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Desígnio 1

DEMOCRACIA, MODERNIDADE E TRANSPARÊNCIA

Neste desígnio, o Manifesto Eleitoral do MPLA tem como objectivo definir as bases e acções para
que se possa alcançar uma maior transparência na gestão da coisa pública, aumentar a participação dos cidadãos que, mais conscientes dos seus deveres e direitos, estarão mais activos na
exigência de boas práticas. Para além disso, através de um sistema mais eficaz e eficiente, com
este desígnio pretende assegurar que a máquina governativa seja mais moderna e com meios
sustentáveis para possibilitar uma maior descentralização de poderes e reduzir as assimetrias
regionais em Angola.

POLÍTICA ESTRATÉGICA 1

CONSOLIDAR A PAZ E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO,
PROSSEGUIR A REFORMA DO ESTADO, DA JUSTIÇA, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO E DA SOCIEDADE CIVIL
01. Para o MPLA, a ambição é fazer de Angola uma referência de País de paz, moderno e democrático
em África, capaz de planear e implementar políticas públicas bem-sucedidas, gerir recursos
limitados com eficiência e transparência, combater a corrupção e a impunidade, prestar serviços
de elevada qualidade a todos os cidadãos e que estes tenham acesso aos organismos públicos
do Estado e aos tribunais, bem como à informação plural, isenta e diversificada, com base nos
seguintes domínios:
1.1.1. Domínio da Consolidação do Estado Democrático e de Direito e da Reforma do Estado

02. Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i. Trabalhar para melhorar a posição de Angola, entre os melhores países de África, em termos
de padrões de Estado Democrático de Direito e da luta contra a corrupção;
ii. Intensificar a consolidação do quadro legal autárquico para a sua responsável institucionalização
e consequente realização das eleições autárquicas, mobilizando recursos, administrativos, materiais
e financeiros
iii. Estimular a participação dos cidadãos nas políticas públicas reforçando a transparência e o
escrutínio, e um maior envolvimento dos angolanos nos processos de tomada de decisão;
iv. Reorganizar as instituições públicas, melhorar a governação e a regulamentação nos organismos
da administração directa e indirecta, independentee autónoma;
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v. Reforçar os mecanismos, os recursos e as alterações culturais necessárias para prevenir e controlar
a corrupção e fortalecer a imagem e o posicionamento de Angola e do Estado angolano no mundo;

vi. Fortalecer a sociedade Civil e as suas organizações (associações empresariais e profissionais,
associações e movimentos de defesa de interesse específicos), através do acesso à informação, à
participação na formulação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas públicas.

1.1.2. Domínio da Justiça

03. Neste domínio, MPLA propõe-se:
i.

Dinamizar as acções de registo civil, em particular à nascença;

ii.

Prevenir e reduzir os níveis de criminalidade e de corrupção;

iii.

Aprovar e implementar legislação que facilite o ambiente de negócios, em especial a

titularização da propriedade sobre o usufruto da terra e dos bens imóveis para facilitar o acesso ao
crédito;
iv.

Salvaguardar os Direitos Humanos, reduzindo a taxa de pré-detenção através do aumento

da eficiência do sistema de justiça, da adopção de medidas que protejam os direitos dos arguidos
e que promovam a reintegração de reclusos na sociedade; e
v.

Aumentar significativamente a eficiência e a celeridade dos tribunais, reduzindo a

demora no tratamento de processos judiciais.
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1.1.3. Prevenir e Combater a criminalidade económica e financeira e a corrupção

A visão do MPLA para 2022-2027 é a de que a corrupção é uma das questões mais corrosivas
do nosso tempo, destrói recursos públicos, amplia as desigualdades económicas e sociais, reduz
a confiança nas instituições e é um grande obstáculo à democracia e ao Estado Democrático de
Direito. Para isso, o MPLA propõe-se:

i.

Promover um sistema que previna a criminalidade económica e financeira e a corrupção,

pelo conhecimento e pela educação formal e a formação na Administração Pública; pela transparência
e clareza nos procedimentos legislativos e administrativos e pela simplificação e redução de barreiras
regulatórias, pela facilitação do acesso dos cidadãos a serviços públicos, e que contribua para
melhorar a gestão pública e activar os mecanismos de controlo; e
ii.

Promover o aprofundamento do quadro jurídico da responsabilização tanto de natureza

penal como de natureza civil e reintegrativa de modo a desencorajar, perseguir e punir os actos de
corrupção.

1.1.4. Domínio da Comunicação Social e da Liberdade de Expressão

05.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Desenvolver a infraestrutura, melhorando a nossa capacidade de transmissão de rádio

e televisão através da reabilitação e expansão da infraestrutura, alargando a cobertura para a nossa
população;
ii.

Instituir a figura de Provedor da Comunicação Social;

iii.

Reforçar o papel da Entidade Reguladora da Comunicação Social; e

iv.

Garantir o aumento de mais espaços de debate que propiciem a participação directa

dos cidadãos no confronto de ideias e contraditório das diversas correntes de opinião, garantindo
o princípio da pluralidade, da isenção, da interacção e promovendo a cidadania e responsabilidade
social inerentes à nobre missão de prestação de serviço público de informação.
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1.1.5. Domínio da Sociedade Civil

06.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

I. Continuar a fomentar o diálogo aberto e construtivo, conducente à consolidação da paz e ao
contínuo aprofundamento da democracia;
II. Melhorar os mecanismos institucionais/estatais que privilegiem um maior engajamento da
sociedade civil em sede da elaboração do orçamento participativo e outros ambientes de auscultação
e concertação social;
III. Estudar novas modalidades de apoio que estimulem a participação activa das organizações da
sociedade civil, na promoção do desenvolvimento comunitário e social;
IV. Aumentar as oportunidades de acesso à informação para os cidadãos de modo a facilitar cada
vez mais o seu engajamento nos debates e diálogos em torno das grandes questões nacionais e
sobretudo relacionadas ao desenvolvimento do País.

POLÍTICA ESTRATÉGICA 2

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO E
HARMONIOSO DO TERRITÓRIO

07.

O MPLA ambiciona consolidar o processo de desconcentração administrativa, a municipalização

da actuação administrativa, consolidar as bases para a conclusão do processo de descentralização
da administração e a institucionalização das Autarquias Locais, bem como aumentar o número
de agregados familiares que dispõem de habitação acessível e digna e com acesso a serviços
básicos, tanto em áreas urbanas, como rurais. Para o efeito, actuará nos domínios seguintes:

1.2.1 Domínio da Administração Pública

08.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
iii.

Implementar a gestão de desem-

penho orientada para resultados, promovendo
Implementar um novo sistema a excelência e a qualidade do serviço através da
de carreiras e avaliações de desempenho na monitorização permanente dos objectivos;
vi.
Reavaliar o processo de reforma dos
Administração Pública visando o desenvolvimento
i.

pessoal e profissional dos funcionários públicos; Institutos Públicos, com foco na melhoria das
despesas públicas; e
ii.
Definir um novo modelo de regime
v.
Criar um regime de controlo e resremuneratório da Administração Pública;
ponsabilização administrativa do serviço público.
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1.2.2 Domínio da desconcentração e descentralização da Administração Pública descentralização

09.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Implementar as Autarquias Locais

com as melhores práticas internacionais;
ii.

1.2.3 Domínio do Ordenamento do Território,
do Urbanismo e Habitação

Implementar uma nova Divisão

Político-Administrativa, privilegiando uma 10.
melhor organização das Províncias e dos

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

Municípios, criando condições para, uma

i.
Promover processos para a definição de
melhor aproximação dos cidadãos aos centros políticas de ordenamento do território e do urbanismo,
de decisão política e estimular a fixação das de gestão fundiária e de habitação, bem como a
populações em determinadas partes do elaboração de instrumentos de planeamento e gestão
território nacional;
do território;
iii.

