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ANEXO 1: Programa

PROGRAMA
27 - 30 de Novembro 2021
Luanda, Angola

SOBRE A BIENAL LUANDA
Organizada em parceria entre a UNESCO, o Governo de Angola e a União Africana, a Bienal de Luanda "Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz" visa promover a prevenção da violência e a resolução de
conflitos, encorajando o intercâmbio cultural em África, o diálogo entre gerações e a promoção da
igualdade de género. Enquanto espaço de reflexão e divulgação de obras artísticas, ideias e melhores
práticas relacionadas com a cultura de paz, reúne representantes dos governos, da sociedade civil, da
comunidade artística e científica, e de organizações internacionais.
Este programa híbrido de 6 dias combina eventos presenciais e em linha estruturados em torno de 4
temas:
I.
A contribuição das artes, da cultura e do património para uma paz sustentável
II.
Envolver os jovens como actores das transformações sociais para a prevenção de conflitos e o
desenvolvimento sustentável
III.
A África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades
IV.
Aproveitar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz
Vários eventos serão organizados ao longo da Bienal:
• A Abertura Oficial organizada em Luanda com participantes de alto nível - Chefes de Estado,
Ministros, representantes de organizações internacionais e personalidades de renome para apoiar
a Bienal.
• O Diálogo Intergeracional para permitir aos jovens interagir com os Chefes de Estado e Ministros e
fazer ouvir as suas vozes.
• Os 4 Fóruns Temáticos virtuais para partilhar as melhores práticas baseadas em iniciativas de
impacto já implementadas para a paz e o desenvolvimento sustentável em África e elaboradas
iniciativas emblemáticas.
• As 4 Sessões de Parceria virtuais para identificar projectos e iniciativas, e mobilizar recursos para
os transformar em acção no seio da Aliança de Parceiros para uma Cultura de Paz.
• Os 4 dias do Festival das Culturas com eventos culturais virtuais e ao vivo, oferecendo um espaço
único de intercâmbio entre as identidades culturais de África e as suas Diásporas.
• A Cerimónia de Encerramento para lançar oficialmente a Aliança de Parceiros para uma Cultura de
Paz e adoptar o Comunicado Conjunto e o Roteiro da Bienal.
A plataforma digital da Bienal de Luanda permitirá ao público de ter acesso :
• A Bienal TV- uma transmissão ao vivo da Bienal disponível em três línguas (inglês, francês,
português)
• Ao programa completo da Bienal
• Aos Pavilhões Nacionais onde os países oferecem actividades culturais digitais para a
promoção da cultura da paz, como parte do Festival das Culturas
• Aos Stands virtuais dos Parceiros, onde instituições e empresas, fundações e ONG partilharão
as suas boas práticas e futuras iniciativas.

https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt

DIA 1: Sábado 27 de Novembro de 2021
9:30 - 11:45
GMT + 1

DIÁLOGO INTERGERACIONAL (Nivel Ministerial)
Diversidade cultural e patrimonial de África e das suas Diásporas: marca de conflito ou
terreno fértil para a paz?
Hotel Intercontinental

Palavras de boas-vindas
•
Sra. Chido MPEMBA, Enviada Especial da Juventude da União Africana
•
Sr. Dr. Salim M. ALMALIK, Director-Geral, Organização Mundial Islâmica para a Educação, Ciência e
Cultura (ICESCO)
•
S. Exª Sra. Professora Sarah Mbi Enow ANYANG AGBOR, Comissária para os Recursos Humanos,
Ciência e Tecnologia, Comissão da União Africana
•
Sra. Gabriela RAMOS, Directora-Geral Adjunta para as Ciências Sociais e Humanas, UNESCO
•
Sra. Ana Paula SACRAMENTO NETO, Ministra da Juventude e Desportos, Angola
Primeiro diálogo: Depoimentos de jovens: apresentação de iniciativas e boas práticas
Diálogo entre os Ministros da Juventude e da Cultura e os jovens representantes
• Sr. Sally Alassane THIAM (Senegal)
• Sra. Milouda BOUICHOU (Marocos)
• Sra. Fathia SOURAYA MOUSSA (Djibouti)
• Sra. Pauline BATISTA SOUZA DA SILVA (Brasil/EUA)
• Sr. Benjamin Esono NDONG EVITA (Guiné Equatorial)
Com a participação de:
•
Sra. Gabriela RAMOS, Directora-Geral Adjunta para as Ciências Sociais e Humanas, UNESCO
•
S. Exª Sra.
•
Josefa Leonel Correia SACKO, Comissária para a Economia Rural e Agricultura, Comissão da União
Africana
•
Sra. Ana Paula SACRAMENTO NETO, Ministra da Juventude e Desportos, Angola
Moderador: S. Exª Sr. Fernando Francisco JOÃO, Secretário de Estado da Juventude e Desportos, Angola

12:00 - 13:30
GMT + 1

CERIMÓNIA DE ABERTURA
Hotel Intercontinental

Cerimónia tradicional de boas-vindas
Palavras de boas-vindas
• S. Exª Sra.Carolina CERQUEIRA, Ministra de Estado para Area Social, Angola
• S. Exª Sr. Moussa FAKI MAHAMAT, Presidente da Comissão da União Africana
• Sr. Xing QU, Director-Geral Adjunto, UNESCO
Discursos de abertura
• Sr. Forest WHITAKER, actor, Embaixador da Boa Vontade da UNESCO para a Paz e Reconciliação
• Sra. Hanna SERWAA TETTEH, Representante Especial das Nações Unidas, Secretária-Geral da União
Africana e Chefe do Gabinete das Nações Unidas para a União Africana (UNOAU)
• S. Exª Sra. Epsy CAMPBELL BARR, Vice-Presidente da Costa Rica

Painel de Chefes de Estado, sobre o tema do ano da União Africana, "Artes, Cultura e Património":
Alavancas para a construção da África que queremos"
Abertura oficial da edição 2021 da Bienal de Luanda por
•
S. Exª Sr. João Manuel Gonçalves LOURENÇO, Presidente da República de Angola
Mestre de Cerimónias: S. Exª Sr. Nuno Caldas Albino, Secretário de Estado da Comunicação Social, Angola

13.30 - 15.15 h
GMT + 1

15.15 - 15.45
GMT + 1

FESTIVAL DE CULTURAS

LIÇÃO INAUGURAL sobre as Artes, a Cultura e o Património: Alavancas para a
Construção de uma Cultura de Paz em África

Palavras de boas-vindas
•
S. Exª Sr. Embaixador Mohamed GAD, Presidente do Conselho para a Paz e Segurança da União
Africana
Lição inaugural
•
Sr. Dr. Yonas ADAYE ADETO, Director, Instituto de Estudos para a Paz e Segurança (IPSS), Universidade
de Adis Abeba (Etiópia)
•
S. Exª Sr. Embaixador Ahmed ABDEL-LATIF, Director-Geral, Centro Internacional do Cairo para a
Resolução de Conflitos, Manutenção e Construção da Paz (CCCPA) (Egipto)

15.45 - 17.00
GMT + 1

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL (Nivel Presidential)
Diversidade cultural e patrimonial de África e das suas Diásporas: marca de conflito ou
terreno fértil para a paz

Segundo diálogo: Envolver os jovens na promoção do diálogo intercultural e inter-religioso para a coesão
social e a paz
Diálogo entre Chefes de Estado e jovens representantes:
•
Sra. Fathia SOURAYA (Djibuti)
•
Sra. Milouda BOUICHOU (Marocos)
•
Sra. Pauline BATISTA SOUZA DA SILVA (Brasil/EUA)
•
Sra. Janice KHUMALO (Zimbabwe)
•
Sr. Benjamin Esono NDONG EVITA (Guiné Equatorial)
•
Sr. Sally Alassane THIAM (Senegal)
•
Sra. Aira Karinah Sérgio MONDLANE (Moçambique)
•
Sr. Romilson DE BOA ESPERANCA SILVEIRA (São Tomé and Príncipe)
•
Sr. Mityano FRANCISCO (Angola)
•
Sra.Tunko JALLOW (Gâmbia)

Com a participação de:

•
•
•

Sr. Xing QU, Director-Geral Adjunto, UNESCO
S. Exª Sr. Moussa FAKI MAHAMAT, Presidente da Comissão da União Africana
Sr. Dr. Salim M. ALMALIK, Director-Geral, Organização Mundial Islâmica para a Educação, Ciência e
Cultura (ICESCO)

Moderador: Sra. Angela MELO, Directora de Políticas e Programas, Sector de Ciências Humanas e Sociais,
UNESCO
Conclusões e apresentação: Programa "Jovens empenhados no Movimento Pan-Africano para a Cultura de Paz
e Não-Violência"
•
•

Sra. Aira Karinah Sérgio MONDLANE (Moçambique)
Sr. Mityano FRANCISCO (Angola)

Moderador: Sr. Vincenzo FAZZINO, Coordenador Internacional da Bienal de Luanda, UNESCO

17h - 21h
GMT + 1

FESTIVAL DE CULTURAS

DIA 2 - Domingo, 28 de Novembro de 2021
9h - 21h
GMT +1

FESTIVAL DE CULTURAS

9.00h - 12.30h
GMT + 1

FÓRUNS TEMÁTICOS E DE BOAS PRÁTICAS
TEMA I: A Contribuição das Artes, da Cultura e do Património para uma Paz Sustentável
Este tema reflete, celebra e acompanha o Ano 2021 da União Africana: “Artes, cultura e
património: Alavancas para a construção da África que queremos”. Referindo-se à Aspiração 5 da
Agenda 2063 e ao Ano Internacional 2021 da Economia Criativa para o Desenvolvimento
Sustentável, explora os recentes conhecimentos sobre a forma como as artes e o património
interagem com os conflitos, a reconciliação e os esforços para construir sociedades mais
pacíficas. Destaca também as formas como artistas, criativos e profissionais do património estão
a ajudar a prevenir, mitigar e apoiar a recuperação dos efeitos dos conflitos, das desigualdades e
da pandemia da COVID-19.
Arquivo Nacional de Angola

SESSÃO 1
•
Presidente: Sr. Dr. Lang Fafa DAMPHA, Secretário Executivo da Academia Africana das Línguas (ACALAN)
•
Moderador: Sr. Dimitri SANGA, Director, Escritório Regional da UNESCO em Dakar, e Escritório Regional da
OIC UNESCO em Abuja
Painel 1 - Apoio aos artistas africanos, indústrias culturais e criativas para uma recuperação económica
inclusiva e sustentável
•

Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento das Indústrias Culturais e Criativas Africanas para o impacto
social e económico: O Plano de Acção Revisto da União Africana para a Cultura e as Indústrias Criativas
o Sr. Prof. Emmanuel DANDAURA, Coordenador, Grupo de Trabalho sobre o Plano de Acção Revisto da
UA para as Indústrias Culturais e Criativas

•

Dando voz aos artistas em tempos de COVID-19: O movimento Global Resiliart da UNESCO em África
o Sr. Toussaint TIENDREBEOGO, Secretário da Convenção da UNESCO de 2005 e Chefe da Entidade de
Diversidade das Expressões Culturais, UNESCO

•

50/50 para as mulheres: Apoiar a diversidade e a igualdade nos sectores das artes e das culturas africanas
o Sra. Guiomar ALONSO, Conselheira Regional para a Cultura / África Ocidental - Sahel, UNESCO

•

Será que não sou uma Mulher? Mulheres Negras, Criatividade e Desenvolvimento
o Sra. Carol BOUWER, Fundadora, Prémios Mbokodo para Mulheres nas Artes ; Administradora, Fundação
Norval & Carol Bouwer Produções.

•

A União Europeia (UE) apoia os sectores cultural e criativo para a paz e o desenvolvimento económico
social:
Projecto Transcultura da UE
o Sra. Alessandra BORCHI, Coordenadora do Programa Transcultura, Escritório da UNESCO em Havana
Projecto Procultura da UE
o Ana Paula OLIVEIRA, Gestora do Projecto, Delegação da União Europeia em Angola, Serviço Europeu
para a Acção Externa
Programa Cultura ACP-UE
o Sr. Dr. Ibrahim NORBERT RICHARD, Secretário-Geral Adjunto do Departamento de Assuntos Políticos e
Desenvolvimento Humano, Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OACPS)

Painel 2 - Proteger e promover o património cultural e natural africano
•

Parceria com o Fundo do Património Mundial Africano (AWHF) para a protecção e promoção do Património
Mundial em África para a paz
o Sr. Souyaibou VARISSOU, Director Executivo, Fundo do Património Mundial Africano (AWHF)

•

Contribuição para a biodiversidade, conservação dos ecossistemas e a paz - Projecto BIOPALT do Lago
Chade - Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD)
o Sra. Noeline RAKOTOARISOA, Chefe de Secção, Rede MaB: Reservas da Biosfera e Desenvolvimento de
Capacidades, UNESCO

•

Combater o tráfico ilícito de bens culturais na África Ocidental e Central, proteger as identidades das
comunidades e contribuir para a paz no Sahel
o Sra. Khadiatou L.A. CAMARA, Coordenadora do Programa Cultural, UNESCO Dakar

•

Aprender com o passado: Diversidade e paz e conflito em Mbanza Kongo (Angola), o antigo Reino do Kongo
o Sr. Avelino MANZUETO, Gabinete do Património Mundial de Mbanza Kongo (Angola)

SESSÃO 2
• Presidente: Dr. Lang Fafa DAMPHA, Secretário Executivo da Academia Africana das Línguas (ACALAN)
Africana
• Moderador: Sra. Anne LEMAISTRE, Chefe do Escritorio de Abidjan, UNESCO
Painel 1 - Prevenir conflitos, reduzir riscos e construir a paz através do Património Cultural Intangível Africano
• Desenvolver um quadro político: A Lei Modelo da União Africana sobre a Protecção dos Bens Culturais e
do Património
o Sra. Angela MARTINS, Chefe da Divisão da Cultura, Departamento de Assuntos Sociais, União
Africana
•

Formação em protecção do património: Desenvolvimento das capacidades dos agentes de aplicação da
lei
o Sr. Tublu Komi FOGA, Coordenador, Centro de Estudos Linguísticos e Históricos pela Tradição
Oral (CELHTO)

•

Protecção das florestas sagradas na Costa do Marfim para reduzir conflitos de identidade e geracionais e
promover encontros interculturais - O papel do Património Cultural Intangível através de alianças
intercomunitárias
o Sra. Anne LEMAISTRE, Chefe do Escritorio de Abidjan, UNESCO
o

Emily DRANI, Co-fundadora, Cross-Cultural Foundation of Uganda (Uganda)

Painel 2 - Reengajamento com a história, artes e valores culturais na educação para promover uma nova
narrativa para África
•

Promover novas narrativas em África e mais além: O Grande Museu de África
o Sra. Nawel DAHMANI, Presidente do Comité Técnico e Consultivo do Grande Museu de África
(Argélia)

•

Imaginar a nova geração de museus africanos, novas narrativas e promover o acesso virtual: Egipto,
Gana, Senegal
o Sra. Sunna ALTNODER, Chefe de Secção, Museu e Bens Culturais, UNESCO

o

Sr. Ahmed Farouk GHONEIM, Director do Museu Nacional da Civilização Egípcia (Egipto)

•

Resgatando a História Afro-Latino
o Mr Maguemati WABGOU, Professor Associado, Universidade Nacional da Colômbia, líder do
Grupo de Investigação sobre Migração e Deslocação (Togo)

•

Estratégias para integrar a História Geral de África no currículo
o Sr. Yao YDO, Director do Gabinete Internacional de Educação (IBE), UNESCO

12:30 - 14:00
GMT + 1

FESTIVAL DE CULTURAS

14:00 - 16:30
GMT + 1

FÓRUNS TEMÁTICOS E DE BOAS PRÁTICAS
TEMA III: A África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades
Apesar dos enormes recursos que poderiam criar a base para uma cultura sustentável de paz e
prosperidade, a África ainda mantém um círculovicioso persistente de insegurança,
desigualdade social e desastres naturais e humanos. Este fórum procura, portanto, explorar e
apresentar os esforços e iniciativas catalisadoras que possam combater as desigualdades e a
violência, reduzir a pobreza e prevenir conflitos, através do forte potencial estratégico (em
termos de demografia e recursos naturais) de África na construção de uma paz e
desenvolvimento sustentáveis.
Este fórum tem por base a implementação do ODS 1 e da Aspiração número 1 da Agenda 2063
e destaca o impacto positivo da diáspora para o desenvolvimento do continente.

