
Comunicado final da 2ª edição da Bienal de Luanda -  

Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz 

Luanda, República de Angola, 30 de Novembro de 2021 

O Governo da República de Angola, a União Africana e a UNESCO realizaram de 27 a 30 de Novembro 

de 2021 a segunda edição da Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz.  

Devido à situação pandémica relativa à COVID-19, esta segunda edição da Bienal de Luanda foi 

realizada num formato híbrido inovador, isto é, presencial e virtual. 

Durante quatro dias, várias entidades participaram no evento, de forma presencial e virtual, com destaque 

para as seguintes personalidades: 

• Os Presidentes de Angola, Congo, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe e 

Portugal, os Vice-Presidentes da Namíbia e Costa Rica, os Ministros da Defesa de Moçambique 

e do Quénia, em representação dos respectivos Chefes de Estado, bem como o Director-geral 

Adjunto da UNESCO, a Comissária da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento 

Rural, Economia Azul e Sustentabilidade Ambiental, o Representante Especial do Secretário-

Geral das Nações Unidas junto da União Africana, a Ministra de Estado para a Área Social de 

Angola e o Embaixador da Boa Vontade da UNESCO, para a Cerimónia de Abertura e a Sessão 

de Diálogo Intergeracional a nível Presidencial; 

 

• Os Ministros e Vice-Ministros de Angola, Cuba e Quénia com o Director-Geral da ICESCO e o 

Director-Geral Adjunto para as Ciências Humanas e Sociais, participaram na sessão do Diálogo 

Intergeracional a nível Ministerial; 

 

• O Director do Instituto de Estudos para a Paz e Segurança (IPSS) em Addis Abeba e o Director-

Geral do Centro para a Resolução de Conflitos e Manutenção da Paz (CCCPA) no Cairo, 

proferiu a Palestra Inaugural; 

 

• Altos funcionários da União Africana, UNESCO, ICESCO, Comissões Económicas Regionais 

(CERs), Parceiros Técnicos e Financeiros, assim como Representantes do Sistema das Nações 

Unidas; 

 

• 150 participantes como oradores, moderadores, presidentes de sessão de mais de 60 países;  

 

• 120 jovens líderes, de todos os países africanos e representantes da diáspora, dos quais 9 

estiveram presentes em Luanda; 

 

• 65 Parceiros de instituições, sociedade civil, sector privado, instituições académicas e 

organizações internacionais em África e na sua Diáspora, e em outras regiões do mundo; 

 

• Mais de 20 personalidades e artistas comprometidos com a Cultura de Paz, de diferentes 

continentes; 



Quarenta e dois (42) pavilhões virtuais nacionais com rico conteúdo sobre diversidade cultural e 

exemplos de iniciativas e projectos nacionais, bem como 75 páginas Web de parceiros e personalidades 

associadas estão disponíveis ao público, em geral, através da página Web dedicada à Bienal. 

Reconhecendo os esforços empreendidos, num contexto pandémico restritivo, para a organização deste 

evento, os participantes da Bienal de Luanda agradecem e felicitam os organizadores e seus parceiros pelo 

sucesso deste evento. 

Tomando nota do acima exposto, os participantes da segunda edição da Bienal: 

1. Incentivam os organizadores e os seus parceiros para a realização de futuras edições da Bienal, a 

considerar as vantagens deste formato híbrido inovador em termos da oportunidade de uma participação 

mais massiva e apropriação popular deste evento, cujo objectivo é reforçar o Movimento Pan-Africano 

para uma Cultura de Paz e Não-Violência para a paz e o desenvolvimento sustentável de África; 

2. Acolhem o lançamento oficial, durante esta edição 2021, da Aliança de Parceiros para uma Cultura 

de Paz e Não-Violência em África, como um instrumento necessário para o reforço do Movimento Pan-

Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência, bem como para assegurar a sustentabilidade e o 

impacto transformador da iniciativa da Bienal de Luanda;  

3. Incentivam as instituições académicas e associações profissionais, organizações e associações de 

jovens e mulheres, organizações internacionais, o sector privado, a sociedade civil, filantropos e pessoas 

influentes no continente e na diáspora para aderirem à Aliança de Parceiros para uma Cultura de Paz e 