Trabalhar na busca de um modelo

ii.
Dar prioridade aos instrumentos de
de gestão territorial, capaz de salvaguardar uma ordenamento do território e do urbanismo de execução
maior autonomia administrativa e económica imediata, tais como esquemas de ocupação do solo e
para a Província de Cabinda;
iv.

planos de loteamento, assim como os planos parciais,

Dar continuidade ao processo especiais e sectoriais;

de formação dos quadros das administrações
locais;

iii.

Melhorar os sistemas de gestão fundiária,

garantindo a segurança jurídica de posse de terra e

Criar um sistema de avaliação incentivando o investimento imobiliário público e
de resultados e de avaliação do desempenho privado, conduzindo a um mercado imobiliário mais
v.

dos serviços públicos, com meios de avaliação eficiente;
interna e externa;

iv.

Promover e concluir os projectos

g o v e r n o habitacionais em curso, incluindo as centralidades
electrónico, a digitalização e a simplificação e urbanizações, bem como a construção de habitação
acessível às famílias vulneráveis;
dos procedimentos administrativos;
vi.

Impulsionar

o

vii.

Elaborar e implementar a

v.

Realizar a promoção da habitação social,

estratégia da toponímia das avenidas, ruas, incentivando a auto-construção assistida com um
travessas, largos e praças das sedes municipais; método mais eficaz para a solução dos problemas da
habitação do País e privilegiando a utilização massiva

e
viii.

Implementar um novo modelo

de participação do cidadão na governação.
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dos materiais de construção locais;

vi.

Promover projectos de transformação dos musseques, adoptando processos eficazes

de planeamento e desenvolvimento urbano sustentáveis, resilientes e ambientalmente adequados;
vii.

Melhorar as condições de habitação nas áreas rurais, promovendo a construção de

aldeias e assentamentos rurais mais funcionais, dotados de infra-estruturas básicas, equipamentos
sociais e económicos, como forma de fomento ao desenvolvimento rural;
viii.

Desenvolver acções de controlo de aproveitamento útil e efectivo dos terrenos concedidos;

ix.

Melhorar o sistema de informação territorial, cadastral e predial, estabelecendo uma

e
plataforma digital e de valorização correcta do património imobiliário, a fim de garantir o direito de
posse e de transmissão do imóvel, reduzindo a informalidade no mercado imobiliário e possibilitar
o acesso seguro ao crédito bancário.

Desígnio 2

DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES
Neste desígnio, o Manifesto Eleitoral do MPLA tem como objectivo espelhar as bases e acções para
que se possa alcançar uma maior transparência na gestão da coisa pública, aumentar a participação
dos cidadãos que, mais conscientes dos seus deveres e direitos, estarão mais activos na exigência
de boas práticas. Para além disso, através de um sistema mais eficaz e eficiente, com este desígnio
pretende assegurar que a máquina governativa seja mais moderna e com meios sustentáveis para
possibilitar uma maior descentralização de poderes e reduzir as assimetrias regionais em Angola.

POLÍTICA ESTRATÉGICA 3

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO,
AMPLIANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, AO CONHECIMENTO E HABILIDADES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS, PROMOVER A CULTURA E O DESPORTO E ESTIMULAR O EMPREENDEDORISMO E A INOVAÇÃO
11.

A visão do MPLA, para o período 2022-2027, é a de melhorar o Índice de Desenvolvimento

Humano (IDH) o que, por sua vez, impulsionará o aumento da produtividade, o crescimento económico
e a prosperidade da Nação, bem como melhorar a qualidade de vida dos angolanos, registando-se uma
redução de mortes prematuras e de doenças evitáveis. Para o efeito actuará nos seguintes domínios:
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2.3.1. Domínio da Educação

12.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.
Criar condições para fazer face
à projecção da explosão populacional
(dividendo demográfico), que verá duplicar o
número de estudantes no sistema
escolar nas próximas décadas;
ii.
Promover a expansão do acesso
e de oportunidades de sucesso em todos os
níveis de ensino, criar uma rede de atendimento de educação pré-escolar, aumentar a
cobertura de rede escolar obrigatória (até à
9.ª classe), modernizar as escolas existentes e
priorizar a conclusão das escolas inacabadas;
iii.
Reduzir a taxa de analfabetismo
em todas as idades, e declarar zonas livres de
analfabetismo;
iv.
Intensificar a educação digital e
expandir a literacia digital, incorporando nos
respectivos currículos conteúdos digitais,
sobretudo nos níveis de ensino primário e
secundário;
v.
Dar continuidade ao Projecto Escolas de Referência, no sentido de o converter
num processo de promoção da qualidade e
do profissionalismo, a nível da educação para
todos;

vii.
Prosseguir com o processo de
valorização dos profissionais de educação,
apostando na melhoria das condições laborais, salariais e sociais;
viii.
Proporcionar melhor formação
inicial e contínua aos professores, capacitar
recursos humanos técnicos e de alto nível,
aumentando o número de professores especializados no ensino primário e secundário;

ix.
Priorizar o Ensino STEM (Ciência, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas)
e transformar o ensino técnico profissional,
assegurando um currículo mediante o qual
se articule a formação técnica, tecnológica
e a necessidade de mão-de-obra qualificada
vi.
Proporcionar melhor formação para atender os desafios de desenvolvimento;
inicial e contínua aos professores, capacitar
x.
Implementar um sistema de
recursos humanos técnicos e de alto nível,
avaliação regular de desempenho dos proaumentando o número de professores espefessores, através do reforço da actividade de
cializados no ensino primário e secundário;
supervisão pedagógica.
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2.3.2.

13.

Domínio da Saúde

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

v. Expandir a rede de Unidades Sanitárias
do Serviço Nacional de Saúde de forma
ajustada, tendo em conta a população e
território a cobrir, com especial atenção
para a rede de atenção primária de saúde,
incluindo a telemedicina;

i. Trabalhar para posicionar Angola
entre os países da região de África
subsaariana com os melhores índices de saúde, sobretudo no quadro
do combate às principais endemias,
com particular realce para a malária;
ii. Reduzir a taxa de mortalidade materna e infantil institucional ligada à
gravidez, parto e pós-parto;
iii. Reduzir a incidência da Tuberculose, VIH/SIDA, da Malária e da Tripanossomíase pela abordagem das
determinantes de saúde, em estreita
articulação com os governos locais;
iv. Prevenir, diagnosticar e tratar com
vista a reduzir doenças crónicas não
transmissíveis;
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vi. Aumentar significativamente os níveis
de especialização do pessoal de saúde,
incluindo médicos, enfermeiros, técnicos
de diagnóstico, administrativos e pessoal
de apoio hospitalar;
vii. Reforçar o Sistema Nacional de Saúde,
adoptando os instrumentos normativos e
legislativos e o sistema de informação em
Saúde, incluindo a vigilância sanitária e de
investigação, bem como o modelo de governação do Sector;
viii. Prosseguir com o processo de valorização dos profissionais de saúde, visando
a melhoria das condições laborais salariais
e sociais;
ix. Melhorar a cadeia de abastecimento e
logística dos medicamentos e adoptar uma
política de subvenção de medicamentos
para as doenças que mais afectam a população.
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2.3.3.