SESSÃO 1
•
Presidente: S. Exª Sra. Bineta DIOP, Enviada Especial para a Mulher, Paz e Segurança do Presidente a
Comissão da União Africana
•
Moderador: Sra. Lidia Arthur BRITO, Directora do Escritório Regional da UNESCO para a Africa Austral
Painel 1 - A contribuição da mulher africana para a paz e a segurança
• Rede de Centros de Excelência sobre Mulheres, Paz e Segurança em África
o Sr. Dr. Jean Bosco BUTERA, Conselheiro Especial e Chefe de Gabinete, Gabinete do Enviado Especial
para as Mulheres, Paz e Segurança, Comissão da União Africana
•

Projecto para criar uma rede de investigação sobre as mulheres, a paz e a segurança em África e nas
diásporas
o Sra. Yvonne MATUTURU, Especialista de Programas, Chefe do Sector das Ciências Sociais e Humanas,
Escritório Regional de Yaoundé da UNESCO para a África Central

•

Promoção dos Direitos das Meninas e Mulheres com Deficiência no Zimbabwe
o Sra. Memory ZULU, Escritório Regional de Harare da UNESCO para a África Austral

•

Reforçar a inovação regional e internacional para fazer avançar a implementação da Agenda Mulheres,
Paz e Segurança
o S. Exª Sra. Emb. Morina MUUONDJO, Directora Interina, Centro Internacional para a Paz das Mulheres
da Namíbia (IWPC)

•

Construção da paz em Moçambique: do diálogo político ao envolvimento da comunidade - vozes das
mulheres religiosas
o Sra. Rev. Felicidade CHERINDA, Presidente, Conselho Cristão de Moçambique
o Sra. Rev. Luisa QUILAMBO, Membro do Conselho das Religiões Moçambicanas

SESSÃO 2
o
o

Presidente: S. Exª Sra. Bineta DIOP, Enviada Especial do Presidente da Comissão da UA sobre
Mulheres, Paz e Segurança
Moderador: Sr. Edmond MOUKALA, Director, Escritório Nacional da UNESCO no Mali

Painel 1 - Descendência africana, diásporas e o futuro da paz em África
o Projecto de Mobilização de Competências da Diáspora para o Emprego no Mali
o Sra. Coumba TRAORE, UNESCO Mali

o

A Carta do Mandiga Show (Kurukan Fuga)
o Sr. Prof. Edmond DEMBELE, Coordenador Científico do projecto Kurugan Fuga, Instituto
de Ciência e Investigação Aplicada (ISRA), Universidade do Mali (Mali)

o

Promover o diálogo intercultural e uma cultura de paz através da promoção de iniciativas e
trabalho conjunto com instituições cubanas
o Sr. Yoslán Silverio González, Centro de Investigação de Política Internacional, Cuba

o

CampinasAfro. Estudo de caso do futuro Centro de Educação, Memória e Cultura Afro-brasileira
na cidade de Campinas
Prof. Lúcia Helena Oliveira da Silva, Investigadora da diáspora africana e da História Africana no
Brasil da Universidade do Estado de São Paulo (UNESP)

o

Painel 2 - Luta contra as desigualdades sociais, xenofobia, estigmatização e discriminação
o Programa de redução da pobreza na África Central, na perspectiva das agendas para 2030 e 2063
nos Camarões
o Sr. Dr. Dimitri NDOMBI, Membro do Comité Nacional MOST (Gabão)
o

Promoção do Programa do Património do Movimento de Libertação Nacional (NLMH) para a
coesão social e integração regional na África Austral
o Sr. Phinith CHANTHALANGSY, Chefe de Unidade, Especialista de Programa para o Sector
das Ciências Sociais e Humanas, UNESCO Harare

o

Proteger as pessoas com albinismo em África - O Plano de Acção da União Africana (2021-2031)
o Sr. Lefhoko KESAMANG, Oficial Superior de Assistência Social, Departamento de Assuntos
Sociais da CUA, União Africana

o

A luta contra o estigma e a discriminação de pessoas com albinismo e outras formas de
deficiência em Moçambique
o Sr. Dr. Remane SELIMANE, Director Nacional de Formação de Professores em
Moçambique

o

Todos juntos contra a COVID-19
o Sra. Marie Jeanne OMARI, Trivision Impacts

o

A contribuição das mulheres para o desenvolvimento da Ciência em Moçambique: "Identificação
de biomarcadores da progressão COVID-19 e oportunidades de tratamento, na população
africana".
Sra. Dra. Raquel Matavele CHISSUMBA, Bióloga e Investigadora Moçambicana do Instituto
Nacional de Saúde (INS), vencedora do prémio Early Career Fellowship, no âmbito da Organização
para a Mulher na Ciência para o Mundo em Desenvolvimento (OWSD) - um programa de bolsas
de estudo da UNESCO

o

16:30 - 18:00
GMT + 1

SESSÃO DO COMITÉ CIENTÍFICO
Identidades, Culturas e Ciências Africanas para uma Cultura de Paz

Moderadores
•
Sra. Ana Elisa SANTANA AFONSO, Ex-Directora do Gabinete de Ligação da UNESCO à UA e à CEA da ONU,
e Representante na Etiópia
•
Sr. Prof. José Octavio SERRA VAN DUNEM, Professor na UAN e Director do Centro de Estudos de Ciências
Jurídicas, Económicas e Sociais (CEJES) na Universidade Agostinho Neto (Angola)
Participantes
•
Sr. Prof. Jean Noel LOUCOU, Secretário-Geral, Fundação Félix Houphouët-Boigny pela busca para a paz
(Costa do Marfim)
•
Sr. Prof. Charles BINAM BIKOI, Centro Internacional de Investigação e Documentação sobre Tradições e
Línguas Africanas (CERDOTOLA)
•
Sr. Dr. Yonas ADAYE ADETO, Director, Instituto de Estudos para a Paz e Segurança (IPSS), Universidade de
Adis Abeba (Etiópia)
•
Sr. Prof. Mr Paulo INGLES, Vice-Reitor, Universidade Jean Piaget (Angola)
•
Sra. Coumba FALL VENN, Administradora do Centro Pan-Africano para o Género, Paz e Desenvolvimento
da Femmes Africa Solidarité (Senegal)

18:00 - 21:00
GMT + 1

FESTIVAL DE CULTURAS

DIA 4 - Terça-feira, 30 de Novembro de 2021
9.00h - 12.30h
GMT + 1

FÓRUNS TEMÁTICOS E DE BOAS PRÁTICAS
TEMA II: Envolver os jovens como actores de transformações sociais para a prevenção de
conflitos e o desenvolvimento sustentável

Este fórum baseia-se na implementação da Estratégia Operacional da UNESCO para a Juventude,
da Carta da Juventude Africana, do Roteiro da UA sobre a Realização do Dividendo Demográfico
através do Investimento na Juventude, e da Aspiração 4 da Agenda 2063. O fórum mostrará que
existe uma narrativa alternativa aquela que retrata os jovens como perpetradores ou vítimas de
violência; destacará as histórias e os esforços diários de jovens mulheres e homens empenhados
como actores de transformações sociais para a prevenção de conflitos e desenvolvimento
sustentável, através de várias actividades e projectos a nível comunitário, nacional, regional e
continental.
Arquivo Nacional de Angola
SESSÃO 1
•
Presidente: S. Exª Sra. Professora Sarah Mbi Enow ANYANG AGBOR, Comissária para os Recursos Humanos,
Ciência e Tecnologia, Comissão da União Africana
•
Moderador: Sr. Khaled SALAH, Director do Escritório Regional de Yaoundé da UNESCO para a África Central
Painel 1 - Promover e incentivar o envolvimento cívico dos jovens: educação para a paz, cidadania global e
desenvolvimento sustentável
•

Formação de líderes para a paz e segurança - LTIPS (edição para jovens e mulheres)
o Sr. Alioune NDIAYE, Chefe da Divisão de Paz e Cidadania, Organização Mundial Islâmica da Educação,
Ciência e Cultura (ICESCO)

•

Jovens, tecelões da paz nas regiões transfronteiriças do Gabão, Camarões e Chade - Fundo das Nações
Unidas para a Construção da Paz
o Sr. Gabriel TCHOKOMAKWA, Coordenador do Projecto Gabão - Camarões - Chade Transfronteiriço

•

Juventude, Conflito e Segurança na Região da África Oriental
o Sr. Prof. Sabiti MAKARA, Professor Principal, Departamento de Ciência Política e Administração Pública,
Universidade de Makerere (Uganda)

•

Projecto JIRO - Juventude Informada, Responsável e Organizada
o Sra. Alcina CUNHA, Coordenadora de Projecto, Governo Angolano (Angola)

•

Jovens, actores pela paz e reconciliação
o Sra. Maiga KADIATOU BABY, membro da ONG APROFID (Mali)

Painel 2 - Empregabilidade, empreendedorismo (incluindo nas indústrias culturais e criativas, mas também nas
economias verde e azul) e capacitação económica dos jovens
•

Estratégia da UE para a Juventude (2019-2027)
o Sra. Aurea PEREIRA, Oficial de Programa para a Sociedade Civil e Juventude, Delegação da União
Europeia em Angola

•

Formação de estudantes para a promoção do empreendedorismo (STEP)
o Sra. Dra. Jacqueline KISATO, Professora Principal, Universidade Kenyatta (Quénia)

•

Programa da União Africana 1 milhão até 2021
o Sr. Nicolau MIGUEL, Jovem Voluntário da União Africana (Angola)
SESSÃO 2
•
Presidente: S. Exª Sra. Professora Sarah Mbi Enow ANYANG AGBOR, Comissária para os Recursos Humanos,
Ciência e Tecnologia, Comissão da União Africana
•
Moderador: Sr. Karim HENDILI, Director a.i., Gabinete do Cluster da UNESCO para a Argélia, Líbia,
Mauritânia, Marrocos e Tunísia
Painel 1 - Introdução à prospectiva e inovação social dos jovens para o desenvolvimento sustentável e a
coesão social
•

Laboratórios do Novo Mundo: À prova de crise e pandemia, os jovens imaginam cidades africanas
resilientes, pacíficas e sustentáveis até 2063
o Sra. Cathy Melissa ABORE EMEMAGA, Arquitecta, Fundadora da Refresh Concept (Gabão)

•

Apoiar a inovação social liderada pelos jovens na África Austral
o Sra. Apphia Nyasha MUSAVENGANA, Presidente, Concord Young Women in Business e Representante
da Região Global da SADC no MOSFA (Zimbabwe)

•

Projecto de apoio a iniciativas de inteligência artificial para jovens para a realização de objectivos de
desenvolvimento sustentável na África Central (P-IA-DD-AC)
o Sr. Anges Fleurio DJEUMO, Membro, Inchtech's, Chefe do Projecto I-COV TEST (Camarões)

Painel 2 - A juventude e o papel do desporto na coesão social e a paz
•

Preservação e promoção dos desportos e jogos tradicionais (STG) em África
o Sr. Yahya Al-Matarr JOBE, Presidente, Confederação Africana dos Desportos e Jogos Tradicionais
(ATSGC) (Madagáscar)

•

Promover os valores do desporto através da educação, saúde e governação das federações desportivas
o Sr. Yao YDO, Director, Gabinete Internacional de Educação da UNESCO

•

Fazer de cada escola uma escola para a promoção da saúde
o Sra. Christine WAMBUGU, Chefe, Programa de Saúde para Adolescentes, Ministério da Saúde (Quénia)

12:30 - 14:00
GMT + 1
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14:00 - 16:30
GMT + 1

FÓRUNS TEMÁTICOS E DE BOAS PRÁTICAS
TEMA IV: Explorar o Potencial dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável e a Paz
As águas costeiras e oceânicas da África ocupam o triplo da sua massa terrestre e estão a tornarse cada vez mais relevantes como fonte de crescimento económico e de emprego no continente.
Em ligação com a Década Africana dos Mares e Oceanos (2015-2025) e a Década das Nações
Unidas das Ciências dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), este quarto
fórum oferece a oportunidade de mobilizar as partes interessadas para assegurar que a África
aproveite a ciência e a investigação dos oceanos para prevenir conflitos e para fazer o melhor
uso do seu potencial de economia azul. Irá também explorar os progressos na implementação da
Convenção da UNESCO sobre a Protecção do Património Cultural Subaquático (2001).

SESSÃO 1
•
•

Presidente: : S. Exª Sra. Josefa Leonel Correia SACKO, Comissária para a Economia Rural e Agricultura,
Comissão da União Africana
Moderador: Sr. Hubert GIJZEN, Director, Escritório Regional da UNESCO para a África Oriental

Painel 1 - Oceanos de Paz e Oportunidade: recursos, dividendo demográfico, paridade de género, economia
azul, cooperação científica e diplomacia, cooperação Sul-Sul
•

Implementação Regional da Década das Nações Unidas das Ciências Oceânicas para o Desenvolvimento
Sustentável e ligações com a Década Africana dos Oceanos e Mares
o Sra. Suzan KHOLEIF, Instituto Nacional de Oceanografia e Pescas (Egipto)

•

Reforço da Governação Oceânica Regional para o Alto Mar (Projecto STRONG High Seas)
o Sr. Ademola AJAGBE, Director Regional África, BirdLife International

•

Projecto da OceanTeacher Global Academy: desenvolvimento da capacidade do COI para o oceano que
precisamos para o futuro que queremos
o Sra. Dra. Claudia DELGADO, Coordenadora, OceanTeacher Global Academy (OTGA)

•

Gestão do Espaço Marinho (MARISMA): Possibilitar a utilização sustentável do oceano na região da
corrente de Benguela
o Sr. Daniel SIMBA, Chefe do Departamento de Ordenamento do Território Marinho, Ministério da
Agricultura e Pescas (Angola)

•

Projecto Sandwatch da UNESCO
o Sr. Sachooda RAGOONADEN, Projecto Sandwatch, Maurícias

Painel 2 - O Oceano, Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) e Desafios para a Adaptação ao
Desenvolvimento Sustentável Apresentações de Boas Práticas
•

Princípios éticos em relação às alterações climáticas e aos PEID
o Sr. Prof. Johan HATTINGH, Professor de Filosofia, Universidade de Stellenbosh (África do Sul)

•

Inovação, criatividade e envolvimento dos jovens como agentes de mudança no ambiente dos PEID
o Sr. Dr. Zaheer ALLAM, Presidente do Conselho Nacional do Ambiente Juvenil, Gabinete do Primeiro
Ministro (República das Maurícias)

•

Fundo Especial CLIMDEV e o seu papel no reforço da resistência às intempéries e aos choques climáticos e
na construção da paz em África
o Sr. Dieudonné GOUDOU, Responsável Principal pelo Risco Climático e Desastres, Banco Africano de
Desenvolvimento (BAfD)

•

Compartilhar boas práticas e lições adquiridas na implementação do programa GFCS na Tanzânia para
informar outras iniciativas semelhantes na região
o Sra. Mecklina MERCHADES, Meteorologista Sénior, Autoridade Meteorológica da Tanzânia

•

Operacionalização do Sistema de Alerta Precoce Multiperigoso (MHEWS) em África
o Sra. Diane ABOUBAKAR, Oficial Superior de Programa, Redução de Riscos de Catástrofes, Comissão da
União Africana

•

Sustentabilidade das interacções humanas com os sistemas ecológicos, de água doce e oceânicos nos PEID
o Sra. Zulmira RODRIGUES, Chefe dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID), UNESCO

