marcar o início da queda do MPLA. Temos absoluta fé de que o que está
escrito neste documento é o PRINCÍPIO DO FIM DO IMPÉRIO DO MPLA.
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NECESSIDADE DE UMA FRENTE UNIDA
Às vezes procuramos a solução tão longe, quando ela está aos nossos pés, às vezes
proferimos palavras, sem dar conta de que, colocando as mesmas em prática, tornamonos vencedores. A UNIÃO FAZ A FORÇA.
Acreditamos que temos dois partidos que vêm desde o tempo colonial, a batalhar pelo
poder: a FNLA e a UNITA, e nestes partidos geraram-se outras organizações políticas,
porque na realidade todos nós partimos de duas escolas políticas: a da UPA e a do
MPLA.
A UNITA sai da UPA para se formar, assim como a CASA-CE saiu da UNITA e demais
Partidos para se formar também. Os demais movimentos ou partidos políticos têm uma
ligação a estas escolas políticas menos a FLEC que formou-se na base etnica igual aos
outros Movimentos de libertação. Nós acreditamos que cada separação tem uma causa,
e a política é uma filosofia complexa vinculada com a ambição do ser humano, seu ego,
desafios, metas e vontades. É nesta ótica, que hoje nos encontramos com mais de 3
organizações políticas que participaram na libertação de Angola.
Estas divisões têm motivos sérios que merecem uma análise e uma solução. Não vamos
usar a linguagem demagógica e hipócrita da democracia de que, cada membro pode
fazer o que quiser. Ninguém é obrigado a permanecer numa organização política, isto
é, procurar desviar os nossos problemas e escondermo-nos por detrás da palavra
democracia para esconder as nossas debilidades porque até os mesmos que usam a
ditadura, tudo fazem em nome da democracia, mesmo sabendo que um dia negaram o
estabelecimento da Democracia em Angola e continuam a não serem democraticos.
O Movimento de União Nacional acredita que, qualquer que seja a defesa que a UPA
pode dar, o Dr. Savimbi tinha as suas razões para abandonar e formar a UNITA, da
mesma forma, não importa a defesa da UNITA, a CASA-CE surgiu, mas estes conflitos
entre os grandes só beneficiaram a ditadura e hoje pagamos por isso ninguém imagina
o que seria do MPLA se a FNLA e a UNITA fossem uma força junta em 1975.
O nosso povo perdeu o sentido da sociedade e a juventude está sem rumo e o País é
dirigido por pessoas de nacionalidade duvidosa apoiados por uma política bárbara em
nome da Democracia.
Hoje somos obrigados a parar para pensar, porque só unidos podemos chegar à vitória.
Depois de tudo o que vem acontecendo e principalmente o último acontecimento, já não
devemos sacrificar o povo e a nossa Nação, por causa da ambição ou desejo partidário.
Se cada um de nós reparar bem, depois das últimas eleições, estamos na mesma
posição nada mudou e não haverá vitória no Parlamento; a negação da formação desta
União, seria a continuidade e grandeza do MPLA e, uma enorme traição ao nosso Povo
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porque divididos já tentámos e não funcionou e nunca funcionará. Hoje, resta-nos uma
única solução: unirmo-nos e esquecer as ambições pessoais em busca da derrota do
MPLA ou outras medidas serão tomadas em nome do Povo, porque quem nega uma
revolução pacifica , abre as porta para uma Revolução violenta e o MUN tem toda a
conciencia aberta sobre o que faria em caso de um fracasso desta União
Nós devemos fazer a diferença - o tempo urge. Se insistirmos por via das urnas
devemos saber que só unidos seremos mais fortes, e divididos vencidos seremos para
a eternidade. Precisamos de concentrar as forças num só bloco para mantermos o povo
e o eleitorado a favor da mudança seria todos contra a ditadura.
Agora não podemos mais permitir dando oportunidades ao MPLA de vencer qualquer
ato, ninguém precisa de abandonar o seu partido, cada um permanecerá no seu, mas é
preciso unirmo-nos para a ação final, que é a derrota do MPLA e esta união deve ser
proclamada e posto a funcionar hoje e, não na véspera das eleições porque há um
enorme trabalho a ser feito.

SACRIFICAR O EGO
Se reconhecermos que todos errámos, e que a divisão nunca nos vai ajudar em nada,
a menos que necessitemos todos lutar para ter o título da UNITA, maioritário da
oposição, um título que o conselho do MUN acredita derivar de uma fraude porque o Dr.
Savimbi ganhou as eleições de 1992, um título que não deveria ser aceite nem exibido
como troféu porque o MPLA, a administração Clinton e a imprensa esquerdista
atribuíram isso como prémio de consolação.
Todos os partidos já não deveriam aceitar este título, mas sim buscarmos o primeiro
lugar. Já não devemos olhar entre nós, mas sim todos olharmos o poder de forma unida.
Se reconhecermos as nossas falhas que causaram as ruturas dos dirigentes para se
criarem várias frações políticas, somos obrigados a mais um sacrifício, desta vez vamos
colocar o nosso EGO para trás.
Somos seres humanos sensíveis a qualquer situação que não vai com a nossa
personalidade. Todos nós entendemos, mas a situação a que chegou o nosso país e o
nosso povo convida-nos a esquecermos e abraçar esta causa de forma diferente à que
estamos habituados a fazer.
Todos falamos da segunda Guerra Mundial, e a história ensinou-nos que este período
assombroso na vida dos seres humanos pôde viver-se, pela primeira vez, a experiencia
de uma bomba atómica, de massacre de seres humanos e retaliação de forma
desumana aos que perderam a guerra.
Mas, 50 anos depois destes acontecimentos demos conta de que tudo foi por causa do
EGO de menos de 3 Pessoas (Hitler e Churchill) que, se depois da ocupação da Polónia
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os Ingleses aceitassem o cessar-fogo oferecido pelos alemães, a Guerra não irá longe.
Afinal, a porção da terra que a Alemanha reivindicava (Dazing) e que lhes era negada
não era uma terra com poderes económicos ou riqueza. Hoje, Dazing faz parte da
Polónia sem grande impacto e, porque na época foi tão importante que não poderam
evitar a Guerra? Os crimes dos alemães e dos vencedores da guerra amargaram o
planeta.
Esta guerra talvez tenha beneficiado África porque os países da Europa entraram numa
crise que os obrigou a libertar as colónias mas, na realidade sentimos como se
estivéssemos a viver o pior neocolonialismo feito pelos próprios filhos da terra.
O EGO levou a Europa às chamas, e o nosso ego pode continuar a levar Angola à
destruição, e fazer do MPLA o mais forte de África enquanto na realidade o MPLA não
é mais forte que todos nós.
O Conselho Politico do MUN apela através destes documentos que todos os dirigentes
que compõem as Direções das forças políticas aqui mencionadas, que tenhamos a
coragem em nome do Povo Angolano enterrar o nosso EGO. Este é o segundo passo
em busca da vitória contra o MPLA depois de nos unirmos.

