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Address by 

H.E. Santiago Irazabal Mourão,  

President of the 41st General 

Conference 

on the occasion of  

the closing of the Biennale of 

Luanda 

Luanda, 30 November 2021 

S. Exa Sra. Carolina Cerqueira, Ministra de Estado dos Assuntos Sociais 

de Angola, 

S. Exa Sra. Bineta Diop, Enviada Especial da Presidente da Comissão 

da União Africana sobre Mulheres, Paz e Segurança, 

S. Exa Sr. Giberto da Piedade Veríssimo, Presidente da Comissão da 

Comunidade Econômica dos Estados da África Central (CEEAC), 

S. Exa Sr. Georges Rebelo Pinto Chikoti, Secretário-Geral da 

Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OACPS), 

S. Exa Sra. Embaixadora Ana Maria de Oliveira, Delegada Permanente 

de Angola junto à UNESCO e S. Exa Sr. Embaixador Rafael Vidal, 

Embaixador do Brasil em Angola, em nome de quem saúdo todos os 

membros do corpo diplomático aqui presentes,  

Excelências, 

Senhoras e Senhores, 
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É uma honra e grande satisfação participar do fechamento da segunda 

Bienal de Luanda. 

Gostaria de agradecer o governo de Angola e a União Africana pela 

frutuosa colaboração com a UNESCO na organização deste grande 

evento.  

Esta é a minha primeira missão como Presidente da Conferência Geral 

da UNESCO e é uma imensa satisfação que ela ocorra na África, em 

Angola, e relacionada a um tema que está no coração do mandato da 

UNESCO, a cultura da paz. 

O conceito de cultura de paz nasceu na África durante o Congresso 

Internacional sobre Paz nas Mentes dos Homens, organizado pela 

UNESCO, em Yamoussoukro, em 1989. 

Mais de 30 anos após a sua criação, é também na África, através desta 

Bienal, que o conceito de cultura da paz está sendo revisitado para 

responder aos desafios de nosso século.  

A Bienal é também a ocasião para a UNESCO reafirmar o seu 

compromisso com a África, que é Prioridade Global para a nossa 

Organização, como demonstra a adoção pela 41ª Conferência Geral da 

estratégia operacional para melhorar a integração da região em todas as 

nossas esferas de competência (no período de 2022 a 2029).  

Trata-se de um significativo reforço no alinhamento da ação da 

UNESCO com as aspirações da Agenda 2063 da União Africana, 

sobretudo através da cooperação e dos diálogos Sul-Sul e Sul-Norte em 

temas de ponta, como as nossas recentemente aprovadas 
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recomendações sobre a ética da inteligência artificial e sobre a ciência 

aberta, assim como as áreas de educação de qualidade, cultura, 

comunicação e informação.  

Ladies and gentlemen,  

The theme of the Biennale of this year – Arts, Culture and Heritage - is 

paramount for a culture of peace. 

The consolidation of international peace and security rests on culture – 

this is a core message of the UN Security Council Resolutions 2199 and 

2347, that marked a turning point to better protect heritage and put an 

end to the devastating illicit trafficking of cultural objects. 

Culture and heritage are the foundations for values, attitudes, and 

behaviors.   

They are essential to foster local ownership and promote sustainable 

development – as highlighted by the first G20 declaration on Culture, last 

July in Rome.  

Creative and cultural industries are also a driver of economic growth and 

innovation, as we can see in creative cities as Brazzaville, Praia and 

Dakar. 

As declared the UNESCO Director-General on the occasion of her 

reelection, this sense of belonging to a shared space and a collective 

story is essential for social cohesion, especially for young people – who 

hold the keys to our future. 
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I was very pleased to see that an Angolan young woman, Ms. Lia Raquel 

Conceição, presented the Recommendations of the 12th Youth Forum 

held in the UNESCO General Conference.  

Indeed, in these last four days, the panels provided food for thought on 

how to continue to make the most of African cultural diversity, including 

through a rich intergenerational dialogue. 

The outcomes of these discussions will contribute to reinforce the role of 

UNESCO’s Conventions at the forefront of the protection of cultural 

heritage and diversity.  

This Second Biennale will definitely have an impact on the World 

Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, “the 

Mondiacult”, to be held in September 2022 in Mexico City, as well as on 

the UNESCO Creative Cities meeting, that will be for the first time in a 

Latin American city - Santos, in Brazil – in March 2022. 

I am also convinced that the Second Biennale will boost and create 

opportunities for new partnerships - not only on culture, but also on 

important issues related to the development of African sustainable and 

peaceful societies, such as the promotion of Ocean science and 

research.  

Fiquem certos de que, como Presidente da Conferência Geral, 

continuarei a incentivar os Estados Membros a promover a cooperação 

Sul-Sul e a trabalhar em estreita colaboração com a União Africana para 

fazer progressos na cultura da paz.  
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Gostaria de terminar com o chamado do Presidente - e Poeta! - 

Agostinho Neto, que traduzem essa inesgotável capacidade humana de 

criar as condições para a paz: 

“Vamos com toda a Humanidade 

Conquistar o nosso mundo e a nossa Paz.” 

Obrigado. Thank you. Merci. 


