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6ª Sessão do CC do MPLA: Comunicado Final
Resumo: Documento lido (25) pelo secretário do BP para a Informação
Este documento final da reunião foi apresentado (25), à Comunicação
Social, no Complexo Turístico Futungo 2, em Luanda, pelo secretário do
Bureau Político para a Informação, camarada Rui Falcão Pinto de
Andrade, na foto.
“VI SESSÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ CENTRAL
COMUNICADO FINAL
Sob a presidência do Camarada JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS Presidente do MPLA, o Comité Central esteve reunido na sua VI Sessão
Ordinária, realizada no dia 25 de Janeiro de 2013, no Complexo
Turístico Futungo II, em Luanda, esta que foi a sua primeira reunião
após a vitória do Partido nas Eleições Gerais.
No início da Sessão, o Camarada Presidente JOSÉ EDUARDO DOS
SANTOS proferiu um importante discurso, no qual destacou, entre
outras questões, a preparação e conclusão do Plano Nacional de
Desenvolvimento para o período 2013-2017 e o Orçamento Geral do
Estado para o ano de 2013, cujo êxito e execução devem ser assegurados
com trabalho eficiente e útil, com disciplina e por aqueles que detêm
conhecimento, habilidade e a qualificação necessárias.
Orientou para a necessidade de adopção de uma política de quadros
actualizada, coerente, realista e eficaz, que estabeleça critérios
objectivos de formação, colocação, remuneração, avaliação de
desempenho e de ascensão por mérito próprio dos quadros, a nível do
país, quer seja para o exercício de cargos ou funções no Partido, no
Estado ou nas empresas públicas
Sublinhou, ainda, que, no exercício dos seus cargos, os dirigentes, chefes
e responsáveis devem tratar dos assuntos de forma objectiva, na base das
leis ou dos regulamentos do Partido (se se tratar de assuntos da sua vida

interna) e que as questões subjectivas e pessoais não devem ser
colocadas acima dos interesses gerais.
O Camarada Presidente considerou que, durante o processo eleitoral, a
imensa maioria dos militantes, amigos e simpatizantes do MPLA
cumpriu, com dedicação, espírito de sacrifício e zelo, as orientações do
nosso Partido e apelou para a necessidade de trabalharmos juntos e com
determinação no cumprimento das nossas promessas.
Considerou, ainda, que, apesar de algumas falhas detectadas, os
resultados eleitorais são justos e que o MPLA vai propor medidas que
permitam ultrapassar as insuficiências em futuros processos eleitorais.
O Camarada Presidente, no decurso da sua intervenção, reafirmou que o
MPLA é um Partido progressista e democrático. Trabalha para a
construção do Estado social e da sociedade de bem-estar social em
Angola. Promove e constrói a democracia política, económica, social e
cultural; defende e respeita as liberdades e garantias dos cidadãos e a
construção da economia de mercado, na base de uma economia mista.
Neste sentido, referiu que “devemos repor, com urgência, o nosso
sistema de formação militante e de educação política e ideológica dos
quadros do Partido, reajustando o programa curricular dos cursos que
eram ministrados na Escola do Partido”.
Na sua intervenção, preocupado com a retirada da carga política e
patriótica dos programas do Sistema Nacional de Ensino, a todos os
níveis, o Camarada Presidente considerou ser importante conceber e
introduzir um novo modelo de formação política e patriótica no nosso
sistema de ensino, para que os alunos e estudantes conheçam as
tradições e a história do nosso país e os princípios e valores políticos,
morais, cívicos, éticos e culturais em que assenta a sociedade angolana.
Tendo em conta o alcance, importância e as orientações contidas no
discurso do Camarada Presidente JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, o
Comité Central adoptou-o como documento de estudo e de trabalho,
para todos os militantes do Partido.
O Comité Central, após exaustiva apreciação dos assuntos agendados,
aprovou, com recomendações e emendas, o Relatório de Actividades de
2012 e o Balanço de Execução Orçamental do mesmo período, bem