CRIAR UMA IDEIA ÚNICA E UMA REIVINDICAÇÃO CORRECTA
Os acontecimentos que acabámos de assistir, devem despertar a nossa mente. O
Movimento de União Nacional acredita, que o que foi visto em Agosto, foi o resultado de
algo já estabelecido ou simplesmente o efeito, mas que por detrás disso há a causa. O
Conselho Politico do MUN parte para uma análise mais recuada e faz a pergunta:
O que é a democracia?
Quanto ajuda a nossa sociedade?
Quem está por detrás da democracia?
O que entendemos sobre a democracia?
Os europeus e americanos aceitariam seus países serem dirigidos 42 anos por um só
partido?
A UNITA e o MPLA travaram batalhas no Congo Brazzaville, a UNITA na defesa de um
Presidente (Pascal Lissouba) eleito democraticamente em pleno mandato, e o MPLA
em defesa do rebelde Denis Sassou Ngwesso um ex-comunista, e com tudo isto o
Mundo, dito democrático calou-se, ninguém disse nada porque, os interesses falavam
mais alto. Hoje, todos nós acreditamos que o Mundo inteiro sabe e viu que fomos
governados com braço de ferro, e que a saída de José Eduardo dos Santos não fez
mudança nenhuma, porque, até ele continua Presidente do MPLA ainda com mais
poderes e o João Lourenço um simples pião dele.
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Em 1992 após a queda do Comunismo, os defensores da democracia, sabem quem
esteve ao seu lado, quem lutou em defesa dos seus ideais, mas na verdade, isso não
aconteceu o MPLA teve o apoio total ao ponto de ser considerado de democrático. Aqui
perguntamos, o que é a democracia? Exemplo: 42 anos de um Regime que mata e é
corrupto, o MPLA recebeu em 2016 o convite do Partido democrático na sua convenção
Nacional em Philadelphia para nomeação da Hillary Clinton como candidata
democrática, já imaginaram se a Hillary passasse?
A Embaixadora Helen La Lime fez os lóbis em plena campanha ao levar João Lourenço,
para ser recebido em Washington por General Mattis, quando sabiam que este ato daria
a vantagem a João Lourenço, o candidato do Partido que dirige o Pais deste 1975. Que
leitura fizemos? Antes das eleições a Alemanha recebeu João Lourenço com honras de
chefe de Estado, mesmo sabendo a realidade do MPLA. Bem que este seja um dos
maiores erros da oposição olhar os presidentes do MPLA e esquecendo-se do MPLA
como Organização e base de formação de ditadores, como se lutou com Neto?
É aqui onde acreditamos que o assunto de Angola pouco interessa aos outros, mas que
é preciso a nossa própria energia e força para gerar resultados. É aqui onde somos
obrigados a multiplicar a nossa capacidade de refletir, de análise, de planos e estratégia.
Cada milímetro vale, estamos sozinhos no meio de um complot internacional por isso, a
lição de 27 anos de guerra ficou nas nossas mentes: “...quando tiveres a oportunidade
de ter apoio internacional nunca deves brincar com as coisas ...”
Hoje, o MPLA que negou a democracia em 1975,encadeou a luta armada entre irmãos
que destruiu o país hoje tornou-se o melhor democrata, e ninguém quer saber do
passado - tudo ficou apagado.
A nossa reivindicação deve mudar. Nós criamos o nosso próprio túmulo
Gritava-se JES ...JES...JES esquecendo-se do MPLA e o ditador deu nos a finta de
mestre com o calcanhar d’aquiles saiu pela porta de frente e todos calamos ja mais
niguém reclama e o MPLA segue rumo a 47 anos.
Foi lamentável olhar para a elite política do País, colocar o foco em José Eduardo dos
Santos, esquecendo-se de que o MPLA era o master-mind. Esta é a plataforma usada
por eles para controlarem o nosso País, da mesma forma que aconteceu em 1979
quando morre Neto e foi substituído por José Eduardo dos Santos. Hoje, acaba de
acontecer de forma cruel e desonesta a chegada de João Lourenço ao poder e a
continuidade do José Eduardo dos Santos atrás da cortina. Hoje já ninguém fala dos 38
anos de governação do José Eduardo dos Santos e, nós oposição ajudámos a vender
esta reivindicação, e muito dos jovens seguiram e fortificaram o seu descontentamento
focalizando-se em José Eduardo dos Santos (vimos escrito nas camisolas 32, 33, 38 é
muito).
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Muitos neste momento já estão a ver João Lourenço como solucão esqueceram-se de
que tambem Dos Santos foi visto da mesma forma ao chegar no poder em 1979 sem a
conotação de ditador, diferente de um Neto que assassinou pessoas dentro do MPLA
que não conseguiu unificar os camaradas; e alguem disse o mesmo Dos Santos faria a
diferença! Mas a pergunta é onde chegamos com o José Eduardo dos Santos ?
Seria curta a nossa memoria?
Porque hoje pensamos e acreditamos que algo diferente vai acontecer com João
Lourenço dentro do MPLA ?
Hoje quem é capaz de acusar João Lourenço? Niguém ! Aqui parte o nosso erro.
Tudo aparece como se as coisas fossem novas, com um novo presidente e que Angola
rejuvenesceu, mas, na realidade estamos a viver a mesma situação que se viveu em
1979, e o MPLA lá continua a caminho de 47 anos de governação, seria vergonhoso;
ontem lutou-se contra Neto, depois contra José Eduardo dos Santos e agora João l
Lourenço. Isto seria um grave erro e desgaste político. Devemos ter apenas uma
REIVINDICAÇÃO.
O MPLA deve partir, 47 anos já não podemos suportar, todos nós deveríamos ativar as
antenas, tanto a nível nacional como internacional, sobre o tempo que Governa um
Partido, e não os dirigentes ou cabecilhas dessa organização, porque Angola não vai
mudar. O programa e as táticas não mudam, porque vêm do mesmo Partido, devemos
ver o exemplo da Rússia; morreu Lenine, Staline continuou, em Cuba morreu Fidel
Castro, Raul Castro continuou, em Venezuela morreu Hugo Chaves, Nicolás Maduro
continuou, nós em Angola estamos na mesma situação desde 1979.
Por isso a partir de agora, não deveríamos falar em João Lourenço, mas sim do MPLA,
porque eles podem criar um sistema entre eles, que fará com que em cada 8 anos um
novo candidato se apresente às eleições, e o Mundo vai aplaudir dizendo que em Angola
há troca de Presidente de oito em oito anos, tal como nos EUA. Mas, na realidade
sabemos que será o MPLA de sempre, a maltratar, a roubar tudo e a destruir o País.
Nós conhecemos melhor os nossos problemas, por isso não deveríamos cometer erros
que parecem pequenos, mas que nos podem causar graves problemas.
Nesta marcha para o FIM DO IMPÉRIO DO MPLA a palavra de campanha, deveria ser
a “duração do MPLA no poder”, e não de João Lourenço.
A palavra de reivindicação deve ser: 4 décadas chega de um só Partido dirigindo o país,
porque estamos a ser iguais à Coreia do Norte, que também possui dois Partido na
oposição e por isso, considera-se como Republica Democrática da Coreia do Norte.
Será que há democracia?
Basta de defender a palavra democracia: ela não ajuda e nem vai ajudar, devemos
procurar algo mais sério.
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Este ponto deverá ser incluído na estratégia de campanha e de mobilização do povo e
da opinião Internacional.

BOICOTE DO PARLAMENTO
O impacto do ato: lamentamos o regresso dos Deputados ao Parlamento isto provou
mais uma vez a continuidade do que vem sendo feito nas outras ocasiões quando o
MPLA usou das suas artimanhas e, venceu as eleições e o comportamento da oposição
sempre foi o mesmo, reclamar e depois ceder e depois nas próximas eleições repetese o mesmo ato.
Nós acreditamos que estas eleições, foram um marco pelo apoio que o Povo deu, mas
como sempre o MPLA conseguiu ganhar e, a oposição deveria aproveitar este momento
para fazer algo diferente que é: boicotar o parlamento; um ato que deveria chocar o
Mundo inteiro porque, a opinião Internacional só dará atenção quando algo maior que a
fraude acontecer pois, a fraude não é um ato novo para os europeus e para os
Americanos. A fraude está em todas as partes, tal como a corrupção, e nós precisamos
de algo sério e grande para chamar a atenção do MUNDO e, o boicote ao Parlamento
seria e continua a ser, o maior passo. Angola estaria em todos os jornais e todos
saberiam o passo a seguir.
O que se faria com um boicote total do Parlamento, pela oposição? Devemos aprender
a fazer coisas inéditas que jamais foram feitas em nenhuma parte do Mundo, o boicote
de tomada de posse dos Deputados no parlamento é um ato inédito jamais realizado
em África ou no Mundo, e isto seria o primeiro passo de chamada de atenção do Mundo
Inteiro para Angola isto requer sacrifício mas é a única via de fazer notícia a nível
Nacional e Internacional e recadar a poios e partir numa verdadeiro reivindição.
Esta decisão permitirá-nos usar factos reais contra a ditadura:
➢
➢
➢
➢
➢

Provar internacionalmente que o MPLA é um partido antidemocrático;
Divulgar as provas de que o MPLA sempre dirigiu sozinho;
Demonstrar que o MPLA continua como partido único;
Mostrar a impossibilidade da oposição fazer algo no parlamento;
O parlamento é usado pelo MPLA, para mostrar uma imagem democrática ao
mundo.
➢ Forar ao Governo a ceder as novas reivindicacões com o olhar da opiniao
Internacional
➢ Ciar uma destabilizacão total no País e descontentamento da População e
provocação de uma crise económica aguda dentro da governação do Regime

ENCONTROS NA EUROPA
Uma mesa redonda: Deve realizar-se na Europa entre os dirigentes do MUN, FNLA,
UNITA, PRS e CASA-CE, onde se devem estabelecer as estratégias de trabalho durante
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este Periodo de 5 anos fora do Parlamento, a eleição e constituição do corpo Diretivo
que iria coordenar todas as ações da oposicão unida e, todos dirigentes máximos devem
assinar este protocolo e divulgar o mesmo oficialmente na Europa e em Angola.
Esclarecimento do processo: seria algo necessário para que todos os dirigentes possam
entender e estarem capacitados para explicarem o processo da necessidade desta
decisão de nos unirmos, por uma causa justa e o porquê do sacrifício de cada um e de
seus cargos, para o bem do Povo, e sermos capazes de mostrar mais uma vez ao Povo
que pode confiar em nós - uma frente unida em busca da queda do MPLA.
Finalização do processo: deve ser feito na Europa esta mesa redonda, os dirigentes dos
Partidos políticos devem voltar para Angola já com o processo finalizado. Aí devem
realizar uma conferência de Imprensa conjunta, onde devem convidar a imprensa
Nacional e Internacional e apresentarem o projeto. O MUN faria o mesmo na Europa e
na América antes de preparar o regresso para Angola.

