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Prefcio do Presidente da UNITA
Isaas Samakuva
Angola aguarda pela chegada da Democracia h mais de trs dcadas. E durante essa longa e
resistente espera, o Governo no fez mais do que conduzir um pas naturalmente rico a um Estado
habitado por um povo cada vez mais pobre e humilhado. Angola  dos Angolanos. Angola  de
todos os que h sculos mantm uma incrvel resistncia e esperana na crena de que a manh
da sua liberdade e autodeterminao chegar um dia pela verdadeira via democrtica.
Um grupo de dirigentes polticos, com ligaes ao partido no Governo, apoderou-se dos recursos
que so de todos os Angolanos. Despojou esta bonita terra do sol dourado das suas magnficas
riquezas e reparte-as entre eles, entre os seus familiares e entre os seus amigos. Enquanto isso,
a grande maioria da populao angolana  deixada  merc da fome e da misria, subsistindo
apenas graas  sua imponente alma e perseverana. O to merecido dia, em que cada angolano
ser chamado a comandar o seu prprio destino, chegar e com ele ser alcanada a total liberdade
e a verdadeira independncia.
O Governo, que est no poder h 37 anos, continua a mostrar pouco respeito pelos angolanos,
subvertendo as instituies do pas, promovendo a corrupo e asfixiando uma bela flor com que
sonhamos h tanto tempo: a Democracia. Nas ltimas dcadas assistimos a fraudes nas eleies
e a violaes flagrantes e sem qualquer pudor ou embarao das leis que o prprio Governo redigiu
em nome do Povo. Vivemos num Pas no qual os estrangeiros so mais protegidos que os angolanos.
Num Pas que atirou a juventude - o seu mais valioso bem - para o precipcio do desespero,
deixando-os sem Futuro.
As nossas mais novas e promissoras geraes so consequentemente abandonadas  merc do
desemprego sem qualquer possibilidade de acesso a uma formao tcnico-profissional adequada.
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E quando, desiludidos e com vontade de mudar o Pas onde nasceram, estes jovens criticam e
protestam em diversas manifestaes que promovem, so corridos  bastonada. So violentamente
reprimidos com ferros, ces e armas de fogo das foras da autoridade.
Ns sonhamos com um Pas onde os jovens que querem abraar a liberdade e o futuro no
sejam tratados como malfeitores. Ns queremos o pas com que sonhamos h mais de 30 anos.
Uma terra que os jovens sintam que  a sua.
O direito  manifestao e  crtica  uma das condies base para a existncia de uma Democracia.
No mais aceitaremos que os jovens manifestantes sejam feitos presos polticos e julgados como
se fossem criminosos perigosos quando tudo o que desejam  expressar livremente a sua opinio.
Alguns so raptados sem que as foras da autoridade se justifiquem perante os seus familiares,
o Pas e o seu Povo, fazendo lembrar o que os angolanos j sofreram no tempo do partido nico.
Ns sonhamos com um Pas cujo futuro no foi roubado por fraudes eleitorais e vergonhosas
alteraes da Constituio da Repblica que inventaram a atpica figura do cabea de lista
subvertendo e acabando assim com as eleies presidenciais directas em Angola. Ns queremos
uma Terra que no fique  merc de um grupo de dirigentes polticos que enriquece enquanto o
povo morre na misria.
Angola  dos Angolanos, dos seus filhos e dos seus netos. Angola  de todos e no apenas de
alguns.
Angolanas e Angolanos,
No estado em que se encontra o Pas, conseguem imaginar um futuro melhor para vs, para os
vossos filhos e para os vossos netos? Ns sonhamos com esse Pas moderno, livre e solidrio. 
para isso que a UNITA quer trabalhar e  nesse caminho que iremos colocar Angola.
Com a experincia acumulada desde 1966, a UNITA sintetiza neste Manifesto Eleitoral as linhas
estruturantes do seu programa para mudar Angola e melhorar a vida de todos os angolanos.
A Angola com que sonho h mais de 30 anos no  aquela que no futuro ser sempre governada
pelo mesmo partido, como hoje acontece. Sonho com uma Angola que  governada por diferentes
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partidos em alternncia no poder e escolhidos livremente em eleies democrticas pelo Povo. A
Angola da vontade popular est a chegar.
Num governo da UNITA haver espao para todos. Ns sabemos que existem homens de bem e
de inegvel qualidade poltica em todos os partidos. E existem tambm homens bons e necessrios
nas foras de defesa e segurana e noutros sectores, fora dos quadros partidrios. No nosso governo
haver espao para todos eles.
Que fique aqui bem assinalado que no nosso governo no haver revanchismo, vinganas
polticas nem perseguies individuais. Sero respeitados e defendidos os bens pessoais, a
integridade moral e a posio social de todos.
 essa atitude de grandeza, de civilidade Republicana, de comprometimento com a paz, voltada
para o futuro e no para o passado, que permitir que ocorra uma mudana segura nas prximas
eleies.  com esta esperana no futuro que acreditamos que, com o passar das dcadas, a
mudana de governo se ir tornar uma prtica natural e desejada em Angola, um facto democrtico
e positivo, como o  nas naes democrticas desenvolvidas de todo o Mundo.
No perguntem o que Angola pode fazer por vocs, mas o que vocs podem fazer por Angola
agora. Caminhem ao nosso lado. Juntos vamos mudar Angola e colocar os angolanos no centro da
mudana.
Unidos pela Mudana, vamos todos construir uma Angola para todos, um Pas onde a Democracia
no seja apenas um sonho.
Vote no PRIMEIRO. Vote na UNITA. Angola em Primeiro Lugar!

Isaas Samakuva
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1. Um Presidente para Todos os Angolanos
Em primeiro lugar, o Governo da UNITA assume um importante compromisso: o do exemplo.
Agiremos com valores ticos, com transparncia e com responsabilidade. Colocaremos o interesse
nacional acima de interesses partidrios, sectoriais ou pessoais. Estamos na poltica para servir.
E a primeira responsabilidade da UNITA  servir Angola.
Logo aps a sua eleio como Presidente da Repblica de Angola, o Dr. Isaas Samakuva suspender
as suas funes como Presidente da UNITA suspendendo o seu vnculo partidrio. Deixar pois de
responder por este partido, respondendo apenas por Angola aos Angolanos. Ser um Presidente
que no se deixar influenciar por questes partidrias nem tomar parte nas decises do seu
actual partido. O seu partido ser Angola. Com esta atitude adopta uma postura que  amplamente
adoptada pelos Presidentes dos Pases mais desenvolvidos do Mundo.
Isaas Samakuva ser o Presidente de todos os Angolanos respeitando de igual forma a pluralidade
cultural, religiosa e partidria. Ser o principal promotor e defensor da paz e da reconciliao nacional.
Estar sempre efectivamente submetido ao juramento de defesa da Constituio da Repblica e
das leis livremente aprovadas pelo Poder Legislativo. Respeitar e far respeitar os direitos e
garantias individuais dos cidados e zelar tambm pela absoluta independncia dos poderes
Legislativo e Judicial.
Em segundo lugar, buscaremos o envolvimento das pessoas, atravs do dilogo permanente.
Queremos fazer poltica com os angolanos e para os angolanos. A participao e o envolvimento
dos cidados determinam o xito das propostas polticas. S um projecto mobilizador do melhor
que h em cada um dos angolanos pode gerar um horizonte de esperana para o nosso belo Pas.
Afirmar Angola enquanto pas moderno, democrtico e socialmente justo  uma ambio que
queremos concretizar. Contamos com a energia e a determinao dos angolanos. Queremos
reconciliar definitivamente o Povo Angolano.
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2. Uma Governao de todos e para todos
O Governo da UNITA ser um Governo para todos os angolanos. No governaremos apenas para
os militantes da UNITA. Todos os angolanos merecem usufruir dos dividendos da paz, da Democracia
e do desenvolvimento econmico e social. A causa da UNITA  a causa de todo o Povo Angolano.
Chamaremos para o nosso Governo todos os angolanos competentes, independentemente da
sua militncia partidria.
A histria da UNITA provou que o nico compromisso que temos  com os Angolanos. Para o
Governo da UNITA, a mxima a seguir em todos os seus actos e decises ser sempre a de colocar
em primeiro lugar o bem-estar e os interesses supremos do Povo Angolano.
Vamos identificar os angolanos mais competentes e qualificados nas mais diversas reas do saber
cientfico e cultural e convid-los para formar o novo Governo de Angola. Convidaremos os melhores
engenheiros, polticos, empresrios, advogados, mdicos e outros, dentro e fora do Pas, para
integrar um novo tipo de Governo. Um Governo que governa para o povo, que seja responsvel
perante o povo e sensvel s necessidades e aspiraes de todos os Angolanos. Angola no pode
dar-se ao luxo de afastar os seus melhores talentos por critrios de natureza poltico-partidria,
idiossincrasias pessoais ou preconceitos de qualquer ordem.
Vamos reunir os funcionrios pblicos e agentes do governo para comunicar a determinao do
nosso governo de trabalhar com todos. Ningum ser despedido s por ser membro de um partido
do Governo ou da oposio. A era da excluso acabou. A partir do momento da tomada de posse
do novo Executivo, nenhum cidado angolano ser mais avaliado na base do seu nome de famlia,
do seu partido poltico, do seu passado, do seu local de nascimento ou da cor da sua pele. O que
conta  a competncia e o mrito intelectual.
Todos tero oportunidades iguais para mostrar a sua competncia. Os funcionrios pblicos,
incluindo os agentes dos servios de segurana, so funcionrios do Estado e no dos Partidos.
Serviram o pas at agora e continuaro a servir o pas quando a UNITA ganhar as eleies e formar
governo. Os actuais cerca de 280 mil funcionrios no chegam para o trabalho gigantesco associado
aos cinco programas de emergncia nacional nem para o programa especial de combate  pobreza.
Vamos precisar de muitos mais. Por isso, vamos trabalhar com todos para servir a todos.
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3. Defesa do Estado de Direito Democrtico
Estado Democrtico de Direito  um conceito de Estado que garante no apenas os direitos de
propriedade, mas, mais do que isso, estabelece, atravs de uma completa e diversificada legislao,
um conjunto de garantias fundamentais aliceradas no chamado ÒPrincpio da Dignidade HumanaÓ.
O termo conjuga dois conceitos distintos, que juntos, definem a forma de funcionamento tipicamente
assumida por Estados modernos, solidrios e livres: o conceito do governo do povo e para o povo,
e o conceito do governo limitado pela lei e pelos direitos humanos. Na verdadeira Democracia, o
Estado tem um governo escolhido pelo Povo. Um Governo que dirige os destinos do seu Pas atravs
dos seus melhores representantes.
Destacamos tambm a importncia do ÒDireitoÓ. Um Estado de Direito  aquele em que vigora o
Òimprio da leiÓ, atravs da redaco de legislao prpria, adequada e aplicvel.
No Estado de Direito, o prprio Estado fica obrigado ao cumprimento das leis, e o seu poder 
limitado pela lei e pelos direitos humanos, no se tornando nunca, poder absoluto.
Neste contexto, destaca-se o papel fundamental exercido pela Constituio da Repblica.  nela
que se inscrevem os limites ao exerccio do poder estatal assim como as garantias dos direitos
fundamentais. O Estado de Direito Democrtico no existe sem Constituio da Repblica e fica
ferido de morte se esta, apesar de existente, for desrespeitada ou alterada consoante os intentos
do poder institudo.
O Estado de Direito  um sistema jurdico e institucional em que todos, desde o cidado ao Governo,
so submetidos ao respeito da lei.  um sistema ligado ao respeito da hierarquia das normas, da
separao dos poderes e dos direitos fundamentais. O poder divide-se em trs grandes funes:
a funo legislativa, a funo judicial e a funo executiva.
O Governo da UNITA vai promover, desenvolver e defender o Estado de Direito Democrtico.
Um Estado no qual estejam sempre presentes os seguintes elementos fundamentais:
a) O primado da Constituio da Repblica de Angola e da Lei, o que significa a subordinao
de todos os cidados e dos rgos do Estado  Constituio da Repblica e  Lei;
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b) Uma efectiva separao e independncia de poderes, ou seja a separao entre o Poder
Executivo (o do Governo), o Poder Legislativo (o do Parlamento) e o Poder Judicial,
representado pelos Tribunais, pois s da verdadeira independncia entre estes resulta
num equilbrio saudvel de poderes que assegura a continuidade da democracia.
c) Uma efectiva independncia dos Tribunais garantida por uma autonomia administrativa
e financeira real;
d) A subordinao dos rgos de investigao criminal ao Poder Judicial.