como o Plano Geral de Actividades do Partido para o ano de 2013 e o
respectivo Orçamento.
O Comité Central aprovou, igualmente, o Relatório de Actividades da
sua Comissão de Disciplina e Auditoria, referente a 2012.
O Comité Central congratulou-se com o Plano Nacional de Formação de
Quadros, para o período 2013-2020 e encorajou o Executivo a
multiplicar esforços com vista a sua implementação, augurando que o
referido plano se constitua num instrumento de intervenção
indispensável ao desenvolvimento sustentável do país.
O Comité Central fez uma análise preliminar sobre a Implementação da
Estratégia Eleitoral do Partido nas Eleições Gerais de 2012, tendo
considerado positivo o resultado obtido pelo MPLA.
Contudo, recomendou que o Bureau Político proceda a uma análise mais
profunda dos resultados eleitorais e dos factores de natureza jurídicolegal, organizativa ou sociológica que influenciaram os referidos
resultados.
O Comité Central manifestou o seu profundo agradecimento aos
militantes, amigos e simpatizantes do MPLA, da OMA e da JMPLA,
assim como ao povo angolano, pela confiança depositada no Partido e
no seu Cabeça-de-Lista, o Camarada Presidente JOSÉ EDUARDO
DOS SANTOS, o que permitiu a vitória com maioria qualificada de
71,84% dos votos válidos.
O Comité Central reiterou a sua incondicional confiança no Executivo
resultante das Eleições Gerais, incentivando-o a continuar a envidar
esforços, com vista à melhoria da qualidade de vida das populações.
O Comité Central apreciou o Plano de Acção do sector de Energia e
Águas, para o período 2013-2017, tendo recomendado que se continue a
trabalhar para o melhoramento do fornecimento de energia e água a
nível nacional, pugnando para o cumprimento dos prazos e metas
previstas no mesmo.
O Comité Central aprovou a Resolução que estabelece o alargamento da
composição do Comité Provincial de Luanda, para 133 membros,
permitindo a integração, no mesmo, de 18 membros propostos pelas
Conferências Municipais de Icolo e Bengo e Quiçama, como resultado
da nova divisão político-administrativa de Luanda e do Bengo.

O Comité Central congratulou-se com a proposta de Orçamento Geral
do Estado (OGE) para o ano de 2013, cujo destaque recai para o
aumento significativo do montante destinado ao sector social,
especialmente para a educação e a saúde, ao constatar que há uma
alocação de recursos em linha com as metas do programa de governação
do Partido, no sentido de “Angola crescer mais e distribuir melhor”.
O Comité Central foi informado sobre a eleição do camarada António
Paulo Kassoma, para o cargo de Secretário do Bureau Político para a
Política de Quadros.
O Comité Central, ao analisar a situação prevalecente em África,
manifestou a sua preocupação com o surgimento e o reacender de
conflitos em alguns países, particularmente na República do Malí, na
República Democrática do Congo e na República Centro-Africana,
tendo renovado a sua plena confiança à União Africana e às instituições
regionais, para encontrarem soluções negociadas que ponham fim ao
sofrimento, à destruição e à morte e promova a consolidação da
democracia naqueles países.
Por ocasião da comemoração dos 437 anos da fundação da cidade de
Luanda, o Comité Central, em nome de todos os militantes,
simpatizantes e amigos do MPLA, saúda todos os seus munícipes.
Aproximando-se a celebração de mais um aniversário do início da luta
armada, o Comité Central rendeu profunda homenagem a todos os
integrantes da gesta heróica do 4 de Fevereiro, cujos exemplos de
patriotismo e bravura devem ser seguidos pelas novas gerações.
O Comité Central manifestou o seu total apoio e confiança à Selecção
Nacional de Futebol “Palancas Negras”, augurando que os nossos atletas
representem condignamente o povo angolano na maior tribuna
continental da modalidade, que decorre na África do Sul.
O Comité Central rendeu sentida homenagem ao Camarada JOÃO
TAMUTI, membro do Comité Central e Segundo Secretário do Comité
Provincial do Partido do Cunene, pelo seu falecimento e reiterou à
família os seus sentimentos de pesar.
PAZ, TRABALHO E LIBERDADE
Luanda, 25 de Janeiro de 2013
O COMITÉ CENTRAL”.