EXIGÊNCIAS QUE O GOVERNO DEVE ACEITAR
Acreditamos que algo novo deve ser realizado, a oposição unida deve apresentar novas
exigências ao Governo sobre o processo eleitoral, e neste ato devemos acentuar que o
Regime do MPLA não deveria ter medo de mudanças , porque eles sempre disseram
que o povo é o MPLA e o MPLA é o povo. Por esta razão, precisaremos que o regime
mude a sua técnica e o processo de realizar eleições. A oposição unida fora do
Parlamento, não deve aceitar continuar com o mesmo sistema onde o MPLA controla
tudo. As novas exigências terão um grande impacto para a oposição unida. Levar o
regime a abandonar suas práticas.
Estabelecer-se-á uma nova estrutura de como realizar as eleições. Neste caso, toda a
reclamação do MPLA de que isto só deveria ser mudado pelos Deputados no
Parlamento, deve ser rejeitada e mostrar ao MPLA que não tem a maioria legítima. As
exigências da oposição unida devem ser aceites pelo Governo do MPLA razão pela qual
os Deputados devem estar fora do Parlamento para evitar o MPLA usar o poder do seu
nuclear (unanimidade) como de habito.
Estruturamento da CNE: A CNE deve ser restruturada, o Governo convocará as
eleições, mas não dirigirá mais a CNE, este órgão importante deve ser constituído por
pessoas confiáveis que sejam capazes de negar o suborno do regime, para tal a
composição da CNE deve ser feita por 3 categorias de pessoas.
A CNE tornar-se-á um colégio eleitoral: para evitar os erros do passado onde esta
Instituição se tornou algo manipulado pelo Governo, a CNE deverá deixar de ser um
simples Conselho Nacional Eleitoral, mas sim, tornar-se-á num Colégio Nacional
Eleitoral, por razões da sua composição. Tornando-se Colégio, a CNE será uma junta
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de representações que tomarão as decisões unificadas, a ser presidido não por uma
pessoa, mas sim por um presidium.
Presidium: o presidium é o conjunto de 9 pessoas consideradas como entidades
máximas do CNE com direito a decidir e a divulgar as eleições. Estas nove pessoas
devem ser escolhidas pelo Governo, a oposição unida, isto é, 3 membros vindos da parte
do Governo do MPLA, 3 membros escolhidos pela oposição unida, 3 membros vindos
dos espoliados. São estes 9 elementos escolhidos entre os 21 vindos por cada província
que terão o direito de se pronunciar sobre o resultado final das eleições, onde cada
membro do presidium terá que proclamar os resultados de 2 províncias.
Composição: a CNE deve ser composta por elementos designados pelo Governo,
elementos designados pela oposição unida, elementos designados fora do país que são
os espoliados e membros da diáspora, esta designação deveria ser feita pela oposição
unida. Cada província deve ser representada na CNE com um número de 24 pessoas,
7 do Governo, 10 da oposição e 7 espoliados.
Calendário eleitoral: o calendário deverá mudar as eleições que, deverão ser realizadas
na primeira semana de novembro e não em agosto, para o Presidente eleito poder ter
tempo de preparar o novo Governo, e assumir o poder em janeiro. Um processo que
deve ter continuidade. Neste período o presidente derrotado já não deve tomar as
decisões nem nomear ou exonerar, mas simplesmente ficaria presente até à investidura
do vencedor das eleições.
Estabelecimento do Conselho Fiscal Eleitoral: o Conselho Fiscal tornar-se-á muito
importante para evitar a fraude e atividades suspeitas durante a campanha eleitoral até
às eleições. Este conselho Fiscal terá a missão de fiscalizar tudo o que forem gastos
financeiros do Partido do MPLA e da Oposição Unida.
Este conselho irá determinar, juntamente com o Governo, o valor a ser entregue aos
Partidos para a sua campanha, isto é: propomos 10 milhões de euros para cada Partido.
Qualquer tipo de contribuição para as campanhas, serão proibidas. Os partidos são
obrigados a usarem simplesmente o valor entregue para as eleições, e serão proibidos
de receber apoios de qualquer um (internos como externos).
Deve ser estabelecido um Conselho Fiscal Eleitoral (CFE) para impedir que o regime do
MPLA use o dinheiro do Estado para injetar nas suas campanhas, ou mesmo retirar o
dinheiro do Estado e entregar aos membros do MPLA, para estes usarem como doações
ao MPLA, razão pela qual qualquer doação será proibida.
O CFE composto por gestores de finanças escolhidos pelos Regime do MPLA e pela
oposição unida vão controlar minuciosamente as despesas das campanhas, desde as
grandes às pequenas faturas, e de como o dinheiro está a ser gasto e, os partidos
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envolvidos devem prestar obrigatoriamente contas à CFE que deverá apresentar as
mesmas bissemanalmente na TV e nos jornais Nacionais.
O incumprimento das normas e leis da CFE serão punidas fortemente, e o partido
violador será proibido de fazer campanha e estar presente em 7provincias como
punição, isto é: Huambo, Luanda, Uíge, Benguela, Cabinda, Lunda Norte e Bié.
Orçamento para a campanha eleitoral: o orçamento da campanha eleitoral deve ser
publicado a nível nacional pelo Governo, divulgando a origem das verbas. O regime que
dirige o Estado há mais de 42 anos de forma arcaica, sem honestidade e transparência
deverá fazer um exercício não habitual nem amigável, de apresentar tudo ao público e
ao povo, e será proibido que algum Partido seja favorecido financeiramente. Cada
Partido, isto é: o MPLA como Governo e a oposição unida, têm o direito e a liberdade
de gastar os valores recebidos para a campanha, desde que estes gastos sejam
publicados e assumidos, no dia seguinte, pelo porta-voz dos partidos.
Período de campanha: o Período de campanha deve ser de 1 ano, que serão 5 meses
de atividades suaves, presença em todo o território nacional, falar ao povo e apresentar
o programa do Governo de transição, e os segundos 7 meses serão de uma campanha
pesada, em busca da presidência, e isto dependerá de cada Partido(oposição unida e o
MPLA), por em marcha as suas táticas e planos.
Língua a ser usada durante a campanha: devem ser proibidas línguas estrangeiras
usadas durante as campanhas. Só serão permitidos o Português e as 7 línguas
nacionais isto é: Umbundo, Kimbundu (incluindo o Ngoya), Kikongo (incluindo o fioti),
tchokwe, Ngangela, kwanhama, por ser uma eleição histórica, que o mundo deverá
assistir. Aos candidatos será permitido dar entrevistas para os canais internacionais em
Francês, Inglês e Português, mas perante o seu povo, só o português e as 7 línguas
serão permitidas.
Transparência absoluta na comunicação social: a Oposição unida exigirá transparência
absoluta na divulgação e na cobertura das atividades, pois acreditamos que aTPA e
seus aliados trabalham ao serviço do MPLA e não seremos capazes de mudar esta
realidade porque mesmo a nível Internacional hà redes ligadas a esquerda ou liberal tal
como a CNN e outras ligadas ao conservatismo e da direita como a FOX NEWS e a
TPA sendo apoiante do regime não deve nos encomodar mais devemos é criar
condicões de estabelecer algo em defesa dos ideais contra o regime algo com imagem
real limpa sem tribalismo racismo a batalha deve ser de igual para igual por isso
devemos contar com jornalistas independentes e livres dentro e fora do País.
Debate presidencial: ao MPLA devem ser exigidos debates presidenciais com um
calendário previamente estabelecido, onde devemos propor três (3) debates e 2 town
all meeting televisivos, onde os candidatos devem responder às perguntas e, colocar os
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seus pontos de vistas ao povo e à comunidade internacional. Estes debates devem ser
realizados em diferentes lugares, onde sugerimos:
➢ Primeiro Debate a ser realizado em São Salvador do M´Banza Kongo, pelo
histórico da província na história de Angola e por ser Património da UNESCO;
➢ Segundo Debate a ser realizado em Nova Lisboa na província do Huambo, por
ser a maior representação da população em Angola;
➢ Terceiro Debate deve ser realizado em Luanda, por ser a capital do País
➢ Townall meeting: Este seria a segunda fórmula de debate
➢ Cabinda: a cidade de Cabinda seria a primeira cidade a receber o townall meeting
➢ Lunda Norte: este seria o segundo lugar para se realizar o townall meeting
Propaganda: a propaganda é a arma mortífera que todos os grandes partidos usaram
para se tornarem poderosos e destruir seus inimigos. A oposição unida deve criar uma
equipe de propaganda. O MPLA usa a escola brasileira desde os tempos da Guerra,
onde foram criados programas como, a nação coragem e muitos outros.
A oposição unida não deve descartar esta opção e as melhores escolas a serem
estudados para a propaganda, são: propaganda Judia, propaganda do Estado Alemão
dos anos 30 e 40, propaganda dos Estados Unidos de América e, devemos encontrar
pontos-chave de podermos ludibriar o regime do absoluto falhanço, e usar bem a
filosofia da propaganda.
Acabar com o sistema de cabeça de lista para o Parlamento: a maior exigência que a
oposição unida deverá fazer é obrigar o Regime a abolir o sistema de cabeça de lista
para se ganhar assentos no Parlamento, na nossa opinião isto é, um sistema totalmente
humilhante para o nosso Povo.
Nós oposição unida, deveríamos devolver ao povo a sua soberania e, se há um órgão
que deve representar o povo diretamente, seria o Parlamento razão pela qual, o Povo
deve eleger seus representantes para o Parlamento, mesmo que sejam, com cores do
Partido, mas o povo tem de ter esta chance e direito de eleger direitamente os seus
representantes.
Isto vai evitar com que continuemos a verificar a proliferação de famílias, amigos e
pessoas ligadas a círculos de lideranças a continuarem como Deputados. Existem
partidos, onde quem ganha acento no Parlamento para deputados são na maioria
familiares, ou uma Provincia dominante na Bancada e isto origina representações
desequilibradas.
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Neste caso, a oposição unida terá que escolher os seus candidatos, e estes fazerem
campanha nas suas províncias contra os candidatos do MPLA. Só assim devolveremos
a soberania ao Povo.
Estas eleições devem ser realizadas 90 dias depois das eleições Presidenciais, e
futuramente será ajustado o calendário para serem realizadas 60 dias antes das
presidencias .
Após 90 dias organizar-se as eleições para o Órgão Legislativo do Estado: 90 dias
depois da vitória para as eleições Presidenciais, deverá ser o período a ser estabelecido
para se fazer a campanha para a eleição de Deputados para o Parlamento nas suas
províncias, representando as duas formações isto é, o MPLA e a oposição unida.
190 candidaturas serão aceites para a campanha durante os 90 dias onde só serão
apurados 132 candidatos eleitos.
Os 12 mais votados por cada Província deverão seguir para a capital como Deputados
do Estado e os 120 menos votados, deverão permanecer na Província como Deputados
Provinciais. Isto nos dará a abertura do sistema do Estado Federal.

