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INTRODUÇÃO  
 
O objectivo geral da Bienal de Luanda é reforçar o Movimento Pan-Africano para uma Cultura 
de Paz e Não-Violência através da prevenção da violência e da resolução de conflitos, 
encorajando o intercâmbio cultural em África, o diálogo entre gerações e a promoção da 
igualdade de género. Espaço de reflexão e divulgação de obras artísticas, ideias e boas práticas 
relacionadas com a cultura de paz, a Bienal de Luanda reúne representantes dos governos, da 
sociedade civil, da comunidade artística e científica e de organizações internacionais.  
 
Tal ambição, a ser alcançada, não pode prescindir do contributo da juventude.  
 
A África é um continente jovem, e em 2020, de uma população de 1,3 mil milhões de 
habitantes, 60% da sua população já será jovem. Enquanto o resto do mundo vai 
envelhecendo gradualmente, a África continuará a ficar mais jovem. Os jovens e as suas 
organizações são, de facto, um recurso para a paz e o desenvolvimento do continente.  
 
O reconhecimento desta importância da juventude levou ao seu envolvimento na primeira 
edição da Bienal de Luanda, em 2019. 
 
Para a segunda edição da Bienal de Luanda em 2021, que terá lugar num formato híbrido (em 
parte presencial e em parte virtual), o presente Programa "Juventude empenhada no 
Movimento Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência" reitera o envolvimento dos 
jovens, sob a supervisão da UNESCO, da AUC, do ICESCO e do Governo da República de Angola 
 
OBJECTIVO GERAL 
 
Liderado pelos próprios jovens, com o apoio da UNESCO, da AUC, do ICESCO e do Governo da 
República de Angola, este programa pretende, portanto, mobilizar os jovens e as organizações 
juvenis do continente e das diásporas e reuni-los para contribuir para o fortalecimento, a 
médio e longo prazo, do Movimento Pan-Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
 
1) Continuar e reforçar a implementação do Compromisso da Juventude Africana para uma 
Cultura de Paz (2019), adoptado no final do Fórum da Juventude da 1ª edição da Bienal de 
Luanda; 
2) Contribuir para a implementação do Roteiro 2021-2023 que será adoptado no final da 
segunda edição da Bienal; 
3) Assegurar que as aspirações de mulheres e homens jovens sejam sistematicamente tidas 
em conta e que as organizações juvenis contribuam para a paz e o desenvolvimento.    
 
O referido Programa, que contribuirá assim para a implementação das Agendas 2030 e 2063, 
é constituído por três eixos. 
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EIXO I - PREPARAÇÕES PARA AS ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA BIENNIAL (07 de 
Junho - 22 de Novembro de 2021) 
 
Estes preparativos foram iniciados com a criação, a 7 de Junho de 2021, de um Comité ad hoc 
da Juventude.  
 
O referido comité teve a missão de contribuir, em geral, para os preparativos da segunda 
edição da Bienal de Luanda, e em particular, participando na organização do Diálogo 
Intergeracional e precisamente (i) tendo organizado e implementado a selecção dos 118 
jovens e a sua participação online não só no Diálogo, mas também aos diferentes fóruns 
temáticos e de boas práticas na agenda da Bienal, às sessões de parceria e (ii) contribuindo, 
com o apoio das suas respectivas organizações e redes nos seus países, para a mobilização e 
participação online de outros jovens também.  
 
O comité ad hoc de juventude foi composto por 14 jovens de 12 países africanos e foi apoiado 
por outros 04 jovens que, com base na sua experiência comprovada e na adesão a 
organizações e redes de juventude bem estabelecidas, contribuíram e estão a contribuir para 
a mobilização e envolvimento dos seus pares antes, durante e após a segunda edição da 
Bienal.  
 
Os 118 jovens que foram seleccionados são nacionais de 49 países africanos e 14 países da 
diáspora. Entre estes jovens seleccionados, 10 foram seleccionados para participar nas 
actividades da Bienal e ser, como tal, os porta-vozes de todos os outros.  
 
EIXO II - PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA BIENNIAL (27 de 
Novembro - 02 de Dezembro de 2021) 
 
1) Diálogo intergeracional 
 
Sobre o tema Diversidade Cultural e Patrimonial de África e a sua Diáspora: Fonte de Conflito 
ou Jazigo de Paz, o diálogo, que se realiza hoje, 27 de Novembro, conta com a participação 
directa de 10 jovens em pessoa; e online de 118 jovens representando 49 países africanos e 
13 países da Diáspora.  
 
2) Fóruns temáticos e de boas práticas 
 
Dos 118 jovens seleccionados, 28 participarão directamente em linha nos 4 fóruns temáticos 
e de boas práticas, e como tal representarão todos os outros, relatando as contribuições dos 
diferentes grupos temáticos formados por jovens para este fim.   
 
3) Partnership Sessions  
 
On behalf of all 118 selected young people, 07 of them will also participate virtually in the four 
partnership sessions and thus contribute to the elaboration of the Flagship Initiatives which, 
among others, will constitute and form part of the Roadmap 2021-2023. 
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O trabalho dos jovens, na sequência do Diálogo Intergeracional, dos Fóruns Temáticos e das 
sessões de parceria, levou à adopção de declarações de posicionamento que fornecerão o 
quadro para a concepção, implementação e contribuição para projectos conjuntos. 
 