Domínio do Ensino Superior

14. Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.
Trabalhar para posicionar pelo menos
duas instituições do ensino superior do País entre
as 200 melhores em África;
ii.
Reforçar o quadro institucional do Subsistema do Ensino Superior;
iii.
Potenciar o ensino superior, no sentido
de se posicionar como um dos suportes da transformação digital;
iv.
Dotar algumas Universidades Públicas
de recursos e de autonomia necessários para oferecerem cursos em domínios STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), com reconhecimento internacional, aumentando assim o número
de cursos superiores nestas áreas, tais como das
Ciências Médicas, Agrárias e das Artes;
v.
Fomentar a dinamização, organização
e desenvolvimento do desporto universitário, como
mecanismo de desenvolvimento do convívio salutar
entre estudantes angolanos e entre estes e estudantes do continente e do mundo;
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vi.
Aumentar o número e a qualidade
dos recursos humanos nas Instituições de Ensino Superior, qualificando o seu corpo docente
ao nível de doutoramento e pós-doutoramento,
através do alargamento de parcerias com universidades estrangeiras de referência internacional;
vii.
Definir um novo modelo de financiamento do sector do ensino superior e
aumentar as alternativas de cobertura para os
estudantes de menor rendimento;
viii.
Prosseguir com o processo de
valorização dos docentes do ensino superior,
aprimorando medidas de política que visem a
melhoria das condições laborais, salariais e sociais;
ix.
Concluir os projectos de campos
universitários em curso no País; criando condições para desenvolver e expandir a investigação
científica e de desenvolvimento, com laboratórios devidamente equipados e bibliotecas devidamente apetrechadas;
x.
Privilegiar a formação de quadros
ao nível interno, adoptando o critério de bolsas
de estudo internas para os alunos com aproveitamento escolar.
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2.3.4.

Domínio da Ciência, Tecnologia e Inovação

15.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Melhorar a posição de Angola no continente africano em matéria de ciência, tecnologia

e inovação;
ii.

Potenciar a cooperação sul-sul para a realização conjunta de projectos de investigação

científica;
iii.

Aumentar a cooperação científica entre Instituições de Ensino Superior e acelerar a

capacitação de investigadores científicos, desenvolvendo contratos-programa plurianuais com
financiamentos por objectivos, estabelecendo parcerias com universidades estrangeiras, identificando,
para o efeito, universidades âncora;
iv.

Aumentar o número de recursos humanos dedicados à ciência, à inovação e ao

empreendedorismo, priorizando os sectores da agricultura, pecuária e indústria transformadora;
v.

Aumentar o financiamento à ciência, para melhorar, de forma competitiva, a produtividade

científica em Angola, com vista a acelerar a investigação e o desenvolvimento (I&D).

		2.3.5. Domínio do Emprego, Empreendedorismo e Formação Profissional

16.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Reduzir, no mínimo, para 25% a taxa de desemprego, contra a actual de cerca de 30%;

ii.

Levar a cabo um ambicioso programa de estágios profissionais para facilitar a inserção

dos jovens no mercado de trabalho;
iii.

Criar e dinamizar uma plataforma de gestão dos serviços de emprego que proceda à

sistematização e controlo dos pedidos, ofertas e colocação de emprego e/ou de estágios profissionais;
iv.

Desenvolver programas de formação modular para trabalhadores como forma de estímulo

à elevação dos seus índices de competência e aumento da competitividade das empresas;
v.

Ampliar a implementação de programas formativos, em particular no domínio da

igualdade, equidade do género e empoderamento da mulher;
vi.
em Angola.
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Dinamizar a atribuição da carteira profissional, como reconhecimento das profissões
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2.3.6. No domínio do Desporto

17.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.
Elaborar a Carta Desportiva Nacional
como documento estratégico fundamental para o planeamento e desenvolvimento desportivo sustentado;
ii.
Desenvolver a indústria do desporto,
com destaque para a indústria de material de equipamento desportivo e reforçar a inclusão dos desportistas com necessidades especiais;
iii.
Promover o desenvolvimento da educação física e realizar regularmente o Campeonato
Nacional do Desporto Escolar;
iv.
Criar um modelo sustentável de gestão
dos equipamentos desportivos públicos, que minimize
a necessidade de recursos financeiros públicos;
v.
Prestar uma atenção especial ao desporto para-olímpico;
vi.
Incentivar a prática desportiva, melhorando e desenvolvendo as necessárias condições
físicas, materiais e humanas; e
vii.
Promover a descoberta e apoio a novos
talentos.
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2.3.7. No domínio da Cultura

18.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.
Desenvolver a economia criativa, estimulando as cadeias de valor, directas e indirectas, do sector e desenvolvendo a
cultura popular, urbana e rural como activo social e económico;
ii.
Promover o acesso à cultura, apoiando a criação de
um mercado interno para produtos culturais, articulando a política
cultural com os meios de comunicação social, com o ensino e com
o desenvolvimento do País e apoiando a diversidade étnico-cultural
e a unidade nacional;
iii.
Promover o envolvimento das organizações na definição de estratégias;
iv.
Elevar um bem imaterial (músicas, rituais, festas, danças, culinárias e lendas) a património mundial da humanidade;
v.
Trabalhar no sentido de incorporar mais locais na lista
do património mundial da Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura (UNESCO);
vi.
Criar uma rede de infra-estruturas culturais, mediante
construção e/ou reabilitação Casas e/ou Centros Culturais, Museus,
Casas de Cinema, escolas de Artes, Bibliotecas e Arquivos Provinciais e Municipais, Ombalas, Monumentos Históricos, Memoriais e
outras;
vii.
Assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais de protecção, preservação e reconhecimento do património
cultural angolano, no plano nacional e internacional;
viii.
Continuar a promover e a incentivar o ensino das línguas nacionais como meio de comunicação e factor de preservação
e perpetuidade da cultura angolana;
ix.
Continuar a dignificar as Autoridades Tradicionais;
x.
Continuar a cooperação e parceria com as confissões
religiosas reconhecidas pelo Estado, e outras instituições religiosas
na formação da cidadania e dos valores cívicos, morais e culturais;
e
xi.
Promover a descoberta e apoio do talento de pessoas
com necessidades especiais.
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POLÍTICA ESTRATÉGICA 4

REDUZIR AS DESIGUALDADES SOCIAIS, ERRADICANDO A FOME
E A POBREZA EXTREMA, PROMOVENDO A IGUALDADE DO GÉNERO E SOLUCIONANDO OS DESAFIOS MULTIDIMENSIONAIS
E TRANSVERSAIS À ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAS
POPULAÇÕES
19.

O MPLA considera fundamental a implementação em Angola de um sistema de protecção social sustentável,

com um suporte credível e confiável, para a protecção dos cidadãos que dele necessitem, resgatando pessoas do
ciclo da pobreza extrema e reduzindo os níveis de desigualdade. Por outro lado, a criação de todas as condições
para que as raparigas e as mulheres tenham as mesmas oportunidades no acesso à educação, à formação técnico
profissional, aos cuidados de saúde, ao trabalho formal e remunerado, ao progresso na carreira, à participação
política e aos cargos de liderança, fundamentais para criar uma sociedade de igualdade de oportunidades.

2.4.1. Domínio da Protecção Social

20.

i.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

Estudar a possibilidade de aglutinação, iii.

Assegurar a protecção e promoção dos di-

numa única entidade, a responsabilidade de reitos dos grupos vulneráveis (crianças, pessoas
execução e controlo dos três níveis de protec- com deficiência e idosos);
ção social, evitando a dispersão de recursos e
promovendo o uso racional dos mesmos;
ii.

Reforçar os mecanismos de protecção so-

cial, através da integração dos sistemas de informação e do Registo Social Único;
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iv.