PROCESSO ELEITORAL REVISÃO TOTAL
Estabelecimento do Colégio Nacional Eleitoral: Este deve ser o maior desafio de todos
nós para que, os atos eleitorais sejam respeitados, e principalmente cumprir-se a
vontade do Povo por isso, o Colégio Nacional Eleitoral deve ser estabelecido, mas não
pelos moldes que assistimos hoje (Conselho Nacional Eleitoral).
A Composição do CNE: deverá ser composto por seguinte forma:
18 Províncias
387 Membros
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

21 Membros por cada província
7 Membros da oposição unida por cada província
7 Membros espoliados e da diáspora por cada província
7 Membros do MPLA por cada província
9 Membros do presidium do CNE que, presidirão à entidade e, os 9 membros
devem ser divididos em representações
3 Membros designados pelo MPLA
3 Designados pela oposição unida
3 Membros vindo dos espoliados
Mesmo assim os Partidos MPLA e a Oposição Unida teriam direito de enviar
simples assistentes (4 por cada centro de Voto)
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O presidium do CNE: O presidium é o conjunto dos 9 membros que presidirão ao CNE
e que têm, o poder e o direito, de publicar os resultados das eleições. Este será
composto por elementos escolhidos pelo Governo do MPLA e pela oposição unida e a
comunidade neutra que são os espoliados.
Estabelecimento de centros de votação: O MUN acredita que os centros de votação
devem já ser estabelecidos, para o povo saber onde irá votar. 2 anos antes uma
mobilização total deve ser feita, porta a porta, para que as pessoas sejam recenseadas
por isso, cada Província deverá estabelecer centros através dos seus Municípios, não
importando se todas as Províncias têm Governadores do MPLA, mas com o sistema já
estabelecido do Colégio Nacional Eleitoral, os Governos Provinciais não vão interferir
rigorosamente em nada.
Cada Província deverá ter se possível, 7 centros de votação em diferentes municípios
onde todos os outros municípios e comunas, se devem deslocar para votar.
BENGO - Centros de votação:
➢ Ambriz
➢ Bula Atumba
➢ Caxito
➢ Dande
➢ Dembos
➢ Nambuangongo
➢ Pango Aluquém
BENGUELA - Centros de votação
➢ Balombo
➢ Benguela
➢ Caimbambo
➢ Catumbela
➢ Chongorói
➢ Cubal
➢ Lobito
BIÉ - Centros de votação
➢ Andulo
➢ Camacupa
➢ Chinguar
➢ Chitembo
➢ Cuemba
➢ Kuito
➢ Nharea
CABINDA - Centros de votação
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➢
➢
➢
➢

Belize
Buco-Zau
Cabinda (Chowa)
Cacongo

CUANDO CUBANGO - Centros de votação
➢ Calai
➢ Cuangar
➢ Cuito Cuanavale
➢ Mavinga
➢ Menongue
➢ Nancova
➢ Rivungo
CUNENE - Centros de votação
➢ Cahama
➢ Cuanhama
➢ Curoca
➢ Cuvelai
➢ Namacunde
➢ Ombadja
➢ Ondjiva
HUAMBO - Centros de votação
➢ Bailundo
➢ Caála
➢ Huambo
➢ Longonjo
➢ Mungo
➢ Tchicala-Tcholoanga
➢ Ucuma
HUILA - Centros de votação
➢ Caconda
➢ Cacula
➢ Caluquembe
➢ Chiange
➢ Chibia
➢ Chicomba
➢ Chipindo
➢ Cuvango
➢ Jamba
➢ Lubango
➢ Humpata
➢ Matala

É PRECISO UMA NOVA ANGOLA

25

O FIM DO IMPÉRIO DO MPLA
➢ Quilengues
➢ Quipungo
KUANZA NORTE - Centros de votação
➢ Ambaca
➢ Banga
➢ Bolongongo
➢ Cambambe
➢ Cazengo
➢ Golungo Alto
➢ N'dalatando
➢ Samba Caju
KUANZA SUL - Centros de votação
➢ Conda
➢ Libolo
➢ Mussende
➢ Porto Amboim
➢ Quibala
➢ Quilenda
➢ Sumbe
LUANDA - Centros de votação
➢ Belas
➢ Cacuaco
➢ Cazenga
➢ Ícolo e Bengo
➢ Luanda
➢ Quiçama
➢ Viana
LUNDA NORTE - Centros de votação
➢ Cambulo
➢ Capenda-Camulemba
➢ Caungula
➢ Chitato
➢ Cuango
➢ Cuílo
➢ Lubalo
➢ Lucapa
➢ Xá-Muteba
LUNDA SUL - Centros de votação
➢ Cacolo
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➢ Dala
➢ Muconda
➢ Saurimo
MALANJE - Centros de votação
➢ Cacuso
➢ Calandula
➢ Cambundi-Catembo
➢ Cangandala
➢ Caombo
➢ Cuaba Nzogo
➢ Cunda-Dia-Baze
➢ Luquembo
➢ Malanje
➢ Marimba
➢ Massango
➢ Mucari
➢ Quela
➢ Quirima
MOXICO - Centros de votação
➢ Alto Zambeze
➢ Bundas
➢ Camanongue
➢ Léua
➢ Luau
➢ Luacano
➢ Luchazes
➢ Luena
➢ Lumeje
➢ Moxico
NAMIBE - Centros de votação
➢ Bibala
➢ Camucuio
➢ Namibe
➢ Tômbua
➢ Virei
UÍGE - Centros de votação
➢ Alto Cauale
➢ Ambuíla
➢ Bembe
➢ Buengas
➢ Bungo
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Damba
Macocola
Milunga
Mucaba
Negage
Puri
Quimbele
Quitexe
Sanza Pombo
Songo
Makela do Zombo

ZAIRE - Centros de votação
➢ Cuimba
➢ M'Banza Kongo
➢ Noqui
➢ N'Zeto
➢ Soyo
➢ Tomboco
Recenseamento eleitoral: um ano antes, deve ter início a campanha de recenseamento
eleitoral, não só dentro do território Nacional como nas diversas Embaixadas espalhadas
pelo Mundo. Esta campanha deverá intensificar-se oito meses antes do ato eleitoral, e
deverá terminar 60 dias antes do dia das eleições para que, os cadernos eleitorais sejam
atualizados.
Dia da eleição: as eleições devem ser realizadas simultaneamente em todas as
Províncias para que, toda a população possa exercer o seu direito ao voto. Todas as
atividades de campanha devem cessar um dia antes da eleição (à meia noite) e nenhum
candidato ou partido deverá fazer campanha após esta data e, muito menos os órgãos
de comunicação, deverão transmitir nada.
Voto na diáspora direito do angolano imigrante: Todos os angolanos residentes na
diáspora isto é, os estudantes, imigrantes regulares, residentes e espoliados têm direito
a voto, com a única condição: registarem-se antes para poder votar. O País deverá
simplesmente considerar agrupamentos com mais de 120 angolanos residentes, todo o
número abaixo de 120 terão que viajar para os países indicados para o voto. Assim os
centros de votação poderiam ser estabelecidos nos seguintes países:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Portugal
França
Inglaterra
Alemanha
Itália
Bélgica
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Estados Unidos
Canadá
Brasil
RDC
Zimbabwe
África do Sul
Namíbia

Supervisão das mesas e ata de votos: Todas as mesas de votos devem ser
supervisionadas por membros do CNE e, é considerado crime a persuasão e intimidação
nos locais de voto.
O voto é livre e secreto assim, ninguém deve fazer campanha no dia do Voto. Todos que
terão dificuldades de votar só devem ser ajudados pelos membros do CNE.
Segurança nas mesas de voto: deverá haver uma forte segurança nos diversos locais
onde se irão realizar as eleições e, igualmente para a maneira como se irá proceder.
Transporte dos votos para a capital por táxi aéreo: O Governo deve disponibilizar o
transporte das caixas dos votos para se evitar qualquer situação e, uma decisão deve
ser tomada entre os partidos da oposição Unida e o Governo, para que os votos sejam
contados nas capitais das Provinciais com a supervisão dos membros do CNE e dos
delegados dos candidatos, que deverão levar o resultado final para a capital para a
proclamação de todos os resultados, que devem ser divulgados pelo Presidium do CNE.
Por esta razão, o Governo deve disponibilizar os transportes aéreos privados, tais como
avionetas (táxi aéreo) para participarem no transporte dos votos.
Contagem dos votos: a contagem de votos deve ser uma decisão unanime. Devem ser
contados nas sedes provinciais perante observadores nacionais e Internacionais e pelos
delegados das candidaturas. Ao contabilizar os votos, nenhum resultado deve ser
publicado.
Divulgação dos resultados: A divulgação dos resultados deve ser algo oficial e só os 9
membros do Presidium têm o direito de divulgar os resultados das eleições. Qualquer
partido que tente publicar resultados à sua maneira será severamente punido.
Por não ter um Presidente do CNE, o Presidium deve divulgar os resultados da seguinte
forma: a mesa composta por 9 membros permitirá que cada membro do Presidium
divulgue os resultados de duas Províncias, e assim fará o total das 18 Províncias que,
constituem Angola.

REORGANIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO
Análise e leitura do passado: A leitura do passado torna-se na chave para vencermos,
não podemos continuar a encobrir a realidade vivida no passado. Temos que abrir o jogo,
a união dos partidos da oposição não deve ser considerada como Povo, mas sim, a junta
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e Assembleia de todos os líderes e dirigentes da oposição, por isso, a verdade e a
transparência devem prevalecer. Os erros do passado devem ser postos à mesa, e
analisar onde se falhou. Não podemos acusar apenas o MPLA, mas devemos rever o
que fizemos no passado e corrigir os erros cometidos.
As consequências, o perigo e o risco do passado: O passado e os erros cometidos
podem nos custar caro como já veem custando as eleições do passado, razão pela qual,
devemos ser sinceros, e todos os que tiverem manchas na caminhada revolucionária
devem ser branqueados e, deve-se mudar a elite de frente porque já vimos o desgaste
da imagem. Precisamos de dirigentes, que não se tenham colocado em polémica com o
povo e o estado, nem ter litígio com o MPLA.
Qualquer litígio de um dirigente poderia significar o fracasso total, e estes pontos devem
ser considerados porque a questão que deve ser primordial, é ganhar ao MPLA para que
todos nós possamos dirigir Angola livremente, sem a máquina de propaganda
maquiavélica do MPLA. Mas para tal, é preciso que algumas figuras recuem por tanto
desgaste e erros cometidos contra o Povo e o Estadoao longo dos 42 anos .
A justiça deve ser feita para todos e se nós queremos um Estado de justiça e ordem,
que hoje não existe, devemos ser os primeiros a dar o exemplo. Cada indivíduo sabe o
papel que desempenhou no passado e, precisamos de uma direção liderada por pessoas
honestas, mas com o espirito de direita, em busca da derrota do MPLA, por isso o
passado deve ser revisto e conta muito .
Precisamos estabelecer a direção geral da oposição Unida, e é preciso saber quem deve
liderar. Não podemos contar com alguém ou grupo de pessoas que têm o historial de
falhados, e não de vencedores. Devemos encontrar primeiro as soluções para que estas
pessoas sejam capacitadas e, juntos partilharmos uma ideia, e de mãos dadas
avançamos à conquista de Angola, mas nada deve ser feito sem uma limpeza interna e
purificação de ideias: devemos criar 3 categoria de líderes dentro da oposição unida:
1. Líderes duros estratégicos sem temor ao MPLA, carismáticos, capazes de
mover o povo
2. Líderes com capacidade Diplomática suave, grandes personalidades em
debates e, saibam o que disse na semana passada para evitar controvérsias
3. Líderes com a capacidade de demagogia, de inverter toda a situação e ideias
do MPLA para o mal e o sentido errado, e ter capacidade de influenciar a
população. Lideres ou personalidades com imagem gasta ja não devem ser
usados.
Estabelecimento do sistema e programa de campanha: Este é o ponto-chave, que deverá
ser alterado, pois a forma de se fazer campanha nunca foi boa, e nós já realçámos vários
erros que devem ser corrigidos, e estabelecer-se um programa único de campanha.
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Boicote absoluto dos símbolos do estado: a bandeira e o hino, que por exibirem o poder
popular, terão forçosamente que ser boicotados. O Hino e a bandeira jamais poderia ser
utilizadoa e cantada pela Oposição Unida.

Estabelecer uma sede Nacional da força da Oposição: Uma Sede Nacional deve ser
estabelecida em todas as capitais de província, com novas cores e um novo sistema de
funcionamento.

As Brown Shirt - Elite de proteção: Tomar as providências da segurança de quadros
criar as “brown shirt” como elite de proteção. Por motivos de segurança este ponto não
pode ser detalhado mas que seria esclarecido em detalhe na Reunião conjuta. Não

devemos acreditar estar num Estado democratico dirigido pelo MPLA, todas as
precaucoes devem serem tomadas, vivemos no Estado do MPLA e não democratico
e o instinto de defesa e informação deve ser maior e acima de tudo.

INTENSIFICAR AS ATIVIDADES
Intensificar as atividades fora do Parlamento: o facto de a oposição assumir que não
regressa ao Parlamento, vai ajudar-nos a colocar o assunto a nível internacional, e a
adotarmos uma política de boicote ao Estado.
SADEC deve ser a nossa prioridade: apresentar um plano melhor para os nossos
vizinhos à volta de Angola, falando da nossa abnegação ao Parlamento.
Envolver a União Europeia e outros países: A questão de Angola já não preocupa
ninguém a nível Internacional, porque todos nós sabemos bem, que a opinião pública
internacional só se interessa quando há interesses seus em perigo mas, mesmo assim,
o Movimento de União Nacional conseguiu despertar na opinião internacional o interesse
por Angola e, acreditamos que com a união dos partidos da oposição, todos os países e
políticos internacionais consultados pelo MUN se vão envolver.
UPPA (União dos Povos e dos Partidos de Angola): Precisamos de uma denominação
que representará a junção dos partidos políticos na busca da derrota do MPLA. O
Movimento de União Nacional, acredita numa união entre o povo e a oposição já que,
desta vez o povo deu a sua prova de apoio. Infelizmente com a divisão dos partidos, o
seu apoio foi em vão.
O Movimento de União Nacional sugere que esta união forte e coesa, seja denominada
por UPPA (união dos Povos e dos Partidos de Angola). Se aparecer uma denominação
melhor, o MUN não irá descartar porque para nós o importante é a união.
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Legalizar a UPPA? Não achamos necessária a legalização, porque não é um partido ou
uma coligação regida por um estatuto. Os Partidos continuam independentes,
simplesmente decidimos unir-nos numa só campanha, com um programa de ação
aproximada e, escolhemos um só candidato para nos representar, simplesmente um
protocolo nosso. (FNLA, UNITA, PRS, MUN E CASA-CE). Será necessário a assinatura
de todos os líderes máximos, e 3 membros de cada partido como testemunhas do
acordo, depois de tudo definido. A partir da sua divulgação começam as atividades em
conjunto até às eleições
Erguer da bandeira: uma bandeira unida NÃO deve ser erguida, visto que não há
necessidade de legalização.
A bandeira da UPPA: NÃO é necessário uma bandeira, pelos mesmos motivos.
A estratégia do MPLA dividir para melhor reinar: Este é o ponto que mais preocupa o
Movimento de União Nacional, pois conhecemos o momento em que vivemos, e as
necessidades de cada individuo. O MPLA estudou muito bem todos os angolanos e
descobriu que a questão financeira deve ser usada como poder de persuasão e de
destruição, qualquer que seja o inimigo.
Reconhecemos momentos dramáticos na oposição, que fizeram com que hoje a situação
esteja como está. O MUN acredita que entre nós já não pode haver segredos, se
queremos vencer, as verdades deverão ser ditas. A oposição ao longo destes tempos,
sofreu algo, considerado traição entre si e as confusões geradas, alimentadas e
patrocinadas pelo MPLA. O poder do MPLA dorme no dividir para melhor reinar, e
infelizmente, nós como oposição, sabemos disso, mas as necessidades materiais fazem
com que larguemos tudo e cedamos ao MPLA, por isso, foi traído Dr. Jonas Malheiro
Savimbi, e isto dói-nos, mesmo não tendo convivido com ele para comprovar seu
comportamento como pessoa, mas a realidade é que a UNITA renovada foi estabelecida,
e nós estamos convencidos de que por detrás de tudo isto, estava o MPLA.
Os conflitos na FNLA deixam-nos com o ânimo em baixo, por esta razão acreditamos ser
importante, que já agora falemos dos pontos chaves que possam vir a destruir esta
proposta. Devemos decidir e sofrer junto do Povo, ninguém deverá receber subornos do
MPLA para dividir esta união que pretendemos formar, e que acreditamos ser a única via
para ganhar ao MPLA.
Acreditamos que o MPLA vai procurar tudo o que for possível, para dividir a força unida
da oposição mas, a verdade também é que, se ninguém entre nós permitir essa
oportunidade, o MPLA não será capaz, e isto sentenciaria o seu FIM.
Como sempre dissemos, nós oposição, demos ao MPLA tudo o que ele quis. Neste
momento, se as eleições não fossem realizadas, não daríamos ao MPLA a chance de
modificar tudo, porque José Eduardo dos Santos tinha receio de continuar à frente do
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país, mas como queria continuar por detrás do poder, continuou presidente do MPLA e
com título honorífico do Estado que lhe dá ainda poderes.
Desta vez acreditamos, que por parte da UNITA, não haverá mais situações como as
que assistimos desde as matas até à última semana das eleições, como assistimos o
caso do Fernando Heitor, que esperou o tempo todo para se pronunciar justamente no
momento eleitoral. Isto não pode ser minimizado ou defendido como um ato de direito do
cidadão na democracia, estas situações acabam sempre por engrandecer o MPLA,
dando-lhes a vitória. Acreditamos que a grande FNLA poderá estar de novo junto, para
que tudo seja feito sem descontentamento; da Casa-Ce esperamos uma atitude firme
nas tomadas de decisões que acreditamos que devemos eliminar o ego interno.
A nossa destruição só pode vir do MPLA por causa do dinheiro e promessas falsas, e
isso só pode acontecer se nós permitirmos.
O MPLA vai fazer isso. Nós temos uma grande preocupação pelo histórico que
conhecemos e das pessoas que os rodeiam. Pedimos em nome do Povo, que vem
sofrendo há muitos séculos sobre a colonização, agora 42 anos a caminho de 47, sob
um regime sem nenhum adjetivo de qualificação, que tenhamos piedade e pensemos
neste povo, antes de qualquer ambição financeira ou regalias.
Ontem todos os que traíram o Dr. Savimbi e se entregaram ao MPLA, hoje podem ter
uns minutos de reflexão, pensar no que fizeram, e ver onde chegámos.
Temos que pensar primeiro no nosso Povo por isso, nós o MUN, pedimos
antecipadamente, que os deputados se retirem da Assembleia Nacional porque pela
lógica, sabemos que nada irão fazer, a não ser, colorir a imagem falsa e democrática
que Angola não tem, mas mudar algo dentro do Parlamento, cada um de nós sabe muito
bem que nada vai mudar.
Se a defesa for para evitar que o MPLA dirija sozinho o País, nós diremos que o MPLA
sempre dirigiu sozinho, desde o Chefe de Estado ao administrador todos são do MPLA,
nunca vai existir um embaixador de Angola que seja da oposição, Nzau Puna tornou-se
Embaixador de Angola no Canadá porque traiu a UNITA, George Chicote tornou-se
Ministro das Relações Exteriores porque traiu a UNITA, a UNITA produziu muitos
quadros para o MPLA, e estes jamais voltarão para a oposição, vão afundar com o MPLA.
Por esta razão devemos pensar no povo, sermos sérios entre nós, em nome deste povo
sofredor. Podemos mentir mas, entre nós não há como esconder. Os Deputados no
parlamento só estão lá por motivos financeiros.
Nós entendemos que foram muitos anos de luta e a idade já passou, para ficarem mais
5 anos sem nada ganharem mas, ao mesmo tempo acreditamos que o pouco que se
ganhou desde 22 de Fevereiro de 2002 até hoje, pode assegurar às famílias durante 5
anos e os fogões podem ainda continuar a acender.
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UM ÚNICO CANDIDATO À PRESIDÊNCIA
Razão e motivos de um só candidato à Presidência: Este é um ponto-chave e estratégico
para se ganhar ao MPLA, ao longo destes anos viu-se que divididos era impossível pois,
precisamos juntar toda a energia num só candidato que represente a todos. O único
candidato poderia ser o símbolo da união de todos, uma imagem surpresa, apresentação
de vários candidatos no pleito eleitoral. um só candidato ajudaria a oposição a ganhar as
eleições. Além disso, o povo todo estaria por detrás de nós e algo diferente seria feito.
Com um candidato unido, teremos a concentração de energias, porque todos iremos
fazer a campanha para um único candidato e, o povo vai seguir a nossa ideia. Quando
os políticos se unem o povo segue-os e, quando tivermos um só candidato será fácil para
o Povo escolher, e isto vai mexer com o mundo inteiro e os olhos do mundo estarão
virados para Angola, o povo saberá disso e a oposição ganhará a presidência.
Necessidade de novas figuras fora do conflito do passado: nós começámos o conflito em
1961 que passou pela destruição de Angola, com a Guerra civil iniciada pelo MPLA em
1975, acreditamos rejuvenescer a liderança da oposição para termos um candidato à
Presidência, um líder sem litígio com o MPLA, e que não seja da geração do conflito.
É preciso uma nova figura para derrotar o MPLA. Precisamos de um candidato que seja
um líder carismático, alguém que represente uma nova geração, e que saiba que o que
importa agora é derrotar o MPLA.
Precisamos de uma figura que o MPLA tenha dificuldades de conectar com o passado
de Angola, de um candidato que terá a liberdade de apontar o dedo ao MPLA, sem
sentir o peso e a perseguição do passado. Precisamos de um líder neutro no conflito do
passado, para levar a oposição rumo à vitória final.
Qualificações:
➢ Deve ser angolano;
➢ Ter presença física e boa apresentação;
➢ Expressar-se bem numa das línguas nacionais e quatros línguas internacionais;
➢ Ter uma formação universitária;
➢ Ser líder de uma das cinco organizações unidas;
➢ Não ter litígio pessoal com o MPLA;
➢ Declarar todos os rendimentos em território nacional e internacional;
➢ Declarar bens móveis e imóveis dentro e fora de Angola;
➢ Conhecer a realidade de Angola, a sua história, conhecer e saber dominar a
realidade e as manobras do MPLA;
➢ Aceitar cumprir com todo o protocolo estabelecido, governar para o povo e, não
para uma tribo, província, etnia ou raça;
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➢ Deve estar livre de qualquer ligação ao poder bem como, os familiares em linha
reta.