Não-Violência em África; 

4. Saúdam o reforço da cooperação entre o Governo de Angola, a Comissão da União Africana e a 

UNESCO e convidam-nos a tomar as medidas necessárias, nomeadamente no âmbito do Comité 

Directivo da Bienal, para o estabelecimento de um Secretariado permanente para acompanhar a 

implementação do processo do roteiro desta segunda edição da Bienal; 

5. Acolhem a plena participação e envolvimento das Comunidades Económicas Regionais durante os 

quatro dias da Bienal, tal como reflectido na Declaração Conjunta dos Altos Representantes das 

Comunidades Económicas Regionais sobre a Cultura de Paz e Não-Violência (Anexo 1); Declaração pela 

qual as CERs reconhecem o seu papel, responsabilidade e dever de compromisso no processo de 

perpetuação da cultura de paz e não-violência em África, que inclui também a assinatura do Acordo entre 

o Governo de Angola, a ECCAS e a UNESCO (Anexo 2); 

6. Solicitam o apoio dos governos dos Estados-membros africanos e dos países da diáspora africana para 

contribuir para a realização da próxima edição, com vista a dar vida à Iniciativa da Bienal de Luanda, em 

particular, tomando medidas adequadas e implementando actividades e projectos em prol da cultura de 

paz e não-violência a nível nacional e local, que pode ser progressivamente incluída no roteiro; 

7. Expressam a sua gratidão à suas Excelências os Presidentes, Vice-Presidentes, Ministros e de mais 

entidades que participaram na cerimónia de abertura; 

8. Saúdam o papel fundamental desempenhado por Sua Excelência, João Manuel Gonçalves Lourenço, 

Presidente da República de Angola, que mais uma vez acolheu o evento e reuniu, para o efeito, Chefes de 

Estado e de Governos, solicitando os seus apoios para a continuidade da iniciativa da Bienal de Luanda. 

Esta segunda edição da Bienal articulou-se em torno de quatro eixos principais: o Diálogo Intergeracional 

entre Líderes e Jovens; os quatro Fóruns Temáticos e de Boas Práticas, o lançamento da Aliança de 

Parceiros e o Festival das Culturas.  



Os participantes apreciaram a realização das sessões de parceria para a definição de 4 iniciativas 

emblemáticas para o continente africano, que terão lugar de 01 a 02 de Dezembro e serão dirigidas por 

representantes das Comunidades Económicas Regionais. Estas diferentes iniciativas emblemáticas, 

juntamente com os projectos e eventos planeados pelos parceiros, farão parte do Roteiro para o período 

2021-2023. 

DIÁLOGO INTERGERACIONAL DE LÍDERES E JOVENS   

A fim de reservar, mais uma vez, um lugar aos jovens e às suas organizações, a segunda edição da Bienal 

foi aberta com um Diálogo Intergeracional sobre o tema: Diversidade Cultural e Patrimonial de África e 

as suas Diásporas: Fonte de Conflito ou Motivo de Paz?  

O objectivo deste diálogo intergeracional era permitir aos participantes (i) de debater sobre como 

promover, em estados africanos e comunidades da diáspora africana, com o envolvimento dos jovens e 

das suas organizações, o respeito pela diversidade cultural e patrimonial para uma coexistência pacífica 

das múltiplas identidades culturais de África; (ii) e de realçar actividades que testemunhem o empenho 

diário dos jovens e das suas organizações em prol do diálogo intercultural e inter-religioso para a 

convivência e a paz. 

Os participantes ficaram agradados pelo diálogo ter constituido uma oportunidade para os representantes 

dos jovens apresentarem um projecto de programa intitulado "Jovens empenhados no Movimento Pan-

Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência"; O objectivo deste programa é mobilizar os jovens e 

as suas organizações no continente e na Diáspora para contribuir para a implementação do roteiro da 

segunda edição da Bienal, em particular para o reforço, a médio e longo prazo, do Movimento Pan-

Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência (Anexo 3); 

FÓRUNS TEMÁTICOS E DE BOAS PRÁTICAS 

Na sua vocação como plataforma global de cooperação para a elaboração de estratégias de prevenção da 

violência e dos conflitos e a difusão de iniciativas e boas práticas, com vista à construção da paz e do 

desenvolvimento sustentáveis em África, a 2ª edição da Bienal permitiu a realização de quatro fóruns 

temáticos e de boas práticas, a saber:  

(i) A contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável; 

(ii) Envolvimento dos jovens como agentes de transformação social para a prevenção de conflitos e 

desenvolvimento sustentável; 

(iii) África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades; 

(iv) Aproveitar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz. 