Assegurar a realização do diagnóstico de

vulnerabilidade e reorientar a assistência social
para quebrar os ciclos de pobreza e definir os
serviços básicos que o Estado deve prestar;
v.

Fortalecer a capacidade de coordenação e

resposta do sistema de protecção e desenvolvimento integral da criança ao nível dos municípios,
promovendo, inclusive, acções que garantam a
sua segurança alimentar e nutricional;
vi.

Reduzir, ao máximo, a taxa da população

que vive abaixo do limiar de pobreza;
vii.

Aumentar substancialmente o número de

agregados familiares beneficiados com transferências monetárias directas e de inclusão produtiva, nomeadamente através do programa Kwenda;
viii.

Apoiar a reintegração dos ex-militares em

actividades geradoras de rendimento;
ix.

Aumentar significativamente a população

empregada coberta pelo sistema de Protecção
Social Obrigatória (PSO);
x.

Promover o engajamento das igrejas,

ONGs e outras organizações da sociedade civil
no voluntariado das acções de apoio às pessoas
vulneráveis.
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2.4.2. Domínio da Igualdade do Género
21.

Neste domínio, MPLA propõe-se:

i. Trabalhar para posicionar Angola entre os melhores países em Africa, em matéria de
igualdade do género;
ii. Criar as condições necessárias para reduzir o absentismo feminino e ajudar as jovens mulheres a
completarem a escolaridade;
iii. Continuar a dar resposta à sub-representação das mulheres angolanas, na participação política,
como um critério essencial da construção democrática do nosso país e reforçar as condições
necessárias para um maior envolvimento e representação feminina em todos os níveis e áreas do
poder político, administrativo, empresarial e profissional, tendo como principais critérios o mérito
e a competência;
iv. Combater com total determinação a violência baseada no género, bem como todas as formas
de violência praticadas contra a criança, as adolescentes, a pessoa idosa e as mulheres e garantir a
aprovação e a aplicação de um quadro legal que penalize fortemente a violência baseada no género
e garanta a protecção e o apoio à recuperação das vítimas;
v. Promover o acesso das mulheres ao emprego formal e qualificado e aumentar o empoderamento
económico das mulheres no meio rural e na zona urbana;
vi. Implementar a paridade do género ao nível da Administração Central, Administração Local e nos
Órgãos de Soberania;
vii. Desenvolver um trabalho educativo da sociedade para a prevenção da violência e os abusos
contra a mulher, no lar e nos serviços públicos.
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2.4.3.Domínio da Família

22.

Neste domínio, o MPLA propõe-se
i.

Reforçar a intervenção da família na

2.4.4.

23.

No domínio da Criança

Neste domínio, o MPLA propõe-se
I. Rever a Lei 25/12 sobre o Desenvolvi-

economia e nas comunidades, valorizando as com-

mento Integral da Criança para adequação ao

petências familiares e a sua função de integração,

novo contexto socio-económico, de forma a

coesão e estabilidade sociais;

reforçar a efectivação dos direitos da Criança,

ii.

Desenvolver projectos e acções de

educação e reforço das competências familiares;
iii.

Trabalhar para assegurar a implemen-

em conformidade com o estabelecido nos 11
Compromissos com a Criança, e responsabilidade dos demais agentes na sua protecção

tação de políticas e programas integrados, visando

e desenvolvimento;

a protecção e a assistência à família, em particular

II. Dinamizar acções a favor da criança no do-

às famílias mais vulneráveis;

mínio da comunicação social, cultural e do

iv.

Actualizar, difundir e implementar o

Código de família; e

desporto, desenvolvendo as suas habilidades
e capacidades psíquicas, intelectuais e mo-

Trabalhar com as organizações da

toras; III. Fortalecer a capacidade de coorde-

sociedade civil no resgate dos valores morais e

nação e resposta do sistema de protecção e

cívicos, junto das famílias.

desenvolvimento integral da criança;

v.

IV. Promover acções que garantam o aumento da segurança alimentar e nutricional da
família, considerando, em particular, o desenvolvimento integral da criança;
V. Reforçar os mecanismos de prevenção e
combate à violência contra a criança, em particular a que sofre de maus tratos, negligência,
exploração e abuso sexual, tráfico entre outras, dando particular atenção, aos sistemas
de monitorização; e
VI. Construir centros de internamento e de
reeducação de crianças em conflito com a
lei, com a garantia do competente apoio psicossocial.
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2.4.5. No domínio da Juventude
.
24.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Desenvolver uma força de trabalho

competitiva, capaz de responder às necessidades
do mercado e que forneça ao País as capacidades
e os recursos necessários para alcançar as metas
de progresso económico e social ambicionadas;
ii.

viii.

Apoiar as iniciativas das associa-

ções juvenis especializadas e de voluntariado;
ix.

Aumentar de modo significativo as

infraestruturas básicas para a juventude (Casas
e Centros Comunitários da Juventude e Centros
Integrados de Apoio à Juventude); e
x.

Apoiar os jovens no acesso ao cré-

dito bonificado, com vista ao reforço da classe
empresarial jovem.

Melhorar a qualidade de vida dos

jovens, mediante a promoção do seu bem-estar,
proporcionando-lhes acesso aos serviços essenciais e ajudando-os a enfrentar os desafios sociais;
iii.

Expandir a educação para os jovens,

incentivando as gerações futuras a obter qualificações profissionais, construir carreira e alcançar
independência e liberdade financeira;
iv.

Promover a integração económica dos

jovens, criando oportunidades e emprego, fomentando o empreendedorismo, com prioridade para a
agricultura, a pecuária e a indústria transformadora,
e reduzindo o número de jovens que não estudam,
não trabalham e nem estão em formação;
v.

Desenvolver programas e projectos

que contribuam para a educação para a cidadania
consciente e responsável;
vi.

Incentivar a criação de cooperativas de

jovens empreendedores, para resolver problemas
sociais que os afectam, particularmente os ligados
à habitação e ao aumento do rendimento;
vii.

Fomentar a criação de start-ups juve-

nis e micro incubadoras de negócios em funcionamento, bem como o surgimento de novas cooperativas rurais juvenis, no ramo do agronegócio;
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2.4.6. Idoso
25.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Promover uma política abrangente e realista de protecção social dos idosos, tendo em

conta a sua vulnerabilidade e a consideração que estes devem merecer pela sociedade;
ii.

Estimular a construção e apetrechamento de lares para a terceira idade, enquadran-

do-os em actividade sociais úteis e valorativas no plano cívico e social;
iii.

Assegurar a implementação de programas que estimulem a protecção das famílias,

sobretudo das que não tenham apoio ou suporte noutros escalões etários e cuja idade reclame uma
atenção especial; e
iv.

Propiciar o acesso aos locais e eventos culturais, desportivos e oficinas de trabalho

voluntário, para ocupação dos tempos livres.

POLÍTICA ESTRATÉGICA 5

MODERNIZAR E TORNAR MAIS EFICIENTES AS INFRA-ESTRUTURAS DO PAÍS E PRESERVAR O AMBIENTE
26.

Para o MPLA as infra-estruturas de telecomunicações e tecnologias de informação, as

obras públicas, os transportes, a cadeia logística, a energia, a água e a sustentabilidade ambiental
assumem um papel de preponderância decisiva na obtenção de ganhos de produtividade em
todos os sectores da economia angolana, em particular o sector não petrolífero, com impacto
directo na aceleração do desenvolvimento económico do País, não apenas no PIB, mas também
na criação de novos postos de trabalho. Para isso, actuará nos domínios seguintes:

2.5.1. Domínio das Telecomunicações e Tecnologias de Informação
27.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Aumentar a infraestrutura, a conectividade e a inclusão digital, assegurando previa-

mente a criação e implementação do quadro regulatório e o desenvolvimento do capital humano;
ii.

