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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 
A segunda edição do Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz - Bienal de Luanda (Luanda, 27 - 30 
de Novembro de 2021) - organizado conjuntamente pela UNESCO, a União Africana (UA) e o Governo 
de Angola - confirmou o seu papel de liderança como um pólo pan-africano para a paz e a prevenção 
de conflitos.   
 

Governos, instituições internacionais, organizações da sociedade civil, o sector privado e as 

comunidades artísticas e científicas reuniram-se durante 4 dias de intensos encontros, diálogos, 

workshops técnicos e eventos culturais para partilhar ideias, formar novas parcerias e participar em 

iniciativas futuras, com o objectivo comum de reforçar a cultura de paz como condição para o 

desenvolvimento sustentável do continente africano (ver Anexo 1 Programa e Anexo 2 Comunicado 

Final).  

Devido à pandemia da COVID 19, a Bienal de Luanda foi realizada num formato híbrido inovador, 

combinando encontros presenciais e eventos virtuais, organizou-se em torno de quatro componentes 

principais: i) Diálogos Intergeracionais entre líderes e jovens; ii) Fóruns Temáticos, iii) Lançamento da 

Aliança de Parceiros, e iv) Festival das Culturas  

 

i) DIÁLOGOS INTERGENERACIONAIS DE LÍDERES E JOVENS (27 de Novembro de 2021) 

As vozes dos jovens e das mulheres ocuparam um lugar importante ao longo da Bienal, dado o seu 

papel crucial na promoção de uma cultura de paz no continente. Os dois diálogos (a nível ministerial e 

presidencial) entre os líderes africanos e a juventude foram um ponto alto a este respeito. Mais de 

120 jovens ambos mulheres e homens do continente e da diáspora partilharam as suas boas práticas 

sobre iniciativas lideradas pelos jovens para construir uma África pacífica, e questionaram os líderes 

sobre o papel estratégico do património e das culturas na promoção da paz e da prosperidade. 
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Estas sessões levaram à elaboração do programa “Juventude Envolvida no Movimento Pan-Africano 

para uma Cultura de Paz”, cujo objetivo é mobilizar os jovens e as suas organizações como atores-

chave na implementação do Roteiro da Bienal para uma Cultura de Paz (Ver Anexo 3 “Envolvimento 

da Juventude Africana para uma Cultura de Paz em África”).  

 
ii) FÓRUNS TEMÁTICOS (virtuais e presenciais 29-30 de Novembro de 2021) 

Os fóruns temáticos proporcionaram uma plataforma de diálogo sobre como assegurar a paz e o 

desenvolvimento sustentável em África. Os palestrantes compartilharam boas práticas sobre a 

prevenção de conflitos e a construção da paz. 

Os fóruns temáticos foram organizados em torno de quatro temas: i) A contribuição das artes, da 

cultura e do património para a paz; ii) A participação dos jovens para paz e o desenvolvimento 

sustentável; iii) O papel da África e das suas diásporas nesta área; e ii) O potencial dos oceanos para o 

desenvolvimento (sustentável) e a paz. 

Estas sessões resultaram no desenvolvimento de quatro iniciativas emblemáticas (ver Anexo 4 

Iniciativas emblemáticas), que serão apoiadas pelos parceiros ao longo do período 2021-2023.  

iii) ALIANÇA DE PARCEIROS E SESSÕES COM OS PARCEIROS (sessões virtuais 1-2 de Dezembro de 

2021) 

A Bienal de Luanda encerrou com o lançamento da Aliança de Parceiros para uma Cultura de Paz. Esta 

Aliança permitiu a realização de um objectivo-chave da Bienal: unir parceiros em torno de um roteiro 

comum para uma cultura de paz.  