SESSÃO 2
•
Presidente: S. Exª Sra. Josefa Leonel Correia SACKO, Comissária para a Economia Rural e Agricultura,
Comissão da União Africana
•
Moderador: Sr. Imam BISHER, Director a.i, Gabinete Regional para as Ciências da UNESCO nos Estados
Árabes
Painel 1 - Novas experiências para o desenvolvimento sustentável: turismo costeiro e património subaquático,
gestão de resíduos
•

Património Cultural Subaquático (UCH) e Desenvolvimento Sustentável
o Sr. Souayibou VARISSOU, Director Executivo, Fundo do Património Mundial Africano (África do Sul)

•

Turismo costeiro e Património Cultural Subaquático em África e na região árabe
o Sr. Chris STEENKAMP, membro da Federação Subaquática da Namíbia e membro fundador da Dantica
Diving and Adventures

•

Criação de capacidades e sensibilização para a gestão e investigação do património cultural subaquático em
África
o Sr. Dr. Emad KHALIL, Presidente da Universidade de Alexandria e titular da Cátedra UNESCO em
Património Cultural Subaquático (UCH) no Centro de Arqueologia Marítima e Património Cultural
Subaquático de Alexandria (CMAUCH), Faculdade de Artes, Universidade de Alexandria (Egipto)

•

Cooperação sub-regional na África Ocidental para a protecção do património cultural subaquático no
Oceano Atlântico, utilizando várias Convenções da UNESCO (1970, 1972, 2001 e 2003) como quadros de
cooperação e com múltiplas partes interessadas, incluindo a comunidade do Museu
o Sr. Dr. Wele MOUSSA, Escritório da UNESCO em Dakar

•

Reforço do envolvimento comunitário na conservação e protecção do património cultural subaquático
o Sr. Dr. Caesar BITA, Arqueólogo subaquático, Museus Nacionais do Quénia (Quénia)

16:30 - 18:00
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18:00 - 19:15
GMT + 1

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO
Fortaleza de São Miguel

Palavras de boas-vindas
•
S. Exª Emb. Diekumpuna SITA JOSE, Coordenador do Comité Nacional de Gestão da Bienal de
Luanda (Angola)
•
S. Exª Sra. Josefa Leonel Correia SACKO, Comissária para a Economia Rural e Agricultura, Comissão
da União Africana
•
S. Exª Sr. Santiago IRAZABAL MOURÃO, Presidente da Conferência Geral, UNESCO
Adopção da Declaração das CERs
•
S. Exª Sr. Giberto Da Piedade VERISSIMO, Presidente da Comissão, Comunidade Económica dos
Estados da África Central (CEEAC)
•
•
•
•
•
•
•

S. Exª Sr. Taieb BACCOUCHE, Secretário-Geral, União do Magrebe Árabe (AMU)
S. Exª Sr. Ibrahim Sani ABANI, Secretário Executivo, Comunidade dos Estados do Sahel-Sahariana
(CEN-SAD)
S. Exª Sra. Chileshe KAPWEPWE, Secretária-Geral do Mercado Comum da África Oriental e Austral
(COMESA)
Hon. Sr. Dr. Peter Mutuku MATHUKI, Secretário-Geral, Comunidade da África Oriental (EAC)
S. Exª Sr. Jean Claude Kassi BROU, Presidente da Comissão, Comunidade Económica dos Estados da
África Ocidental (CEDEAO)
S. Exª Sr. Workneh GEBEYEHU, Secretário Executivo, Autoridade Intergovernamental para o
Desenvolvimento (IGAD)
S. Exª Sr. Elias Mpedi MAGOSI, Secretário Executivo da Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral (SADC)

Lançamento da Aliança de Parceiros / Intervenções e Presentação de Parceiros
•
S. Exª Sr. Georges Rebelo PINTO CHIKOTI, Secretário-Geral da Organização dos Estados de África,
Caraíbas e Pacífico (OACPS)
•
Sr. Khaled SHERIFF, Vice-Presidente para o Desenvolvimento Regional, Integração e Prestação de
Serviços, Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD)
•
Sr. Zacarias DA COSTA, Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
•
Sr. François FALL, Representante Especial do Secretário-Geral e Chefe do Gabinete Regional das
Nações Unidas para a África Central (UNOCA)
•
Ms Awa DABO, Chefe Adjunto do Gabinete de Apoio à Construção da Paz das Nações
Unidas/UNDPPA, Director dos Assuntos Políticos
•
Sra. Marina SERENI, Ministra Adjunta dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional
União Europeia (AICS)
•
Sr. Jean Van WETTER, Director-Geral da Agência Belga de Desenvolvimento, ENABEL
•
Sr. Djibril DIALLO, Presidente,Rede Renascentista e Diáspora Africana
Observações finais e adopção do comunicado conjunto da Bienal
Palavras de encerramento e adopção do Comunicado Conjunto da Bienale
•
S. Exª Sra. Bineta DIOP, Enviada Especial da Presidente da Comissão da UA sobre Mulheres, Paz e
Segurança
•
S. Exª Sr. Albertus AOCHAMUB, Embaixador e Delegado Permanente, Presidente do Grupo África
•
Sr. Edouard MATOKO, Director-Geral Adjunto, Sector Prioritária África e Relações Externas,
UNESCO

•

S. Exª Prof. Filipe Silvino de PINA ZAU, Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente (Angola)

19.30h 21.30h
GMT + 1
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ANEXO 2: Comunicado Final

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:
• Cerimónia de abertura e diálogo intergeracional a nível presidencial
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 Moçambiquee 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, Forest
Whitaker, para a Cerimónia de Abertura e a Sessão de Diálogo Intergeracional a nível Presidencial;
• Sessão de diálogo intergeracional a nível ministerial
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;
• Lição inaugural
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, proferiua Palestra Inaugural;
Durante quatro dias, os seguintes participantes assistiram tanto presencialmente como online:
• 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;

Um website dedicado à Bienal contendo 44 pavilhões nacionais virtuais com rico conteúdo sobre
diversidade cultural e exemplos de iniciativas nacionais, bem como parceiros e personalidades
associadas.
Saudando 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.
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
deperpetuação 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
paracontribuir 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 depaz 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 maisentidades 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 operíodo 2021-2023.
DIÁLOGO INTERGERACIONAL DE LÍDERES E JOVENS
Para 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 edesenvolvimento 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 atores e parceiros empenhados, estes fóruns destacaram soluções e
boaspráticas 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 COVID19. 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 edesenvolvimento 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 temáticoe 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 paraa prevenção de conflitos e desenvolvimento sustentável, através de várias
actividades e projectos a nívelcomunitário, 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.
Explorar 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
naaplicação 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
sobreo 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
“American Schools of 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
organizaçãode 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)
• American Schools of Angola (ASA)

•

BNI (Banco Nacional de Investimento)

Assim como os patrocinadores locais: Porto 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).

ANEXO 3: Envolvimento da Juventude Africana para uma Cultura de Paz em
África

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
intercambio 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 PanAfricano 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 a 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.
EIXO I - PREPARAÇÕES PARA AS ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA BIENAL (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 pessoalmente nas
actividades da Bienal e, como tal, para serem os porta-vozes de todos os outros.
EIXO II - PARTICIPAÇÃO EM ACTIVIDADES INCLUÍDAS NO PROGRAMA BIENAL (27 de Novembro - 02
de Dezembro de 2021)
1) Diálogo intergeracional
Sobre o tema Diversidade Cultural e Patrimonial de África e as suas Diásporas: fonte de conflitos ou
terreno para a paz? o diálogo, que se realiza hoje, 27 de Novembro, conta com a participação directa
presencial de 10 jovens; e a participação 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 pelos jovens para este fim.
3) Sessões de parceiros
Em nome de todos os 118 jovens seleccionados, 07 deles participarão também virtualmente nas quatro
sessões de parceria e contribuirão assim para o desenvolvimento das Iniciativas Bandeira que, entre
outras, constituirão e farão parte do Roteiro 2021-2023.
O trabalho dos jovens, na sequência do diálogo intergeracional, fóruns temáticos e sessões de
parceiros, levou à adopção de declarações de posicionamento que fornecerão o quadro para a
concepção, implementação e contribuição para projectos conjuntos.
Construindo sobre o Movimento Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência, que ajudaremos
a construir e reforçar:
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 conservação
do património artístico e cultural africano nos países participantes, através da utilização dos meios de
comunicação social e de todos os outros meios possíveis
2) Tema 2 Envolvimento dos jovens como agentes de transformação social para a prevenção de
conflitos e desenvolvimento sustentável
Declaração de posicionamento: Inspirados 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 meio de promover uma
cultura de paz e não-violência e assegurar o desenvolvimento sustentável em África, a fim de construir
uma ponte para a 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 dos
jovens vulneráveis que vivem com deficiências e da juventude marginalizada, a harmonização do estilo
de vida das novas gerações com os princípios dos valores endógenos da coexistência, a promoção e
popularização de todos os instrumentos normativos internacionais relevantes sobre os direitos das
mulheres.
4) Tema 4 Explorar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz
Declaração de Posição: Comprometemo-nos a contribuir para o reforço da governação, protecção e
gestão sustentável dos oceanos nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos e pequenas ilhas,
a fim de assegurar a distribuição equitativa e a partilha dos recursos oceânicos, através de programas
de sensibilização e educação do público e políticas de investigação científica de ponta.
EIXO III - CONTRIBUIR PARA O REFORÇO DO MOVIMENTO PANAFRICANO 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 a fim de reforçar
o Movimento Pan-Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência
Contribuir para o objectivo global da Bienal de Luanda que é o 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/Actuemos 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 para
que trabalhem em conjunto para
- Formar movimentos pan-africanos de vários níveis para a cultura da 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.
- Para 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 para alcançar agendas regionais e globais de paz, nãoviolência 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 dos governos da sociedade civil e
do sector privado na sustentação 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 interreligioso entre os jovens das seis regiões africanas e contribua para a consolidação da coexistência
pacífica e 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 trabalham para a implementação sustentável,
individual e colectiva, 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 a nível local, nacional e internacional para
implementar o roteiro de 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 Bienal de Luanda
(2019), sob o tema geral “Juventude e Cultura de Paz”.
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”.

ANEXO 4: Iniciativas Emblemáticas

INICIATIVA EMBLEMÁTICA DO TEMA 1
"A Contribuição das Artes, da Cultura e do Património para a Paz
1. Apoio às Artes
2. Promoção da Cultura
3. Salvaguardar o Património para uma Paz Sustentável em África
Título

Apoiar as artes, Promover a Cultura e Salvaguardar o Património para uma paz
sustentável em África

Fórum
temático e de
boas práticas
Pontos focais
do Escritório
Regional da
UNESCO
Âmbito
geográfico
Sinopse e
objectivo

Tema 1: "A Contribuição das Artes, da Cultura e do Património para a Paz

Adele NIBONA (UNESCO Abuja) & Guiomar ALONSO (UNESCO Dakar)

África
O tema 'A Contribuição das Artes, Cultura e Património para a Paz' ecoa, celebra e acompanha a
iniciativa do Ano 2021 da União Africana: 'Artes, Cultura e Património': Alavancas para a
Construção da África que Queremos". Ressoa com a Aspiração 5 da Agenda 2063 e com Ano de
Internacional de 2021 da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Explora
descobertas recentes sobre como as artes, cultura e património interagem com conflitos,
reconciliação, e esforços para construir sociedades mais pacíficas em África. Também destaca as
formas como os artistas, criadores e profissionais do património assim como as comunidades
locais contribuem para prevenir, mitigar e apoiar a recuperação dos efeitos do conflito, da
desigualdade e da pandemia da COVID-19, contribuindo assim para a paz.
A cultura contribui para o desenvolvimento sustentável, a integração e a paz de muitas formas:
1) através de actividades económicas tais como indústrias criativas, turismo sustentável,
património cultural e muito mais; 2) fornecendo um conjunto de valores que moldam acções e
comportamentos de indivíduos e comunidades a vários níveis jurisdicionais, e 3) através do
contexto físico e da história das diferentes formas de património tangível e intangível.
Esta área temática visa explorar e mostrar a contribuição da Cultura através de três sub-temas
em linha com as áreas-chave destacadas pelo Ano da União Africana.
Através destes três subtemas, ligados ao tema: "Apoiar as Artes, Promover a Cultura e
Salvaguardar o Património para alcançar uma paz sustentável", os parceiros existentes e
potenciais da UNESCO, da União Africana e das autoridades angolanas têm a oportunidade de
unir as suas forças para apoiar os países africanos: 1) respondendo aos desafios que o património
tangível e intangível do continente enfrenta; 2) alimentando economias culturais e criativas e os
seus actores - especialmente as mulheres; e 3) promovendo o pan-africanismo através de uma
nova narrativa positiva para África.
Esta iniciativa emblemática - e as acções tomadas no seu âmbito - responde às preocupações
levantadas pelos diversos actores e instituições que compõem o sector das artes, cultura e
património africanos, respondendo ao seu apelo urgente para integrar a Cultura nos planos de

ajuda e recuperação da COVID-19. Estas iniciativas irão reconhecer e apoiar a natureza específica
do trabalho cultural e artístico e o valor do património cultural e natural. Além disso, encorajarão
práticas inovadoras e ajudarão a avançar para políticas partilhadas que integrem a cultura em
estratégias e programas de construção da paz.
Eixos de
intervenção e
teoria da
mudança

Eixo 1: Apoiar as Artes

O apoio dos artistas africanos, bem como das indústrias culturais e criativas para uma e
recuperação económica sustentável

O sector das artes, cultura e das indústrias criativas em África são entre os mais atingidos pela
pandemia, uma crise que está a cortar as fontes de rendimento dos indivíduos, empresas e
organizações, particularmente nas artes vivas / performativas, audiovisuais, cinema e artes
visuais. Além disso, a transição digital 'forçada' está a criar novos desafios à medida que os
artistas têm cada vez mais dificuldade em obter receitas para as suas actuações online e, em
particular, isto está a dificultar a participação das mulheres em actividades culturais.
A nota conceptual do Ano 2021 da UA: 'Artes, Cultura e Património’ reconhece o papel das
indústrias culturais e criativas no desenvolvimento socioeconómico do continente africano,
nomeadamente através da criação de emprego - especialmente para os jovens - e da inclusão
social, e salienta que o contexto moldado pela pandemia da COVID-19 proporciona uma
oportunidade para rever as prioridades do continente e contribuir para a construção de
sociedades resistentes e inclusivas inspiradas na Filosofia Ubuntu: 'Eu sou porque tu és; tu és
porque eu sou'. A contribuição de artistas e criativos para travar a pandemia tem sido
reconhecida em toda a África. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, a pandemia da COVID-19
exacerbou a fraqueza e as deficiências estruturais dos sectores cultural e criativo e evidenciou as
condições de trabalho precárias e vulneráveis dos artistas e outros actores culturais. O sector da
cultura não deve ser deixado de fora dos planos de recuperação, uma vez que é um sector
económico de pleno direito que requer atenção, bem como um sector que contribui com
significado e propósito para enfrentar a crise. Por esta razão, o aproveitamento das realizações
ou quadros políticos existentes a nível regional para estimular a economia cultural e criativa será
fundamental.

