INTRODUÇÃO
O ano 2022 será incontornavelmente marcado pela realização das eleições gerais,
em Agosto, conforme referência feita pelo Camarada Presidente João Lourenço, no
seu discurso proferido, em 2021, por ocasião da celebração do sexagésimo quinto
(65º) aniversário da fundação do MPLA e da realização do VIII Congresso Ordinário
do Partido:
‘‘Em Agosto do próximo ano, teremos eleições (…)
o MPLA deve trabalhar para garantir a vitória
retumbante nestas eleições (…)”.
Tal como ocorreu em 2012 e em 2017, as próximas eleições gerais decorrerão
a coberto do sistema eleitoral definido na Constituição da República de Angola
onde, num único acto de votação, serão escolhidos o Presidente da República, o
Vice-Presidente da República e os Deputados à Assembleia Nacional.
O MPLA vai trabalhar de forma abnegada e intensa para que todos os militantes,
simpatizantes e amigos que possui nas suas fileiras possam estar devida e
correctamente habilitados a votar e trazer o voto certo para o MPLA e o seu
candidato à Presidente da República, o maior número possível de eleitores que têm
no nosso Partido a garantia de um futuro melhor, de paz, segurança, estabilidade
e harmonia social.

Tal como referiu o Camarada Presidente João Lourenço, ‘’ vamos trabalhar
para vencer as próximas eleições, não apenas por vaidade, para
dizer vencemos. Portanto, o grande objectivo da vitória nas próximas
eleições (…) é servir-se do mandato do povo para continuar a resolver os
problemas do povo.’’
EIXOS ESTRATÉGICOS
A Agenda Política do MPLA para 2022 assenta nos seguintes 8 (oito) eixos
estratégicos:
I.

Intensificar a preparação do Partido para participar e vencer as Eleições
Gerais de 2022;

II.

Reafirmar a liderança do Camarada Presidente João Lourenço;

III.

Consolidar a paz, a unidade e a harmonização nacional, com vista a garantir
a estabilidade política no País;

IV.

Aprofundar e apoiar o relançamento do sector produtivo, a diversificação
da economia e a estabilização macroeconómica do País, com vista a
aumentar, no curto prazo, a oferta de emprego e a disponibilidade regular
e sustentada de bens e serviços;

V.

Continuar a promover a saúde e o bem-estar dos angolanos, com destaque
para o combate e controlo da expansão da Pandemia por coronavírus e da
malária;

VI.

Promover o aumento da empregabilidade juvenil, sobretudo da sua
capacitação profissional e académica;

VII.

Continuar a promover as acções de combate à corrupção, à impunidade,
à bajulação e ao nepotismo, e pugnar pelo resgate dos valores cívicos,
morais e de respeito pela diferença, com vista à moralização da sociedade;

VIII.

Continuar a promover a Reforma do Estado com ênfase para os processos
da modernização da administração pública e da descentralização e
desconcentração da Administração do Estado, da Administração da Justiça
e do Direito.
DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO

MPLA, UMA CERTEZA QUE SE RENOVA
O MPLA está a preparar-se convenientemente, quer no plano organizativo, quer
no plano mobilizativo, de modo a que a vitória convincente que espera alcançar
seja o corolário de um esforço conjunto e combinado de todos os seus Militantes,
Simpatizantes e Amigos, o que torna o MPLA, uma certeza que se renova, num
ambiente de paz, reconciliação e desenvolvimento.
Para o ano 2022, o MPLA considera como principais vectores da sua acção,
particularmente, a contínua implementação de projectos e programas de impacto
social para a promoção do acesso ao emprego e ao auto-emprego, com vista a
garantir a renda e a estabilidade social às famílias e aos jovens, a intensificação de
acções de apoio e dignificação dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria e
o reforço das parcerias com as igrejas legalmente reconhecidas pelo Estado e com
os principais segmentos da sociedade civil na promoção da cidadania e resgate dos
valores morais, cívicos e culturais.
O MPLA apresenta-se com uma forte crença na vitória, mas que ela só será possível
mediante uma eficiente, atempada e rigorosa preparação.
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Com vista à concretização dos referidos eixos estratégicos, são definidos
os domínios de intervenção seguintes:
1. Mobilizar, organizar e engajar os militantes, simpatizantes e
amigos do MPLA em torno das tarefas que assegurem uma vitória
convincente nas eleições gerais;
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2. Promover, através das estruturas competentes, a implementação, com
maior rigor, disciplina e objectividade, os projectos e programas que o
Executivo está a levar a cabo em todos os domínios, adequando-os às
constatações contidas no balanço efectuado na Moção de Estratégia do
Líder do Partido e às perspectivas das orientações programáticas que a
mesma aponta;
3. Intensificar as acções de moralização da sociedade angolana, não
apenas com medidas mais concretas no combate à corrupção, bajulação,
nepotismo e impunidade, mas sobretudo no resgate dos valores cívicos e
morais no seio das populações e, particularmente, dos servidores públicos;
4. Promover, defender e estimular o respeito pela diferença e assegurar
a protecção das liberdades e garantias fundamentais definidas na
Constituição da República de Angola;
5. Promover, no ano do centenário do nascimento do Dr. António Agostinho
Neto, um conjunto de actividades comemorativas de responsabilidade
própria e participar em outras de iniciativa do Estado ou da Sociedade
Civil, que visam enaltecer o legado político e patriótico daquele que foi
Presidente do MPLA e Primeiro Presidente da República de Angola.
EM PROL DE ANGOLA E DOS ANGOLANOS
O VIII Congresso Ordinário do MPLA realizado sob o lema: “Por Uma Angola Mais
Democrática, Desenvolvida e Inclusiva”, reafirmou a unidade e a coesão no seio do
Partido e reforçou a legitimidade política do Camarada João Lourenço, Presidente
do Partido garantindo, deste modo, a sua recondução à liderança do MPLA, bem
como aprovado a sua indicação como o Candidato do MPLA às Eleições Gerais de
2022.
O MPLA assume, com humildade, honra e dignidade, toda a sua trajectória política
e, por essa razão, se propõe a melhorar o que está bem e corrigir o que está mal
e se apresenta para estes novos desafios como o Partido melhor preparado, com
uma vasta experiência, quer de governação, quer de luta política, e com provas
dadas de maturidade, tolerância e fraternidade, sempre em prol de Angola e dos
Angolanos.
O MPLA é uma Certeza que se Renova. Uma certeza para mim, uma certeza para
ti, uma certeza para todos nós.
MPLA – MELHORAR O QUE ESTÁ BEM, CORRIGIR O QUE ESTÁ MAL
PAZ, TRABALHO E LIBERDADE
A LUTA CONTINUA
A VITÓRIA É CERTA
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