As Sessões dos Parceiros foram realizadas exclusivamente via zoom e por convite (1-2 de Dezembro 

de 2021). Mais de 65 parceiros de proveniências diversas (Estados Membros, Comunidades 

Económicas Regionais, Sectores Público e Privado, Empresas e Fundações, Sistema das Nações Unidas, 

Bancos de Desenvolvimento, Organizações Internacionais, ONGs, Personalidades) com um interesse 

comum em promover a paz e o desenvolvimento no continente africano reuniram-se para partilhar as 

suas boas práticas e estabelecer novas alianças. Como uma parceria multi-atores para a cultura de paz 

em África, a Aliança continua a desenvolver-se rapidamente, com mais de 65 membros que já aderiram 

ao movimento.  

iv) FESTIVAL DE CULTURAS (virtual e in situ) 

O Festival das Culturas incluiu exposições de arte, concertos, desfiles de dança e moda, com a 

participação de mais de 20 personalidades e artistas de África e das diásporas. O festival constituiu 

uma oportunidade para celebrar a diversidade cultural de África e de outras partes do mundo, 

promovendo a interação entre culturas, artistas e o público.  

O Festival das Culturas decorreu ao vivo e online: pavilhões virtuais de 44 países foram hospedados e 

ainda estão acessíveis no site da Bienal. A parte ao vivo teve lugar em Luanda, com um desfile de dança, 

moda e música a 27 de Novembro, a abertura da exposição ResiliArt Angola – com curadoria do 

parceiro da Bienal, American Schools of Angola a 28 de Novembro, e o concerto de encerramento a 30 

de Novembro. As embaixadas dos 9 países presentes em Luanda, assim como os centros culturais 

português, alemão brasileiro, e a Alliance Française desempenharam um papel muito activo na 

organização de exposições, espetáculos de teatro, dança e música sobre os temas da Bienal. Angola 

esteve fisicamente representada por um pavilhão nacional que reuniu as diferentes formas de cultura 
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angolana entre tradição e modernidade, com uma apresentação de projetos 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 na sua qualidade de 

atual Presidente da União Africana, com a participação de grandes artistas do continente sob a direção 

de Lokwa Kanza e Souzy Kaseya. 

O festival e toda a Bienal também foram totalmente transmitidos em acesso gratuito na “Bienal TV”, 

com apresentações ao vivo, entrevistas, documentários e sessões do fórum: 

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

RESULTADOS 

Com a participação de 7 Chefes de Estado, representantes e personalidades de alto nível, 120 

animadores de juventude, 65 parceiros, 20 personalidades e mais de 180 palestrantes de mais de 60 

países, a Bienal foi muito mais do que um evento; foi uma oportunidade para fortalecer as 

colaborações existentes, forjar novas alianças e co-criar iniciativas destinadas a prevenção de conflitos 

e a concretização da paz e do desenvolvimento sustentável em África. 

O sucesso da Bienal demonstra-se claremente pelo número de personalidades de alto nível que 

participaram e pelo seu interesse e empenho em apoiar as futuras edições da Bienal de Luanda, 

incluindo: 

• 7 Chefes de Estado (os Presidentes de Angola, do Congo, da República Democrática do Congo, 
de São Tomé e Príncipe e de Portugal, os Vice-Presidentes da Namíbia e Costa Rica,  e os 
Ministros da Defesa do Quénia e de Moçambique que representaram os seus respetivos 
Presidentes) participaram na cerimónia de abertura aos lados do DDG da UNESCO, da 
Representante Especial do Secretário-Geral da ONU junto da União Africana (UA) e a 
Comissária da UA para a Agricultura, Desenvolvimento Rural, Economia Azul e Ambiente 
Sustentável. 

• As 8 Comunidades Económicas Regionais (CER) manifestaram a sua intenção de se envolver 
ativamente em futuras edições da Bienal. Durante a cerimónia de encerramento, o Presidente 
da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) falou em nome 
das 8 CERs e partilhou a declaração conjunta na qual as CERs manifestaram o seu desejo de 
unir forças com a UNESCO, a UA e o Governo angolano para futuras edições da Bienal de 
Luanda (Ver Anexo 5 Declaração das CERs). 

• 120 jovens líderes, de todos os países africanos e representantes da diáspora (9 dos quais 
estiveram presentes em Luanda). O papel da juventude na prevenção de conflitos e na paz 
está no centro da visão da Bienal e dos projetos futuros. Os representantes da juventude 
desempenharam um papel crucial durante todo o evento. (Ver Anexo 3 “Compromisso da 
Juventude Africana para uma Cultura de Paz em África”). 