Principais outputs do eixo 1 :
1.1 Apoiar artistas, profissionais e instituições das indústrias culturais e criativas em África,
incluindo o investimento na TVET (Educação e Formação Técnica e Profissional)
1.2 Promover a igualdade de género e apoiar as mulheres nos sectores das artes e da cultura
1.3 Reforçar a profissionalização e certificação de programas educativos na cultura e nas
artes, incluindo o Ensino e Formação Técnico-Profissional

Eixo 2: Promoção da cultura
Reengajamento com a história, as artes e os valores culturais para promover uma nova narrativa
para África

A integração das culturas e história africanas nos currículos escolares, bem como a educação e
divulgação dos museus, serve para criar uma nova narrativa para África e para promover o panafricanismo, como demonstrado pela iniciativa da UNESCO sobre o ensino da História Geral de
África (GHA). Para criar esta nova narrativa é crucial reforçar a ligação entre cultura e educação,
desenvolver a digitalização de conteúdos culturais, proporcionar acesso em linha à cultura e
promover a diversidade linguística. Isto também exige a revisão da história africana e a mudança
da narrativa quando se trata do papel das mulheres na história de África ou a partilha de novas
provas sobre como a história africana foi escrita e concebida em milhares de manuscritos antigos
escritos em línguas africanas.
A Recomendação da UNESCO de 2015 relativa à proteção e promoção de museus e coleções, a
sua diversidade e o seu papel na sociedade, enfatiza que os museus não só são importantes para
a preservação, investigação, comunicação e educação, mas que também contribuem para a
coesão social e são locais de debate. Neste sentido, são lugares ideais para a reaproximação com
a história, as artes e os valores culturais para promover uma nova narrativa para África, a nível
nacional, mas também a nível regional e internacional. África tem um património incrivelmente
rico e novos museus foram abertos no continente. No entanto, muitos deles estão ainda mal
equipados. Se o número de museus em todo o mundo for estimado em 104.000, segundo o
relatório da UNESCO sobre o impacto da COVID-19 nos museus, menos de 1% deles estão
localizados em África. Além disso, apenas 5% dos museus em África poderiam fornecer
conteúdos culturais em linha durante o encerramento, devido à lacuna digital.
Ainda há muito a fazer, incluindo a promoção de um maior envolvimento da comunidade de
desenvolvimento em relação ao sector cultural. A nova narrativa deve também apoiar uma voz
mais forte da África no âmbito do diálogo político global, incluindo a nível da ONU,
nomeadamente em preparação da Conferência Mundial da UNESCO sobre Políticas Culturais
(Mondiacult) em Setembro de 2022. É também crucial promover a ratificação e implementação
da Carta para a Renascença Africana, para estimular o desenvolvimento e adaptação de políticas
culturais a diferentes níveis jurisdicionais.
Principais outputs do eixo 2 :
2.1. Contribuir para a integração do ensino da História Geral de África na educação
2.2. Apresentar projectos e apoiar os criadores e pensadores que dão um novo olhar sobre
a história do continente
2.3. Salvaguardar e valorizar os manuscritos antigos
2.4. Apoiar a nova geração de museus em África

Eixo 3: Salvaguardar o Património
Proteger e promover o património cultural e natural africano
O património africano, nas suas diversas formas, está a desempenhar um papel importante na
promoção da resiliência, uma vez que constitui uma fonte de identidade e coesão para as
comunidades perturbadas por mudanças socioeconómicas e ambientais. O patrimóniopartilhado
está também a revelar-se um instrumento essencial para a construção da paz duranteos conflitos
armados e os processos de estabelecimento da paz no centro de alguns dos conflitos
contemporâneos no continente.
No entanto, um desafio premente hoje em dia é o fluxo constante de objetos do património
africano que estão a sair ilicitamente do continente africano, e o regresso de objetos há muito
perdidos. O tumulto causado pelos conflitos em curso e o encerramento da COVID-19 está a fazer
prosperar o tráfico ilícito de objetos arqueológicos e etnográficos do Sahel, da África Central e de
muitas outras partes do continente. A UNESCO pôs em prática vários instrumentos para
combater mais eficazmente o tráfico ilegal e facilitar a devolução e restituição de bens culturais
ao seu país de origem. A UNESCO continuará a apoiar os esforços dos países africanos para
melhor formar os profissionais nacionais e para legislar a prevenção do tráfico ilícito de bens
culturais. É urgente um compromisso ao mais alto nível para travar a perda do património
africano, juntamente com a evolução das discussões e desenvolvimento sobre a devolução e
restituição de bens culturais, em conformidade com a Agenda 2063 Aspiração 5 e o objetivo e
meta da Agenda 2030 16.4. A realização destas agendas e compromissos constitui uma
contribuição significativa para uma cultura de paz.
A conservação do património natural é um contributo crítico para a paz. O património natural
africano inclui alguns dos mais icónicos habitats e paisagens de vida selvagem do planeta. No
entanto, devido à pandemia muitos destes parques, reservas da biosfera e sítios do Património
Mundial estão fechados, os rendimentos para a gestão dos parques são reduzidos, as
comunidades e empresas locais são negativamente afetadas. A redução do financiamento, as
restrições ao funcionamento das agências de conservação, e as elevadas ameaças humanas à
natureza são novos desafios para os esforços de conservação de África. A proteção do património
natural é fundamental para a manutenção da paz, pois está interligada com sistemas tradicionais
de gestão, sistemas tradicionais de conhecimento, modos de vida e identidades culturais que são
ameaçados quando os recursos se tornam escassos e assim criam tensões políticas, causando
não só questões ambientais, mas também desequilíbrios demográficos, forçando a migração e
deslocação e afetando as identidades culturais. Além disso, a fim de reduzir o risco de futuras
pandemias, é urgente dar um novo impulso à regulamentação de práticas comerciais inseguras
da vida selvagem, ao desenvolvimento de modelos de conservação mais resilientes e de
abordagens amplamente disseminadas que equilibrem as necessidades dos habitats humanos e
naturais.

Prevenir conflitos, reduzir riscos e construir a paz através da salvaguarda do património cultural
imaterial em África

O património cultural intangível, englobando rituais, práticas, tradições orais e conhecimentos
tradicionais, é fundamental para a identidade cultural e a promoção de sociedades pacíficas,
justas e inclusivas baseadas no respeito pelos direitos humanos - nomeadamente como parte da

reforma da arquitetura de construção da paz da ONU. Através da sua salvaguarda em África, o
património cultural intangível pode permitir às comunidades, estados e acetores do
desenvolvimento a prossecução de caminhos culturalmente relevantes para a participação
inclusiva, coabitação pacífica, prevenção ou resolução de disputas, e segurança e construção
sustentável da paz.
Muitas práticas e expressões do património cultural imaterial em África têm a construção da paz
no seu núcleo e podem servir para reunir comunidades em torno de valores culturais partilhados.
A conservação do património intangível permite um sentido de identidade comum e
compreensão mútua, e protege os direitos culturais. A conservação e promoção do património
intangível pode também ajudar as comunidades a transcender e a abordar diferenças baseadas
no género, cor, etnia, origem ou classe, incluindo entre as comunidades deslocadas e
marginalizadas.
A salvaguarda de atividades em situações pós-conflito pode também reunir diferentes partes em
torno de um projeto de reconstrução, promovendo a reconciliação entre e dentro das
comunidades. Além disso, a manutenção do emprego e da empregabilidade dos jovens é
fundamental para a prevenção do extremismo violento.
Além disso, ao reforçar a coesão social, o património cultural intangível pode contribuir para a
resiliência comunitária às catástrofes naturais e às alterações climáticas, apoiando as
comunidades na sua capacidade de reduzir o risco, responder e recuperar de vários tipos de
emergências enfrentadas pelo continente.
Principais outputs do eixo 3 :
3.1.
Proteger e promover o património mundial em África, incluindo o desenvolvimento de
ficheiros de nomeações, a remoção de sítios da lista património mundial em perigo e o
desenvolvimento de capacidades
3.2.
Repensar o papel do património no processo de reforço da paz e da segurança, utilizando o
património cultural como um dos principais instrumentos de mediação na prevenção e resolução 1
de conflitos, bem como na recuperação pós-conflito, e promover a ratificação da Convenção da
UNESCO de 19542 e dos seus dois Protocolos3
3.3.
Combater o tráfico ilícito através de 1) desenvolvimento de capacidades; 2) apoio à
devolução e restituição de bens culturais; e 3) promoção da ratificação da Convenção da UNESCO de
1970
3.4.
Valorizar, salvaguardar e integrar a contribuição dos sistemas e práticas tradicionais de
conhecimento para a conservação e uso sustentável da biodiversidade, redução do risco de
desastres e mitigação dos impactos das alterações climáticas e integrá-la nas políticas e processos,
bem como nos programas de educação
3.5.
Sensibilizar e promover o papel das autoridades tradicionais, sistemas de governação e
alianças interétnicas na prevenção e resolução de conflitos

1

Isto poderia ser feito no quadro do novo Programa Temático "Património para a Paz" lançado pelo Comité para
a Proteção dos Bens Culturais em caso de conflito armado em dezembro de 2020 (Decisão 15 COM 6 § 5). Será
dada prioridade à cooperação Sul-Sul na região africana no quadro deste programa transversal e multidisciplinar,
que visa reforçar a proteção dos bens culturais tanto em situações de emergência como em tempo de paz.
2
A Convenção de Haia de 1954 sobre a Proteção dos Bens Culturais em Caso de Conflito Armado e os seus dois
Protocolos (1954 e 1999)
3
A Convenção de 1970 sobre os Meios de Proibição e Prevenção da Importação, Exportação e Transferência
Ilícitas da Propriedade de Bens Culturais

3.6.
Promover o papel das mulheres contra o extremismo violento e como diplomacia
preventiva
3.7.
Promover a integração do património cultural imaterial em programas e políticas públicas
em África que visem a restauração da paz, a reconciliação entre as partes e a recuperação das
comunidades

INICIATIVA EMBLEMÁTICA DO TEMA 2
" Empoderamento e Participação da Juventude
em Paz e Desenvolvimento Sustentável”
1. Empoderamento e Participação dos cidadãos na Coesão Social e Paz
2. Capacitação Económica e Participação no Desenvolvimento Sustentável
Título

Empoderamento e Participação da Juventude na Paz e Desenvolvimento
Sustentável
Fórum temático e de O envolvimento dos jovens como atores das transformações sociais para a prevenção
boas práticas
de conflitos e o desenvolvimento sustentável
Ponto
focal
na Yvonne Matuturu, Especialista em Ciências Sociais e Humanas do Escritório Regional
UNESCO
de Yaoundé da UNESCO e Coordenadora para a África Central
Área geográfica
África
Sinopse e objectivos
Em África, o recrutamento de jovens para a violência terrorista e extremista ou
sociopolítica é em parte o resultado da instrumentalização (religiosa, comunitária ou
política). Esta instrumentalização pode ser atribuída aos desafios de encontrar e/ou
manter um emprego estável, à pobreza, e à ausência de apoio social. As estratégias
de recrutamento de grupos terroristas e extremistas são apresentadas aos jovens
como soluções para as suas dificuldades económicas.
No entanto, apesar dos desafios socioeconómicos, muitos jovens africanos não
recorrem à violência para fazer ouvir a sua voz ou para exigir a inclusão. Existem
várias iniciativas "de jovens africanos, mulheres e homens, que dedicam o seu tempo,
energia e recursos para promover várias iniciativas de paz e segurança a nível
comunitário, nacional, regional e continental". 4 Entre elas, a Parceria Nacional de
Crianças e Jovens na Construção da Paz, que utiliza as artes para promover a paz e a
coexistência, no Norte do Kivu, Republica Democrática do Congo. Na República
Centro-Africana, a Plataforma Inter-Religiosa para a Juventude Centro-Africana
(PIJCA) está há muito envolvida na promoção do diálogo para acabar com a violência
intercomunitária. Como parte da luta contra o extremismo violento de base religiosa,
o Centro para a Igualdade e Equidade na Nigéria oferece cursos online para jovens
(18-29 anos) para a promoção de um diálogo inter-religioso. No Quénia, o Instituto
de Governação Aberta desenvolve a capacidade da juventude para participar nos
processos orçamentais e de tomada de decisões dos governos locais e
descentralizados. Na África do Sul, o Instituto Mandela de Estudos para o
Desenvolvimento proporciona aos jovens uma educação cívica sobre eleições e
governação para encorajar a sua maior participação política.

4 Um Estudo sobre o Papel e Contribuições da Juventude para a Paz e Segurança em África. Relatório de peritos independentes
encomendado pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana, Junho de 2020. Ver também o artigo de Peter Biar Ajak,
"Jovens africanos empenhados na paz e segurança" (online: https://africacenter.org/fr/spotlight/la-jeunesse-africaineengagee-pour-la-paix-et-la-securite/).

Âmbito de
intervenção e teoria
da mudança

Infelizmente, a contribuição positiva e construtiva da juventude para a construção e
desenvolvimento da paz é frequentemente ignorada ou subestimada pelos seus
governos e sociedades.5
Eixo 1:
Empoderamento e Participação dos cidadãos na Coesão Social e na Paz
Face à frustração que os jovens demonstram relativamente à consideração das suas
necessidades pelas políticas em muitos países do continente, este eixo visa promover
a sua inclusão e participação como uma das soluções essenciais para mitigar os riscos
de marginalização social, económica e política e os riscos de violência que muitas
vezes dela resultam
Resultados do Eixo 1:
1.1. O Envolvimento da Juventude na Democracia, Paz e Segurança
1.2. Aproveitar o Potencial dos Jogos e Desportos para a Saúde, Coesão Social e Paz
Eixo 2:
Capacitação Económica e Participação no Desenvolvimento Sustentável
O objetivo deste projeto é encorajar a participação política e socioeconómica dos
jovens, a fim de lhes dar a oportunidade não só de ouvir as suas vozes, mas também
de serem verdadeiros intervenientes nas escolhas que afetam as suas respetivas
sociedades.
Envolver os jovens significa também tirar partido da sua capacidade de criatividade
e inovação para o desenvolvimento global das sociedades e economias.
Este projeto pretende contribuir para a implementação de :
• Artigo 17 da Carta da Juventude Africana (AYC) ;
• Resoluções 2250, 2419 e 2535 do Conselho de Segurança da ONU;
• O Roteiro da UA para tirar o máximo partido do dividendo demográfico
investindo na juventude6.
Resultados do Eixo 2:
2.1 Reforçar a capacidade dos jovens e das suas organizações para participar tanto
na governação económica como pública
2.2 Construir ecossistemas políticos e jurídicos que apoiem a economia
empoderamento e participação dos jovens

Parceiros associados
aos eixos 1 e 2

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundo de Construção da Paz do Secretário-Geral das Nações Unidas (PBSO)
Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC)
Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA)
YouthConnekt Africa (YCA) Hub
União Europeia (UE)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Fundação OCP
Programa das Nações Unidas para os Assentamentos (Habitat da ONU)
Organização Mundial de Saúde (OMS)
Confederação Africana dos Desportos e Jogos Tradicionais
Confederação de Futebol Africano (CAF)

Estudo sobre o papel e contribuições da juventude para a paz e segurança em África, encomendado pelo Conselho de Paz
e Segurança da União Africana.
6 Adoptado em 2016 em antecipação da proclamação de 2017 como o Ano da Juventude, o roteiro identificou quatro pilares
temáticos, nomeadamente (i) Emprego e Empreendedorismo; (ii) Educação e Desenvolvimento de Competências; (iii) Saúde
e Bem-estar; e (iv) Direitos da Juventude, Governação e Empoderamento.