Aumentar a rede de fibra óptica e promover a interoperabilidade dos serviços públicos

e a desmaterialização dos processos para ambientes digitais;
iii.

Promover a concorrência e a rentabilidade do sector através de políticas públicas e de

regulação;
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iv.

Garantir a manutenção e funcionamento do ambiente de protecção de dados;

v.

Assegurar a cobertura do sinal de rádio em todo território nacional, e de Televisão Digital

Terrestre (TDT) em todas as capitais provinciais, bem como implementar o Datacenter Nacional,
vi.

Incrementar e implementar novos sistemas e soluções de cibersegurança, gateway para os

serviços de tráfego nas comunicações nacionais para garantir um ambiente mais seguro para todos
os cidadãos e empresas.

2.5.2. Domínio das Obras Públicas
28.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i. Assegurar a actividade técnica e científica do
Laboratório de Engenharia de Angola (LEA), dotando esta instituição de capacidade
técnica, através da implementação de um programa de reequipamento, reforço e capacitação dos
recursos humanos para satisfazer a demanda das
actividades de laboratório, controlo de qualidade,
investigação científica em parceria com as Universidades e Centros de Investigação;
ii. Promover o fortalecimento e consolidação
das acções de planeamento e gestão da rede de
estradas, por parte do Instituto de Estradas de Angola (INEA), dotando-o de instalações de trabalho
próprias com laboratórios, centro de formação e
oficinas;

iii. Priorizar a intervenção na rede de estradas nacionais, primárias, secundárias e terciárias, com
vista a facilitar o escoamento da produção, principalmente do sector da agricultura e do agronegócio e o abastecimento da população em bens
alimentares e insumos agrícolas, assim como nas
estradas de acesso aos principais pontos turísticos
e industriais;
iv. No âmbito da construção de novas estradas,
dar prioridade a ligação do litoral ao leste e ao
corredor rodoviário norte-sul;
v. Racionalizar os processos de construção e exploração, com vista a melhoria da qualidade das
infraestruturas rodoviárias, para reduzir os custos
de reabilitação e construção;
vi. Continuar a reabilitar as principais vias urbanas
das sedes municipais do País;
vii . Fortalecer o papel regulador do sector da construção e obras públicas através da consolidação
das estruturas do Instituto Regulador da Construção e Obras Públicas (IRCOP)
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2.5.3. Domínio dos Transportes

2.5.3.1.
29.

Sub-sector Aviação Civil

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Posicionar Angola no principal eixo

da aviação civil na África Central e entre os maiores eixos de África;
ii.

Dinamizar os transportes colectivos

criando condições para um melhor acesso dos
estudantes, Antigos Combatentes e Veteranos
da Pátria, pessoas idosas e com deficiência;
iii.

Definir a estratégia de serviço pú-

blico, assegurando a implementação efectiva

2.5.3.2. Subsector dos Transportes Terrestres

3.5.3.2.1.

Subsector Ferroviário

da Estratégia Global para a Gestão Aeroportuária, tendo em conta a extensão do nosso país,
materializando a abertura do capital da SGA, SA
(Sociedade de Gestão de Aeroportos) a entidades
privadas de reputação internacional reconhecida
e a pequenos investidores e aos trabalhadores.
iv.

Proceder à abertura do capital da TAAG

a parceiros privados estratégicos e a pequenos
investidores e trabalhadores;e
v.

Concluir a implementação do Programa de

Gestão e Controlo do Espaço Aéreo Civil (PGCEAC).

i.

Reactivar o Corredor do Lobito,

como factor de integração económica regional;
ii.

Promover a extensão dos corredores

ferroviários e a interligação das linhas férreas e
iniciar a implementação da interligação das linhas
férreas nos troços: “Malange-Saurimo”, Saurimo-Luena, assim como a ligação ferroviária (ramal)
CFB-Zâmbia;
iii.

Realizar estudos sobre a implemen-

tação gradual de um Sistema Multimodal de Transportes que integre a aerovia, ferrovia, hidrovia e
rodovia;
iv.

Concluir o processo de concessão

dos caminhos-de-ferro de Luanda e Moçâmedes
(CFL e CFM), com foco no aumento do volume
de carga transportada e dinamizar o corredor do
Lobito como factor de integração económica regional.
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3.5.3.2.2.
31.

Subsector Rodoviário

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

3.1.1.2
32.

Subsector Logístico

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i. Reforçar a função regulatória e de supervisão de forma transversal;
ii. Dinamizar os transportes colectivos criando

i.

sões dos terminais portuários a privados;

condições para um melhor acesso dos estudantes,
Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, pes-

Completar o processo de conces-

ii.

Maximizar o potencial de infraestru-

iii.

Aumentar o volume de a carga trans-

turas;

soas idosas e com deficiência;
iii. Reforçar a descentralização e operacionaliza-

portada, em especial os produtos do agronegócio,

ção dos serviços públicos de transporte urbano e

bem como o número de passageiros;

suburbano, estimulando a competitividade entre
os operadores;

iv.

Concluir a construção do Terminal de

Águas Profundas do Caio do Porto de Cabinda;

iv. Dinamização da concessão para a construção e

v.

Concluir o Projecto de Desenvol-

gestão de Terminais Rodoviários Interprovinciais

vimento da Baía de Moçâmedes (Requalificação

de Passageiros;

da Baía de Moçâmedes, expansão do Porto do

v. Aumentar o volume de carga transportada, em

Namibe e reabilitação do Terminal Mineraleiro do

especial do agronegócio, assim como o número

Sacomar); e

de passageiros transportados.
3.1.1.1

33.

Subsector Marítimo e Portuário

vi.

Lançar o transporte fluvial inter-mu-

nicipal nos rios navegáveis.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Implementar no Subsector Logístico

um novo quadro regulamentar;
ii.

Garantir o cumprimento das atribui-

ções relacionadas com a regulação, supervisão e
fiscalização das actividades logísticas e tráfego
internacional de mercadorias;
iii.

Fomentar o surgimento da Rede

Nacional de Plataformas Logísticas (RNPL), contemplando o apoio à actividade agropecuária,
comercial e industrial;
iv.

Dinamizar o Sistema Integrado da

v.

Infraestruturar e concessionar as

Logística Rural (SILR), em coordenação com o

Plataformas Logísticas nas seguintes províncias:

MINDCOM, MEP, MINAGRIP, MINOPOT, com vis-

Cabinda (Yema), Lunda-Norte (Tchicolondo), Bié

ta à consolidação da distribuição de carga em

(Cunhinga) e Cuando Cubango (Menongue) de

pontos intermédios de armazenagem e posterior

apoio ao sector produtivo, em especial o agrone-

integração nos fluxos da RNPL, com particular

gócio.

incidência para a exportação de frutas, hortícolas
e leguminosas; e
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2.5.4.		

34.

Domínio da Energia

Neste domínio o MPLA propõe-se:
i.

Aumentar de 42%, em 2021, para pelo menos 50%, a taxa de electrificação, priorizando

as zonas industriais e agrícolas;
ii.

Aumentar de 6 GW, em 2021, para até 8 GW a capacidade instalada e de 61%, em

2021, para até 71% a contribuição de energias renováveis no total de energia fornecida;
iii.

Assegurar a melhoria da eficiência das empresas, através do aumento da arrecadação

das receitas, com a redução das perdas comerciais por consumo não medido e falta de pagamento;
iv.