• 65 parceiros de governos, sociedade civil, sector privado, instituições académicas e 
organizações internacionais de África e da sua diáspora reuniram-se em sessões de parceria 
online para discutir o seu interesse em aderir à Aliança de Parceiros e desenvolver projetos e 
iniciativas no âmbito da Bienal de Luanda.  
A Aliança dos Parceiros foi lançada durante a cerimónia de encerramento. Ver online 
(Ative/Altere as legendas FR/PT clicando em cc), e descarregar as três versões linguísticas aqui. 
(Ver Anexo 6 Lista de Parceiros e Patrocinadores). 

• 2 patrocinadores principais da Bienal de Luanda, Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) e American 
Schools of Angola (ASA) reiteraram o seu compromisso de patrocinar as futuras edições da 
Bienal. 

https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/participants-opening-ceremony
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/jovens-lideres
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/parceiros
https://vimeo.com/650854737/cc86e30f2c
https://mab.to/nRahR0n7d
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• 20 personalidades e artistas empenhados para a Cultura de Paz, de diversos continentes, 
participaram presencialmente e virtualmente por meio de entrevistas e declarações (Ver 
Anexo 7 Lista de personalidades). 

• 44 países representados em Pavilhões Virtuais com um rico conteúdo a sobre diversidade 
cultural e exemplos de iniciativas nacionais, além de parceiros e personalidades associadas. 
(Ver Anexo 8 Lista de países). 

• 180 participantes atuando como palestrantes, moderadores, presidentes de sessão, incluindo 
altos funcionários da União Africana, UNESCO, ICESCO, CERs, parceiros técnicos e financeiros, 
bem como representantes do sistema das Nações Unidas de mais de 60 países. 

• Mais de 10 eventos e 15 projetos para a próxima Bienal em 2023.  
O Roteiro, um documento em constante evolução, contém os principais eventos nos quais a 
Bienal de Luanda foi convidada a participar - A cimeira da União Africana, os Fóruns de Assuão 
e Tana e a Cimeira dos Chefes de Estado da Organização dos Estados da África, Caraíbas e 
Pacífico em 2022, são uma excelente oportunidade para apresentar a iniciativa da Bienal e 
para desenvolver a Aliança de Parceiros. 
O Roteiro também contém cerca de 15 projetos identificados pelos parceiros como potenciais 
colaborações.  
Estes projetos e iniciativas descritos pelos parceiros no Roteiro (2022-2023) orientarão a 
implementação do programa da Bienal para os próximos anos, com destaque para: a inclusão 
da cultura de paz nos sistemas educativos; a promoção dos valores africanos e das indústrias 
criativas; o empoderamento da juventude e das mulheres como agentes-chave da mudança; 
e a promoção de economias verdes e azuis. (Ver Anexo 9 Roteiro). 

• Finalmente, graças ao seu formato híbrido inovador e a uma intensa estratégia de 
comunicação, a Bienal de Luanda foi seguida em todo o mundo, atingindo milhares de 
espectadores através das redes sociais e do site dedicado, disponível em francês, inglês e 
português: https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/destaques. 

 

Resultados específicos (produtos) obtidos 

1. Catálogo de boas práticas dos Fóruns Temáticos  
2. 4 iniciativas emblemáticas provenientes dos fóruns temáticos e de boas práticas e sessões de 

parceria. 
3. Criação de uma Aliança de Parceiros para uma Cultura de Paz em África 
4. Comunicado final conjunto da UNESCO, UA, Governo angolano 
5. Declaração das CERs a favor da Bienal 
6. Memorando de Entendimento entre o Governo de Angola, a CEEAC e a UNESCO para a 

implementação da Bienal a nível sub-regional. 
7. Roteiro para a implementação das 4 iniciativas emblemáticas. 
8. Brochura da Bienal de Luanda produzida em cooperação com a União Africana 
 

 

OLHANDO PARA O FUTURO 

A segunda edição da Bienal de Luanda despertou o interesse do mundo inteiro e a UNESCO está 

empenhada em continuar a apoiar as futuras edições, conforme declarado na 41ª Conferência Geral 

(9-24 de Novembro de 2021), ver “Prioridade Africa” (documento 371995, página 9), onde se afirma a 

intenção de “mobilizar e reforçar parcerias e redes que contribuam para a promoção de uma cultura 

de paz em África, principalmente através da organização conjunta da UNESCO, da União Africana e do 

Governo de Angola das próximas edições do Fórum Pan-Africano para uma Cultura de Paz em África 

(Bienal de Luanda)”.  

https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/parceiros
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/pavilhoes
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/programa-participantes
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/destaques
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A segunda edição da Bienal de Luanda abriu o caminho para novas alianças e iniciativas no sentido de 

uma rede pan-africana para a paz, prevenção de conflitos e desenvolvimento sustentável e suscitou 

muitas expectativas.  