Ao reunir uma variedade de actores e parceiros empenhados, estes fóruns destacaram soluções e boas 

práticas que se têm revelado bem-sucedidas a nível local, nacional e regional.  

Os participantes agradecem aos oradores que partilharam as suas experiências. Reunidas num catálogo de 

boas práticas, estas experiências inspiraram esboços de quatro iniciativas emblemáticas, cuja realização os 

diferentes interessados são convidados a apoiar ao longo do período 2021-2023.  

A Contribuição das Artes, da Cultura e do Património para uma Paz Sustentável 

Ecoando, celebrando e acompanhando o Ano 2021 da União Africana: "Artes, Cultura e Património: 

alavancas para a construção da África que queremos", este primeiro fórum temático e de boas práticas 



explorou conhecimentos recentes sobre como a cultura artística e o património interagem com conflitos, 

reconciliação e esforços para construir sociedades mais pacíficas. Também destacou as formas como 

artistas, criadores e profissionais no âmbito do património contribuem para prevenir, mitigar e sustentar a 

recuperação dos efeitos do conflito, da desigualdade e da pandemia da COVID-19. Remeteu-se também à 

Aspiração 5 da Agenda 2063 e a 2021, o Ano Internacional da Economia Criativa para o 

Desenvolvimento Sustentável. 

Envolvimento dos jovens como actores da transformação social para a prevenção de conflitos e 

desenvolvimento sustentável 

Como contributo para a implementação da Estratégia Operacional da UNESCO para a Juventude, da 

Carta da Juventude Africana, do Roteiro da União Africana para a Obtenção do Dividendo Demográfico 

Completo através do Investimento na Juventude, e da Aspiração 4 da Agenda 2063, este fórum temático e 

de boas práticas demonstrou que existe uma narrativa alternativa à que retrata os jovens como 

perpetradores ou vítimas de violência; Esta narrativa alternativa destaca as experiências vividas e os 

esforços diários de jovens mulheres e homens empenhados como actores da transformação social para a 

prevenção de conflitos e desenvolvimento sustentável, através de várias actividades e projectos a nível 

comunitário, nacional, regional e continental. Ecoaram também as resoluções 2250, 2419 e 2535 do 

Conselho de Segurança sobre Juventude, paz e segurança e a Estratégia da Juventude da ONU. 

África e as suas Diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades  

Apesar dos enormes recursos que podem criar condições positivas para uma cultura sustentável de paz e 

prosperidade, a África ainda mantém um círculo vicioso e persistente de insegurança, desigualdade social 

e catástrofes naturais e humanas. Este fórum temático e de boas práticas explorou e apresentou esforços e 

iniciativas catalizadoras que podem abordar a desigualdade e a violência, reduzir a pobreza e prevenir 

conflitos, valorizando o forte potencial estratégico de África (em termos demográficos e de recursos 

naturais) para uma construção de uma paz e desenvolvimento sustentável. Este é um contributo, entre 

outros, para a implementação do ODM 1 e da Aspiração 1 da Agenda 2063.  

Aproveitar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz 

As águas costeiras e oceânicas de África ocupam o triplo da massa terrestre e são cada vez mais 

importantes como fonte potencial de crescimento económico e de emprego para a região. Em consonância 

com a Década Africana dos Mares e Oceanos (2015-2025) e a Década das Ciências dos Oceanos para o 

Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) da ONU, este quarto fórum temático e de melhores práticas 

proporcionou uma oportunidade para mobilizar as partes interessadas dos oceanos a fim de assegurar que 

a África aproveite a ciência e a investigação oceânicas para optimizar o seu potencial de economia azul. 