•
•
•
•
•
•
•
•

ROTARY CLUB
Banco Africano de Desenvolvimento (BAFD)
OCDE
Fundo de Paz e Estabilização do Governo Dinamarquês
Fundação W. K. Kellogg
Fundação Tony Elumelu
Fundação Western Union
Fundação Ford

INICIATIVA EMBLEMÁTICA DO TEMA 3
“África e as suas Diásporas face aos Conflitos, Crises e
Desigualdade”
1. Encorajar as iniciativas das mulheres para a resolução da
Paz em África
2. Diáspora e a redução das desigualdades
3. Promoção do conhecimento endógeno
Título
Fórum
temático e de
boas práticas
Pontos focais
do Escritório
Regional da
UNESCO
Âmbito
geográfico
Sinopse e
objectivo

A África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades
Tema 3: "A contribuição da África e das suas diásporas para a resolução de conflitos, crises e
desigualdades
Edmond MOUKALA (UNESCO Bamako) & Phinith CHANTALAGSY (UNESCO Harare)

África, ALC
A África tem registado maiores níveis de crescimento económico e bem-estar ao longo dos últimos
anos; mas a insegurança, o aumento das desigualdades em diferentes aspetos da vida, as
catástrofes naturais e de origem humana ainda persistem em muitas partes do continente. Como
muitos países do continente tomam parte ativa e beneficiam da globalização das economias, da
modernização das sociedades e das normas, bem como do desenvolvimento e divulgação das
novas TIC, a pobreza e a injustiça social continuam a afetar as pessoas. Isto cria descontentamento
nas comunidades, especialmente nos grupos marginalizados, e desconfiança entre as pessoas e as
suas instituições governamentais, causando obstáculos significativos para a realização da Agenda
2030. A pandemia COVID-19 em curso, bem como os vários impactos das alterações climáticas,
também aprofundaram as clivagens sociais entre os que têm e os que não têm. Isto deve-se em
parte às limitações preexistentes dos quadros institucionais e de governação que têm dificultado
as respostas nacionais a estas crises. De acordo com o Instituto de Economia e Paz, até 2050,
estima-se que as alterações climáticas criem até 86 milhões de migrantes adicionais na África
Subsaariana7
Isto representa desafios-chave para a paz e o desenvolvimento em África. Além disso, as tensões
nacionais e étnicas, bem como as políticas de identidade e as ideias de exclusão da cidadania,
continuam a influenciar as políticas económicas e sociais em muitas partes dos continentes. Um
número crescente de grupos está a discriminar cada vez mais os outros devido a diferenças na
origem, raça, etnia, género e capacidades físicas. Na África Ocidental, particularmente na região
de Liptako-Gourma, a insegurança, bem como as desigualdades sociais e económicas, atingiram
um nível de crise. A instabilidade desta região deve-se também à crise multidimensional que o Mali
tem vindo a atravessar desde 2012, desencadeada por vários grupos armados no norte do país.

7 https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf

Eixos de
intervenção e
teoria da
mudança

Eixo 1: Encorajar as Iniciativas das Mulheres para a Resolução da Paz em África
O Apoio dos Artistas Africanos, das Indústrias Culturais e Criativas para uma Recuperação
Económica Inclusiva e Sustentável
Em todo o mundo desenvolvido e em desenvolvimento, o conflito é uma ameaça constante ao
bem-estar psicológico e físico de cada um. Muitos aspetos da guerra afetam as mulheres e as
raparigas de forma desproporcionada. As mulheres pobres e os seus filhos perdem os serviços de
saúde, habitação, educação e bem-estar como consequência dos conflitos. Para reduzir estes
resultados negativos, uma maior inclusão e representação das mulheres nas iniciativas pós-conflito
pode reforçar o seu papel nos esforços de pacificação e reconstrução pós-conflito.
A UA defende a participação e liderança significativas das mulheres e os seus esforços para o
silenciamento das armas, o reforço da boa governação, democracia, respeito pelos direitos
humanos, justiça, e o Estado de direito para promover uma África pacífica e segura, tal como
delineado na Agenda 2063. Em reconhecimento das mulheres africanas que excecionalmente
promoveram a paz, a segurança e a agenda das mulheres em África, a UA e as ONU publicarão um
livro comemorativo para celebrar a contribuição das mulheres na realização da Aspiração 4 da
Agenda 2063 e como parte das atividades para o 20º aniversário da Resolução 1325 do Conselho
de Segurança das Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança.

Principais resultados do eixo 1 :
1.1. O reforço dos esforços governamentais sobre as mulheres, a paz e a segurança
1.2. O envolvimento das mulheres como Embaixadoras da Paz para um processo de paz mais
sustentável e positivo
1.3. O encorajamento de mais nomeações de mulheres para programas de manutenção da paz
em África
Parceiros-chave do eixo 1 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

UA
CER
Femmes Africa Solidarité (FAS)
Organizações de mulheres e ONU Mulheres
Ministério das Relações Internacionais e Cooperação na Namíbia
Ministério da Igualdade de Género e Bem-Estar da Criança na Namíbia
Ministério dos Assuntos Internos, Imigração, Segurança e Protecção na Namíbia
Ministério da Defesa e dos Assuntos dos Veteranos na Namíbia
PNUD
UNESCO

Eixo 2: Diáspora e Redução das Desigualdades
A redução das desigualdades para o desenvolvimento sustentável é um grande desafio enfrentado
pelos países em desenvolvimento. Para compreender verdadeiramente como as desigualdades
evoluíram, devemos primeiro analisar as lacunas das normas de vida nos diferentes países e dentro
de um país específico.

A diáspora dos países em desenvolvimento pode ser uma força motriz para o desenvolvimento dos
seus países de origem, através de investimentos, inovação, conhecimento e transferências de
tecnologia. Faz parte do 3º Artigo do Protocolo sobre Emendas ao Ato Constitutivo da União
Africana que reconhece o importante papel a ser desempenhado pela diáspora africana no
desenvolvimento do continente e afirma que a União "convida e encoraja a diáspora, como parte
essencial do nosso continente, a participar plenamente na construção da União Africana.

Principais resultados do eixo 2 :
2.1. A mobilização das competências da diáspora para desenvolver melhores oportunidades
para a juventude
2.2. A melhoria do emprego dos jovens através da contribuição da diáspora
2.3. O apoio e a melhoria do desempenho das instituições de formação profissional
Parceiros-chave do eixo 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sede da UNESCO
Ministério do Emprego e da Formação Profissional do Mali
Escritório Regional do UNFPA em Dakar e o seu Escritório Nacional no Mali
Escritório Regional da OIM em Dakar, e o seu escritório nacional no Mali
Embaixada da República Popular da China
MINUSMA, Sistema das Nações Unidas no Mali
Centro de Investigação e Documentação da África Austral (SARDC)
Governos da sub-região, ECCAS, UNOCA, OIF, BAfD e UE
Governo, Organizações de Mulheres Deficientes, PNUD e UNFPA
AU, OHCHR, UNESCO, outras agências da ONU, UE, Aliança Africana para o Albinismo e
várias associações de PWA

Eixo 3: Promover o Conhecimento Endógeno para a Manutenção da Paz e Construção da Paz
Reforçar as Contribuições Positivas da Cultura Africana na Construção e Desenvolvimento da Paz

A Carta KURUKAN FUGA na África Ocidental é um exemplo de Mecanismo de Governação Endógena
para a Prevenção de Conflitos, e a filosofia 'UBUNTU', seguida pelas comunidades da África Oriental,
central e Austral, promove que todos os seres humanos são interdependentes.
A tradição da ONU de construção da paz foi alargada e adaptada para se adaptar às circunstâncias e
exigências dos cenários pós-conflito em África.
De acordo com o CODESRIA, o conhecimento endógeno de "alianças de brincadeira" pode ser utilizado
para alavancar a construção e consolidação da paz.
Principais resultados do eixo 3 :
3.1. Promover o papel das abordagens indígenas à construção da paz na reconstrução pós-conflito
em África

3.2. Aumentar a participação do público no processo de construção da paz
3.3 Reforçar as estruturas indígenas de paz, e garantir a integridade territorial
Parceiros-chave do eixo 3 :
•
•
•

•

Ministérios da Cultura, Administração, Ensino Superior
e Investigação
Comissões Nacionais da UNESCO; Cátedras UNESCO; Universidades;
Instituições especializadas
Programa Afro-Americano e Presidente da UNESCO para o Diálogo Intercultural da Casa
de las Américas, Comissão José Antonio Aponte de luta contra o racismo, Fundação
Nicolas Guillen, Comité Nacional de Rota do Escravo, Nelson Mandela Presidente,
Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais FLACSO Cuba
OSG-AUC, ESTI, Departamento de Juventude e Género, IPSS, IPATC

INICIATIVA EMBLEMÁTICA DO TEMA 4
"Explorar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento
sustentável e a paz”
1. Desenvolvimento da Capacidade para a Revolução do Conhecimento dos Oceanos
em África
2. Exploração de novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável dos oceanos
3. A Resiliência Oceânica e Climática nos Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento (PEID)
Título

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

Pontos focais
do Escritório
Regional da
UNESCO
Âmbito
geográfico
Sinopse e
objectivo

Mika Odido (UNESCO Nairobi) & Paul Hector (UNESCO Cairo)

África
A sociedade depende agora mais do oceano do que em qualquer outro momento anterior. É uma
fonte vital de alimentação, apoiando diretamente a subsistência de cerca de 500 milhões de
pessoas, especialmente nas nações mais pobres. As economias oceânicas estão entre as que mais
rapidamente crescem e são promissoras no mundo, proporcionando benefícios a muitos sectores
de grande valor económico, tais como a pesca, transportes, biotecnologias, produção de energia,
exploração de recursos dos fundos marinhos, turismo e muitos outros.
Os oceanos enfrentam múltiplos fatores de stress ambiental (alterações climáticas, poluição
marinha, acidificação dos oceanos) gerados por estas atividades humanas e que resultam na
perda de espécies marinhas e na degradação dos ambientes marinhos e costeiros. Como relatado
no Primeiros Avaliadores do Oceano Mundial, assistimos a um ciclo de declínio na saúde dos
oceanos, com mudanças e perdas na estrutura e função do Oceano que desafiam os benefícios
obtidos dos sistemas marinhos. Ao longo das próximas décadas, um clima em mudança, uma
população global em crescimento e um aumento das pressões ambientais terão impactos
significativos, mas altamente incertos sobre a segurança alimentar e o bem-estar humano.
As estratégias de adaptação e as respostas políticas informadas pela ciência às mudanças globais
são urgentemente necessárias.
Isto é particularmente verdade para África, onde os oceanos representam uma enorme
oportunidade para o crescimento económico e o emprego (azul). Precisamos de explorar
devidamente, maximizar os benefícios e minimizar os desafios que as costas do continente (mais
de 30.500 km) estão atualmente a enfrentar. De fato, com 38 países costeiros de 54 Estados
africanos, e 90% das importações e exportações regionais realizadas por via marítima, os oceanos
são cruciais para o desenvolvimento sustentável de África.
As oportunidades e desafios acima salientados tornam-se frequentemente uma fonte de tensões
e conflitos, a nível local, regional e geopolítico sobre a governação e segurança oceânica,
incluindo a pirataria, a delimitação das fronteiras oceânicas e a partilha de recursos

transfronteiriços. Isto sustenta a necessidade de acelerar o diálogo intra e inter-regional sobre a
cultura da paz e da não-violência no continente africano.
A Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável (20212030) proporciona uma plataforma adequada para este quadro emblemático, para estruturar e
impulsionar os esforços científicos através de um quadro global de investigação e investimento
para colmatar lacunas de conhecimento e explorar intervenções mais sustentáveis para
aproveitar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz em África.
Eixos de
intervenção e
teoria da
mudança

Eixo 1: Desenvolvimento de Capacidade para a Revolução do Conhecimento dos
Oceanos em África
Melhoria das infraestruturas e instalações para a investigação, assegurando a formação do
pessoal científico e técnico e a tradução da ciência dos oceanos para a política
O Workshop Consultivo Regional sobre a Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos para
o Desenvolvimento Sustentável em África e nos Estados Insulares Adjacentes (27-29 de Janeiro
de 2020, Nairobi, Quénia), e o workshop virtual sobre " Co-desenho da Ciência Oceânica de que
precisamos para África " (3 de Novembro de 2020), ofereceram uma oportunidade crucial para
a co-designação de estratégias e ações de investigação orientadas para missões emconformidade
com a Agenda 2030 e iniciativas continentais e regionais como a Agenda 2063 da União Africana:
"A África que queremos" e a Estratégia Marítima Integrada da África de 2050 (2050 AIMS).
O desenvolvimento de capacidades foi identificado como uma prioridade, em particular a
melhoria das infraestruturas e instalações para a investigação, a prestação de formação ao
pessoal científico e técnico, bem como a tradução da ciência para a política.
Principais resultados do Eixo 1:
1.1. Pólos de incubadoras de inovação oceânica baseados em universidades melhoram a
qualidade e quantidade de produtos de investigação em ciências oceânicas e marinhas com
aplicações sociais
1.2 Integração mais forte das ciências e maior investimento em sistemas de observação
oceânica com uma melhor interface ciência-política para uma governação oceânica sustentável
em África
1.3. Programas focalizados de alfabetização oceânica, desenvolvimento de competências e
mentoria permitem aos jovens africanos integrarem-se no mercado de trabalho e criação de
novas oportunidades de emprego.
Parceiros-chave na Linha 1:
Redes UNESCO (Escritórios no terreno, Cátedras, NATCOMS, ASPnet, etc.), UA, Universidades,
UNEP, Associação das Ciências Marinhas do Oceano Índico Ocidental, Comissão da Corrente de
Benguela, CORDIO, Rede Pan-Africana da Juventude para uma Cultura de Paz; YouthConnekt
Africa Hub, Instituto de Estudos para a Paz e Segurança; Projeto Rota do Trabalho Indentado,
Acão Juvenil para as Alterações Climáticas (YOUCAN)
Eixo 2: Exploração de novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável dos oceanos

Investir no turismo costeiro e no património subaquático, e promover a gestão de resíduos.

Muitos locais que testemunham importantes acontecimentos históricos, batalhas, comércio de
escravos, desastres naturais e revoluções encontram-se no fundo dos oceanos, rios e lagos. O
património cultural subaquático (UCH) pode revelar aspetos da história que ainda não são
conhecidos ou que não foram contabilizados em registos escritos. Como a água tem sido utilizada
desde o início da civilização como uma forma de ligar mundos diferentes, os restos que se
encontram no fundo do mar são testemunho do diálogo cultural e das interações desde o início
da humanidade. A conservação e acessibilidade dos sítios do Património Cultural Subaquático
pode gerar rendimentos: os sítios podem tornar-se atracões turísticas para os interessados em
mergulho e atividades subaquáticas. As comunidades podem alcançar benefícios a longo prazo
através do turismo sustentável e das indústrias culturais, e os museus marítimos podem tornarse uma fonte de rendimentos, inspiração e investigação, bem como um destino turístico.
Principais resultados do eixo 2:
2.1. Desenvolvidos conhecimentos especializados na gestão do património cultural subaquático
e na investigação em África
2.2. O turismo costeiro e o património cultural subaquático valorizado para o desenvolvimento
sustentável em África
2.3 Envolvimento comunitário na conservação e proteção do património cultural subaquático,
incluindo na gestão de resíduos
Parceiros-chave no Eixo 2:
Cátedra UNESCO sobre UCH no Centro de Arqueologia Marítima e UCH na Universidade de
Alexandria; fundação Mohammed VI para a Proteção do Ambiente; Fundação Surfrider; Museus
Nacionais do Quénia; Flanders UNESCO Science in Trust Funds, UICN, Gabinete Regional para a
Cultura LAC, CNCU, CITMA, CNPC, CNAP, SNAP, Flora y Fauna, CUBASUB, Agência do Património
Cultural do Ministério da Educação, Cultura e Ciência dos Países Baixos, etc.

Eixo 3: O oceano e a resiliência climática em pequenos estados insulares em desenvolvimento
(PEID)

Construção de resiliência e adaptação climática em PEID
Nos nossos esforços para alcançar a Agenda 2063, "A África que Queremos" e a Agenda 2030
para os PEID merecem uma atenção especial. Os PEID enfrentam muitos desafios devido aos seus
legados geográficos, biológicos e históricos únicos, bem como às suas características sociais e
económicas. Estes desafios incluem pequenas dimensões, elevados níveis de deslocação da
população, vulnerabilidade a catástrofes naturais e de origem humana e elevada exposição a
flutuações económicas e circunstâncias geopolíticas que impedem a capacidade dos PEID de
implementar objetivos nacionais de desenvolvimento.
O contexto da Década das Nações Unidas da Ciência dos Oceanos para o Desenvolvimento
Sustentável (2021-2030) e a Bienal de Luanda para uma Cultura de Paz, oferecem o quadro para
explorar os vários desafios enfrentados pelos PEID, de uma perspetiva das ciências sociais,
inclusive através da lente da Declaração da UNESCO sobre os Princípios Éticos em relação às
Alterações Climáticas (2017). O Caminho de SAMOA para o Desenvolvimento Sustentável dos

PEID e o Plano de ação da UNESCO para os PEID também proporciona um quadro para abordar
questões prioritárias para os PEID.
Principais resultados do eixo 3:
3.1. Análise dos princípios éticos relacionados com as alterações climáticas nos PEID
3.2. Investigação, desenvolvimento de capacidades e geração de conhecimento sobre
vulnerabilidade às alterações climáticas e à redução do risco de catástrofes nos PEID
3.3 Mostrando a inovação, a criatividade e o empenho dos jovens como criadores de mudança
para PEID
3.4. Publicação sobre resiliência climática nos PEID africanos selecionados
Parceiros-chave do eixo 3:
Redes UNESCO (Escritórios no terreno, Cátedras, NATCOMS, ASPnet, etc.), Universidades,
Associação das Ciências Marinhas do Oceano Índico Ocidental, Rede Pan-Africana da Juventude
para uma Cultura de Paz; YouthConnekt Africa Hub, Instituto de Estudos para a Paz e
Segurança; Projeto Rota do Trabalho Indentado, Ação Juvenil para as Alterações Climáticas
(YOUCAN), etc.

