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REPÚBLICA DE ANGOLA  

--------------======------------- 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS 

 

 

(OBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO 

CONFORME PRESENÇAS) 

                          

  

Excelência Senhores Ministros; 

 

- Distintas delegações da União 

Africana; 

- Representantes das Agências do 

Sistema das Nações Unidas; 

- Caros Jovens; 

- Ilustres convidados; 
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- Minhas Senhoras e meus Senhores; 

 

Permitam-me que considere todo o 

protocolo observado. 

Saúdo a todos os presentes e os que 

nos acompanham de forma virtual, a 

partir de Luanda, a bela cidade da 

Kianda, Capital da República de 

Angola, que hoje se transforma, pela 

segunda vez, na maior tribuna de 

diálogo sobre os fundamentos para 

uma Cultura de Paz. 
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Por este motivo damos as boas vindas 

a todos os que nos visitam, augurando 

que se sintam verdadeiramente bem 

acolhidos, como se estivessem em 

casa e que desfrutem da 

hospitalidade e simpatia dos 

habitantes de Luanda. 

 

 

Ao albergar este certame, Angola 

reassume o seu comprometimento em 

partilhar a sua experiencia na 

preservação e promoção de uma 

Cultura de Paz em África e no mundo. 



4 

 

 

Importa frisar que é de todo 

interesse do governo angolano, 

continuar a colocar o país na rota dos 

principais debates de promoção da 

Cultura de Paz no mundo, de tal sorte 

que, a experiência de Angola sobre a 

resolução de conflitos contribua para 

inspirar outras nações. 

 

 Angola está perto de completar 

duas décadas de Paz efectiva, cuja 

conquista demandou do espírito de 

entrega dos seus filhos, através do 

diálogo inclusivo e patriótico, o que 
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permitiu construir os alicerces de uma 

Paz duradoura.  

Os progressos que Angola vem 

assinalando sobretudo nos domínios 

social, económico e político, são 

resultantes da pacificação do país. 

 

Com o alcance da Paz no dia 4 de 

Abril de 2002, inaugurou-se uma nova 

era em Angola, que redefiniu novas 

prioridades como a reconstrução do 

país, a reconciliação entre os 

angolanos, o fortalecimento das 

instituições democráticas, o combate 
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à pobreza e melhoria dos indicadores 

sociais. 

Vale sublinhar que, os angolanos 

têm plena consciência do quanto a 

Paz é fundamental para o seu bem-

estar facto que permite continuar a 

sonhar com um futuro melhor, onde os 

jovens usufruem de maior liberdade 

para expressar as suas criações 

artísticas. 

 

O governo angolano tem 

empreendido reformas profundas nos 

diferentes níveis da administração 

pública, a fim de modernizar o 
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funcionamento das instituições, com 

vista a sua adequação às práticas 

cabíveis de um estado democrático e 

de direito. 

Assim, a aposta na juventude, 

continua ser prioridade na agenda do 

governo angolano, mediante a 

concepção de políticas afirmativas e 

de carácter multissectorial, no sentido 

de melhorar a qualidade de vida das 

populações e dos jovens em 

particular, condição indispensável 

para promoção da cultura de Paz e 

da não-violência na sociedade. 
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Tem sido prática o encontro entre o 

Presidente da República e a 

Juventude, no sentido de auscultar as 

suas reais preocupações, a partir de 

um diálogo abrangente e construtivo. 

Esta experiência que se insere no 

modelo de uma governação 

participativa, tem ajudado a suprir 

incompreensões no seio dos jovens. 

 De uma maneira geral, estas 

iniciativas constituem práticas 

saudáveis que têm gerado resultados 

animadores na relação entre os 

membros do governo e as 

plataformas associativas. 
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A realização da Bienal de Luanda, 

mesmo no contexto da pandemia da 

covid-19, constitui uma sublime 

oportunidade para que os nossos 

países e instituições, reforcem os 

mecanismos de cooperação  e de 

diálogo, no sentido de garantir o 

engajamento da juventude e das 

organizações da sociedade civil, em 

programas de desenvolvimento 

comprometidos com a Paz… Ou seja, 

nenhum modelo de desenvolvimento 

é exequível numa sociedade em 

conflito, e de igual modo, não 

podemos falar de Paz sem o 
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investimento na Juventude. A 

combinação destes dois factores 

constituem as premissas para termos 

países mais prósperos e politicamente 

estáveis. 

Deste modo, a promoção da 

Cultura da Paz não é tarefa exclusiva 

dos governos, mas sim, de toda 

sociedade, onde cada um é 

chamado a participar neste 

movimento que deve ser reafirmado 

quotidianamente, tanto no seio 

familiar, como noutros espaços de 

integração. 
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Por isso impõe-se afirmar que a Paz 

é um recurso precioso, inesgotável e 

acessível a qualquer indivíduo, basta 

que se tenha o mínimo de bom senso 

para plantar a semente da harmonia 

e do respeito mútuo. 

Isto significa que neste diálogo 

inter-geracional para a Cultura de Paz, 

todas as manifestações sejam elas 

artísticas, religiosas ou culturais, jogam 

um papel importante para a criação 

de uma identidade pacificadora por 

um mundo melhor. 
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Aproveito a oportunidade, para 

agradecer todo apoio e colaboração 

das distintas instituições que tornaram 

possível a materialização deste 

evento, em especial a União Africana, 

UNESCO, e das Agências do Sistema 

das Nações Unidas representadas em 

Angola e dos jovens voluntários. 

 

Termino com estas palavras na 

certeza de que esta segunda Bienal 

de Luanda será memorável e ao 

mesmo tempo mobilizadora, no 

sentido de acelerar os compromissos 

que dela resultarem. 
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Muito obrigada e um bem-haja a 

Bienal de Luanda e o Fórum Pan-

Africano para uma Cultura de Paz no 

mundo! 

  

   

  

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E 

DESPORTOS, EM LUANDA, AOS 27 DE 

NOVEMBRO DE 2021.- 

 