4. Reforma do Estado
A transparncia  o necessrio corolrio da mudana em Angola. S atravs da efectiva transparncia
da vida pblica poder haver responsabilizao dos agentes polticos. S dessa forma ser possvel
individualizar aqueles que contribuem para a suspeio na vida poltica colocando os respectivos
interesses individuais  frente da causa pblica. A abertura do Estado  sociedade e demais
entidades pblicas a um amplo escrutnio pblico deve tambm estender-se aos partidos. Estes
continuam a ser os pilares essenciais do funcionamento do Estado de Direito Democrtico.
O Governo da UNITA ir dar prioridade mxima s questes relativas  reforma do Estado. Queremos
que o Estado seja uma pessoa de bem, uma entidade para servir os angolanos. Um Estado para
todos. Queremos mudar e apagar a imagem do Estado Angolano que frequentemente surge como
um Estado Corrompido. Queremos o fim dos crimes e das afrontas das autoridades policiais contra
os cidados que deveriam defender e no atacar. Queremos tambm acabar com o clima de
suspeio que paira na Justia, fruto da sua aparente dependncia do Poder executivo e da corrupo.
Angola deve ser um Estado unitrio regional com uma economia social de mercado. Angola
situa-se no Continente Africano, e por isso, a UNITA vai trabalhar para que se reforce a identidade
africana do nosso pas. Nos termos da Constituio da Repblica de Angola, o Governo da UNITA
vai pr em prtica uma administrao eleitoral independente. O partido no poder no se confundir
mais com o Estado e as fraudes eleitorais no mais voltaro a acontecer.
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5. Direitos, liberdades e garantias dos cidados
No Governo da UNITA, a defesa dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidados Angolanos
ser uma prioridade. O Estado ter o dever de transpor os direitos, liberdades e garantias da
Constituio da Repblica para a realidade do Pas, ou seja, os direitos passaro a vigorar em
concreto e sero defendidos pelos poderes institucionais pblicos. Com o Governo da UNITA,
acabaro as prises arbitrrias e os raptos. Ser assegurado tambm na prtica o direito 
manifestao.
A UNITA pretende colocar a tica e a transparncia como matriz do comportamento do Governo
e possibilitar a todos os cidados a liberdade de pensar sem constrangimentos. A liberdade de
decidir apenas e s em funo do bem comum. A UNITA assume a vontade de um projecto
envolvente, de todos e para todos, desejando as virtudes da diferena e do debate de ideias. 
necessrio incentivar a crtica construtiva e a disponibilidade permanente para ouvir, dentro e fora
do partido e dos meios do poder.
Estaremos prximo dos Angolanos e numa relao franca com as vrias instituies e organizaes
da sociedade. A participao na vida pblica  um instrumento essencial na vivncia democrtica.
 necessrio assumir uma nova cultura de responsabilidade em Angola. Uma cultura na qual a
relao entre o Estado e os cidados seja norteada pela confiana e no, como at aqui, baseada
na desconfiana. Uma atitude positiva e activa para melhorar Angola e uma postura dialogante e
cooperante para procurar as melhores solues para Angola.
Neste contexto, destacamos o dilogo estruturado para encontrar e colocar em marcha as melhores
ideias e propostas para dar esperana aos milhares de jovens angolanos. Teremos empenho e
determinao fortes para a urgncia do crescimento econmico e do emprego, sempre na procura
de uma Angola mais Justa, Desenvolvida e Democrtica.
A poltica no serve para ganhar dinheiro. A poltica  o motor da transformao social e da ambio
de um futuro melhor. Os dirigentes de um pas devem exercer os respectivos mandatos para os
quais foram eleitos pelo Povo com total transparncia.  por isso que adoptaremos um Cdigo de
tica para o exerccio de cargos partidrios e para os cargos pblicos.
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6. Descentralizao e desconcentrao do poder
Vivemos num Pas em que o poder se encontra excessivamente centralizado em Luanda e totalmente
concentrado numa nica pessoa: o Presidente da Repblica.
A reorganizao administrativa do Estado ser a consequncia desejada de um debate sobre as
funes do Estado moderno, estratega, regulador e solidrio. Angola tem sido um Estado centralizado
que tem norteado a sua aco por uma forte cultura centralista. A viso moderna que temos do
Estado inspira-se nos valores da Repblica, proporcionando nveis intermdios de poder para
responder melhor aos problemas das pessoas e criar mais espaos de participao na vida pblica
do Pas.
Com o Governo da UNITA, o poder central delegar uma boa parte das suas competncias aos
governos provinciais. Ao descentralizar a administrao, atravs das autarquias locais, os
governantes ficaro mais perto do Povo para poderem governar para o Povo de forma mais
democrtica e participativa, prestando-lhe assim contas.
Todos os Administradores Municipais e Administradores Comunais sero eleitos democraticamente
pelo Povo cumprindo mandatos bem determinados.

7.Organizaes da Sociedade Civil
A Sociedade Civil tem vindo a fortalecer-se e a ganhar cada vez mais autonomia. Uma nova
gerao de angolanos, sada das Universidades do Pas e do estrangeiro, vai-se afirmando com
conscincia crtica nos espaos polticos e cientficos.
Com o Governo da UNITA teremos um Estado que reforar o princpio da integrao real e activa
da Sociedade Civil na tomada de decises de interesse nacional. S conseguiremos implementar
uma verdadeira democracia participativa se houver uma Sociedade Civil forte, interventiva e que
possa realizar o seu trabalho sem constrangimentos impostos pelos detentores do poder.
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O Governo da UNITA vai ter nas organizaes da Sociedade Civil parceiros privilegiados. Acreditamos
que a Sociedade Civil  a conscincia cvica e social de um pas!

8. Reviso Constitucional
O Governo da UNITA trabalhar com a sociedade e o Parlamento para que seja realizada uma reviso
constitucional que esteja de acordo com aquilo que o Povo quer. A actual Constituio da Repblica
ofende o Republicanismo e no reflecte o sentimento geral da colectividade. Os Angolanos querem
um Estado Republicano e no uma monarquia em que todo o poder fique concentrado apenas
numa pessoa. Num Estado de tipo Republicano, ningum tem o direito de ficar dcadas e dcadas
no poder sem prestar contas a ningum. Essa possibilidade deve ser impedida pela legislao.
Para a realizao da reviso constitucional, a UNITA vai ouvir os vrios extractos da sociedade
angolana e vai respeitar os aspectos de ordem histrica, cultural e jurdica que apresentarem. A
Constituio da Repblica deve reflectir a vontade do Povo e no a vontade de um indivduo.
A UNITA quer um pas em que o poder no fique todo nas mos de uma s pessoa, que  o
Presidente Repblica. Queremos um pas em que se responsabilize cada Ministro, cada Governador
Provincial e cada Administrador Municipal ou Comunal.
A UNITA bater-se- tambm pela consagrao de eleies directas e independentes para o cargo
de Presidente da Repblica.

