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O ano de 2022 ficou marcado em Angola pela 

realização das V Eleições Gerais, vencidas 

pelo MPLA com uma maioria absoluta, o que 

permitiu eleger o Camarada João Manuel 

Gonçalves Lourenço do cargo de Presidente 

da República.

O Camarada João Lourenço, Presidente 

do MPLA, durante a abertura da III Sessão 

Ordinária do Comité Central, realizada no dia  

25 de Novembro de 2022 afirmou o seguinte:

“Aproveito esta ocasião para mais uma vez 

agradecer ao povo angolano representado 

pelos cidadãos eleitores, por mais este 

voto inequívoco de confiança no nosso 

Partido para dirigir os destinos de Angola 

neste mandato que agora inicia.”

Alcançado o objectivo político de participar e 

vencer as V Eleições Gerais adoptado no VIII 

Congresso Ordinário de Dezembro de 2021 e 

na sua Agenda Política de 2022, o MPLA, sob 

a liderança do Presidente João Lourenço, está 

empenhado na implementação de medidas 

concretas para debater os efeitos perversos 

da crise económica e social, causada pela 

pandemia da COVID 19 e a crise resultante 

da guerra na Ucrânia, visando a melhoria das 

condições de vida e redução dos problemas 

do povo angolano.

A Agenda Política de 2023, é o documento 

que contém as principais linhas orientadoras 

da Acção Política do MPLA para o ano 

em curso, e deve ser tida em conta pela 

estrutura do Partido a todos os níveis, suas 

organizações sociais, militantes, amigos e 

simpatizantes em geral.
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A AGENDA POLÍTICA DO MPLA PARA 2023 ASSENTA 
NOS SEGUINTES EIXOS ESTRATÉGICOS: 

Trabalhar mais e comunicar melhor

Melhorar a organização do Partido e sua inserção na sociedade

Aproximar mais a governação ao cidadão

Aprofundar a democracia interna no Partido e nas Organizações 

Sociais, acentuando o cumprimento dos Estatutos e Regulamentos 

e o acatamento das decisões tomadas regularmente pelos Órgãos e 

Organismos competentes

Resgatar o sentido de amor ao MPLA e de compromisso 

Estimular e acompanhar a implementação de acções de carácter 
económico e social, de pequeno vulto, mas com impacto directo na 
melhoria da vida da população

Estabelecer e promover políticas que estimulem o sentimento 

angolano, junto das comunidades angolanas no estrangeiro

Preservar a unidade de acção com respeito pela diversidade de 
pensamento

Promover e assegurar uma governação de qualidade, com ênfase 
para o controlo da execução da despesa pública, em prol do 
desenvolvimento e benefício das populações

Melhorar os métodos de trabalho e de mobilização e ocupação 
dos jovens e mulheres
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COM VISTA À CONCRETIZAÇÃO DOS REFERIDOS EIXOS 
ESTRATÉGICOS, SÃO DEFINIDAS COMO PRINCIPAIS INICIATIVAS 

Realizar uma análise profunda sobre o balanço feito ao desempe-

nho do MPLA a nível das eleições gerais, extraindo as lições ob-

jectivas que permitam encetar a adopção de medidas correctivas 

adequadas e oportunas com base na divisa:

“Trabalhar Mais e Comunicar Melhor”.

Promover e orientar a nível de todas as suas estruturas e dos seus 

militantes, uma abordagem sobre a vida interna do Partido, a sua 

melhor inserção na sociedade e os mecanismos que permitam o 

aprofundamento da democracia interna e o resgate do Orgulho de 

ser do MPLA e o Compromisso para com o Partido. 

Assegurar a criação de condições para que as organizações sociais 

do Partido, a OMA e a JMPLA, assumam um protagonismo cada 

vez maior na sociedade e, sobretudo, nos segmentos em que se 

inserem, conferindo-lhes novos métodos de actuação. 

Desenvolver acções, da responsabilidade própria do Partido, no 

âmbito da implementação e consolidação das várias formas or-

ganizativas do Poder Local e submeter ao Parlamento, através do 

Grupo Parlamentar, um conjunto de tarefas que o MPLA reputa es-

senciais para a realização exitosa das eleições autárquicas. 

Criar condições para que o Partido continue a apoiar, de modo mais 

intenso, o Executivo na concretização dos desígnios apontados 

pelo Camarada Presidente, na sua mensagem de Ano Novo, par-

ticularmente aqueles decorrentes da implementação do Programa 

de Governo do MPLA 2022-2027. 
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Promover a nível das estruturas do Partido e das suas organizações 

sociais, e em outros espaços, como instituições de ensino superior, 

acções de debate político sobre a interpretação, acção e reacção 

perante a defesa de valores como a Paz, Unidade e Reconciliação 

Nacional, Justiça Social e Direitos Humanos; 

Continuar a pugnar e a lutar por uma Angola mais desenvolvida, 

democrática e inclusiva, tendo em vista a Moralização da Socieda-

de e Combate à Corrupção e à Impunidade;

Acentuar as relações de cooperação, concertação e solidariedade 

para com os Partidos Políticos com os quais o MPLA detém laços 

históricos e além, e outros Partidos, especialmente os dos países 

da região e da Internacional Socialista. 
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