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,. 
PREAMBULO: 

CONSIDERANDO: 
.. , 

a) ~ unidade do nosso povo e os objectivos comuns visados pelas nos-
, 'sas organizações; 

b) a necessidade vital de organisar uma luta revolucionària armada 
mais eficaz eom vistas a atingir os nossos objectiyos; ·. 

e) . a fase actual da resis:t@ncia em massa. do nosso· pov'O-ao aparelho 
: colonial d& opressão. - -

Determinados a conc~etizar a_declaração de Brazzavill~.de ~ 
de Junho de 1972 e a declsão AHG/t:JO (IX) aa nona aessão.ordlnérla 
da Confer~ncia dos Chefes de Estado e de Governo da Organização 
da Unidade Afri~ana que teve lugar em Rabat em Junho de 1972. 

N6s, dirigentes do MPLA e da FNLA chegàmos a acordo sobre o 
que se segue: 

A-CONSELHO SUPREMO DE LIB:liliTACAO DE ANGOLA ( CSLA) 

1. É criado um órgão. denominado Conselho Supremo de Libertaç§o 
de Angola (CSLA) cujo mandàto é coordenar ao mais alto nivel 
as politicas do Comando Militar Unificado e do Conselho Po-
li ti c o Angolano.· 

2 t O Conselho Suprem.o da Libertação compreende: 
(I} Um Presidente -FNLA; . -
(II) Um Vice-Presidente -NlPLA; 
(III) Todos os membros do Comando Militar Unificado; 
(IV) Todos os membros 'do Conselho Poli ti c o Angolano. 

\ 

O Conselho Supremo reune-a~. pelo ·menos dua,s vezes po.~ ano. 

O Conselho Supremo terà ainda a responsabilidade de 'dar as 
directrizes gerais·-sobre os problemas relativos às relações 
exteriores. · . · 
As decisões do Cons·elho Supremo sar§o tomadas por maioria 
simples e o Presidente do Conselho Supremo n~o terà voto pra 
ponderante a não ser que isso seja especificamente estabele-= 
cido por um acordo do P'residente do Comando Militar Unifica-
do e do President~ do Conselho Politico Angolano • . . . / ... 
LA VICTOlRE OU . LA MORT LA VICTOIRE EST CERTAINE 
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A~ntes que utna decisão seja tomada, o Pr~sidente do Conselho 
Supremo assegurar-se-à de que os dois Movimentos estão igual 
mente representados. Em caso de ausência de alguns membros 
dum 1-Iovimento, o lido r desse 1!ovimento designarà outros mem-
bros para os substituírem. 

O Vi ce-Presidente:. do Conselho sUpremo acumularà as suas. fun-
ções com as do Secretariado do Cons€lho. 

O Conselho Supremo pode rever as decisões·· t ·a)ilt;p do Comando 
Militar Unificado como do Conselho Politico Angolano po~ 
maioria .de dois terços. ·· · 

B-COMANDO MILITAR UNIJ:i'ICADO 

1. lt criado um Comando Militar Unificado (().'lU) CUJOS campos de 
acção comum são.nomeadamente: 

(I) Recrutamento.e formação; 
(II) ~ogistica e reabastecimento; 
(III)Opera~õos; 
(I;V) ·Reconnecimentos militares e informação. 

2. ·.O Comand.o Militar Unifica.do (CMU) é, compost~o" por: 

>±±r: fFm. ~~~~~~~~rden1re~; FNu; 
t II!) Seis of'iciaiey. e~ctrlhidos pelo MPLA; 
. (IV) Seis oficiais ê~scÓlhidps pela FNLA. 