9. Consagrao constitucional do direito ao voto no exterior
O Governo da UNITA lutar para que os cidados que se encontram no exterior - qualquer que
seja a razo da sua estadia - tenham o direito ao voto garantido pela Constituio da Repblica
de Angola. Dentro ou fora de Angola,  preciso acabar com a ideia de que h angolanos de primeira
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e angolanos de segunda classe. Ningum  menos angolano s por emigrar. O voto dos angolanos
no exterior ser um direito de todos.
A emigrao j encerra, amide, vrias dificuldades e prejuzos pessoais, familiares e profissionais.
O Estado de Angola no pode acrescentar a essas dificuldades, o no reconhecimento da cidadania
plena aos emigrantes angolanos, apenas vigente com o pleno direito ao voto, ainda que fora do
pas.
Esta lgica democrtica  ainda mais necessria se observamos o mundo como uma aldeia cada
vez mais global. A maioria dos pases desenvolvidos  defensora da votao dos seus emigrantes.
Os angolanos que saem do seu pas em busca de melhores condies de vida continuam a ser
angolanos. Exigimos apenas que seja criado um sistema seguro de recenseamento e voto por
correspondncia dos emigrantes angolanos espalhados pelo mundo. Reforamos a necessidade
de segurana dos dados para que se evitem erros ou fraudes nas eleies potenciadas por este
voto  distncia.

10. Independncia dos Tribunais
No Governo da UNITA, vai ser respeitada a independncia da Justia, de modo a poder ser dignificada.
Vai ser aumentada a remunerao dos Magistrados para que eles possam cumprir o seu papel sem
o recurso a quaisquer outras actividades paralelas. Os îrgos de Investigao Criminal deixaro
de se subordinar ao Ministrio do Interior. O cidado comum passar a ver os Tribunais como rgos
de bem e deixar de sentir a necessidade de fazer justia pelas prprias mos. No mais haver
julgamentos polticos.
A UNITA ir dar uma contribuio coerente e qualificada para que o programa de reformas visando
a melhoria da eficincia operacional da Justia seja executado com xito e nos prazos adequados.
A UNITA vai implementar medidas que contribuam para uma Justia mais simples e desburocratizada,
mais clere, mais acessvel, mais transparente e previsvel, que assegure o cumprimento eficaz das
obrigaes, permita o funcionamento eficaz da economia e a proteco dos direitos fundamentais.
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O Governo da UNITA bater-se- para que a reforma processual e a reorganizao judiciria assegurem
que os cidados e as empresas possam prever os prazos de deciso dos diferentes Tribunais e as
audincias e diligncias se realizem de forma organizada e com tempos de espera pr-conhecidos.

11. Prestao de contas
Os angolanos no querem continuar a ter um Estado que no presta contas ao cidado sobre o
exacto valor das receitas que provm dos principais recursos do pas, como o petrleo e os diamantes.
Queremos a consolidao de instrumentos de controlo natural da actividade do Governo, que deve
sentir-se obrigado a prestar contas sempre que necessrio. Mais de 30 anos depois, o actual
Governo no presta contas do que faz com o dinheiro do Povo. E quando os jovens o exigem em
manifestaes, so violentamente reprimidos. O Povo Angolano no aceita que, mesmo aps trinta
anos de poder, este regime no seja capaz de produzir contas nacionais credveis.
Angola, por incrvel que parea, ainda no tem um sistema confivel de contabilidade nacional.
A receita nacional no  totalmente contabilizada. A inflao  calculada apenas para Luanda.
No h garantias de que as contas bancrias e outros activos que constituem as reservas do Estado
estejam integralmente protegidas e tituladas somente pelo Estado. No existe um sistema que
garanta a integridade do registo de todas as transaces comerciais pblicas.
O Executivo contrai dvidas em nome do povo, para o povo pagar, sem a autorizao do povo,
representado na Assembleia Nacional. Por causa da incompetncia deste Governo, ningum sabe
exactamente qual  a situao financeira real deste pas.
O povo j no aceita esta situao. O povo quer a mudana. E a mudana  o que iremos conseguir
atravs da vitria democrtica. Uma vitria limpa, imparcial e autntica.
Defendemos a obrigatoriedade da prestao de contas pelos poderes pblicos e a subordinao
da poltica  tica.
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Tendo em conta que o Presidente da Repblica  o mais personalizado e pessoal rgo de soberania,
ele no pode usar os seus poderes de forma jurdico-constitucionalmente insindicvel. Tem de
prestar contas. A no prestao de contas por ele prprio viola o princpio da responsabilidade
poltica inerente  representao democrtica. Viola tanto o princpio republicano como o princpio
democrtico.
Com a UNITA no Governo, haver transparncia, contabilidade pblica e privada e no existiro
polticas que visam esconder despesas ou rendimentos. O Governo aparecer regularmente no
Parlamento e apresentar contas das suas decises e do Estado da Nao. Alm disso, na pgina
electrnica do Governo, os cidados tero acesso permanente a toda a informao relativa 
actividade do Governo.
At hoje, as empresas petrolferas esto proibidas de divulgar o que esto a pagar ao Governo
angolano. Unidos pela Mudana,  preciso acabar com esta poltica de mentira e omisso ao Povo
Angolano e Votar UNITA no dia 31 de Agosto.

12. Combate  Corrupo
Um dos nossos eixos prioritrios da aco poltica ser o combate  corrupo. A corrupo  inimiga
do Estado de Direito e est a enfraquecer o nosso regime democrtico, apresentando-se como
um fenmeno que ultrapassa em muito a esfera da actuao pblica, sendo transversal a toda a
sociedade angolana e, por isso, constituindo-se como uma sria ameaa para o desenvolvimento
econmico sustentvel.
O Governo da UNITA ter um papel determinante neste domnio, comprometendo-se a ampliar a
sua capacidade de interveno e a apresentar medidas e solues que permitam gerar resultados
efectivos na dissuaso da corrupo. O esforo de combate  corrupo e de credibilizao da
actividade poltica no podem ser bem-sucedidos se no empreendermos uma mudana na forma
como convivemos com a informao pblica, com a gesto do interesse pblico, com os contratos
outorgados por entidades pblicas ou com quaisquer outros actos pblicos.
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Hoje, os angolanos no sabem o que o seu Governo faz com o dinheiro que vem do petrleo e
de outras fontes. Os organismos internacionais, como o FMI e a Transparncia Internacional, tm
procurado levar o Governo a ser mais transparente, mas os resultados tm sido muito poucos. 
fcil concluir que aqueles que todos os dias praticam a corrupo no tm fora moral nem
poltica para combater a corrupo. Todos os anos surgem notcias revelando o desvio de somas
imensas do errio pblico.
O Governo da UNITA vai pautar-se pela boa governao, pela transparncia e pelo combate 
corrupo com vista a uma distribuio justa da riqueza nacional. As receitas do petrleo sero
tornadas pblicas e no haver mais nenhum segredo nos negcios do Estado. O Povo saber
quanto dinheiro se recebe do petrleo, dos diamantes e de outras riquezas do pas. Com a UNITA,
o combate  corrupo vai permitir arrecadar mais receitas que sero distribudas de forma mais
justa para o Pas. Para se garantir o grande objectivo deste combate, logo depois da sua tomada
de posse, o Governo da UNITA vai instituir a Alta Autoridade Contra a Corrupo e dot-la dos
recursos e dos mais amplos poderes para o exerccio das suas competncias.
 tempo de dizer BASTA  corrupo. S a UNITA pode combater a corrupo.
Vota no 1.¼. A Angola em 1.¼ Lugar!

13. Combate  fome e  pobreza
O Governo da UNITA vai lutar contra a pobreza. Criar um programa autnomo, integrado e
descentralizado que ir atacar as causas da pobreza em todas as suas dimenses, quer ao nvel
das aldeias como das cidades. A luta contra a pobreza ser considerada um problema de Segurana
Nacional.
No podemos aceitar que num pas com tantas riquezas potenciais e que produz milhes e milhes
de barris de petrleo todos os meses, boa parte dos seus cidados passem fome e morram de fome.
Especialmente quando as razes da fome e da m nutrio so mais polticas do que econmicas
ou demogrficas.
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Implementaremos polticas de apoio aos mais desfavorecidos como os ex-militares, as vivas,
os cidados portadores de deficincia, as crianas e os idosos. O Governo da UNITA vai diligenciar
esforos no sentido de atingir em tempo til as metas dos Objectivos de Desenvolvimento do
Milnio das Naes Unidas. O desenvolvimento econmico e social ser um objectivo a atingir
com forte determinao.
As riquezas do nosso subsolo - que poderiam financiar uma Nao socialmente justa - sustentam
um aparato produtivo modernssimo e condies de trabalho privilegiadas nas plataformas.  a
imagem da Angola dos ricos e dos privilegiados.
O outro lado da realidade Angolana aparece no continente, nas nossas cidades e aldeias, onde as
indescritveis carncias provocadas pela pobreza, pela misria, pela doena, pelo analfabetismo
mantm toda uma populao prisioneira da injustia social e das mais precrias condies de vida.
O povo Angolano continua a sofrer vrias dcadas aps a independncia do Pas. Os ndices de
pobreza extrema aumentam vertiginosamente da mesma forma que aumentam os nveis de
opulncia e corrupo no seio do que mais parece ser uma oligarquia e no uma verdadeira
Democracia.
Acabar com a distncia entre a Angola que existe somente nas plataformas de petrleo construdas
no oceano, da qual poucos beneficiam, e a Angola que existe em terra firme, na qual vivem milhares
de Angolanos, significa na verdade acabar com a distancia que existe entre a imensa riqueza natural
do Pas e a pobreza do seu Povo. Essa separao  absurda, imoral e inaceitvel. A riqueza de
Angola s tem sentido se for tambm a riqueza de seu Povo.
Como afirmamos recentemente, Òno aceitamos que a pobreza, a misria e a doena sejam o
nosso destinoÓ. Acreditem, a vida em Angola pode ser diferente. Um pas com a riqueza que existe
em Angola e um povo com as qualidades do povo Angolano tm potencial para construir uma das
economias mais fortes do Mundo e para conquistar um dos melhores ndices de qualidade de vida
de çfrica.
Por isso, vamos colocar em marcha a criao do Programa Nacional de Combate  Pobreza (PNCP).
As solues sustentveis para este problema exigem programas de longo prazo. Trata-se de um
programa autnomo, integrado e descentralizado que ir atacar as causas da pobreza em toda a
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sua dimenso. Ao nvel de cada aldeia e bairro do Pas. Ser o programa mais importante do nosso
governo. O governo da UNITA ir afectar a este programa pelo menos a mesma proporo de verbas
financeiras que o oramento afecta actualmente para as actividades militares de Defesa e Segurana.
Queremos deixar bem claro que, para ns, os verdadeiros inimigos de Angola e de seu povo so a
falta de gua potvel, a doena, a falta de emprego, a falta de rede de saneamento, a educao
de baixa qualidade, a fome, o paludismo, a misria, o crime e a violncia.  contra esses inimigos
que vamos mobilizar todas as foras vivas da Nao, toda a inteligncia nacional, toda a nossa
criatividade e solidariedade.
As solues sero implementadas a partir de um Plano de Aco para cada Municpio, contendo
quatro elementos fundamentais:
¥ Um Diagnstico diferenciado por regio que identifica as polticas e os investimentos
necessrios, em cada Municpio.
¥ Um Plano de Aco para cada regio que descreva, quantifique e calendarize as aces
e investimentos a efectuar e seus responsveis.
¥ Um Plano Financeiro para sustentar o investimento, identificando os riscos e sugerindo
fontes e mtodos de financiamento.
¥ Um Plano de Gesto que defina os mecanismos de gesto e controlo de cada projecto e
os de governao e administrao pblica, os quais ajudaro a garantir o xito da sua
implementao.