Continuar a expandir a Rede Eléctrica Nacional, atraindo o investimento do sector

privado e garantindo o acesso a financiamentos de instituições multilaterais;
v.

Continuar as acções no sentido da convergência dos preços com os custos reais do

sistema, reduzindo progressivamente a subsidiação das tarifas e garantindo a protecção social das
pessoas mais desfavorecidas;
vi.

Aperfeiçoar a legislação do sector, bem como melhorar o quadro regulatório, para atrair

o investimento privado;
vii.

Assegurar maior e melhor distribuição de energia para as unidades económicas, com

prioridade para os projectos emblemáticos (metalúrgicos, siderúrgicos, da indústria química da
produção de fertilizantes, de produção de pasta de papel, farmacêutica e da indústria da madeira)
e nas zonas francas e agropólos; e
viii.

Desenvolver projectos de energia solar, de hidrogénio e biocombustíveis, tendo pre-

sente a transição energética, as alterações climáticas e a crescente preocupação ambiental, com o
propósito de contribuir para a diversificação da matriz energética nacional.
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2.5.5.		

35.

Domínio das Águas

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Aumentar de 56%, em 2021, para 70%, a população com acesso a serviços básicos

de água potável;
ii.

Aumentar de 50%, em 2021, para 60%, a população com acesso ao saneamento

básico;
iii.

Implementar um modelo de gestão integrada de recursos hídricos, compreendendo

iniciativas que visem a monitorização da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos, bem
como a articulação com os vários sectores utilizadores desses recursos e a resposta aos fenómenos
hidrológicos extremos, como as cheias e as secas;
iv.

Garantir a distribuição de água potável em todas as sedes municipais e comunais;

v.

Assegurar melhor distribuição de água para as unidades económicas, priorizando o

agronegócio, a indústria farmacêutica, as zonas francas e agropólos;
vi.

Assegurar a sustentabilidade dos serviços de água, desenvolvendo mecanismos fi-

nanceiros e instrumentos de apoio ao investimento e à gestão e promovendo a redução e a recuperação de custos de operação e manutenção, garantindo o acesso universal aos serviços de água
e saneamento; e
vii.

Reforçar a capacidade legal, institucional e regulatória do sector, bem como a capa-

cidade técnica das suas instituições, tendo em vista a aplicação da Lei de Águas e diplomas complementares.
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2.5.6.		

36.

Domínio do Ambiente

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Melhorar a governação ambiental, ajustando os modelos organizacionais nas áreas da

energia, resíduos, águas residuais e a biodiversidade;
ii.

Reforçar os sistemas de informação ambiental e melhorar a capacidade institucional;

iii.

Melhorar a coordenação interministerial sobre financiamento e desenvolver uma es-

tratégia de acesso e utilização dos fundos ambientais internacionais, para mitigar os efeitos das
alterações climáticas e fomentar o desenvolvimento sustentável;
iv.

Reforçar a sensibilização e a educação ambiental;

v.

Introduzir a economia circular no modelo de gestão de resíduos, encarando qualquer

resíduo como um recurso potencial, investindo na redução, reutilização e reciclagem;
vi.

Implementar novos aterros sanitários para substituir as lixeiras sem controlo sanitário;

vii.

Aumentar as instalações de recolha selectiva, com o objectivo de aumentar, substan-

cialmente, as taxas de reciclagem de resíduos sólidos urbanos;
viii.

Melhorar a protecção e conservação da biodiversidade, acelerando o processo de

expansão das reservas naturais, instituindo a primeira área de conservação marinha do País entre a
Baía dos Tigres e a cidade do Tômbwa, na Província do Namibe, tendo em vista o desenvolvimento
de uma estratégia de conservação e gestão sustentável do espaço marinho;
ix.

Implementar um programa de plantio de árvores para a proteção ambiental, com a

participação da comunidade e das instituições de ensino; e
x.

Aumentar as zonas protegidas, visando a melhoria da pontuação de Angola na cate-

goria biodiversidade e habitat.
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POLÍTICA ESTRATÉGICA 6

ASSEGURAR A DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA SUSTENTÁVEL,
INCLUSIVA E LIDERADA PELO SECTOR PRIVADO

37.

Para o MPLA a adopção de medidas de política económica no sentido da consolidação da retoma do

crescimento económico do país, assente no sector não petrolífero e tendo como motor o sector privado local
activo, a garantia de um melhor ambiente de negócios, a manutenção do Petróleo e Gás como um forte motor
de investimento em Angola, preparando a transição para que este deixe de ser a base principal da economia
angolana, a aposta num sector mineral mais diversificado, a sustentabilidade assente na exploração responsável
da floresta natural, a sustentabilidade da pesca, o aumento da industrialização, a existência de um sector
comercial sólido e formalizado, e a aberta ao turismo interno e externo, são apostas estratégicas para o futuro
de Angola. Para isso, a actuação assentará nos domínios seguintes:

2.6.1. Domínio da Gestão Macroeconómica

38.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.
Continuar e acentuar os esforços no sentido do aumento da produção nacional,
garantindo uma real diversificação da economia;
ii.
Assegurar a sustentabilidade das contas externas, a estabilidade da taxa de câmbio
real efectiva e alavancar a competitividade externa da economia angolana;
iii.
Ancorar a política fiscal à agenda da diversificação da economia, com foco na segurança alimentar, por via da agricultura familiar e do sector do agronegócio, promovendo uma
gestão fiscal orientada para a Sustentabilidade das finanças públicas, sustentabilidade da dívida
pública, a Estrutura Fiscal, a Estabilidade Fiscal e a Transparência Fiscal;
iv.
Reduzir para até 60% o rácio de dívida em percentagem do PIB, em linha com a Lei
da Sustentabilidade das Finanças Públicas;
v.
Assegurar um crescimento real médio anual de, pelo menos, 3,5% para o PIB global,
e 4,6% para o PIB não petrolífero;
vi.
Aumentar as receitas fiscais não petrolíferas, por via do alargamento da base tributária; e
vii.
Atingir uma taxa de contribuição, do sector não petrolífero no PIB, de pelo menos
80%, em linha com a diversificação da economia.
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2.6.2. Domínio do Apoio ao Empresariado e do Financiamento da Economia
39.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Continuar a disponibilizar acções de capacitação do empresariado nacional para au-

mentar a sua produtividade;
ii.

Continuar a criar políticas para o aumento do financiamento ao sector produtivo, em

especial para o sector agrícola familiar e do agronegócio, dos transportes e da indústria transformadora, disponibilizando para o efeito instrumentos e produtos financeiros atractivos;
iii.

Criar um portal de investimento (Invest in Angola) com diversas e inúmeras oportu-

nidades que o País tem para oferecer, que permita divulgar internacionalmente as mesmas, bem
como, de forma simples e clara, as condições para investir no País;
iv.

Alargar o acesso e a concessão de crédito ao sector privado, reduzindo o papel do

Estado no sistema bancário, acelerando a bancarização, reforçando o papel da banca comercial,
fomentando a cultura de poupança e de investimento, desenvolvendo o mercado de capitais; e
v.

Elaborar a Lei do Conteúdo Local e criar mecanismos para o financiamento das empre-

sas angolanas, visando o fomento, a capacitação, a valorização e a transferência de Know How, bem
como a inserção do capital humano e o empresariado nacional na cadeia de produção, fornecimento
de bens e serviços, geração de emprego e no desenvolvimento de carreira dos quadros nacionais,
num ambiente de sã competitividade.