O PERÍODO DE TRANSIÇÃO
Já não podemos continuar no sistema estabelecido pelo MPLA, que chegou ao poder de
forma demagógica, violando os acordos de Alvor e estabelecendo o Comunismo no
nosso País. Para que se fale de uma nova Angola, não podemos continuar na política do
MPLA, sem o período de transição onde eles não deverão governar. Angola, jamais
estará em Paz e terá o desenvolvimento que cada angolano necessita.
A transição vai permitir restabelecer o Estado, recomeçar a Nação, erradicar a corrupção,
o tribalismo, o racismo, numa imagem comunista que se faz presente até hoje, tais como
a bandeira, o hino e as estruturas Governamentais.
Só uma organização neutra deve e poderá dirigir a transição. Essa organização é o
Movimento de União Nacional junto com os demais Partido da oposição.

REESTRUTURAMENTO DO PARLAMENTO
Este órgão deverá ser reposto de imediato logo após a queda do MPLA e depois da
dissolução do Parlamento.
O MUN entende que o Parlamento deve ser reestruturado, não podendo continuar nos
moldes em que funciona. O povo deve ser respeitado.
O Presidente eleito deve apontar o novo Presidente do Parlamento e o seu VicePresidente.
O Poder Legislativo será conhecido como COLÉGIO DE CÔNSUL composto por
membros eleitos diretamente pelo povo. Organizar-se-á eleições provinciais com um
número de 132 indivíduos.
Exemplo da província do Huambo: os 12 mais eleitos, serão considerados de Cônsul e
seguirão para a capital e deverão ocupar os cargos de Cônsules (atualmente deputados)
e os restantes dos 120 membros, formarão o Parlamento Estadual.
Iremos eliminar a representação do povo pelo sistema de partidos políticos, que depois
de serem eleitos pelo povo, eles escolherão quem os irá representar no Parlamento.
Então, para dar a soberania ao povo, o Huambo terá 12 representante no Colégio de
Cônsul, número igual para todas as províncias.
Dos 12 Cônsules eleitos, três (3) deles serão novamente eleitos dentro do Colégio do
Cônsul para que sejam constituídas as comissões internas, entre elas: A Comissão
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Consular dos Direitos Humanos e Ajuda Humanitária, a Comissão Consular dos
Assuntos de Comércio e Negócio. Estas comissões terão um número limite de 7
Cônsules e os restantes, serão membros normais do Colégio de Cônsul.
Os 120 membros vão trabalhar a nível do Estado onde fiscalizarão os trabalhos e ações
do Governo Provincial podendo tomar decisões e, informar os 12 Cônsules da Capital.
Isto fará com que os Governos estaduais prestem contas ao povo que dirigem.
O MUN aposta numa nova política de governação, não queremos continuar com um
Governo que não responda perante o povo, sem dialogar com o mesmo, e nada partilhar,
numa palavra – descentralização.
Estes 120 membros terão papel de Legisladores Estaduais, e cada província terá uma
representação do Tribunal Supremo dirigido por 9 Juízes, uma Procuradoria Estadual e
um Governo Estadual.
Todos os candidatos a Cônsules “Deputados” passarão por um processo de investigação
por parte do Tribunal Supremo e da Procuradoria Federal e, os que forem considerados
dignos e aptos ou seja, que não tenham antecedentes tribal, racista, roubo e desvio do
erário público, os seus nomes serão publicados no Diário da República como candidatos
para as Eleições Estaduais. Não haverá número de candidatos limitado, ou seja, todos
se podem candidatar desde que tenham o Ensino Médio e idade compreendida entre os
18 aos 75 anos de idade, sem distinção de raça ou etnia, que sejam qualificados ou não,
para Cônsules até a aprovação final pelo Tribunal Supremo.

PRESIDENTE DO PARLAMENTO
Seria da inteira responsabilidade do Presidente eleito nomear o Presidente e o VicePresidente do Parlamento independentemente dos resultados das eleições legislativas
a serem realizadas 90 dias depois.
A nível estadual (provincial) depois dos 12 mais eleitos seguirem para a capital e
ocuparem os cargos na Assembleia Nacional, o décimo terceiro e o décimo quarto mais
eleitos em cada província tornar-se-ão direitamente em presidente e Vice-Presidente do
Parlamento Estadual. (Parlamento Provincial)
ACTO ESPECIAL SÓ NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO
Para equilibrarmos o Parlamento com ideias políticas, os candidatos ao Parlamento a
nível Provincial, devem ser apartidários mas sim verdadeiros emissários de cada
província (Estado). Assim, cada província vai eleger 12 elementos para a Assembleia
Nacional (Colégio de Cônsul) para completar o número de cada partido, isto é, a FNLA,
UNITA, FLEC, PRS, MUN, CASA-CE, iria indicar 2 representantes por cada província, e
assim daríamos o número de 12 representantes eleitos pelos partidos políticos e,
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teríamos um total de 24 representantes por cada província. Na Assembleia Nacional
cada partido ao escolher 2 representantes por cada província, teria 36 membros
escolhidos para representar o partido, mas que estes seriam por cada província para
evitar o que nos habituámos a ver, uma bancada parlamentar dominada por uma
província até ao ponto de não ter representantes de outras províncias. A
representatividade deve ser algo a considerar porque já não devemos permitir mais uma
tribo dominar acima de outras tribos. O lema é A PÁTRIA É DE TODOS PARA TODOS
deve ser vista nestes pequenos pormenores da divisão de tarefas e representação no
poder Legislativo.

FORMAÇÃO DO GOVERNO DE TRANSIÇÃO
O Governo de transição deve ser formado pelo Presidente eleito que terá os 4 líderes da
oposição como principais conselheiros, e deve-se tomar consciência absoluta, de que o
Governo não deve representar uma maioria de um Partido, mas sim os 5 Partidos onde
cada Partido poderá apresentar ao Presidente eleito, os nomes para serem nomeados,
para que, o Presidente eleito decida quais os cargos onde poderão ser colocados. Este
Governo deve ser um órgão à imagem de salva vida, que deve ter a capacidade de
trabalhar noite e dia, afincadamente e sem desculpas. Os Ministros devem acima de
tudo, saber que serão servidores do estado e do povo, antes das regalias. As mordomias
e altos salários vão acabar até o país se restabelecer da crise económica, ou seja,
salários tabelados e, principalmente termos água e luz elétrica para todos, 24h/24h, sete
dias/semana.