14. Acesso  Sade para todos os cidados
O principal objectivo da Poltica de Sade  valorizar a pessoa humana e aumentar a longevidade
dos Angolanos. O Governo da UNITA criar as infra-estruturas de apoio para satisfazer as necessidades
fundamentais no s da medicina curativa e recuperadora, mas principalmente da medicina preventiva.
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O Governo da UNITA atacar a crise sanitria do Pas em vrias frentes: no quadro dos programas
de combate  pobreza, no quadro dos sistemas nacionais de previdncia ou de segurana social,
no quadro da nova poltica de massificao da oferta e de disseminao de postos e centros de
sade pelo Pas e no quadro de programas de parcerias internacionais para o combate s endemias.
O Governo da UNITA ir constituir unidades mveis de sade para servir as populaes nas provncias
onde vivem. A oferta de servios pblicos de sade incluir um mdico e dois enfermeiros para
servir cada agregado populacional de cinco mil pessoas.
Os angolanos no tm a Sade que gostariam de ter. Dados combinados da Organizao Mundial
de Sade (OMS) e da Comunidade para o Desenvolvimento da çfrica Austral (SADC -Southern
Africa Development Community) referentes ao ano de 2010, revelam uma taxa de mortalidade
infantil de cerca 160 bitos de crianas com menos de um ano de idade por cada 1.000 nascimentosvivos (SADC: 80 bitos/1000 nados vivos) e uma taxa de mortalidade materna de 600 mortes
maternas por cada 100.000 nados vivos (SADC: 486 mortes maternas/100.000 nados vivos). A
luta contra a malria, a doena do sono, a SIDA e outras endemias precisa de ser reforada. A rede
hospitalar  pouco funcional.
O Governo da UNITA vai trabalhar para que todos os cidados angolanos tenham direito a uma
Sade de qualidade. A Sade Materno-Infantil precisa de melhorar. O Governo assumir a
responsabilidade de pagar as consultas e os medicamentos das famlias mais carenciadas, tanto
nos centros urbanos como nas reas rurais. Com o Governo da UNITA, as melhores Clnicas sero
os Hospitais Estatais.
Para alcanar esse objectivo, o Governo vai ter de melhorar a formao dos quadros de Pessoal da
Sade e disponibilizar mais dinheiro ao Sector de modo a que se atinja a cifra de 15 por cento do
Oramento Geral do Estado, tal como foi preconizado pelos Chefes de Estados Africanos na Cimeira
de Abuja, em 2001.
Os prprios actuais dirigentes mandam dizer na televiso que a Sade dos angolanos agora
est boa, mas eles preferem ir aos hospitais de pases estrangeiros.
No dia 31 de Agosto, vote na UNITA! Vote por uma Sade melhor!
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15. Segurana Social
Nas aldeias ou nas cidades, encontramos todos os dias angolanos abandonados  sua sorte e
incapazes de satisfazer as suas necessidades bsicas.  o caso dos cidados portadores de deficincia,
das crianas abandonadas e dos idosos.
A poltica de Segurana Social do Governo da UNITA radica no reconhecimento da necessidade de
uma interveno activa do Estado na restaurao social e espiritual das famlias que assenta em
trs realidades intimamente ligadas: o perfil demogrfico do Pas, o passivo social da actual gerao
e a necessidade da conquista da paz social na actual gerao.
A UNITA advoga um sistema integrado de Segurana Social que inclui tanto as funes de proteco
social como as funes de previdncia social. A proteco social das pessoas ser garantida por
programas diversos de assistncia social, subsdios e polticas de discriminao positiva para
incluso e dignificao dos cidados mais vulnerveis. A previdncia social ser garantida atravs
de produtos comerciais como os seguros e fundos de penses.
O sistema ter cinco produtos principais: seguro social geral para todos, subsdio de desemprego,
penses de reforma, programas de assistncia social e outros seguros.
O seu financiamento ser distinto. A redistribuio  uma deciso poltica dependente das prioridades,
mas garantida para todos, trabalhadores ou no. Ser financiada pelas receitas gerais dos impostos.
Em contrapartida, o seguro social dever fundamentalmente ser financiado atravs de regimes
contributivos pblicos equilibrados.
A implementao concertada da poltica de Segurana Social do Governo da UNITA permitir que
a actual gerao no receie dificuldades na reforma e no final das suas vidas, ao mesmo tempo
que mobilizar a juventude para o trabalho e para as grandes causas do Futuro, que permitiro
fazer voltar a sorrir a terra angolana. Permitir ainda mobilizar a juventude para o trabalho e para
as poupanas que asseguraro o Futuro.
Para a UNITA, a justia social implica apoiar os mais desfavorecidos e garantir, atravs do Estado
social, um rendimento mnimo para todos.
O Governo no pode demitir-se das suas responsabilidades.
20 | UNITA - Manifesto Eleitoral 2012

16. Promoo da Habitao
Um pas desenvolvido no pode ter aglomerados populacionais a viverem em condies habitacionais
deplorveis. O Governo executa demolies sistemticas das casas dos angolanos deixando-os ao
relento e aumentando a sua desgraa e misria. O Governo da UNITA acabar com as demolies
selvagens. Onde for estritamente necessrio demolir - por razes de interesse do Estado - o
Governo da UNITA vai primeiro assegurar o realojamento condigno dos cidados e s depois
demolir. O Governo da UNITA promover a construo de habitaes sociais onde sero acomodadas
as famlias que hoje vivem em habitaes precrias.
A poltica habitacional do Governo da UNITA encerra as seguintes medidas:
¥ Prioridade aos que esto em situao mais crtica e aos que nunca tiveram uma casa,
arrendada ou prpria.
¥ Aquisio de terrenos com capacidade construtiva a preos no especulativos e obteno
de crditos bancrios de longo prazo com garantias do Estado.
¥ Promoo da construo de habitaes para arrendamento.
¥ Execuo descentralizada e concorrencial de Planos de Urbanizao e construo das
respectivas infra-estruturas bsicas de acordo com os objectivos do desenvolvimento
descentralizado.
¥ Acelerao do programa actual de construes do equipamento social mnimo, incluindo
redes pblicas de gua, energia e comunicaes, balnerios, zonas verdes, parques infantis
e juvenis, e outras estruturas, nas reas urbanas e rurais.
¥ Construo de habitaes para assegurar a mobilidade dos funcionrios pblicos, em
todas as provncias, no quadro de uma poltica global integrada da habitao que incluir
as correspondentes medidas de carcter institucional, financeiro e tcnico.
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17. Garantia de Salrio Mnimo
Queremos uma Angola diferente da que temos. Uma Angola na qual o homem do campo tem
incentivo para produzir na sua terra. Em que os empresrios nacionais tm incentivos do Governo.
Em que os funcionrios pblicos recebem salrios que esto  altura de sua funo e em que
a ocupao das funes do Estado no  partidarizada e obedece aos critrios republicanos de
observar o interesse pblico em primeiro lugar.
Tendo como objectivo maior o combate  fome e  pobreza, o Governo da UNITA vai institucionalizar
a prtica de um salrio mnimo mensal de 50.000,00 Kwanzas (cerca de 500,00 dlares americanos,
ao cmbio actual).
O salrio mnimo  o mais baixo valor de salrio que os empregadores podem legalmente pagar
aos seus funcionrios pelo tempo e esforo gastos na produo de bens e servios. Representam
tambm o valor menor pelo qual uma pessoa pode vender sua fora de trabalho.
A definio de um salrio mnimo nacional a pagar aumenta o nvel de vida dos trabalhadores
e reduz a pobreza.
Com vista a proteger os ramos estratgicos da economia nacional, o Governo da UNITA vai tambm
recorrer  fixao de preos mximos e mnimos.  o que vai acontecer nos produtos agrcolas
de primeira necessidade (leite, milho, batata, arroz, mandioca, etc.), no pescado, nos produtos
pecurios (carne, leite, ovos, etc.) e ainda nalguns produtos de origem industrial (acar, medicamentos
bsicos, livros, etc.).