ANEXO 5: Declaração das CERs
DECLARATION CONJOINTE DES HAUTS REPRÉSENTANTS
DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES REGIONALES
SUR LA CULTURE DE LA PAIX ET DE LA NON-VIOLENCE
Nous, représentants des Communauté Économiques Régionales (CER), piliers de l’Union
Africaine (UA) ;
1. Rappelant l’adhésion des États du continent africain à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine
intitulé « l’Afrique que nous voulons » et à l’Agenda 2030 des Nations Unies ;
2. Considérant la Décision 558/XXIV, adoptée, en 2015, lors de la 24ème session de la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine instituant la Biennale
de Luanda et demandant à la Commission de l’Union africaine (CUA) d’œuvrer à son
organisation en consultation avec l’UNESCO et le Gouvernement de la République de l’Angola
;
3. Considérant la Décision 1265 (XXXVIII) adoptée, en février 2021, lors de la 38ème session de
la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine (UA), par laquelle elle
« instruit la Commission de l’Union africaine à travailler avec le Gouvernement de l’Angola
pour créer les conditions pour le deuxième Forum panafricain pour la culture de la paix - la
Biennale de Luanda. »
4. Considérant l’opportunité majeure de célébrer le thème de l’année 2021 pour l’Union
africaine, « Arts, culture et patrimoine : leviers pour l’édification de l’Afrique que nous voulons
» et de prolonger, au cours de cette même année, le thème de l’année 2020, « Faire taire les
armes en Afrique » ; destinée à apporter des réponses africaines aux transformations affectant
les économies et les sociétés du continent ;
5. Considérant le « Plan d’action en faveur d’une culture de la paix en Afrique/Agissons pour
la paix » adopté en mars 2013 à Luanda, Angola, lors du Forum panafricain « Sources et
ressources pour une culture de la paix » ;
6. Considérant que l’insuffisance d’impacts socioéconomiques des différents programmes
régionaux pour établir et maintenir la paix et la sécurité au sein des différents espaces
régionaux de l’Union africaine pourrait être justifiée entre autres par l’absence d’un schéma
institutionnel, organisationnel inclusif de partenariat et de gouvernance formel, bien défini et
invariable, clarifiant et précisant les rôles des intervenants dans la mise en œuvre de la
majorité desdits projets, programmes et résolutions ;
7. Considérant le Rapport mondial 2020 sur les sciences océaniques et la Décision de
l’Organisation des Nations Unies qui a proclamé les années 2021 à 2030 Décennie des Sciences
Océaniques au service du développement durable ;
8. Considérant le Décret Présidentiel 164/20 du 16 novembre 2020, par lequel le Président de
la République d’Angola a pris des dispositions pour la mise en place des conditions pour la
réalisation de cette deuxième édition de la Biennale de Luanda en coopération avec l’UNESCO

et l’Union africaine, notamment par la création d’une Commission multisectorielle et d’un
Comité national de gestion de la Biennale ;
9. Tenant compte des buts et des objectifs de la « Stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour
la Priorité Afrique (2014-2021) », destinée à apporter des réponses africaines aux
transformations affectant les économies et les sociétés du continent ;
10. Soucieux d’œuvrer à une appropriation et une mise en œuvre individuelles et collectives
quotidiennes et durables, sur le continent, du concept de culture de la paix qui consiste « en
des valeurs, des attitudes et des comportements qui reflètent et favorisent la convivialité et
le partage fondés sur les principes de liberté, de justice et de démocratie, tous les droits de
l’homme, la tolérance, la solidarité, y compris le respect de l’égalité des sexes, qui rejettent la
violence et inclinent à prévenir les conflits en s’attaquant à leurs causes profondes et à
résoudre les problèmes par la voie du dialogue et de la négociation et qui garantissent à tous
la pleine jouissance de tous les droits et les moyens de participer pleinement au processus de
développement de leur société. »
En conséquence,
11. Prenons acte de l’adhésion de la Commission de la CEEAC au sein du Comité d’organisation
de la Biennale de Luanda, au travers du Protocole d’Accord signé entre la Commission de la
CEEAC, le Gouvernement de la République d’Angola et l’UNESCO ;
12. Prenons également acte du rôle, de la responsabilité et du devoir d’engagement des
Communautés Économiques Régionales (CER) dans le processus de pérennisation de la culture
de la paix et de la non-violence ainsi que la mise en œuvre de projets, programmes et de
résolutions pour « Faire taire les armes en Afrique » d’ici 2030 et apporter des réponses
africaines aux transformations affectant les économies et les sociétés du continent ;
13. Demandons au Comité de pilotage de la Biennale de Luanda d’accueillir toutes les
Communautés Économiques Régionales en tant que membres, pour faciliter leur implication
dans la mise en œuvre des plans d'action des futures éditions de la Biennale de la culture de
la paix et de la non-violence ;
14. Saluons le choix des thèmes retenus pour cette deuxième édition de la Biennale de Luanda
et notons l’urgence d’établir des synergies et un cadre d’action commun pour exploiter le
potentiel des économies bleue et verte et pleinement tirer profit du potentiel incalculable que
nous offre le secteur pour réaliser l'intégralité du programme de développement durable ;
15. Convenons de la nécessité d’établir un dialogue politique régional pérenne entre l’Union
Africaine, l’UNESCO, le Gouvernement de l’Angola et les Communautés Économiques
Régionales ; à engager dans les meilleurs délais pour la préparation du format des éditions
suivantes ;
16. Saluons l’engagement de la Commission de la CEEAC auprès du comité de pilotage à définir
un cadre institutionnel de gouvernance continentale de la Biennale et Demandons au comité
de pilotage de tout mettre en œuvre pour l’élaboration d’un document cadre sur la
constitution d’une Alliance des partenaires pour apporter leur soutien à la mise en œuvre
d’initiatives phares ;
17. Appelons l’ensemble des bailleurs de fonds et investisseurs privés à apporter leur soutien
à la mise en œuvre d’initiatives phares ;

18. Saluons et soutenons pleinement les efforts continus déployés par le Comité
d’organisation dans la mise en œuvre des activités nécessaires à la préparation de la tenue de
la prochaine édition de la Biennale de Luanda ;
19. Réitérons nos remerciements à l’UNESCO pour les appuis constants et multiformes au
processus d’intégration régionale en Afrique à travers notamment différents programmes
indicatifs régionaux et nationaux et l’exhortons à poursuivre ses efforts pour valoriser les
spécificités et les priorités de la région Afrique dans le processus de programmation régionale
;
20. Réitérons de même nos remerciements à l’Union Africaine, organisation faitière, et
saluons la collaboration renforcée entre les Communautés Économiques Régionales et les
États membres pour l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2063 ;
21. Exprimons notre gratitude renouvelée à l’égard du peuple angolais, de la République
d’Angola et de Son Chef d’État, pour cette initiative qui fera, nous l’espérons, de Luanda un
pôle mondial de la culture de la paix et de la non-violence.

JOINT DECLARATION OF HIGH REPRESENTATIVES
OF REGIONAL ECONOMIC COMMUNITIES
ON THE CULTURE OF PEACE AND OF NON-VIOLENCE
We, representatives of Regional Economic Communities (REC), pillars of the African Union
(AU);
1. Acknowledging the States of the African continent’s adhesion to the 2063 Agenda of the
African Union titled “The Africa We Want” and to the 2030 Agenda of the United Nations;
2. Considering the 558/XXIV Decision, adopted, in 2015, during the 24th session of the African
Union Assembly of Heads of State and Government that established the Biennale of Luanda
and asked to the African Union Commission (AUC) to act to its organization in consultation
with UNESCO and the Government of the Republic of Angola;
3. Considering the 1265 (XXXVIII) Decision adopted, in February 2021, during the 38th session
of the African Union (AU) Assembly of Heads of State and Government, through which it
“instructs the African Union Commission to work with the Government of Angola to create
conditions for the second panafrican Forum for the culture of peace – the Biennale of Luanda.”
4. Considering the major opportunity to celebrate the of the year 2021 for the African Union,
“Arts, Culture and Heritage: Levers for Building the Africa We Want” and to extend,
throughout this same year, the theme of the year 2020, “Silencing the guns in Africa”; destined
to bring African responses to transformations affecting the continent’s economies and
societies;
5. Considering the Action Plan in favour of a culture of peace in Africa/Let us act for peace”
adopted in March 2013 in Luanda (Angola), during the panafrican Forum “Sources and
resources for a culture of peace”;
6. Considering that, among other things, the absence of and institutional, organizational
inclusive of partnership and of formal governance, well defined and invariable, clarifying and
precising the participants’s roles in the creation of said projects, programs and resolutions
could justify the lack of socioeconomic impacts of different regional programs to establish and
maintain peace and security at the heart of different regional spaces of the African Union;
7. Considering the 2020 global report on oceanic sciences and the Decision of the United
Nations Organization that proclaimed the years 2021-2030 the Decade of Oceanic Sciences at
the service of sustainable development;
8. Considering the Presidential Decree 164/20 of November 16, 2020, through which the
President of the Republic of Angola took dispositions for the establishment of conditions for
the realisation of this second edition of the Biennale of Luanda in cooperation with UNESCO
and the African Union, particularly through the creation of a multisectoral Commission and a
national Committee of gestion of the Biennale.
9. Taking into account the goals and objectives of the “Operational Strategy of UNESCO for
Priority Africa (2014-2021)”, destined to bring African responses to transformations that affect
economies and societies of the continent;
10. Anxious to act to the daily and sustainable, individual and collective appropriation and
establishment, on the continent, of the concept of culture of peace that consists in “values,
attitudes and behaviours that reflect and inspire social interaction and sharing based on the
principles of freedom, justice and democracy, all human rights, tolerance and solidarity, that
reject violence and endeavour to prevent conflicts by tackling their root causes to solve

problems through dialogue and negotiation and that guarantee the full exercise of all rights
and the means to participate fully in the development process of their society”
Therefore,
11. Take cognizance of the adhesion of the Commission of ECCAS to the Biennale of Luanda’s
Committee of organization, through the Agreement Protocol signed between the Commission
of ECCAS, the Angolan Government and UNESCO;
12. Also take cognizance of the role, responsibility, and duty to commit of the Regional
Economic Communities (REC) in the process of perpetuation of the culture of peace and of
non-violence as well as the implementation of projects, programs, and resolutions to “Silence
the guns in Africa” by 2030 and to bring African responses to transformations affecting the
continent’s economies and societies;
13. Ask the steering Committee of the Biennale of Luanda to welcome the Rec as members,
to facilitate their implication in the establishment of action plans of future editions of the
Biennale of the culture of peace and of non-violence;
14. Salute the choice of retained themes for this second edition of the Biennale of Luanda and
note the emergency to establish synergies and a common action frame to exploit the potential
of blue and green economies and to fully make profit of the immeasurable potential the sector
offers us to realize the integrality of the program of sustainable development;
15. Convene of the necessity to establish a sustainable political regional dialogue between the
African Union, UNESCO, the Government of Angola, and the REC to engage in the best delays,
to prepare the format of the following editions;
16. Salute the commitment of the Commission of ECCAS to the steering committee to define
an institutional frame of continental governance to elaborate a frame document on the
building of an Alliance of partners to bring their support to the creation of leading initiatives;
17. Call the ensemble of backers and private investors to bring their support to the creation
of leading initiatives;
18. Salute and fully support the continuous efforts deployed by the Organization Committee
in the creation of activities necessary to prepare the next edition of the Biennale of Luanda
that will be held;
19. Reiterate our thanks to UNESCO for the constant supports of different forms to the
process of regional integration in Africa through notably several indicative regional and
national programs and exhort them to follow up on their efforts to value the specificities and
priorities of the African region in the process of regional programme;
20. Reiterate as well our thanks to the African Union, ridge organization, and salute the
reinforced collaboration between the REC and the Member States to reach the goals of the
2063 Agenda;
21. Express our renewed gratitude to the Angolan people, the Republic of Angola, and its Head
of State, for this initiative that will, we hope, make of Luanda a global centre of the culture of
peace and of non-violence.
Done at Libreville, on August, 13th, 2021

DECLARACION CONJUNTA DE LOS ALTOS REPRESENTANTES
DE LAS COMUNIDADES ECONOMICAS REGIONALES
SOBRE LA CULTURA DE LA PAZ Y DE LA NO-VIOLENCIA
Nosotros, representantes de las Comunidades Económicas Regionales (CER), pilares de la
Unión Africana;
• Recordando la adhesión de los Estados del continente africano a la Agenda 2063 de la
Unión Africana titulada “La África que Queremos” y a la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas;
•

•

•

•

•

•

•

CONSIDERANDO
Que la Decisión 558/XXIV, adoptada en 2015 durante la 24ª sesión de la Conferencia
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) que constituye la Bienal de
Luanda y que solicita a la Comisión de la Unión Africana (CUA) que trabaje en su
organización conjuntamente con la UNESCO y el Gobierno de la Republica de Angola;
Que la Decisión 1265 (XXXVIII) adoptada en febrero 2021 durante la 38ª sesión de la
Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) por la cual
“instruye a la Comisión de la Unión Africana a trabajar con el gobierno de Angola para
crear las condiciones para el segundo Fórum panafricano para la cultura de la paz – la
Bienal de Luanda.”
Que la mejor oportunidad de celebrar el tema del año 2021 para la Unión Africana,
“Artes, cultura y patrimonios: apalancamientos para la edificación de la África que
queremos” y de prolongar, durante el mismo año, el tema del año 2020, “Silenciar las
armas en África”; destinada a llevar respuestas africanas a las transformaciones que
afectan las economías y las sociedades del continente;
El “Plano de acción a favor de una cultura de la paz en África/Actuamos para la paz”
adoptado en marzo del año 2013 en Luanda, Angola, durante el Fórum panafricano
“Motivos y recursos para una cultura de la paz”;
Que la insuficiencia de impactos socioeconómicos de los diferentes programas
regionales para establecer y mantener la paz y la seguridad al seno de diferentes
espacios regionales de la Unión Africana podría ser justificada entre otros por la
ausencia de un esquema institucional, organizacional inclusivo de cooperación y de
gobernanza concisa, bien definida e inmutable, que clarifique y aclare los papeles de
los participantes en la implementación de la mayoría de estos proyectos, programas y
resoluciones;
El Reporte mundial del año 2020 sobre las ciencias oceánicas y la Decisión de la
Organización de las Naciones Unidas que proclamó los años 2021-2030 la década de
las Ciencias Oceánicas al servicio del desarrollo sustentable;
El Decreto Presidencial 164/20 del 16 de noviembre de 2020, por el cual el Presidente
de la Republica de Angola tomó acciones para implementar condiciones a favor de la
realización de esta segunda edición de la Bienal de Luanda en cooperación con la
UNESCO y la Unión Africana, particularmente por la creación de una Comisión
multisectorial y de un Comité nacional de gestión de la Bienal;

•
•

Y
Teniendo en cuenta las metas y los objetivos de la “Estrategia operacional de la
UNESCO para la Prioridad África (2014-2021)”, destinada a llevar respuestas africanas
a las transformaciones que afectan las economías y sociedades del continente;
Preocupado por actuar en favor de la apropiación y la implementación individuales y
colectivas diarias y sostenibles, en el continente, del concepto de cultura de la paz que
consiste “en valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan interacciones e
intercambios sociales basados en los principios de libertad, Justicia y democracia, derechos
humanos, la tolerancia y solidaridad. En definitiva, principios que rechazan la violencia y
procuran prevenir los conflictos mediante el diálogo y la negociación y que garantizan el
pleno ejercicio de todos los derechos y proporcionan los medios para participar
plenamente en el proceso de desarrollo de su sociedad.”