GOVERNO
Formar-se-á um Governo com 36 Departamento Federal (Ministérios) e 31 Gabinetes
Federais (secretarias) onde as relações Exteriores seriam organizadas como
Departamento do Estado dirigido pelo Secretario do Estado, com a seguinte divisão:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5 Ministros vindos da FNLA
5 Ministros vindos da UNITA
5 Ministros vindos da FLEC
5 Ministros vindos do PRS
5 Ministros vindos do MUN
5 Ministérios vindos da CASA-CE
6 Ministros indicados pelo Presidente eleito

A distribuição de Departamentos Federais (Ministérios) seria da inteira responsabilidade
do Presidente eleito.
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DEPARTAMENTOS FEDERAIS (MINISTÉRIOS):
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.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

DEPARTAMENTO FEDERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO
DEPARTAMENTO FEDERAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS
DEPARTAMENTO FEDERAL DO MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO FEDERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO FEDERAL DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
DEPARTAMENTO FEDERAL DE VERETANOS E DEFICIENTES DE GUERRA
DEPARTAMENTO FEDERAL DA ASSISNTÊNCIA E REINSERAÇÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO FEDERAL DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO FEDERAL DO COMÉRCIO INTERNO E EXTERNO
DEPARTAMENTO FEDERAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
DEPARTAMENTO FEDERAL DA MULTI-CULTURAL
DEPARTAMENTO FEDERAL DA DEFESA
DEPARTAMENTO FEDERAL DA TESOURARIA
DEPARTAMENTO FEDERAL DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO FEDERAL DA ENERGIA E ÁGUA
DEPARTAMENTO FEDERAL DA SOLIDARIEDADE E DA FAMÍLIA
DEPARTAMENTO FEDERAL DAS FINANÇAS
DEPARTAMENTO FEDERAL DA GEOLOGIA E MINAS
DEPARTAMENTO FEDERAL DA HOTELARIA E TURISMO
DEPARTAMENTO FEDERAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO FEDERAL DO INTERIOR
DEPARTAMENTO FEDERAL DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO FEDERAL DA JUVENTUDE E DESPORTO
DEPARTAMENTO FEDERAL DAS OBRAS PÚBLICAS E ARQUITETURA DO ESTADO
DEPARTAMENTO FEDERAL DAS PESCAS E DO MAR
DEPARTAMENTO FEDERAL DOS PETRÓLEOS
DEPARTAMENTO FEDERAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO FEDERAL DOS TRANSPORTE
DEPARTAMENTO FEDERAL DA HABITAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANIZAÇÃO
DEPARTAMENTO FEDERAL DO ENSINO SUPERIOR
DEPARTAMENTO FEDERAL DA MOBILIZAÇÃO E PROPAGANDA NACIONAL
DEPARTAMENTO FEDERAL DAS FAZENDAS E TERRAS
DEPARTAMENTO FEDERAL DO INTER-ESTADO E ASSUNTOS PARLAMENTARES
DEPARTAMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA NACIONAL E IMIGRAÇÃO
DEPARTAMENTO FEDERAL TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO FEDERAL DA REFORMA ADMINISTRATIVA

O governo deve ter a imagem de todas as tribos, devemos ser rigorosos contra as
tendências tribais, raciais e regionais, ligadas à história do passado. O Governo deve ser
a imagem do nosso país isto é, que represente todas as raças e cultura Nacional.
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GABINETES FEDERAIS
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.
29.
30.
31.

GABINETE FEDERAL DA MULHER ANGOLANA
GABINETE FEDERAL DOS CORREIOS
GABINETE FEDERAL DAS ESTRADAS, AUTO ESTRADAS E PONTES
GABINETE FEDERAL DA PROTEÇÃO DE ANIMAIS E SERVIÇOS VETERINÁRIOS
GABINETE FEDERAL DOS BOMBEIROS E SOCORRO
GABINETE FEDERAL DOS PORTOS E DAS ALFÂNDEGAS
GABINETE FEDERAL DE TRANSITO E GUIA DA CIDADE
GABINETE FEDERAL DA PINTURA E ARTESANATO
GABINETE FEDERAL DA MÚSICA
GABINETE FEDERAL DO TEATRO
GABINETE FEDERAL DOS MUSEUS
GABINETE FEDERAL DE FILMES E NOVELAS
GABINETE FEDERAL DE MOTOR VEICULO
GABINETE FEDERAL DA DANÇA
GABINETE FEDERAL DA INSPEÇÃO GERAL DO ESTADO
GABINETE FEDERAL DAS INFRAESTRUTURAS E ESTÁTUAS
GABINETE FEDERAL DA PROTECÇÃO CIVIL
GABINETE FEDERAL DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES
GABINETE FEDERAL DO PATRIMÓNIO NACIONAL
GABINETE FEDERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
GABINETE FEDERAL INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
GABINETE FEDERAL DA GERIATRIA – PROTECÇÃO DO IDOSO
GABINETE FEDERAL DAS INFRAESTRUTURAS
GABINETE FEDERAL DOS ASSUNTOS COM OS PALOP
GABINETE FEDERAL DOS ASSUNTOS FISCAIS
GABINETE FEDERAL DO ORÇAMENTO
GABINETE FEDERAL DA CIDADANIA E IGUALDADE
GABINETE FEDERAL DO EMPREGO
GABINETE FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL
GABINETE FEDERAL PARA A ALFABETIZAÇÃO
GABINETE FEDERAL ECLESIÁSTICO

- 4 Diretores vindos da FNLA
- 4 Diretores vindos da UNITA
- 4 Diretores vindos da FLEC
- 4 Diretores vindos da PRS
- 4 Diretores vindos do MUN
- 4 Diretores vindos da CASA-CE
- 7 Diretores indicados pelo Presidente eleito
A distribuição de Gabinetes Federal (Secretarias) seria da inteira responsabilidade do
Presidente eleito.

EMBAIXADORES
Os Embaixadores devem ser dirigentes fornecidos pelos partidos e nomeados pelo
Presidente eleito para os diferentes Países e em especial as 7 Missões Diplomáticas.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Embaixador representante de Angola nas Nações Unidas
Embaixador de Angola nos Estados Unidos
Embaixador de Angola em Portugal
Embaixador de Angola na Rússia
Embaixador de Angola em Cuba
Embaixador de Angola na China
Embaixador Representante especial perante a SADC

PROCLAMAÇÃO DA SEGUNDA REPÚBLICA
➢
➢
➢
➢

Proclamação do Sistema Federal pelo Governo e confirmado pelo Parlamento;
Resolução de Cabinda;
Reintegração e reconhecimento de todos os cidadãos angolanos;
Reconhecimento da existência multi racial como cidadãos angolanos;

CONFERÊNCIA NACIONAL SOBERANA
A CNS: Conferência Nacional Soberana - deve ser um dos marcos históricos do período
de transição porque é através desta Conferência que vamos traçar as linhas mestras de
condução do País e, resolvendo as questões pendentes. O Povo deve saber o que
aconteceu, quem errou e porquê e, como quem foi morto e porquê?
A CNS é o espaço onde todo o País vai ouvir de pessoas, testemunhos de tudo, e as
recomendações finais serão postas em prática pela Procuradoria Federal e selado pelo
Tribunal Supremo.
Hoje Dr. Savimbi é uma figura de muita controvérsia, mas para nós é um Herói. Muitas
questões pendentes deverão ser esclarecidas para iluminar as novas gerações e permitir
que o País caminhe na transparência e seriedade política e económica. Queremos saber
o que aconteceu na Jamba, não podemos avançar para um futuro com mágoas e
ressentimentos; o povo deve saber o que aconteceu realmente na Jamba, o que sucedeu
com o 27 de Maio de 1977 e o que aconteceu na Base de Kinkuzu.
Criar-se-ão comissões de reparação dos danos causados, e ninguém ficará impune. As
recomendações feitas pela Conferência Nacional, serão soberanas e vão ser
acompanhadas pela Procuradoria Federal, que tomará ação de acusação legal,
notificando o Tribunal Supremo, e acionando a abertura da investigação pelo
Departamento Federal de Investigação (atual DNIC).
A procuradoria da República deverá estabelecer as linhas mestras e definições para
combater os crimes contra o Povo, contra a segurança Nacional, tais como corrupção,
tribalismo, racismo e desconsideração de uma tribo ou uma etnia, que faça parte de
Angola.
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A CNS será dirigida pela Sociedade Civil isso é, a Igreja. Desta conferência devem sair
as recomendações que vão legitimar a Procuradoria Federal, de acusar todos os
culpados, e o MPLA pelos seus crimes durante os 41 anos de governação em Angola.
Cada província poderá participar com 120 delegados na Conferência, perfazendo um
total de 2.160 Delegados, e a Procuradoria Federal irá registar as pessoas singulares
como testemunhas, vítimas de qualquer ato durante as atrocidades na era colonia,
durante do 27 anos de guerra e o pos guerra, enquanto as outras individualidades,
poderão intervir através do Skype ou telefone.
Esta conferência deve ter um período de 90 dias, trabalhando de segunda a sábado onde
todas as sessões deverão ser transmitidas pela TV, Internet e Rádio.

O FIM DO MPLA
Reconhecemos que o MPLA deu vida e favoreceu muitos, que vierem a compor esta
oposição unida, mas para o bem do povo e de um futuro melhor para todos, o MPLA não
deverá existir. Uma recomendação que deverá sair da Conferencia Nacional e Soberana
ratificada pelo Tribunal Supremo confirmado pela Assembleia Nacional.
O MUN pede desculpas para aqueles políticos que mesmo estando na oposição, mas
ainda têm sentimentos pelo MPLA por terem recebido ajudas ou favores, mas
acreditamos que pelo que viveu o nosso Povo o MPLA já não deve existir.
Alias, com a vitória da oposição unida, o restabelecimento da justiça, a abolição da
impunidade, a instauração das investigações de tudo o que aconteceu em Angola, a
reposição da verdadeira história de Angola, os próprios crimes cometidos pelo MPLA
contra o povo e o estado fará esta organização desaparecer porque nenhum povo
angolano vai votar pelos que nos dirigiram 40 e tal anos.