18. Criao de empregos
O pleno emprego  um dos pilares da poltica econmica do Governo da UNITA. Adoptar a poltica
de pleno emprego significa criar polticas que absorvam a grande maioria da populao activa
nacional em actividades produtivas, tanto na realizao das tarefas do Estado social, como no
sector formal da economia de mercado, como no sector tradicional e no sector informal.
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Sero criados mecanismos inovadores para absorver toda a gente na concretizao dos programas
sociais para aliviar o sofrimento, massificar a agricultura, garantir a segurana alimentar e social,
prestigiar a educao e promover o desenvolvimento humano. Os agentes da economia informal
sero tambm absorvidos na economia formal, enquanto se implementam medidas eficazes de
combate ao desemprego e seus efeitos.
O Governo da UNITA ir dar prioridade absoluta  criao de programas capazes de gerar empregos.
A agricultura ser estimulada e ser incentivado o negcio baseado nos artigos produzidos no
campo, incluindo a sua comercializao (agronegcio). A mo-de-obra pouco qualificada ser
importante no apoio  expanso da agricultura.
A criao de empregos passa tambm pela criao de incentivos  indstria. O comrcio ser
igualmente mais liberalizado. O Governo da UNITA vai diversificar a economia para que no fique
refm dos recursos petrolferos.
Para o emprego, a aco poltica do Governo da UNITA  e ser definida por trs palavras:
¥ Responsabilidade, contribuindo de forma activa para resolver os problemas que
enfrentamos, na formao dos consensos que verdadeiramente defendam o interesse
nacional e criem bases sustentveis para a melhoria das condies de vida dos angolanos;
¥ Solidariedade, na partilha de sacrifcios entre todos os angolanos e na defesa, tambm,
da equidade entre geraes, como forma de no colocar em causa a coeso social nem
comprometer o futuro;
¥ Modernidade, como meio de importante reforo da nossa capacidade competitiva,
elevando a produtividade do trabalho e criando condies para o aumento sustentvel
dos salrios e do nvel de vida das pessoas.
Esta  a Angola com que sonhamos. A Angola do desenvolvimento com Justia Social na qual o
nosso enorme potencial econmico estar a servio de todos - empresrios e trabalhadores
angolanos - gerando riqueza e empregos. Uma nova Angola que ser exemplo de sensibilidade
social entre as naes africanas e uma s Angola onde reduziremos essa distncia entre a realidade
das plataformas e a realidade da terra firme.
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19. Diversificao da Economia
Somos uma nao rica como poucas. A natureza presenteou-nos com reservas de riquezas em
metais preciosos e minerais estratgicos indispensveis  economia do sculo XXI.
Contudo, sobre esta crosta de riquezas vive um povo em estado de misria, doena e ignorncia.
Esta situao mata vocaes artsticas e cientficas de valor universal antes mesmo de estas sequer
se manifestarem. Relega talentos que poderiam ser desenvolvidos s actividades banais e corriqueiras
e sequestra o futuro dos nossos filhos.
O fomento e modernizao da actividade do sector primrio da economia, com destaque para a
agricultura, pecuria e pescas, sero prioridade, na medida em que so produtores de bens
essenciais  alimentao, produtores de matrias-primas para a agro-indstria nacional. So
tambm a base do fomento e diversificao das exportaes, para alm de serem sectores geradores
de milhares de empregos.
O Governo da UNITA vai incrementar a produo interna substituindo paulatinamente as importaes
pelas exportaes e vai lutar contra os altos preos praticados actualmente no nosso Pas. O trabalho
ser valorizado e, para isso, os salrios sero de acordo com o trabalho efectuado e de acordo com
o custo de vida.
O salrio mnimo vai ser protegido e assegurado. O Governo praticar uma economia social de
mercado impulsionada pela Democracia poltica e econmica. Os rendimentos dos recursos
estratgicos, como o petrleo, estaro ao servio do bem-estar das populaes.
Procederemos a uma distribuio regional do Oramento Geral do Estado de forma mais equilibrada
e equitativa, visando reduzir as actuais assimetrias regionais e sociais. O mecanismo actual de
preparao, discusso e aprovao do Oramento Geral do Estado ser reformulado e passar a
contar com a participao directa e aberta da Sociedade Civil, para alm dos habituais parceiros
sociais.
Neste sentido, vamos convocar uma reunio imediata com as lideranas empresariais, para delas
ouvir o que o governo pode fazer para corresponder s prioridades econmicas do Pas e s
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expectativas das empresas, grandes e pequenas. Isto permitir desenvolver e implementar o
modelo certo de desenvolvimento da infra-estrutura fsica e humana, atravs de polticas dinmicas
de investimentos massivos na educao, sade e na criao de empregos, em todo o territrio
nacional.
Defendemos uma economia aberta, moderna e dinmica que corresponda  era da globalizao,
mas sem pr em risco os interesses nacionais.  preciso,  necessrio,  urgente, que modernizemos
a economia, que a tornemos diversificada, competitiva e transparente, e que faamos uma melhor
gesto dos recursos nacionais. Defendemos o primado das pessoas sobre os mercados.
Apostamos na economia social como pilar forte dum modelo econmico sustentvel. Uma economia
sustentvel ao servio do Homem tem que ser cada vez mais uma economia regulada, transparente
e com polticas pblicas que assumam os referenciais de aco e reflictam os mandatos de
representao que so outorgados aos responsveis polticos. No nos substituiremos  economia
e aos mercados, mas tambm no nos omitiremos perante eles. A UNITA como grande partido
defensor da sensibilidade social no abdicar dos seus princpios e dos seus valores na definio
duma alternativa sustentvel e socialmente justa para o desenvolvimento do Pas.
Temos caractersticas que nos permitem ambicionar vencer na nova economia global sustentvel,
na qual acreditamos ter mais condies competitivas que na moribunda economia actual, baseada
no desrespeito pelo ambiente e na competio sem regras.
 necessrio refazer quase tudo. Diz-lo  reconhecermos a situao complicada de onde partimos
no plano poltico, econmico, social e cultural. A tarefa  muito difcil, rdua e exige clareza e
muitssima energia. Mas Unidos pela Mudana h um caminho. H um rumo que deve ser
traado, respeitando o patrimnio da sociedade angolana.
Para que isso acontea  necessrio mobilizar os angolanos.
Vote no 1.¼. A Angola em 1.¼ Lugar.
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20. Promoo de pequenas e mdias empresas
A rede de pequenas e mdias empresas constitui um segmento muito importante do tecido
empresarial angolano. A promoo e desenvolvimento da actividade destas empresas sero feitos
a partir dos talentos existentes na economia informal. Nesse sentido, o Governo da UNITA vai
trabalhar para inventariar esses talentos e facilitar o crdito para a criao e apoio s pequenas
e mdias empresas.  necessrio estimular o esprito empreendedor dos angolanos, especialmente
dos jovens angolanos. Todos somos poucos para a construo do nosso Pas.
Para aumentarmos rapidamente a produo precisamos de mais investimento. Durante os ltimos
anos, foi infelizmente enorme a reduo das verbas canalizadas para o incentivo  produo. Por
isso, um dos vectores essenciais da estratgia de desenvolvimento ser o aumento do investimento
e a sua orientao para os sectores mais prioritrios do ponto de vista do equilbrio econmico e
comercial. E aproveit-lo-emos com rigor e capacidade de escolha, apostando nas empresas que
tm vindo a contribuir para um crescimento sustentado das exportaes e naquelas que substituem
importaes, reforando ao mesmo tempo a aposta nas redes de eficincia colectiva, nos plos de
competitividade e desenvolvendo polticas de industrializao de nova gerao baseada na
competio interna e na competio externa em plataformas com massa crtica e capacidade
negocial.
A UNITA vai estabelecer contacto directo com os empresrios nacionais para ouvir as suas sugestes
e impulsionar o tecido econmico angolano que se deseja forte, dinmico e competitivo.

21. Reinsero profissional dos combatentes e ex-militares
O Governo da UNITA vai considerar o apoio aos antigos combatentes e ex-militares como um
problema de Segurana Nacional e de estabilidade do Pas. No mbito das suas polticas econmicas,
o Governo vai incentivar a criao de microempresas em reas orientadas para os antigos
combatentes de forma a poder aumentar os seus rendimentos e defender os subsdios de reforma
a que tm direito.
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O Governo apoiar todos os ex-militares com penses adequadas e proporcionar uma formao
tcnico-profissional que facilite a sua reinsero social e profissional. No consideramos justo que
aqueles que deram o melhor de si lutando por este pas de armas na mo se sintam hoje abandonados
 sua sorte!