Constituiu também uma oportunidade para analisar os progressos na aplicação pelos Estados-Membros da 

Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático (2001) e para discutir a 

Estratégia para a Economia Azul em África. 

Os participantes agradeceram a todos os actores e parceiros representados nestes Fóruns Temáticos e de 

Boas Práticas pelo seu forte empenho, que permitiu a definição de quatro iniciativas emblemáticas para a 

construção de uma cultura de paz no continente africano. 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Criado no âmbito da Bienal de Luanda para desempenhar um papel consultivo de aconselhamento sobre o 

programa da Bienal e de desenvolvimento da reflexão académica para a promoção da cultura de paz em 

África, o Comité Científico participou numa sessão sobre o tema "Identidades, culturas e ciências 



africanas para uma cultura de paz". Esta foi uma oportunidade para o Comité Científico apresentar aos 

participantes o projecto de publicação intitulado "Identidades, Culturas, Ciências e Valores Partilhados 

para uma Epistemologia Africana da Paz". Esta publicação, que será introduzida no roteiro da Bienal, visa 

repensar a noção de paz em África, reflectir sobre a cidadania africana e a construção da africanidade, 

bem como discutir o papel estratégico dos sistemas educativos no renascimento cultural africano. 

FESTIVAL DE CULTURAS 

Através do Festival de Culturas, a Bienal de Luanda deu a oportunidade de celebrar a diversidade cultural 

de África e de outras partes do mundo, promovendo a interacção entre culturas, artistas e o público. 

O Festival incluiu uma parte ao vivo em Luanda com um espectáculo multidimensional (dança, moda, 

música), a 27 de Novembro, a abertura da exposição ResiliArt Angola, com o Parceiro da Bienal “Escolas 

Americanas de Angola”, a 28 de Novembro, e o Concerto de encerramento, dia 30 de Novembro. As 

Embaixadas dos 9 países presentes na cerimónia de abertura, assim como os Centros Culturais Português, 

Alemão e Brasileiro e a Aliança Francesa, desempenharam um papel activo na organização de 

exposições, teatro, dança e performances musicais sobre os temas da Bienal. 

Angola foi fisicamente representada por um pavilhão nacional reunindo as várias formas da sua cultura, 

entre a tradição e a modernidade, com uma apresentação de projectos nacionais a serem incluídos no 

roteiro. 

Durante a Bienal, foi apresentada uma criação musical original, uma canção pan-africana, produzida no 

âmbito da agenda cultural do Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tchisekedi, na sua 

qualidade de Presidente em exercício da União Africana, com a participação de renomados artistas do 

continente, sob a direcção de Lokua Kanza e Souzy Kaseya. 

O Festival foi também transmitido no local da Bienal, no âmbito da Bienal TV. Quarenta e dois (42) 

países estiveram representados neste festival de culturas, reunindo artistas e grupos musicais de inspiração 

africana. Expressões culturais de vários tipos estiveram também presentes nos pavilhões nacionais 

virtuais. 

ENCERRAMENTO / CONCLUSÃO 

A cerimónia de encerramento, a 30 de Novembro, foi marcada pela adopção de uma Declaração das 

Comunidades Económicas Regionais (em anexo) e pelo lançamento oficial da Aliança de Parceiros 

para uma Cultura de Paz e Não-Violência em África. 

A fim de assegurar a continuidade e sustentabilidade da Aliança de Parceiros, convidamos a UNESCO a 

continuar a assistir e a acompanhar a liderança das Comunidades Económicas Regionais (CERs), no 

quadro de um Secretariado permanente com uma equipa dedicada que trabalhará até à terceira edição da 

Bienal de Luanda, em 2023. 

Os participantes da segunda edição da Bienal agradecem a todos os patrocinadores oficiais que tornaram 

possível este importante evento, a saber:  

• Ente Nazionale Idrocarburi (Eni) 

• Escola Americana de Luanda (ASA) 

• BNI (Banco Nacional de Investimento) 



Assim como demais patrocinadores, nomeadamente: Portos de Luanda, Namibe e Soyo, Agência 

Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA), Instituto Nacional de 

Transportes Rodoviários (INTR), Transportes Colectivos e Urbanos de Luanda (TCUL) e Zona 

Económica Especial (ZEE). 