Com base no Movimento Pan-Africano para a Cultura da Paz e Não-Violência, que ajudaremos a 
construir e fortalecer: 

 
1) Tema 1 A contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável 
 
Declaração de posicionamento: comprometemo-nos a apoiar e encorajar a promoção e 
preservação do património artístico e cultural africano nos países participantes, através da 
utilização dos meios de comunicação social e de todas as outras vias possíveis 
 
2) Tema 2 Envolver a juventude como agentes de transformação social para a prevenção de 
conflitos e o desenvolvimento sustentável 
 
Declaração de posicionamento: Inspirado pelo legado de Kofi Annan de que "Sem progresso 
não há paz e sem paz não há progresso",  
Comprometemo-nos a utilizar a educação e a capacitação dos jovens como veículos para 
promover uma cultura de paz e não-violência e assegurar o desenvolvimento sustentável de 
África, a fim de construir uma ponte na prevenção de conflitos através de práticas 
socioeconómicas transformadoras.  
 
3) Tema 3 África e as suas Diásporas face ao conflito, crise e desigualdade 
 
Declaração de posicionamento: comprometemo-nos a defender nos nossos países a inclusão 
de jovens vulneráveis que vivem com deficiências e marginalizados, a harmonização do  
estilo de vida das novas gerações com os princípios dos valores endógenos da convivência, a 
promoção e popularização de todos os instrumentos normativos internacionais relevantes 
relacionados com os direitos das mulheres. 
 
4) Tema 4 Aproveitar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz 
 
Declaração de posicionamento: comprometemo-nos a contribuir para o reforço da 
governação, protecção e gestão sustentável dos oceanos em países em desenvolvimento e  
subdesenvolvidos, bem como em pequenas ilhas, a fim de assegurar uma  distribuição e 
partilha equitativa dos recursos oceânicos, com base em programas de sensibilização e 
educação popular, políticas de investigação científica de ponta. 
 
EIXO III - CONTRIBUIÇÃO PARA O REFORÇO DO MOVIMENTO PAN-AFRICANO PARA UMA 

CULTURA DE PAZ ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DO COMPROMISSO DA JUVENTUDE 

AFRICANA PARA UMA CULTURA DE PAZ (2019) E DO ROTEIRO 2021-2023  

1) Estabelecer movimentos locais e nacionais para uma cultura de paz e não-violência para 

reforçar o Movimento Pan-Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência 
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Contribuir para o objectivo global da Bienal de Luanda de reforçar o Movimento Pan-Africano 

para uma Cultura de Paz e Não-Violência, em linha com o apelo à criação de um "Movimento 

Continental e Sustentável pela Paz", contido no "Plano de Acção para uma Cultura de Paz em 

África/Acção pela Paz", adoptado em 2013, no Fórum Pan-Africano sobre "Fontes e Recursos 

para uma Cultura de Paz", os jovens: 

I. Empenhar-se e apelar às organizações, redes e iniciativas lideradas e centradas na 

juventude a trabalharem em conjunto: 

- Formar movimentos pan-africanos de juventude a vários níveis para uma cultura de paz, 

desde o nível local ao internacional, encorajando o trabalho em rede, a colaboração 

complementar e conjunta e a partilha de conhecimentos entre organizações. 

- Promover a criação e expansão de ambientes e espaços existentes onde a juventude Pan-

Africana possa viver e abraçar os seus diversos patrimónios culturais, contribuindo assim para 

a construção e reforço de uma perspectiva Pan-Africana transformadora. 

- Facilitar e melhorar a partilha de conhecimentos, interacção e cooperação entre instituições 

(especialmente universidades/instituições de ensino superior), governos e organizações 

lideradas por jovens sediadas em África e noutros locais, com vista à realização de agendas 

regionais e globais para a paz, não-violência e sustentabilidade nas 6 regiões de África. 

II. Envolver potenciais parceiros e partes interessadas para trabalharem em conjunto 

para 

- Defender a responsabilização, empenho e envolvimento contínuos da sociedade civil, 

governos e sector privado na manutenção e apoio às boas práticas nas 5 principais regiões do 

continente e na sua diáspora. 

- Estabelecer uma plataforma permanente da juventude que reforce o diálogo intercultural e 

inter-religioso entre os jovens das seis regiões africanas e contribua para a consolidação da 

coexistência pacífica e da cidadania comum. 

- Reforçar a capacidade da juventude pan-africana para promover a cultura de paz, identificar 

e apoiar iniciativas e melhores práticas da juventude que trabalhem para a implementação 

sustentável, individual e colectivamente, dos conceitos da cultura de paz, sensibilizar para a 

importância de promover uma cultura de paz e respeito mútuo nas seis regiões africanas. 

2) Continuar a desenvolver projectos e iniciativas concretas ao nivel local national e 

internacional para implementacao do roteiro 2021-2023. 

Como parte da sua contribuição para o Roteiro 2021-2023, os jovens também se 

comprometem a implementar, através de projectos e actividades concretas, o "Compromisso 

da Juventude Africana para a Cultura de Paz", adoptado no final do Fórum da Juventude, 

organizado na 1ª edição da Bienal de Luanda (2019), sob o tema geral "Juventude e Cultura 

de Paz".  
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Este compromisso, que enumera doze (12) compromissos cuja implementação (a curto, médio 

e longo prazo) foi colocada sob a coordenação da Rede Pan-Africana da Juventude para a 

Cultura de Paz (PAYNCOP), com o apoio da UNESCO e da UA.  

Além disso, os jovens gostariam que os seguintes projectos fossem incluídos no Roteiro 

1) A realização de uma "Conferência Internacional sobre o papel da juventude na cultura, 

como alavanca de convivência e factor de empoderamento económico dos jovens";  

2) a criação de uma "Plataforma Pan-Africana para o Diálogo Cultural Intergeracional e Inter-

Religioso para o Conhecimento Mútuo dos Povos e das Culturas". 

 

 

 

 