22. Educao para o desenvolvimento, com ensino
gratuito, obrigatrio e de qualidade
O Governo da UNITA vai trabalhar para devolver aos Angolanos um ensino de qualidade.
A educao ser um dos pilares fundamentais da poltica econmica e do desenvolvimento. Constitui
um dos cinco programas de emergncia nacional a ser tratado como questo de segurana nacional.
Actualmente, os dirigentes do pas no confiam no nosso sistema de ensino e mandam os seus
filhos estudar no estrangeiro.
Faremos uma reforma do ensino que coloque os estudantes no centro das decises dando mais
relevncia  qualidade do ensino e dos alunos que formamos do que  estatstica dos nmeros
registados. Os estudantes no so numa mera estatstica.
O Governo da UNITA vai lutar para reduzir o analfabetismo no pas; vai implementar um ensino
obrigatrio e gratuito para todos os jovens at ao ensino mdio e vai promover um ensino
profissionalizante adequado s necessidades do Pas. O Governo trabalhar com entidades
bancrias competentes para que ao estudante do Ensino Superior seja possvel disponibilizar
um crdito bancrio que dever ser pago por amortizao, a partir do fim do seu curso, quando
for inserido no mercado de trabalho.
De modo a conseguir cumprir todos estes objectivos, o Governo da UNITA vai atribuir verbas crescentes
 Educao, no montante total de pelo menos 19 por cento do Oramento Geral do Estado.
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O nosso sistema de ensino pode ser de muito boa qualidade e reconhecido internacionalmente
se nele investirmos.
Angola far nas prximas dcadas um investimento massivo na educao, para transformar a
escola no factor catalisador da mudana e preparar convenientemente os jovens para serem
competitivos nos mercados de trabalho de Angola e da regio. As principais medidas de poltica
a instituir incluem:
¥ 13 anos de escolaridade mnima, obrigatria e gratuita.
¥ Valorizao da carreira docente, tornando mais rigorosa a sua preparao e qualificao.
Criar tambm novos sistemas de remunerao e estmulo e assegurar a permanente
actualizao dos professores e o seu aperfeioamento acadmico;
¥ Adaptao dos currculos escolares e acadmicos s necessidades do desenvolvimento
humano e do mercado de trabalho para atender especificamente aos programas e valores
que impulsionaro a sustentabilidade do Pas;
¥ Maximizao do uso das tecnologias de informao e da Comunicao Social para a
massificao do conhecimento, da moral social e da cultura nacional e universal.
¥ Alargamento da rede escolar nacional e restruturao da mesma no conjunto dos vrios
graus e ramos de ensino, tanto pblico como privado, acompanhando e orientando
permanentemente a sua evoluo. Aumentar a qualidade da rede de ensino e expandir
geograficamente os seus vrios nveis.

23. Cincia e Tecnologia
O Governo da UNITA vai afirmar a Cincia como instrumento da modernizao do Estado e da
sociedade, fonte de conhecimento para a criao de novas tecnologias, para o desenvolvimento
humano e para o crescimento econmico. Sero multiplicados os investimentos na investigao
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para o desenvolvimento, atravs de parcerias pblico-privadas, em programas de qualificao dos
recursos humanos.
O Governo da UNITA vai maximizar o uso das novas tecnologias de informao e de comunicao
social para a massificao do conhecimento, da moral social e da cultura nacional e universal.
O Governo da UNITA vai apoiar o surgimento de indstrias energticas limpas e renovveis (energia
solar e energia elica) e biocombustvel, principalmente no sector rural e nos pequenos aglomerados
populacionais, dando maior prioridade s regies onde no seja possvel implantar com
sustentabilidade centrais mini-hdricas.
Todo o apoio ser dado s Universidades e s iniciativas privadas para que possam desempenhar
bem o seu papel social em programas de investigao e promoo da cincia e da tecnologia.
Temos que trazer para Angola a melhor educao que o mundo moderno pode proporcionar.
A melhor medicina, a melhor tecnologia, a melhor sade preventiva e a melhor prtica de preservao
do meio ambiente.
Em resumo, bem administradas, as nossas riquezas tm que ser capazes de ÒcomprarÓ a prosperidade
para o nosso povo. Nada nos impede de buscar a excelncia em todos os campos.
Angola  hoje um Pas mais preparado para transformar o conhecimento, a tecnologia e a capacidade
inovadora em valor. Isso implica assumir uma centralidade poltica e econmica na nova economia
global. Implica vontade de liderar em sectores que vo fazer a diferena, como as novas energias,
a eficincia energtica, as novas solues tecnolgicas e a logstica. Ousar aplicar as novas solues
desenvolvidas para construir respostas de proximidade e com elevada qualidade na sade, na
qualificao ou na mobilidade. Fazer do Pas um laboratrio global de novas solues para a
economia global, valorizando os sectores ditos tradicionais e os recursos endgenos.
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24.Defesa do ambiente
Esta  uma poca de vertiginosa e acelerada transio. Uma transio que certamente nos trar
progresso e desenvolvimento, mas que acarreta tambm alguns perigos. O rosto mais visvel do
perigo consiste precisamente na sistemtica destruio do ambiente levada a cabo pelo modelo
de crescimento exponencial consolidado ao longo dos ltimos dois sculos. Modelo fundado numa
explorao irracional dos recursos renovveis e no renovveis, assim como no consumo intensivo
de energia derivada de combustveis fsseis altamente poluentes, ou de novas fontes ainda
insuficientemente controladas.
O Governo da UNITA vai prestar total ateno s questes ambientais e ao desenvolvimento
sustentvel. Teremos em ateno a utilizao racional dos recursos energticos e tomaremos as
medidas necessrias para preservar o patrimnio natural que abunda em Angola.
Ao nvel da gesto ambiental urbana, defendemos a necessidade de arborizar as cidades e criar
espaos verdes. Outro problema com que nos confrontamos prende-se com a gesto dos resduos.
O Governo da UNITA vai dar a mxima ateno  limpeza das cidades e de outros aglomerados
populacionais.

25. Melhoria dos transportes pblicos e da mobilidade
O desenvolvimento das sociedades modernas assenta, entre outros, no princpio da mobilidade.
A necessidade constante de nos deslocarmos no deveria encontrar obstculos de natureza prtica.
O Governo da UNITA assume a mobilidade sustentvel e a rede de transportes pblicos como uma
das prioridades para o desenvolvimento sustentado do nosso pas. Este ser conseguido atravs
da criao urgente de uma rede digna, eficiente e econmica de transportes pblicos, da reduo
significativa dos gases poluentes em meio urbano e da reduo do rudo nas cidades e da ocupao
racional das vias de transportes rodovirio.
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Os angolanos no podem continuar a viver desprotegidos como se no tivessem dirigentes. O
Governo da UNITA vai-se ocupar de disponibilizar  populao transportes pblicos dignos,
eficientes e econmicos.
O problema da melhor regulao do trnsito em Luanda e noutras cidades ser tambm abordado
de uma forma mais realista e eficaz, no quadro das polticas inovadoras para a gesto sustentvel
de Luanda.

26. Fornecimento generalizado de çgua e Electricidade
O acesso  gua potvel e ao saneamento  um direito humano universal necessrio ao gozo de
uma vida plena e saudvel e essencial ao usufruto de todos os outros direitos humanos.
Preocupado com as dificuldades que os angolanos enfrentam para ter acesso a um recurso natural
to essencial, o Governo da UNITA vai dar prioridade absoluta  distribuio da gua em todos os
aglomerados populacionais. A melhoria da rede de distribuio e acesso  gua potvel ser uma
preocupao do nosso Governo. Todos os meios sero utilizados para que o sofrimento da
populao na busca de gua seja reduzido e mesmo eliminado.
A par da distribuio generalizada da gua, o Governo da UNITA vai resolver definitivamente o
problema da rede elctrica. Os cidados angolanos no necessitaro mais de comprar geradores
para as suas casas. O fornecimento de electricidade passar a ser da responsabilidade do Governo.
No podemos mais apoiar a poltica de instalao de chafarizes que serviu para a Europa do Sculo
XIX. No mundo de hoje, todas as casas devem ter direito a gua canalizada. No podemos mais
tolerar as ÒpuxadasÓ de luz e a necessidade de recorrer a geradores para cada casa. Queremos luz
elctrica em todas as casas, todos os dias e a todas as horas!
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27. Apoio  Juventude
A juventude angolana enfrenta hoje dificuldades que se agigantam no acesso  educao de
qualidade, ao mercado de trabalho e ao emprego com remunerao digna. Estes desafios ameaam
a capacidade de autonomia dos nossos jovens, o cumprimento das suas aspiraes e o seu direito
a uma vida diga enquanto membros da nossa sociedade.
Para o Governo da UNITA, a juventude ser um factor dinamizador da mudana qualitativa que se
preconiza em Angola - pela sua reconhecida capacidade empreendedora, coragem, determinao,
cincia e arte de realizar obras que so o orgulho nacional e mundial. Esta parceria com os jovens
ser efectivada atravs da participao da Juventude em todos os rgos de deciso do Governo,
num quadro poltico-jurdico legal e devidamente regulamentado, de forma a garantir os seus
direitos polticos, sociais, econmicos, artsticos e culturais, assentes nos princpios de igualdade,
solidariedade, justia social e progresso.
O Governo da UNITA vai ainda adoptar medidas que visem a melhoria das condies de vida da
juventude e que lhes garanta acesso  educao e formao tcnico-profissional (com estgios
profissionalizantes em instituies pblicas e privadas reconhecidas), acesso facilitado ao primeiro
emprego, disponibilizao de bolsas de estudo internas e externas, promoo do Carto-Jovem,
melhor acesso ao livro, ensino universitrio de qualidade, crdito de habitao bonificado e
ainda outras regalias.
Assegurar que as evolues demogrficas no so vistas apenas como um conflito e uma batalha
pelos recursos entre jovens e mais velhos e transformar esta realidade social num cenrio prspero
de incontveis oportunidades ser uma prioridade para Angola e para o Governo da UNITA.
Defender uma sociedade coesa e que assume a solidariedade e a cumplicidade entre as geraes
faz parte das nossas preocupaes e constitui um imperativo tico. Alcanar uma distribuio
equitativa da prosperidade entre as geraes e assegurar a dignidade das angolanas e angolanos
de todas as idades exige um dilogo activo. Ser tambm necessria a criao de instrumentos
capazes de solidariedade entre as geraes que promovam o contacto e a incluso e reduzam
inibies e preconceitos.
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28. Promoo do Desporto
O desporto converteu-se numa das actividades humanas mais praticadas. Quer seja a nvel
profissional ou amador, de maneira regular ou ocasional, milhes de pessoas participam nas diversas
formas de actividades desportivas existentes. O desporto pode melhorar o bem-estar fsico das
pessoas. Contribui para o desenvolvimento de um conjunto de aptides teis na vida quotidiana,
tais como a resistncia e o esprito de equipa.
Ciente da importncia da actividade desportiva, o Governo da UNITA vai promover o desporto nas
Escolas, desde o Ensino Bsico at ao Ensino Superior. A actividade desportiva rene muitas
pessoas em organizaes e associaes, as quais se vem activamente envolvidas em redes
culturais onde praticam a responsabilidade democrtica.
O desporto possui ainda um significado econmico importante. Trata-se de um sector onde podero
ser criados novos postos de trabalho e onde Angola poder tirar partido do apoio aos investimentos
em infra-estruturas, em novas tecnologias e programas de educao e de intercmbio. Como forma
de se seleccionarem os melhores, ser estimulada a competitividade desportiva em cada Provncia.
Para alm do futebol, do andebol e do basquetebol, o Governo da UNITA procurar estimular outras
modalidades desportivas como o ciclismo e a natao. O Governo estimular ainda uma parceria
com as Associaes e as Federaes Desportivas para a implementao de matrias especficas
como a profissionalizao de certas reas do desporto.

