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PORQUE DP?

q 1975 
q 1992
q 2010

46 anos de espera! 
Esperança é a última a morrer!

Mas quem espera, despera! 



PARA QUE A DP?

ØA taxa de incidência da pobreza
multidimensional na área rural (87.8%) é
mais que o dobro da taxa de incidência na
área urbana (35%).

Ø Províncias com taxa de incidência da
pobreza superior a 70% → Bié, Cunene,
LN, Moxico, KK, Uíge, Huíla, KS e Huambo



PIDL-CP & PDN

• Municipalizar os serviços de acção social, 
através da promoção da criação dos 
Centros Socais Integrados (CASIS)

• Atribuir prestações sociais em dinheiro ou 
espécie às famílias em situação de 
pobreza extrema



PIDL-CP & PDN

• Assegurar os cuidados primários de saúde 
em todos os municípios

• Promover a atribuição dos “Benefícios à 
Criança” e garantir a merenda escolar;



+MAIS PROMESSAS -DP

q 2011 JES →RCR ↔ 2014 
q 2012 JES →  BS ↔ 2015 
q 2018 JLo →  RCR ↔2020 
q 2020 ≠ JLo: “Não foram adiadas porque 

nunca foram convocadas” (15.10)



+MAIS PROMESSAS -DP

• 2020 ≠ JLo → “Assistimos a um coro de 
lamentações e de manifestações pela não 
realização das mesmas no decorrer deste 
ano que agora termina, como se fosse 
suficiente reivindicar para que elas sejam 
realizadas, o que não é verdade e muito 
menos possível” (12. 12)



+MAIS PROMESSAS -DP

• 2020 ≠ JLo → Mas nós somos um Estado
Democrático de Direito, que deve assentar toda sua
acção na base da lei. O país deve instituir o poder
autárquico? Sim, mas não a qualquer preço, de
forma ilegal e atabalhoada, porque se o fizéssemos
e o MPLA vencesse a esmagadora maioria das
câmaras, temos a certeza de que seriam essas
mesmas forças que de forma irresponsável dizem
poder se organizar já essas eleições, que
invocariam ter havido fraude, só porque não as
ganharam (12.12)