En consecuencia,
• Tomamos nota de la adhesión de la Comisión de la CEEAC en el seno del Comité de
organización de la Bienal de Luanda, a través del Protocolo de Acuerdo firmado entre
la Comisión de la CEEAC, el Gobierno de la Republica de Angola y de la UNESCO;
• También tomamos nota del papel, de la responsabilidad y del deber del compromiso
de las Comunidades Económicas Regionales (CER) en el proceso de la perpetuación de
la cultura de la paz y de la no-violencia al mismo tiempo que la implementación de
proyectos, programas y resoluciones para “Silenciar las armas en África” antes de 2030
y llevar respuestas africanas a las transformaciones que afectan las economías y las
sociedades del continente;
• Solicitamos al Comité de dirección de la Bienal de Luanda que incluya las CCEERR como
miembros, para facilitar su implicación en la implementación de los planes de acción
de las próximas ediciones de la Bienal de la cultura de la paz y de no-violencia;
• Saludamos la escogencia de los temas seleccionados para esta segunda edición de la
Bienal de Luanda y tomamos nota de la urgencia de establecer sinergias y un ámbito
de acción común para explotar el potencial de las economías azul y verde y obtener
ganancia plena del potencial incalculable que el sector nos ofrece para realizar todo el
programa de desarrollo sustentable;
• Convenimos en la necesidad de establecer un diálogo político regional perenne entre
la UA, la UNESCO, el Gobierno de Angola y las CER; a comprometer de la manera mas
expedita posible para la preparación del formato de las ediciones siguientes;
• Saludamos el compromiso de la Comisión de la CEEAC con el Comité de dirección para
definir un cuadro institucional de gobierno continental de la Bienal y Solicitamos al
Comité de dirección que implemente lo necesario para la elaboración de un
documento marco sobre la formación de una Alianza de socios para aportar sustento
a la implementación de iniciativas brillantes;
• Llamamos el grupo de partidarios e inversores privados a aportar sur contribución a la
implementación de iniciativas brillantes;
• Saludamos y apoyamos plenamente los esfuerzos continuados desplegados por el
Comité de organización en la implementación de las actividades necesarias para la
preparación de la realización de la próxima edición de la Bienal de Luanda
• Reiteramos nuestro agradecimiento a la UNESCO por el apoyo constante y multiforme
al proceso de integración regional en África a través de los diferentes programas
indicativos regionales y nacionales y la exhortamos a continuar sus esfuerzos para

•
•

valorizar las especificidades y prioridades de la región africana en el proceso de
programación regional;
Reiteramos igualmente nuestro agradecimiento a la Unión Africana, la organización
que la acobija, y saludamos el fortalecimiento de la colaboración entre las CCEERR y
los Estamos miembros para alcanzar los objetivos de la Agenda 2063;
Expresamos nuestra reiterada gratitud al pueblo angoleño, a la Republica de Angola y
de su Jefe de Estado, para esta iniciativa que esperamos haga de Luanda un pilar
mundial de la cultura de la paz y de la no-violencia.

Dado en Libreville, el 13 de agosto de 2021

DECLARAÇÃO CONJUNTA DOS ALTOS REPRESENTANTES
DAS COMUNIDADES ECONÓMICAS REGIONAIS
SOBRE A CULTURA DA PAZ E DA NÃO-VIOLÊNCIA
Nós, os representantes das Comunidades Económicas Regionais (CERs), pilares da União
Africana (UA);
1. Recordando o compromisso dos Estados do continente africano com a Agenda 2063 da
União Africana intitulada "A África que queremos" e com a Agenda 2030 das Nações Unidas;
2. Considerando a Decisão 558/XXIV, adoptada em 2015 na 24ª sessão da Assembleia de
Chefes de Estado e de Governo da União Africana, estabelecendo a Bienal de Luanda e
solicitando à Comissão da União Africana (CUA) que trabalhe para a sua organização em
consulta com a UNESCO e o Governo da República de Angola;
3. Considerando a Decisão 1265 (XXXVIII) adoptada em Fevereiro de 2021 pela 38ª Sessão da
Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana (UA), na qual "incumbe a
Comissão da União Africana de trabalhar com o Governo de Angola para criar as condições
para o Segundo Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz - a Bienal de Luanda”.
4. Considerando a grande oportunidade de celebrar o tema do ano 2021 para a União
Africana, "Artes, Cultura e Património: Alavancas para a Construção da África que Queremos"
e de prolongar, durante o mesmo ano, o tema do ano 2020, "Silenciar as Armas em África";
destinado a fornecer respostas africanas às transformações que afectam as economias e
sociedades do continente;
5. Considerando o "Plano de Acção para uma Cultura de Paz em África/Actuemos pela Paz "
adoptado em Março de 2013 em Luanda, Angola, no Fórum Pan-Africano "Fontes e Recursos
para uma Cultura de Paz";
6. Considerando que o impacto socioeconómico insuficiente dos vários programas regionais
para estabelecer e manter a paz e a segurança nos vários espaços regionais da União Africana
poderia ser justificado, entre outros, pela ausência de um quadro institucional, organizacional,
de parceria inclusiva e de governação formal bem definido e imutável, clarificando e
especificando os papéis das partes interessadas na implementação da maioria dos referidos
projectos, programas e resoluções;
7. Considerando o Relatório Mundial sobre a Ciência Oceânica de 2020 e a Decisão das Nações
Unidas que proclamou os anos 2021 a 2030 como a Década das Ciências dos Oceanos para o
Desenvolvimento Sustentável;
8. Considerando o Decreto Presidencial 164/20 de 16 de Novembro de 2020, pelo qual o
Presidente da República de Angola tomou medidas para estabelecer as condições para a
realização desta segunda edição da Bienal de Luanda em cooperação com a UNESCO e a União
Africana, nomeadamente através da criação de uma Comissão Multissectorial e de um Comité
Nacional para a gestão da Bienal;
9. Tendo em conta as metas e objectivos da "Estratégia Operacional da UNESCO para a
Prioridade África (2014-2021)", destinada a fornecer respostas africanas às transformações
que afectam as economias e sociedades do continente
10. Preocupados em trabalhar para uma apropriação e implementação diária e sustentável,
individual e colectiva, no continente, do conceito de uma cultura de paz que consiste em
"valores, atitudes e comportamentos que reflectem e promovem o convívio e a partilha com
base nos princípios da liberdade, justiça e democracia, todos os direitos humanos, tolerância
solidariedade, incluindo o respeito pela igualdade de género, que rejeitam a violência e estão

inclinados a prevenir o conflito, abordando as suas causas profundas e resolvendo os
problemas através do diálogo e da negociação, e que garantem a todos o pleno gozo de todos
os direitos e meios para participar plenamente no processo de desenvolvimento da sua
sociedade".
Por conseguinte,
11. Tomamos nota da adesão da Comissão da CEEAC ao Comité Organizador da Bienal de
Luanda, através do Memorando de Entendimento assinado entre a Comissão CEEAC, o
Governo da República de Angola e a UNESCO;
12. Tomamos nota do papel, responsabilidade e dever das Comunidades Económicas
Regionais (CER) no processo de perpetuação da cultura de paz e não-violência, bem como na
implementação de projectos, programas e resoluções para "Silenciar as armas em África" até
2030 e para dar respostas africanas às transformações que afectam as economias e
sociedades do continente;
13. Solicitamos ao Comité Directivo da Bienal de Luanda que acolha todas as Comunidades
Económicas Regionais como membros, para facilitar a sua participação na implementação dos
planos de acção das futuras edições da Bienal para uma Cultura de Paz e Não-Violência;
14. Acolhemos favoravelmente a escolha dos temas para esta segunda edição da Bienal de
Luanda e tomamos nota da necessidade de estabelecer sinergias e um quadro comum de
acção para aproveitar o potencial das economias azuis e verdes e aproveitar plenamente o
potencial incalculável oferecido pelo sector para alcançar a agenda completa do
desenvolvimento sustentável;
15. Concordamos na necessidade de estabelecer um diálogo político regional sustentável
entre a União Africana, a UNESCO, o Governo de Angola e as Comunidades Económicas
Regionais; a ser iniciado o mais rapidamente possível para a preparação do formato das
edições seguintes;
16. Elogiamos o compromisso da Comissão CEEAC perante o comité directivo no sentido de
definir um quadro institucional para a governação continental da Bienal e solicitamos ao
comité directivo que implemente o necessário para a elaboração de um documento-quadro
sobre a formação de uma Aliança de parceiros para apoiar a implementação de iniciativas
brilhantes
17. Apelamos a todos os doadores e investidores privados para que contribuam à
implementação de iniciativas emblemáticas;
18. Elogiamos e apoiamos plenamente os esforços contínuos do Comité Organizador na
implementação das actividades necessárias à preparação da próxima edição da Bienal de
Luanda;
19. Reiteramos os nossos agradecimentos à UNESCO pelo seu apoio constante e
multifacetado ao processo de integração regional em África através de vários programas
indicativos regionais e nacionais e exortamo-los a acompanhar os seus esforços no sentido de
valorizar as especificidades e prioridades da região africana no processo de programa regional;

20. Reiteramos também os nossos agradecimentos à União Africana, a organização que a
acolhe, e saudamos o reforço da colaboração entre as Comunidades Económicas Regionais e
os Estados-Membros na realização dos objectivos da Agenda 2063;

21. Expressamos a nossa renovada gratidão ao povo angolano, à República de Angola e ao seu
Chefe de Estado, por esta iniciativa que esperamos faça de Luanda um centro mundial para a
cultura da paz e da não-violência.
Feito em Libreville, 13 de Agosto de 2021

ANEXO 6: Lista de parceiros e patrocinadores
Lista de parceiros e patrocinadores 2ª edição da Bienal de Luanda
Sistema das Nações Unidas
• Departamento de Assuntos Políticos e Construção da Paz (DPPA)
• Organização Internacional do Trabalho (OIT)
• Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
• Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD)
• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
• Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Género e o Empoderamento das
Mulheres (ONU Mulheres)
• Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)
• Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC)
• Escritório das Nações Unidas para a União Africana (UNOAU)
• Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz das Nações Unidas (PBSO)
• Escritório Regional das Nações Unidas para a África Central (UNOCA)
• Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA)
• Programa Alimentar Mundial (PAM)
Organizações internacionais
• Academia Africana de Línguas (ACALIN)
• Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD)
• Comissão da Corrente de Benguela (BCC)
• Comunidade das Caraíbas (CARICOM)
• Centro de Estudos Linguísticos e Históricos (CELTHO)
• Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
• União Europeia (UE)
• Comissão do Golfo da Guiné (GGC)
• Comissão do Oceano Índico (COI)
• Organização Internacional da Francofonia (OIF)
• Organização Mundial Islâmica para a Educação, Ciência e Cultura (ICESCO)
• Instituto Mahatma Gandhi de Educação para a Paz e o Desenvolvimento Sustentável
• Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP)
Comunidades Económicas Regionais
• Comunidade Económica Africana (AEC)
• União do Magrebe Árabe (AMU)
• Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA)
• Comunidade dos Estados do Sahel-Saarianos (CEN-SAD)
• Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC)
• Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)
• Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD)

•

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC)

Agências de cooperação bilateral
• Agência Belga de Desenvolvimento (ENABEL)
• Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
• Centro Internacional do Cairo para a Resolução de Conflitos, Manutenção da Paz e
Construção da Paz (CCCPA)
• Instituto Português de Cooperação e Língua (Instituto Camões)
• Agência Italiana de Cooperação (AICS)
• Agência Marroquina de Cooperação Internacional (AMCI)
• Ministério da Cultura e Turismo da República da Turquia (TIKA)
Instituições académicas, ONG, Associações
• Fundação Africana para o Desenvolvimento (AFFORD)
• Escolas Americanas de Angola “American Schools of Angola” (ASA)
• Associação de Jovens Líderes Unidos pelo Desenvolvimento Sustentável (AJLUDD)
• Centro de Estudos Estratégicos e Perspectivas (CEPS)
• Rede de Informação sobre a Cultura de Paz (CPNN)
• Education Above All (EAA)
• Fundação Félix Houphouët Boigny (Fundação FHB)
• Instituto de Estudos para a Paz e Segurança (IPSS)
• Instituto de Pedagogia Universitária
• Festival Internacional da Moda em África (FIMA)
• Rede de Cidades para a Paz “Mayors for Peace”
• Festival Mimo Brasil
• MobiCiné
• Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (INRH)
• Palas Athena
• Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou (FESPACO)
• Rede Pan-Africana da Juventude para uma Cultura de Paz PAYNCoP
• Centro Regional de Promoção do Livro na América Latina e nas Caraíbas (CERLALC)
• Rotary International
• Fundação Saham
• Cátedra UNESCO em Investigação Comunitária sobre Níveis de Desenvolvimento
“Emergência através da Inovação”.
• Cidades e Governos Locais Unidos de África (CGLU África)
• Iniciativa Jovens Líderes Africanos (YALI)
• Iniciativa da Juventude para o Desenvolvimento Humano Sustentável em África
(YISHDA)

Sector privado
• Eni
• Total Energies
• Escolas Americanas de Angola (ASA)
• Produções Kush

Meios de comunicação
• TV Globo
• ADIAC
• Prensa Latina
• Rádio França Internacional (RFI)
• The Herald
• TSF Rádio Notícias
• Jornal de Angola
• TV Zimbo
• Televisão Pública de Angola (TPA)

Fundações
• Fundação China World Peace (CWPF)
• Fundação Alliances Françaises (AF)
• Fundação Cultura de Paz
• Fundação Mo Ibrahim
• Playing For Change Foundation (PFC)
Patrocinadores
• ENI
• Escolas Americanas de Angola “American Schools of Angola”
• Porto de Luanda
• Porto do Namibe
• Porto do 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)
• Zona Económica Especial (ZEE)

ANEXO 7: Lista de personalidades

Lista de personalidades envolvidas na 2ª edição da Bienal de Luanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Alphadi, Designer de Moda / Artista UNESCO para a Paz (Níger)
Sr. Benjamin Boukpeti, Campeão de Paz e Desporto (Togo)
Sr. David Adams, Fundador da Rede de Notícias da Cultura de Paz “Culture of Peace
News Network” (Estados Unidos da América)
Sr. Federico Mayor, Ex-Diretor-Geral da UNESCO e Presidente da Fundação para uma
Cultura de Paz (Espanha)
Sr. Firmin Edouard Matoko, Diretor-Geral Adjunto, Sector Prioridade África e
Relações Externas (França)
Sr. Forest Whitaker, Enviado Especial da UNESCO para a Paz e Reconciliação / Ator
(Estados Unidos da América)
Sr. José Luís Fortunato de Mendonça, Jornalista e poeta (Angola)
Sr. Mark Johnson, Fundador de Playing For Change (Estados Unidos da América)
Sr. Paolo Fresu, Músico (Itália)
Sr. Pathé'O, Designer de moda (Burkina Faso)
Sr. Wax Dey, Cantor e ativista social (Camarões)
Sr. Yamandu Costa, Músico e compositor (Brasil)
Annie-Flore Batchiellilys, Cantora e ativista da paz (Gabão)
Sra. Ingeborg Breines, Educadora de paz (Noruega)
Sra. Lalla Ben Barka, Ex-Diretora-Geral adjunta do Departamento de África da
UNESCO
Sra. Mounira Mitchala, Cantora, atriz e ativista da paz (Chade)
Sra. Nadir Tati, Designer de moda e ativista dos direitos da criança (Angola)
Opal Palmer Adisa, Especialista em questões de Género e Ativista Cultural (Jamaica)