A MOEDA NACIONAL
O Movimento de União Nacional quer que tudo seja definido logo no início, para se evitar
questões políticas no decorrer do processo de transição. A moeda nacional é um assunto
que deverá ser regularizado e ter um voto unânime, por isso esta preocupação faz-se
presente neste documento. O MUN propõe que nas moedas nacionais não constem
figuras de qualquer atual chefe de Estado por acharmos que temos muitas
personalidades para homenagear, entre os quais, os três dirigentes que assinaram os
acordos de Alvor, assim como os nossos reis, etc.

RESTRUTURAMENTO DA VERDADEIRA HISTÓRIA DE ANGOLA
Criar-se-á um fórum Nacional, a FNLA terá o testemunho absoluto junto das pessoas
singulares para contar melhor a história da revolução Nacional, e consultar-se-á todos
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os conhecedores da história de Angola, incluindo Portugal para que, a verdadeira historia
seja enfim escrita e ensinada nas escolas, sem intenção nem cor partidária.

REPOSIÇÃO DE TUDO O QUE FOI DESTRUÍDO PELO REGIME
COMUNISTA
FIM DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO E INÍCIO DA TERCEIRA
REPÚBLICA
-

Partilha de poder

Depois do fim de transição o MUN acha por bem, estabelecer um Sistema absolutamente
único, para manter a continuidade do que vier a ser realizado no período de transição,
principalmente para evitar as questões de conflitos que já conhecemos, e a proliferação
de Partidos Políticos com ambições pessoais de quererem chegar ao poder de forma
demagógica, onde um político pode sair do Partido (A) e vai formar o Partido (B) e depois
outro forma o Partido (C). Isto nunca servirá de boa imagem da nossa política. Devemos
estabelecer um Estado de ordem e disciplina, principalmente de homens honestos e
decididos. Não podemos fazer isso, a Democracia não significa a proliferação de
partidos. Os Estados Unidos com todo o poder que possuem, só têm dois Partidos
políticos.
Um Acordo seria estabelecido entre todas as 6 organizações políticas, que no fim do
período de transição, continuariam a tratar das eleições Parlamentares a nível Federal,
para se elegerem os Senadores, e a nível dos Estados (atualmente Província) para a
eleição dos Deputados para assim, dar oportunidade a todos os 6 presidentes de
governarem o País, seguindo a estrutura do Estado estabelecido no período de
transição. Assim, cada partido governaria 4 anos e a escolha do Presidente seria da
responsabilidade do Partido. Um voto interno no Partido decidiria quem iria governar o
Pais durante 4 anos sem passar por eleições ou sufrágio universal. Logo depois da
transição criar-se-ia uma forma de transição passiva do poder, com uma cerimónia e
assim, estabeleceríamos algo inédito no mundo, com a passagem do poder, com uma
cerimónia oficial:
1.
FLEC governaria durante 4 anos
2.
MUN governaria durante 4 anos
3.
UNITA governaria durante 4 anos
4.
PRS governaria durante 4 anos
5.
FNLA governaria durante 4 anos
6.
CASA-CE governaria durante 4 anos
O sistema poderia continuar na mesma, onde o Presidente da Republica Federal é eleito
pelo seu Partido, para ser empossado pelo Tribunal Supremo Federal perante o
Conselho do Estado, composto por Reis (sem poder político) dos antigos Reinos de
Angola e o conselho de sobas e sábios do Estado. Este Governaria 5 anos. A reeleição
do mesmo candidato para o cargo de chefe de Estado, seria da responsabilidade do
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Partido e, o Estado aguardaria simplesmente pelo candidato eleito, sendo que, as
normas internas das eleições e escolha seriam da inteira responsabilidade do Partido.
Assim facilitaríamos a Governação do Estado, e o Povo votaria para os legisladores
(Deputados ou Senadores e Congressistas, ou Deputados Estaduais). Assim, cada
cidadão que se reveja dentro de um Partido, concorreria para o Parlamento e os Partidos
teriam a responsabilidade de escolher o chefe do Estado.
O Tribunal Supremo deveria ser constituído por 9 elementos patrióticos, apartidários e
vitalícios.
-

Sistema político

Em caso de não chegarmos a uma conclusão unida, teríamos de estabelecer o Sistema
de Bipartidarismo isto é: voltaríamos ao sistema do passado antes da independência,
com as 3 escolas políticas (UPA-FNLA, MPLA, UNITA). Com o desaparecimento do
MPLA e a sua proibição de governar, ficaríamos com a FNLA e UNITA e todos os demais
partidos, deveriam integrar estas formações políticas revolucionárias e adotar-se-ia
simplesmente o Partido Democrático e o Republicano. Dentro destas formações
políticas, cada um teria o direito de ser Presidente de Angola, se ganhasse as primárias,
para concorrer com outro candidato nomeado pelo seu partido, e assim teríamos vários
candidatos com ambição política. A escolha do candidato à presidência seria feita pelos
partidos e os outros candidatos concorreriam para os Gabinetes mais latos do Estado.

CONCLUSÃO
Enquanto esta proposta não for aceite, o MUN ficaria com a idea de que fez algo em
busca de uma coesão entre todos porque percebemos a tempo que falta simplesmente
o primeiro passo mas tambem as pessoas vivem presos do orgulho pessoal esquecendo
o que necessita o Povo era preciso iniciar dar o primeiro passo sacrificar algo para o bem
do nosso Povo e da nossa Terra.
Por sermos uma organização estabelecida
com uma visão e sentido de
responsabilidade, o MUN avançará com a força de uma violencia legitima para derrotar
o MPLA, porque este jamais será derrotado por via das urnas com uma oposição
dividida, nem o MUN venceria o MPLA pelas urnas com o seu programa e a forma que
estabeleceu o estado; acreditamos termos aprendido o suficiente com a derrota da
UNITA e nos sentimos privilegiados por aparecermos nesta fase onde tudo ja foi feito
temos um panorama que nos permite olhar onde os outros falharam, como e porque;
algo que a UNITA e a FNLA não tiveram por serem os pioneiros da revolucão o facto
de não terem asua frente um modelo ou uma historia a quem deveriam seguir, os erros
foram se acumulando, mas o MUN tem a sua frente uma historia feita de erros, gafes,
victorias e derrotas temos a era colonial e o regime Portugues, a FNLA, a UNITA e o
proprio MPLA como predecessores suficiente para encontrar as causas do fracasso dos
42 anos e estabelecer algo real forte e dinamico.
O Movimento de União Nacional lamenta que depois desta tentativa de reunificação de
forças nada funcionar e cada um preferir combater a ditadura pela mesma velha via com
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o mesmo stilo, o MUN jamais se sentará para negociar, mas sim entrará numa revolucão
violenta de inalação, onde pedimos que a oposição dividida não se junte ao MPLA para
sua defesa porque este, por ter as condições financeiras estabelecidas e controle de
todo o sistema, obrigaria todos os Partidos legalizados em Luanda a denunciar as nossas
ações, para terem o apoio Internacional alegando a proteção da integridade nacional,
da paz e do Estado democrático.
Para nós não existe Estado democrático, nem paz, nem integridade Nacional mas sim,
o Estado do MPLA e para o MUN, o MPLA já não poderá completar os 47 anos que
acabam de receber de forma demagógica. Foi um sacrificio enorme por nossa parte ter
escrito este documento que nos obriga suportar mais 5 anos de governacão do MPLA
em caso não venha acontecer o MUN nada perderia porque não acreditamos na Política
das urnas com partidos separados, assim reconhecemos que só uma forca Politica
apoiada das armas sem cometer os erros do passado acabaria com o MPLA.
Acreditamos, que esta nossa vontade patriótica, fará com que um dia a história se lembre
de nós, não como lutadores e sede do poder mais sim, como uma organização que
acreditou em todos para que Angola mudasse, e que jamais voltará a permitir o MPLA
no poder.
O povo angolano tem direito a uma vida melhor, seja ele de que província for, raça ou
etnia ou estado social.
A sinceridade, honestidade e o patriotismo que carregamos, não nos permitirá negociar
com o MPLA ou qualquer eventual cessar fogo até à caída de Luanda. Acreditamos que
o povo jamais pegará nas armas, para matar as tropas libertadoras como fizeram em
1992 contra as FALA nas ruas de Luanda.
O tempo urge para a tomada de decisões. Este é um memorandum proposto pelo MUN
para a libertação da nossa Pátria e do seu magno povo.
Este documento foi elaborado e apresentado ao Conselho Político do MUN, que por sua
vez o aprovou por unanimidade, tornando-o oficial e finalizado para ser distribuído, como
sendo o veículo condutor do início de uma Angola melhor.
Com este documento, e depois de darmos conta, de que a situação caminha na mesma
direção como noutras épocas, o MUN deu o pontapé de partida, pois já nos habituámos
que depois das eleições não há reabilitação de ideias nem novos desafios vimos sim, o
MPLA ganhar e a oposição reclamar durante uns dias mas, depois alinham-se à politica
do partido do Governo, para depois de 5 anos tudo se repetir.
Estes foram os motivos pelos quais, o Conselho Político do Movimento de União
Nacional através do seu Conselho Político aprovou este documento escrito pelo Seu
Líder Dr. Karl Manuel Sarney Mponda em nome do MUN e apenas com uma finalidade O FIM DO IMPÉRIO DO MPLA.
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