29. Igualdade de oportunidades para todos
A defesa da Constituio implicar que o Governo da UNITA defenda uma sociedade em que haver
igualdade de oportunidades para todos. Todos devero ter oportunidades iguais para demonstrar
a sua competncia e a sua dedicao  Ptria. Nenhum cidado angolano dever mais ser avaliado
na base do seu nome de famlia, do seu Partido, do seu passado, do seu local de nascimento, da
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sua etnia ou da cor da sua pele. Com o Governo da UNITA deixar de haver angolanos de primeira
e angolanos de segunda classe.
Queremos uma Angola participada por todos, onde cada pessoa possa ser protagonista do Futuro.
Uma Angola para todos os que tm esperana. Uma Angola para todos os que querem e lutam
por um trabalho digno. Uma Angola com oportunidades para os jovens, onde estes se possam
qualificar e trabalhar. Uma Angola de gente que trabalha e d todos os dias o melhor do seu esforo.
Uma Angola de gente ambiciosa que no se contenta com o seu Passado e almeja um auspicioso
Futuro. Uma Angola de cidados activos, empenhados, autores do futuro da sua terra e do seu
pas. Uma Angola onde possamos voltar a sonhar e, sobretudo, onde tenhamos o direito de lutar
para concretizar o nosso sonho. E o nosso sonho  dar um Futuro a Angola!
Angola precisa de si. Angola chama por si!
Vote no 1.¼. Angola em 1.¼ Lugar.

30. Valorizao da Mulher
A igualdade entre homens e mulheres constitui um dos desafios mais importantes na prossecuo
de uma sociedade mais justa e inclusiva. A participao equilibrada de homens e mulheres nos
mecanismos de tomada de deciso , para o Governo da UNITA, fundamental para uma nova
conceptualizao da vida pblica, para uma nova abordagem da construo democrtica e acima
de tudo para a gerao de uma nova dinmica social capaz de promover um crescimento mais
inclusivo e uma sociedade mais eficiente.
O Governo da UNITA garantir o seu apoio s mulheres angolanas no que respeita  igualdade do
gnero e na soluo de todos os problemas sociais que enfrentam. O Governo da UNITA garantir
s mulheres o acesso  herana e  propriedade da terra. Todos os organismos do Estado e da
sociedade sero estimulados a seleccionar uma mulher, sempre que para o provimento de uma
vaga houver dois candidatos, sendo um deles homem e outro mulher.
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Acreditamos ser possvel ter melhor qualidade de vida, mais conciliao entre a vida pessoal, laboral
e familiar. A forma mais eficaz de a promover  atravs de uma maior participao dos homens
na vida privada e das mulheres na vida pblica. O reforo da reflexo sobre a participao efectiva
das mulheres na vida pblica ter de reflectir obrigatoriamente o projecto de sociedade que
preconizamos.

31. Proteco da Criana
O Governo da UNITA enfatiza o compromisso de criar um mundo melhor para as crianas. Um
mundo onde o desenvolvimento humano sustentvel - levando em conta o melhor interesse das
crianas -  construdo nos princpios da Democracia, da igualdade, da no-discriminao, da paz
e da justia social. Um Mundo norteado pela universalidade, indivisibilidade, interdependncia e
inter-relao de todos os direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento.
Um mundo melhor para as crianas  aquele onde todas as crianas adquirem a melhor base
possvel para sua vida futura, tm acesso ao ensino bsico de qualidade, incluindo a educao
primria obrigatria e gratuita para todos.  aquele onde todas as crianas e adolescentes desfrutam
de vrias oportunidade para desenvolver a suas capacidades individuais num meio seguro e propcio.
Promoveremos, como parte das prioridades nacionais, o desenvolvimento fsico, psicolgico,
espiritual, social, emocional, cognitivo e cultural das crianas.
Compreendendo a necessidade de salvaguardar o desenvolvimento sustentado das crianas, o
subsdio para as crianas de menos de 10 anos de idade ser um direito das famlias mais
carenciadas. O Governo da UNITA proteger os direitos da criana. Incentivaremos a criao de
creches e de jardins infantis. Ser combatido o trabalho infantil, o trfico de menores, a pedofilia,
os tratamentos cruis ou degradantes impostos  criana, como linchamentos e acusaes de
feitiaria.
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32. Pluralismo de Expresso
O Governo da UNITA defender um Estado Democrtico fundado no respeito pelo pluralismo de
ideias, pelo associativismo poltico, cultural, social e tcnico-profissional, e pela plena e responsvel
liberdade de expresso e de informao. O Governo da UNITA no ser inimigo de ningum s
porque se pensa de maneira diferente dos membros do executivo. No h liberdade num Pas em
que no exista pluralismo de expresso.
Temos tudo para construir no nosso Pas o mais moderno e autntico sistema democrtico,
adaptando-o s nossas condies. Temos  nossa disposio um formidvel consenso internacional
sobre a essncia da Democracia, os requisitos bsicos que garantem a imparcialidade dos seus
procedimentos e as garantias essenciais que protegem a livre manifestao dos cidados atravs
do voto.
Ao nosso dispor, temos um considervel acervo de experincias de Democracias bem ou mal
sucedidas que serviro para apontar caminhos a seguir e ao mesmo tempo alertar para os rumos
a evitar. A Democracia  e ser sempre a causa do Povo. A expresso da liberdade e da igualdade
de cada cidado, o mais elevado estgio de convivncia poltica que os homens, ao longo da histria,
conceberam.
No nos podemos contentar com nada de menos!

33. Restruturao da Comunicao Social do Estado
O Governo da UNITA vai reorientar a actividade actual de propaganda monopartidria da Comunicao
Social do Estado para privilegiar a formao cvica, tica e moral da sociedade e para uma informao
plural, verdadeira e responsvel ao servio do Estado angolano.
Com a UNITA a governar Angola, a liberdade de imprensa ser consagrada na prtica. Os îrgos
de Comunicao Social (OCS) do Estado passaro,  semelhana das melhores prticas dos OCS
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europeus e mundiais, a emitir debates entre dirigentes dos diversos partidos polticos. Os debates,
onde se confrontaro ideias e ideais polticos bem divergentes, chegaro assim a todos os cidados
angolanos. No existe um Estado Livre e Democrtico sem uma Comunicao Social moderna,
eficaz e verdadeiramente livre. Apenas atravs da Imprensa, podem os cidados tomar conscincia
do que se passa no Pas e tomar escolhas conscientes todos os dias e, principalmente, nas eleies
para a escolha do Presidente e do Governo da Repblica.
 necessrio explicar a todos a realidade do nosso Pas. S assim cada um poder melhor contribuir
para o seu desenvolvimento. Se quer ter o direito  verdade sobre o que se passa em Angola, no
dia 31 de Agosto, vote na UNITA.
A Angola dos nossos sonhos, que queremos comemorar nos prximos trinta anos,  a Angola
da Democracia. A Angola em que vigora o respeito pelas leis e os direitos humanos. Em que existe
alternncia poltica e pacfica no poder. Em que os cidados no tm medo de expressar as suas
opinies e onde a imprensa  livre para fiscalizar o Governo.

34. Paz e Segurana para todos os cidados
Alcanada a paz militar, Angola precisa agora de assegurar a paz social para todos os seus filhos.
Este  o objectivo maior do governo da UNITA.
Esta paz social resultar tanto da paz poltica, como da justia econmica e social. A paz poltica
ser alcanada atravs do aprofundamento da democracia e do fim das fraudes eleitorais. A justia
econmica e social ser alcanada por via da implementao das medidas de poltica econmica
e social, delineadas neste Manifesto. Porque estas medidas  que vo reduzir o desemprego, travar
o aumento dos preos, garantir a segurana social e acabar com o sofrimento.
O Governo da UNITA vai garantir a todos os cidados paz e segurana. O Governo trabalhar para
que os angolanos se sintam seguros dentro e fora de casa. As autoridades competentes assumiro
a punio daqueles que atentarem contra a paz e a segurana.
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Com o Governo da UNITA, ningum ser perseguido devido s suas convices polticas, porque
a paz  uma condio social, que no se resume ao calar das armas, nem ao aperto de mo ou
abraos entre adversrios. A paz  obra da justia, do respeito mtuo, da tolerncia e da solidariedade.
Os cidados sero livres de se manifestar contra ou a favor daquilo que bem entenderem.
A trajectria em busca da paz, que vimos percorrendo nos ltimos 30 anos, evidenciou que a
democracia, a mais autntica que pudermos construir,  o regime poltico da paz.
Ao aprofundar a democracia, o Governo da UNITA aprofundar os alicerces da paz, fundada na
legitimidade incontestvel dos governos; porque  a democracia real, e no a democracia tutelada,
que confere legitimidade poltica aos governos. Ao reformar e praticar a justia econmica e social
o Governo da Mudana far florescer a paz, porque  a justia que promove a paz.
O novo Estado, vai promover a paz social, atravs da utilizao do dinheiro de todos para realizar
os direitos econmicos e sociais da criana, da juventude e de todos os cidados. Estes direitos
incluem o direito a ter uma casa com gua potvel, luz e saneamento; o direito  sade e
medicamentos, o direito  educao bsica gratuita; o direito ao emprego duradouro; o direito a
uma vida digna.
Esta  a paz da UNITA. Ser promovida e sustentada por uma economia social de mercado vibrante.
E ser garantida, no como uma ddiva, mas como um Òdireito humanoÓ de todos os angolanos.