ANEXO 8: Lista de países

Países que participaram na Bienal de Luanda com os Pavilhões Virtuais
1. Angola - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/angola
2. Argélia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/algeria
3. Argentina - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/argentina
4. Azerbaijão - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/azerbaijan
5. Bélgica - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/belgica
6. Brasil - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/brasil
7. Burkina Faso - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/burkina-faso
8. Camarões - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/cameroon
9. Cabo Verde - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/cape-verde
10. Chade - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/chad
11. Congo - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/congo
12. Costa Rica - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/costa-rica
13. Costa do Marfim - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/cotedivoire
14. Cuba - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/cuba
15. RDC - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/drc
16. Egito - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/egypt
17. Guiné Equatorial - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/equatorial-guinea
18. França - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/france
19. Finlândia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/finland
20. Gabão - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/gabon
21. Alemanha - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/alemanha
22. Haiti - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/haiti
23. Gana - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/ghana
24. Índia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/india
25. Itália - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/italy
26. Quénia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/kenya
27. Mali - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/mali
28. Maurícia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/mauritius
29. Marrocos - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/morocco
30. Moçambique - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/mozambique
31. Namíbia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/namibia
32. Noruega - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/norway
33. Portugal - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/portugal
34. Rússia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/russia
35. Ruanda - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/rwanda
36. Senegal - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/senegal
37. Sérvia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/serbia
38. Seychelles - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/seychelles
39. Suécia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/suecia
40. Sul do Sudão - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/south-sudan
41. Turquia - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/turkey
42. Reino Unido - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/uk
43. Uruguai - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/uruguay
44. Zimbabué - https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/en/zimbabwe

ANEXO 9: Roteiro
Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz
Roteiro 2021-2023
* Em amarelo os eventos onde os parceiros solicitaram a presença da Bienal + Fóruns dos Parceiros da Aliança

I - EVENTOS
Parceiros

Título do evento

União
Africana

Cimeira de Chefes de Estado

CCCPA

Fórum de Assuão
https://www.aswanforum.org
Fórum de Tana
https://tanaforum.org/author/tana
forum-org/
Cimeira ACP

IPSS

ACPs

CTS Juventude, Cultura e Desporto
CPLP

Dia
Internacional
da Mulher
Africana
CEEAC

Capital da Cultura da CPLP e a XII
Reunião Ordinária de Ministros da
Cultura da CPLP
Organização Pan-Africana das
Mulheres (PAWO)

Cimeira de Ministros

Breve descrição

Data (s)

https://www.aswanforum.org

6-7 de
Fevereiro de
2022
Março 2022

https://tanaforum.org/author/tanaforum-org/

(a confirmar)

Etiópia

http://www.acp.int/node

Dez. 2022

Luanda

Fevereiro
2022
29 de Abril - 5
de Maio
31 de Julho
de 2022

2022

Localizaçã Temas
o
Adis
1,2,3,4
Abeba
Cairo

1

3

UNESCO

https://ceeac-eccas.org/pt-pt/
Fórum dos parceiros / Aliança dos
parceiros da Bienal

UNESCO
COI UNESCO

SHS
Workshop com Parceiros

COI UNESCO

Conferência da COI

Outubro/
Novembro
2022
(a confirmar)

1,2,3,4

Lançamento da Plataforma dos Ministros da Juventude

II - INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS
Parceiros
Título da atividade, projeto

2
4

24-26 de
Janeiro de
2022
Maio de 2022

Breve descrição

Iniciativa Emblemática I
A contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável
CCCPA
A Iniciativa da Arte Africana
Plataforma para apresentar
para a Paz
Artistas africanos que colocaram as
questões de conflito e de paz no centro
do seu trabalho artístico.
União Europeia
PROCULTURA - Promoção do
PROCULTURA é um projeto financiado
Camões, I.P.
emprego nos países africanos
pela UE, cofinanciado e gerido pela
Fundação Calouste
de língua oficial portuguesa e
Camões, I.P. para promover o emprego
Gulbenkian
em Timor-Leste, através de
no sector cultural e fazer avançar a
atividades geradoras de
economia cultural e criativa em seis
Ministérios da Cultura e
rendimentos no sector cultural. países, combinando o desenvolvimento
Educação de Angola, Cabo
de competências com subsídios para o
Verde, Guiné-Bissau,
empreendedorismo, projetos culturais
Moçambique, São Tomé e
do sector privado e público com
Príncipe e Timor-Leste.
enfoque na música, artes performativas
e literatura infantil e juvenil.

Data(s) de
execução

4

País de
implementação

África

2019-2024

Angola
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Moçambique
São Tomé e Príncipe
Timor-Leste

ABC - Agência Brasileira de
Cooperação
ACEP - Associação para a
Cooperação entre os Povos
AECID - Agência Espanhola
de Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento
AULP - Associação das
Universidades de Língua
Portuguesa
CPLP - Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
EUNIC - Institutos Nacionais
de Cultura da União
Europeia
ACP

Programa Cultura ACP-UE

Programa para incentivar o
empreendedorismo e a inovação
cultural; a criação de novos empregos;
e o aumento dos rendimentos dos
artistas e criadores

ACP

Intercâmbio Cultural

CERLALC

Regatando la historia

Outro projeto desenvolvido pela OEACP
é a plataforma de Intercâmbio Cultural,
que permite a troca de conhecimentos
e competências como instrumento para
estabelecer relações entre
comunidades profissionais.
Programa destinado aos países do
continente americano, e à contribuição
para a cultura Ibero-Americana. Este
programa pretende promover uma

Programa
Cultura ACP-UE
financiado pela
UE para o
período 20192026

2020

Região América Latina

UNESCO / Escolas
Americanas de Angola

ResiliArt Angola

UNESCO

nova narrativa para a história africana
na América Latina, promover a cultura
afro, e promover o desenvolvimento do
continente africano.
O projeto ResiliArt tenciona capacitar
os jovens artistas a nível
socioeconómico em várias áreas. Este
projeto começou com o Dia do Jazz,
reunindo artistas pouco conhecidos em
Angola e depois em todo o mundo.
Foram criadas residências de cerca de 3
semanas para os artistas, permitindolhes criar obras artísticas, trocar
experiências e adquirir novas
competências para facilitar as suas
perspetivas económicas.

2021-2022

Angola

ResiliArt África Central

2021-2022

África Central

UNESCO

Dia Internacional do Jazz

30 de Abril de
2022
30 de Abril de
2023

África Central

Fundação Aliança Francesa
(Alliance Française)

Festa da Música

Cidades e Governos Locais
Unidos (CGLU) África

Capitais Africanas da Cultura

2018

África

A Festa da Música serve de exemplo de
uma ação que promove a cultura. É um
evento global, um festival musical, e é
uma oportunidade para celebrar a
música de forma geral.
O objetivo é reunir de três em três anos
um Comité de Organização numa
cidade africana que tenha sido
declarada a Capital Africana da Cultura,
e que será o anfitrião e ponto de

YALI

Iniciativa dos Jovens Líderes
Africanos,

UNOCHA

A canção sobre o Sahel

Banco Africano de
Desenvolvimento

FASHIONOMICS

UNESCO / União Africana /
Comité Científico da Bienal

Publicação: “Identidades,
culturas e ciências africanas
para uma cultura de paz”

encontro da criatividade durante um
ano. Subsequentemente, serão
apresentados vários programas
pilotados pelo Comité de Organização.
Uma iniciativa emblemática do governo
dos EUA para investir na próxima
geração de líderes africanos e apoiar a
governação democrática e a paz.
Também destacou que existe um valor
acrescentado no facto de conectar
regiões e trocar sobre questões
relacionadas com a liderança juvenil,
democracia, paz e segurança.
Uma colaboração entre vários cantores
influentes, e uma ode à esperança e à
resiliência na região. Esta canção
poderia ser um exemplo para garantir o
apoio à expressão cultural.
Este programa apoia cadeias de valor, e
baseia-se nos avanços da economia
digital para apoiar a indústria. Ela
destacou as oportunidades de geração
de rendimentos para empresários e
habitantes locais através do sector da
moda.
Esta publicação visa repensar a noção
de paz em África, refletir sobre a
cidadania africana e a construção da
africanidade, e discutir o papel
estratégico dos sistemas educativos no
renascimento cultural africano.

2022/2023

África

Jovens Líderes da Bienal /
UNESCO / AUC / ICESCO /
Angola

Programa “Jovens empenhados
no Movimento Pan-Africano
para a Cultura de Paz e NãoViolência”

Este programa pretende mobilizar os
jovens e as organizações da juventude,
do continente e das diásporas e
contribuir para o fortalecimento a
médio e longo prazo do Movimento
Pan-Africano para uma Cultura de Paz e
Não-Violência

2022/2023

África

Iniciativa Emblemática II
O envolvimento dos jovens como atores de transformações sociais para a prevenção de conflitos e desenvolvimento sustentável
Artes de espetáculo e a
Documentário Web destinado ao sector
OIF
prevenção do extremismo e da
da juventude
radicalização violenta
Instituto Mahatma Gandhi
#KindnessMatters
Uma campanha global que promove a
de Educação para a Paz e o
bondade e a empatia para alcançar o
Desenvolvimento
desenvolvimento sustentável. O
Sustentável
instituto também realiza programas de
aprendizagem sócio emocional.
Mobiciné
Mobiciné
Organização, que opera em torno de
um conceito de cinema itinerante e
educativo, leva a cabo ações que se
focam na sensibilização para a saúde
reprodutiva. Destaca a importância de
envolver os jovens, particularmente
através de visitas domiciliárias nas
áreas remotas para aumentar a
sensibilização para o desenvolvimento
sustentável.
UNESCO / UNODC
Jovens, Tecelões da Paz
Projeto Parceria para a Paz, que treina
Países da África
e emprega mais de 800 jovens para
Central
prevenir conflitos. Uma experiência
que poderia ser replicada nos países
vizinhos de Angola e no resto do país
para combater o crime.

Jovens Líderes da Bienal /
UNESCO / CUA / ICESCO /
Angola

Programa “Jovens empenhados
no Movimento Pan-Africano
para a Cultura de Paz e NãoViolência”

Jovens Líderes da Bienal /
UNESCO / AUC / ICESCO /
Angola

Conferência internacional sobre
o papel da juventude na cultura
como alavanca para a
convivência e como fator de
capacitação económica dos
jovens
Plataforma Pan-Africana para o
diálogo cultural intergeracional
e inter-religioso para o
conhecimento mútuo dos
povos e culturas

Jovens Líderes da Bienal /
UNESCO / AUC / ICESCO /
Angola

Este programa tem por objetivo
mobilizar e unir os jovens e as
organizações juvenis do continente e
das diásporas para que possam
contribuir, a médio e longo prazo, ao
fortalecimento do Movimento PanAfricano para uma Cultura de Paz e
Não-Violência

Iniciativa Emblemática III
A África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades
ONU Mulheres
Projeto de resiliência para
mulheres afrodescendentes
TV GLOBO
Criança Esperança
Um programa de esperança para
crianças e jovens, destinado a
aumentar a sensibilização para os
direitos das crianças.
CERLALC
Regatando la historia
Programa destinado aos países do
continente americano, e a contribuição
para a cultura Ibero-Americana. Este
programa visa promover uma nova
narrativa para a história africana na
América Latina, promover a cultura

2022/2023

África
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África

2022/2023

África

2022

Brasil, Caraíbas e
África do Sul
Brasil

2004

CPNN

AFFORD

AFFORD

PAYCOPP

A paz nas palavras e nas
línguas maternas dos nossos
países.

União africana

Diáspora Europa

Jovens Líderes da Bienal /
UNESCO / AUC / ICESCO /
Angola

Programa "Jovens empenhados
no Movimento Pan-Africano
para a Cultura de Paz e NãoViolência

afro, e promover o desenvolvimento do
continente africano.
Disse que a Assembleia Geral da ONU
tinha apelado à expansão desta rede, e
que estava pronto a trabalhar com
parceiros dispostos a criar uma rede
para a África com artigos originais que
pudessem ser impressos em línguas
africanas.
Um projeto de recuperação do
artesanato africano roubado durante o
período colonial, nomeadamente
através da contribuição da diáspora
neste sentido
É uma iniciativa que está planeada mais
que ainda não foi lançada, e que
pretende estabelecer uma bolsa para a
diáspora, que abordará o seu papel na
prevenção de conflitos.
Um projeto de sensibilização dos jovens
para a formação de jovens sobre
questões relacionadas com a cultura de
paz
O projeto Enciclopédia Africana, cujo 4º
volume está atualmente em curso,
centra-se na investigação científica
Este programa visa mobilizar e unir os
jovens e as organizações juvenis do
continente e das diásporas para
contribuir para o reforço a médio e
longo prazo do Movimento PanAfricano para uma Cultura de Paz e
Não-Violência

2000

2022/2023

África

Iniciativa Emblemática IV
Explorar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz
(abaixo, Relatório Final 2019, página
COI / Grupo Africano
Reforço das capacidades
101)
institucionais em ciências
Pedimos o apoio da União Africana
oceânicas e vulnerabilidade
para o desenvolvimento de um
costeira na África Central
programa continental e pan-africano
sobre vulnerabilidade costeira em
África, no contexto da Agenda 2063 e,
em particular, a “Estratégia Marítima
Integrada da União Africana para
2050”, a “Década Africana para os
Mares e Oceanos Africanos (20152025)” e a “Carta Africana sobre
Segurança Marítima e Segurança e
Desenvolvimento em África”;
Procuramos o apoio de outras
entidades regionais, do sistema das
Nações Unidas, de outros parceiros
multilaterais de desenvolvimento e
dos governos dos países interessados
da África Central no desenvolvimento e
implementação do programa-quadro
subregional;
Dada a complexidade da zona de
confluência representada pela linha
costeira e o mandato intersectorial e
multidisciplinar da UNESCO,
convidamos a UNESCO, incluindo a
Comissão Oceanográfica
Intergovernamental, a apoiar a
definição, formulação, desenvolvimento

2022-2023

Região da África
Central (Angola,
Camarões, Congo,
República
Democrática do
Congo, Gabão, Guiné
Equatorial)

e implementação da iniciativa subregional de uma forma intersectorial.
Apelamos à criação de um grupo de
reflexão para supervisionar estes
processos, a fim de dar seguimento a
estas recomendações.
Comissão da Corrente de
Benguela (BCC)

Comissão do Oceano Índico

Banco Africano de
Desenvolvimento

ENI
UNCTAD

COI / Grupo Africano

Melhorar a governação dos
oceanos, o Grande Ecossistema
Marinho da Corrente de
Benguela (projeto BCLMNE III)
Assegurar a segurança
marítima e a proteção
Resiliência costeira
Programa Economia Azul

MORE - Laboratório de Energias
Renováveis Marítimas Offshore
Programa Conjunto UEUNCTAD para Angola: Train for
Trade
Reforço das capacidades
institucionais em ciências
oceânicas e vulnerabilidade
costeira na África Central

Janeiro 2017 a
Março 2022

Angola, Namíbia,
África do Sul

Focaliza-se na erosão, nos ecossistemas
marinhos ou no programa de
desenvolvimento de capacidades.
O programa tem por objetivo melhorar
a governação da economia azul através
da criação de cadeias de valor para a
pesca, apoiando a implementação da
economia azul e reduzindo a pobreza
através do trabalho sectorial
2020
2017-2023

Região da África
Central (Angola,
Camarões, Congo,
República
Democrática do
Congo, Gabão, Guiné
Equatorial)

Jovens Líderes da Bienal /
UNESCO / AUC / ICESCO /
Angola

Programa "Jovens empenhados
no Movimento Pan-Africano
para a Cultura de Paz e NãoViolência

Este programa pretende mobilizar e
unir os jovens e as organizações juvenis
do continente e das diásporas para
contribuir para o reforço, a médio e
longo prazo, do Movimento PanAfricano para uma Cultura de Paz e
Não-Violência
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