2.6.3. Domínio do Ambiente de Negócios
40.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

III. Implementar reformas estruturais, garantindo
I. Melhorar o ambiente de negócios essencial- a coordenação dos projectos de investimento e o
mente para fomentar e atrair investimento pri- funcionamento dos mecanismos de repatriação de
vado, em especial o directo estrangeiro, e impul- capitais e dividendos;
sionar o crescimento económico em todos os IV. Colocar em prática soluções específicas para
sectores da nossa economia, tornando Angola cada sector, enfatizando a melhoria da eficiência,
uma nação cada mais aberta, transparente aos aumentando o investimento para compensar a falta
negócios, com uma economia forte e diversifi- de infraestruturas;
cada;

II. Implementar reformas que visem a remoção
dos obstáculos e desincentivos que ainda dificultam a capacidade do País em atrair investimentos;
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V. Promover a atracção do investimento privado no sector não petrolífero;
VI. Melhorar a posição de Angola no Índice de Competitividade Global e do Business Enabling Environment;
VII. Digitalizar os serviços públicos envolvidos na melhoria do ambiente de negócios e reduzir os
custos e o tempo na solicitação dos serviços públicos.

2.6.4. Domínio da Formalização da economia
41.

Neste domínio, o MPLA propõe-se;
i.

Continuar a dinamização da formalização da economia, servindo esta como fonte

alternativa de arrecadação de receitas não petrolíferas e parte significativa para a contribuição do
PIB global;
ii.

Garantir a transição gradual da economia informal para o sector formal, por via do

Programa de Reconversão da Economia Informal - PREI;
iii.

Fomentar a competitividade e a produtividade das unidades económicas formalizadas;

iv.

Aumentar o volume médio de microcrédito concedidos por tipologia (género, grupo

etário e por zona rural ou urbana), alargando assim o número de beneficiários de microcrédito;
v.

Implementar um novo modelo de gestão sustentável dos mercados que assegure a

melhoria das condições de trabalho, higienização e saneamento, e reduza a necessidade de recursos
financeiros do Estado.
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2.6.5. Domínio da Produção de Petróleo e Gás
42.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i. Atrair investimentos para outras indústrias de downstream como a da refinação, que oferecem
oportunidades de crescimento e desenvolvimento económico;
ii. Desenvolver um Plano de formação e capacitação de quadros técnicos nacionais, com foco na
actualização e capacitação dos centros de formação existentes, com sinergias na exploração, desenvolvimento e operação de activos, estabelecendo como prioridade as especializações direcionadas
ao Sector Petroquímico;
iii. Desenvolver o sistema de infraestrutura para o sector, criando um programa que incentive
o conteúdo local, atribuindo benefícios fiscais para os projectos que cumpram objectivos locais
de compras e que promovam a utilização de novas tecnologias e a capacitação de capital humano
angolano;
iv. Proceder à revisão da Lei das Actividades Petrolíferas e de outros regimes legais e fiscais, para
garantir um Sector de Petróleo e Gás mais competitivo, transparente e sustentável a longo prazo;
v. Criar um quadro legal e fiscal para os créditos de carbono e permitir os investimentos baseados
em soluções naturais e em projectos de energias renováveis;
vi. Regulamentar o Decreto Presidencial 271/20 sobre o Regime Jurídico do Conteúdo Local, e criar
um fundo para o seu financiamento, e acelerar a inserção do empresariado nacional na cadeia de
produção e fornecimento de bens e serviços, fomentar o emprego e o desenvolvimento de carreira
dos quadros nacionais, num ambiente de sã competitividade;
vii. Fomentar projectos nas áreas em produção, com o desenvolvimento de campos maduros
e marginais;
viii. Garantir uma provisão adequada de gás para a produção de fertilizantes.
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2.6.6. Domínio dos Recursos Minerais
43.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Consolidar o Sector Diamantífero com

melhores práticas;
ii.

Proceder à criação e o desenvolvimento

de minas de nível mundial;
iii.

Atrair investimento em larga escala para

o Subsector Mineiro não Diamantífero;
iv.

Continuar as acções de transformação

de actividade artesanal em exploração semi-industrial
e das cooperativas de exploração semi-industrial em
projectos industriais, em alinhamento com a visão da
Mineração Africana;
v.

Elaborar um programa específico para a

melhoria do conhecimento geológico, referente aos
minerais necessários para a transição energética, como
por exemplo: minerais de lítio, níquel, zinco, nióbio,
tântalo e minerais de elementos de terras raras;
vi.

Aderir à Iniciativa de Transparência nas

Indústrias Extractivas (ITIE), com o objectivo de promover a boa governação e consequentemente melhorar
a transparência na gestão das receitas provenientes
dessa indústria.
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2.6.7. Domínio da Agricultura e Pecuária
44.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i. Criar condições que ajudem os agricultores familiares a aumentarem a produtividade,
visando a sua transição da agricultura de subsistência para agricultura rentável;
ii. Promover o estabelecimento de uma rede de distribuição de insumos, implantada
pelo menos até ao nível municipal, assegurada pelo sector privado e cooperativo e que disponibilize
o acesso aos mesmos durante todo o ano;
iii. Aumentar a abrangência da assistência técnica das Estações de Desenvolvimento
Agrário (EDA) aos produtores, por via da metodologia de Escola de Campo Agropecuária (ECAP)
com módulos de alfabetização e prevenção às doenças;
iv. Garantir o desenvolvimento do sector agro-pecuário com base na investigação
científica;
v. Melhorar a capacidade institucional para o desenvolvimento agro-pecuário de
investigação através do reforço dos sistemas de informação estatística agro-pecuária e da
digitalização do sector;
vi. Promover e incentivar a agricultura familiar de regadio;
vii. Promover o fortalecimento das cooperativas de produtores, mediante a implementação
de contratos-programa.

2.6.8. Domínio Florestal

45.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

I. Garantir uma exploração sustentável da floresta natural geradora de riqueza para a popu- III. Implementar o novo modelo de concessão e
lação rural e pelo desenvolvimento da floresta exploração florestal para assegurar o reflorestaplantada, integrada em cadeias de valor;

mento natural sustentado;
II. Explorar, de forma sustentável, os produtos IV. Fomentar o povoamento e repovoamento floflorestais não lenhosos, tais como mel e seus restal para alimentar a indústria da pasta de papel
derivados, cogumelos, frutos silvestres, plantas e a gestão sustentável dos ecossistemas frágeis.
medicinais e outros produtos fundamentais para
a segurança alimentar e combate à pobreza;
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2.6.9. Domínio da Pesca Marítima e Continental
46.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

I. Aumentar a participação do sector no PIB, com base nas seguintes acções: atrair investimentos
para a pesca marítima e continental; assegurar uma pesca responsável, com o estabelecimento de
um Total Admissível de Captura (TAC) precaucionário, devendo-se, anualmente, assegurar a regulação e controlo da indústria e coordenar o desenvolvimento das infraestruturas;
II. Assegurar a sustentabilidade do sector e o fornecimento regular de pescado à população;
III. Promover a produção de sal em escala e qualidade, a fim de desenvolver os mais diversos sectores da economia, em especial o sector do agronegócio;
IV. Continuar a apoiar o desenvolvimento da cadeia de valor do sector das pescas e promover a
produção da farinha de peixe;
V. Aprovar e implementar a Estratégia do Mar de Angola (ENMA);
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XIX. Desenvolver os Planos de Ordenamento e Gestão das Áreas Marinhas Protegidas na Zona
Económica Exclusiva;
XX. Institucionalizar o Ordenamento do Espaço Marinho (OEM) e implementar uma política integrada
e abrangente na governação de todos os assuntos do mar.

2.6.10.		
47.