35. Defesa Nacional e Ordem Pblica
Um dos requisitos fundamentais dos Estados modernos  ser capaz de defender e assegurar a sua
soberania pelas estratgias de defesa e segurana. Ser capaz de, no quadro nacional e internacional,
assegurar as funes mnimas de defesa e segurana  algo que o Governo da UNITA considera
fundamental.
O Governo da UNITA considera as Foras Armadas um instrumento de garantia do normal
funcionamento do Pas. As Foras Armadas (FA) so simultaneamente um orgulho nacional.
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Como tal, e para que os nossos cidados possam gozar efectivamente dos seus direitos de proteco,
o Governo da UNITA vai proporcionar s FAA melhores condies para desempenhar as suas funes.
Tal passar pela sua modernizao, adequao da legislao militar, criao e reabilitao das infraestruturas militares, reequipamento, formao adequada e principalmente, a dignificao social
dos militares e suas famlias.
O Governo trabalhar ainda no sentido de estabelecer um Servio Militar Obrigatrio de cerca de
18 meses e um quadro permanente de oficiais profissionais de carreira cujos familiares devero
beneficiar de uma assistncia social adequada.
O Governo trabalhar para que a Polcia Nacional sirva o seu papel de manuteno da Lei e Ordem
sem que tenha de desempenhar actos de violncia gratuita contra os cidados. Ser proporcionada
uma formao adequada que privilegie a preveno em detrimento da represso.

36. Uma soluo duradoira para Cabinda
O Governo da UNITA procurar alcanar, logo aps as eleies e por via do dilogo abrangente e
inclusivo com todos os representantes legitimados pelo povo cabindense, uma soluo polticoadministrativa que d respostas plausveis s aspiraes do Povo do enclave. Essa soluo ser
encontrada no quadro da reforma do Estado Angolano.
A UNITA assume o desejo de pacificao no enclave assim como a manuteno de uma paz e
desenvolvimento duradouros que beneficiem a populao de cabinda.

37. Dinamizao da cultura angolana
Os valores culturais tradicionais angolanos fazem parte da nossa identidade nacional e individual.
Um Pas com um patrimnio cultural to valioso tem o dever de preservar e respeitar a diversidade
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cultural. Ns angolanos, de origens distintas, partidos antagnicos, culturas e etnias diversas e
religies diferentes, temos muito mais em comum entre ns do que pensamos.
Temos, todos ns, que nos esforar para converter a diversidade cultural e tnica do nosso Pas
numa fonte de energias sinrgicas e positivas para o desenvolvimento de Angola. Essa diversidade
faz-nos mais ricos, mais complexos, amplia as nossas potencialidades e permite a aprendizagem
mtua.
Assim, o Governo da UNITA vai promover actividades que valorizem a cultura angolana. Faremos
os possveis para, por um lado, preservar os valores culturais tradicionais, como as lnguas,
tradies, hbitos e costumes que correm risco de desaparecimento. Enquanto, por outro lado,
iremos incentivar a expresso de novas formas culturais. Para tal, o Governo da UNITA criar
polticas de estmulo a todos os que se dedicam s actividades artsticas como a msica, pintura,
cinema e teatro. Ser ainda dada a mxima ateno  promoo de obras literrias angolanas.
A Democracia e o pleno Estado de Direito permitiro o nascimento de uma Angola na qual cada
uma das suas culturas ser valorizada e protegida com as garantias necessrias para preservar as
suas tradies. E, ao mesmo tempo, que cada cidado, independente da Nao em que vive, se
sinta e se reconhea plena e orgulhosamente como um Angolano.

38. Liberdade de culto e de religio
O Governo da UNITA vai reafirmar a laicidade do Estado em relao ao poder religioso. Vai tambm
respeitar o direito  liberdade de religio e de culto de todos os cidados. Ningum ser obrigado
a professar uma religio contra a sua vontade e autorizaremos a radiodifuso de emissoras
pertencentes s Igrejas, como  o caso da Rdio Eclsia.
O Governo no permitir de forma alguma que a religio seja um elemento de discriminao
entre os angolanos. A religio  um factor de enriquecimento cultural norteado pelo respeito pela
diversidade.
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39. Autoridades tradicionais
A independncia de Angola tem muitas datas e milhares de heris. Heris annimos, mas
verdadeiros heris. Esses heris so os homens do Povo que lutaram pela independncia e as
autoridades tradicionais que mobilizaram suas comunidades na resistncia ao colonizador.
Com a actual governao, o poder tradicional foi infelizmente invadido, subvertido e partidarizado.
Muitos sobas e reis foram arbitrariamente destitudos e substitudos por pessoas instrumentalizadas
por dirigentes partidrios. Isto representa um verdadeiro atentado aos nossos valores culturais e
histricos.
O Governo da UNITA vai defender um Estado que reconhea nas autoridades tradicionais
interlocutores vlidos e responsveis na vida poltica e social, dignificando o papel por elas
desenvolvido no seio das comunidades ao longo da nossa histria.
O Governo da UNITA respeitar as tradies de cada regio e, por isso, no ir interferir na escolha
de quem deve ou no ser Autoridade Tradicional. O governo da UNITA respeitar a linhagem do
Poder Tradicional.

40. A Terra, herana dos nossos avs
A terra deve ser vista como a herana dos nossos antepassados. O papel do Estado deve ser
apenas o de formalizar a posse da terra junto dos seus respectivos proprietrios. O Governo da
UNITA no vai aceitar deserdar os angolanos, para nas suas terras instalar outras pessoas.
O Governo da UNITA vai reformular a actual Lei da Terra e vai acabar com as injustias na distribuio
da posse da terra
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41. Dispora angolana
O termo ÒdisporaÓ  derivado do grego ÒdiaspeirÓ (ÒdispersoÓ) e pode ser definido como uma
comunidade de indivduos ligados por uma mesma cultura e por uma mesma origem, espalhada
pelo mundo e com conscincia dos valores especficos que partilham. A condio diasprica implica
a disseminao dos grupos e acompanha-se de uma desterritorializao do plano poltico, da cultura
e das redes de comrcio. A sua caracterstica fundamental  a manuteno de uma identidade
fundeada na cultura de origem, onde o mito do regresso est muitas vezes manifesto.
O Governo da UNITA vai considerar todos os angolanos espalhados pelo mundo, sem qualquer
discriminao, como sendo um dos grandes activos do Pas. O Estado progredir no sentido de
capacitar os servios consulares para a emisso de Bilhetes de Identidade, Passaportes e Cartes
de Eleitor.
Os membros das comunidades angolanas no exterior vo reaver a sua plena cidadania e vo poder,
finalmente, afirmar a sua identidade angolana. No exterior, os cidados nacionais passaro a sentir
orgulho de serem angolanos.
Os angolanos na dispora que se preparem para o momento em que sero chamados para ajudar
a construrem e desenvolver Angola!

42. Poltica Externa
A segunda metade do sculo XX ficou marcada pela transfigurao do sistema internacional. Com
o fim da Segunda Guerra Mundial, o paradigma das relaes internacionais caminhou para uma
concepo mais liberal e assente em valores como a autodeterminao, liberdade, cooperao e
institucionalizao.
A evoluo das economias de mercado gerou um quadro de interdependncia entre os vrios
Estados que progrediu no sentido de alargar as reas de cooperao internacional.
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O Governo da UNITA vai honrar os compromissos do Estado angolano assumidos no plano
internacional. Trabalharemos para a consolidao das relaes de amizade entre povos e naes
e da cooperao entre Estados e governos.
O quadro geopoltico e geoestratgico das relaes internacionais tem vindo a atribuir ao continente
africano cada vez mais relevncia. O Governo da UNITA vai consolidar a identidade africana de
Angola e incentivar a sua integrao regional como factor de paz, de estabilidade e de
desenvolvimento sustentado.
No plano internacional, o Governo da UNITA vai empenhar-se activamente nos esforos diplomticos
com vista  preveno e resoluo dos conflitos. A proliferao de Organizaes Internacionais
e a sua crescente importncia motiva a necessidade de olhar para as Organizaes Internacionais
como actores a ter em considerao na definio da nossa poltica externa.
O Governo da UNITA procurar, atravs das organizaes internacionais que Angola integra, levar
a cabo processos de cooperao que facilitem e estimulem o desenvolvimento da sociedade
Angolana e que permitam a sua afirmao e promoo para alm das nossas fronteiras. O knowhow de algumas Organizaes Internacionais especializadas, como por exemplo a Organizao
Mundial de Sade, a Organizao para a Educao, a Cincia e a Cultura e a Organizao das Naes
Unidas para a Alimentao e a Agricultura, contribuiro para uma Angola voltada para o progresso,
para o desenvolvimento sustentvel e para a prosperidade!

No dia 31 de Agosto de 2012,
Vote no Primeiro.

Angola em Primeiro Lugar!
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Vote no PRIMEIRO.
Vote na UNITA.

Angola em Primeiro Lugar!
1
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