·,.r··... l 

3. O Comando Militar Unificado: 
(I) Serê rcsponsàvel pela planificaç~o e pela, conduçgo da guerra 

de libertaçao e~ todos os seus aspectos militares; 

(II) Tomarà decisõ~s por maioria simples. 
4.-· ' O Comando Militar Unificado elaborarâ o ·mais depressa pos-

.. ; '·sivel um prog:-ama de familiarização, de· recrutamento, de 
:·formação, de deslocações, de avaliação:· dos meios da guerra 
c de operações corn,binadas. · · 

C-CONSELHO. -~OLITICO ANGOLANO (CPA) . . ~!. . ·.-··.. .
1 
.. ·· 

~:. \.~·: ·~ ,.,~· #" {-

1. É criado um Conselho Politico Angolano.-:. ,. . _y;_ 
2. O C.gn_sclho ·,Poli ti c o Angolano é responsà.ve+ .:~~meã'cfÇlm~nte: 

(I).... ;·~ , prop~g~nda, da q:~·;"bilização e das::'aê:t:i vidaded. diplomà-
t~cas; .... · · · .... , .  . i.,., ) 

(II) Dbo~ hem-Gstat :u~~:•população civil; : ··· , 

(III)· Da admini~·traçlfg· e da consolidaq~o:. d,;~;zonà's libertadas~ 
:;. O C~nselho Politic·o_ Angolano é dirigid't:f' pôr·: · 

(I) Um Presid~nte -FN.GA; ·.. '!· 

(II) Um Vice-Presidonte -~WLA; 
(III) Sois membr.0s designados pela FiijA; 
(IV) S~is me~ros designados pelo 1~LA. 
4. As decisões da Conselho Politico Angolano são tomadas por maio-
ria simples. ·· · 

.. ~ 
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5. O Conselho }olitico Angolano està ainda encarregado da elabo-
ra.ção dum programa de integração politica .. 

D-A Sede do Conselho Supremo da LibGrta~6o de Angola, do Comando Mi-
l .i tar Unificado e do Conselho Politico iillgolano fica situada na Re 
publica do Zaireo 

E-O MPLA e a FNLA pus·eram-se de acordo sobre: 

(I) O estabelecimento dum clima de Paz e de fraternidade en-
tre as suas forças resp5ctivas; 

(II) A cessação imediata de qualquer acto de hostilidade e de 
qualquer ataque pela râdio, imprensa e televisão e 
outros meios de informação; 

(III) O facto de que, a partir de agora, com vistas a realizar 
progressivamente a unidade, os seus comunicados de im-
prensa e oútros documentos e actividddes de propaganda 
dar§o relevo aos novos organismos criados, a sa.ber: 

O Conselho Supremo de Libertação de Angola, o Comando Mili-
tar Unificado, o Conselho Politico Angolano a fim qe melhor 
os fazer conhecer ao Povo qe Angolao 

(IV) A entrada em vigor do presente acordo. 
F-COMISSAO DE ARBITRAGEM 

1. É criada sob a égide da Orgcnização da Unidade Africana uma 
C~issão de Arbitragem composta por representantes da Repu-
blica Popular do Congo, da hepublica Unida da Tanz~nia, da 
Republica d·o Zaire e da hepublica da Zômbiao 

2. A Comissão velarà pelo respeito dos compromissos subscritos 
e arbitrartJ os diferendos eventuais que possam surgir entre 
as duas Org8nizações. 

Este acordo foi as:ünado em Kinshasa em 1 3 de Dezembro de 1972. 
Pelo MPLA 
Dr. Agostinho Neto 

Em presença de: 
Sua Excel~ncia Henri Lopes, 

Pela FNLA 
Holden Roberto 

Ministro dos Negocias Estrangeiros 
da Republica Popular do Congo 

Sua. Excel~ncia Jonh Malecela, Mi-
nistro dos  Negocias Estrangeiros 
da Republica Unida da Tanzenia 

Advogado Kamando Wu Enmanda, ·secretàrio 

Suo E~celência Elidja Mu-
d~ndat Ministro dos N~~o
e~os· estral).ge1ros aa. l:(Upu-
blico da Zâmbia. 

Sua Excelência Nguza Karl-
-1-Bond, Comiss~rio do Es-
tado dos Negbcios Estran-
geiros e da Coapereçõo In-
t ernacional, da Republica 
do Zaire 

Geral ~djunto da O. U .A •. ~ t.." ·· 
t"'y-·" . --·~,. ·' 

Reproduzido pela ;~presentacao do !1PLA na SUECIA · JÍI 1~)~l 
Ende res:o: Ma lmski !ln ad s g a t an 4 5  n b s-S to c kho lm 1113 8-s ué ci a  ' ', \\ , ~~»'. -} 
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