Domínio da Indústria

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i. Acelerar o crescimento do sector industrial e aumentar o dinamismo, recorrendo a soluções de
curto e médio prazos, que englobem tanto medidas estruturais como medidas dirigidas;
ii. Implementar uma política industrial que potencie a criação de Zonas Francas, com enfoque
para segmentos com potencial industrial ,como a agroindústria,a produção de têxteis e vestuário e
outros com elevado potencial exportador;
iii. Desbloquear os constrangi-mentos associados à implementação de projectos agro-industriais;
iv. Criar áreas especializadas em transformação de produtos agrícolas ou «agropólos»;
v. Promover o investimento em unidades industriais do sector automóvel, bem como o investimento
de linhas de montagem de equipamentos e maquinaria de apoio ao sector primário.
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2.6.11.		
48.

Domínio do Comércio

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Implementar reformas ao nível do processo aduaneiro para uma melhor eficiência

nas actividades de importação e exportação;
ii.

Integrar-nos plenamente com os nossos vizinhos

regionais, aproveitando a crescente procura transfronteiriça e
desempenhar um papel mais activo nos acordos comerciais,
tais como a Comunidade de Desenvolvimento da Africa Austral
(SADC), Comunidade Económica dos Estados da África Central
(CEAC) e a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA);
iii.

Melhorar a eficiência na cadeia de importação e exportação;

iv.

Acelerar a formalização do sector do comércio;

v.

Promover a expansão da rede de comercialização de bens de consumo alimentar e

industrial e de inputs agrícolas no meio rural; e
vi.

Reforçar a operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar (REA), alargando-a

para os fertilizantes e defensivos agrícolas e envolvendo os actores do sector privado na sua funcionalidade.

2.6.12.		
49.

Domínio do Turismo

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Trabalhar para posicionar Angola como um dos maiores destinos turísticos na região

da SADC e CEEAC;
ii.

Criar condições de excelência em 4 zonas turísticas prioritárias: Cabo Ledo, Kaza no

Delta do Cuvango, Deserto do Namibe e Calandula, melhorando a qualidade das infraestruturas de
suporte à actividade turística, tais como estradas e vias de acesso, telecomunicações, fornecimento
de electricidade e água, bem como serviços de transporte e outros serviços públicos;
iii.

Modernizar infraestruturas e disponibilizar novos serviços para criar um enquadramento

mais propício ao turismo, para estimular a procura e garantir a satisfação dos turistas;
iv.

Aumentar o reconhecimento internacional da marca “Angola Turismo”; e

v.

Fomentar o investimento privado (nacional ou estrangeiro) em grande escala no sector,

para estimular a procura de produtos nacionais.
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Desígnio 3

SEGURANÇA E COOPERAÇÃO NO CENÁRIO INTERNACIONAL
A posição de liderança que Angola ocupa, actualmente, em organizações regionais africanas é
indiscutível, não apenas do ponto de vista de segurança militar, como também da capacidade de
influência ao nível das decisões de política. No próximo quinquénio, o MPLA ambiciona reforçar
esta posição, através da melhoria das condições humanas, físicas e logísticas das Forças Armadas
e Forças de Segurança e Ordem Pública, por um lado e por outro, do reforço das competências
dos quadros nacionais, nos sectores diplomáticos e do aumento da sua representatividade nas
instituições de cooperação internacional.

POLÍTICA ESTRATÉGICA 7

ASSEGURAR A DEFESA DA SOBERANIA, DA INTEGRIDADE E DA
SEGURANÇA NACIONAL E PROMOVER A IMAGEM E O PAPEL DE
ANGOLA NO CONTEXTO REGIONAL E INTERNACIONAL
50.

Para o MPLA a elevação das capacidades actuais das Forças Armadas de assegurarem a

defesa da soberania e independência nacionais, a integridade territorial, a liberdade e a segurança
das populações; o aumento do nível das acções que garantam a segurança e tranquilidade pública;
a garantia da integridade das fronteiras nacionais; o reforço e consolidação do papel de Angola
no contexto internacional, são fundamentais para uma Angola mais segura e Protagonista no
Cenário Internacional. Para o efeito actuará nos domínios seguintes:

3.7.1 Domínio da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria
51.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:

i.

Redimensionar e reequipar as FAA,

i.

Reformar o Sistema do Ensino Mi-

definindo as linhas conceptuais da sua actuação e litar, promovendo a melhoria da qualidade do
as orientações gerais para a sua preparação, em- ensino e formação, priorizando as especialidaprego e sustentação;

des que assegurem o reforço das competências
Reforçar as capacidades técnico-ma- estratégicas e operacionais das Forças Armadas;
teriais e operacionais, melhorando a qualidade dos
ii.
Aumentar a aquisição de alimentos e
ii.

planos de reequipamento, manutenção e poten- meios de aquartelamento de produção nacional;
cialização, bem como de construção, reabilitação, e
manutenção e apetrechamento de infraestruturas;

iii.

Inserir os deficientes físicos de guer-

iii.

Aumentar significativamente o grau ra no processo de reabilitação física, psíquica e
de execução do Plano de Reequipamento, Manu- de inclusão social.
tenção e Potenciação das Capacidades Combativas
e Operacionais das FAA;
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3.7.2. Domínio do Interior e Segurança Pública
52.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Prevenir e/ou combater a ocorrência de ameaças de terrorismo, de tráfico de drogas,

de crimes informáticos, de pirataria e de crimes económicos;
ii.

Admitir e formar efectivos destinados ao reforço do combate à criminalidade e à de-

linquência;
iii.

Adquirir e assegurar a manutenção de meios e equipamento destinados à prevenção

e combate à criminalidade e à delinquência;
iv.

Aumentar o número de Unidades de Serviços de Segurança Pública, Ordem Interna

e de socorro a desastres, modernizadas e equipadas com meios operacionais, tecnológicos e de
telecomunicações em toda extensão do território nacional;
v.

Melhorar a assistência médica e medicamentosa junto da população reclusa;

vi.

Realizar acções de prevenção contra a sinistralidade rodoviária;

vii.

Assegurar a migração e a mobilidade responsável de pessoas, optimizando os bene-

fícios gerais desta migração, para além de mitigar os seus riscos.

3.7.3. Domínio da Política Externa e Cooperação Internacional
53.

Neste domínio, o MPLA propõe-se:
i.

Reforçar o posicionamento estratégico do relacionamento com instituições financeiras

internacionais: Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional
e outras de carácter regional ou representando blocos económicos, por via do qual seja possível o
aumento e diversificação das fontes de financiamento para a promoção e financiamento de projectos
estruturantes nacionais;
ii.

Posicionar Angola entre os principais actores na Comunidade para o Desenvolvimento

da África Austral (SADC), na Comunidade Económica dos Estados da África Central CEEAC na União
Africana (UA) e na Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL);
iii.

Reforçar e alargar as relações bilaterais e multilaterais, e dinamizar as comissões bila-

terais e as parcerias multilaterais;
iv.

Implementar uma rede de diplomacia económica através da selecção de parceiros

estratégicos, privilegiando mercados-alvo prioritários, a serem cobertos por uma rede de contactos
dos Órgãos responsáveis pela atracção do Investimento Privado e Promoção das Exportações;
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v.

Alargar os Acordos de Promoção e Facilitação de Investimentos, privilegiando os Países

estratégicos do ponto de vista da cooperação económica;
vi.

Intensificar as acções para aumentar o acesso das empresas angolanas aos mercados

dos países limítrofes (RDC, Zâmbia, Namíbia e Congo); e
vi.

Internacionalizar um mínimo de 10 novos quadros angolanos, em organizações regio-

nais e internacionais, além dos cargos estatutários a que o País tem direito.
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