A próxima fase da Bienal de Luanda assentará na consolidação dos resultados obtidos em Novembro 

de 2021, conferindo uma dimensão concreta às alianças e iniciativas descritas no roteiro. Para 

satisfazer as expectativas levantadas e obter resultados concretos, várias ações estratégicas devem ser 

implementadas:  

 

a) Continuar a posicionar a Bienal de Luanda como o principal centro pan-africano para a paz. 

• Assegurar a participação ativa da Bienal de Luanda em eventos chave como: a Reunião 
dos Chefes das presenças das Nações Unidas na África Central (Organizada pela 
UNOCA - 1-2 de Fevereiro de 2022); Cimeira de Chefes de Estado da UA (Organizada 
pela União Africana - 5-6 de Fevereiro de 2022); Fórum de Assuão (Organizado pela 
CCCPA - Março de 2022); Fórum de Tana (Organizado pelo IPSS - a confirmar); Cimeira 
ACP (Organizada pela ACP - Dezembro de 2022) ; Dia Internacional do Jazz 
(Organizado pelo projeto Angola ResiliArt e patrocinado por American Schools of 
Angola- Abril 2022); Fórum de Parceiros da Bienal de Luanda (Organizado pelo 
Secretariado da Bienal - Novembro 2022); Evento da Bienal na RDC (Organizado pela 
CEEAC sob a presidência da RDC) 
 

b) Reforçar a Governação da Bienal de Luanda através da criação de um Secretariado 
Permanente para: 

1. Assegurar a presença da Bienal nos eventos acima referidos e preparar as futuras 
edições da Bienal de Luanda  

2. Manter uma comunicação regular e eficaz entre os membros organizadores: UA, CER, 
UNESCO e o Governo de Angola e assegurar a sua contribuição activa de acordo com 
as suas funções e responsabilidades. 

3. Organizar reuniões regulares do Comité Científico, do Comité de Organização e do 
Comité Director.   

4. Promover a participação e contribuição das CER e consolidar o desenvolvimento da 
Aliança de Parceiros (ver Anexo 5).  

5. Facilitar a implementação dos principais projetos delineados no roteiro no âmbito das 
4 iniciativas emblemáticas, em estreita colaboração com a Comissão da UA, as CERs, o 
Governo angolano, a Sede da UNESCO, os escritórios no terreno e os parceiros (Ver 
Anexo 5) 

6. Mobilizar fundos para apoiar a implementação das iniciativas emblemáticas e as 
próximas fases e edições da Bienal de Luanda. A estratégia de angariação de fundos 
será baseada em acordos bilaterais e multilaterais e patrocínios. 

7. Continuar a sensibilizar e partilhar boas práticas sobre prevenção de conflitos e cultura 
de paz através do website e das redes sociais. 

 
Alguns exemplos dos projetos do Roteiro no âmbito das Iniciativas Emblemáticas: 1) expandir o projeto 
“Jovens como Tecelões da Paz nas Regiões Transfronteiriças do Gabão, Camarões e Chade”; 2) lançar 
o projeto “Capacitação Institucional em Ciências Oceânicas e Vulnerabilidade Costeira na África 
Central”. 3) Apoiar a Rede da Juventude da Bienal de Luanda, composta por mais de 100 líderes e 
campeões da paz; 4) Incentivar o movimento ResiliArt de indústrias criativas em Angola e na região da 
África Central. 
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CONTEXTO  

 
A segunda edição da “Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz”, organizada 
conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a 
União Africana (UA) e o Governo da República de Angola, decorreu em formato híbrido - em Luanda, 
Angola, de 27 a 30 de Novembro de 2021. 
 
A Bienal foi instituída pela Decisão 558/XXIV, adotada em 2015 na 24ª Sessão da Assembleia de Chefes 

de Estado e de Governo da União Africana, solicitando à Comissão da União Africana (CUA) que 

trabalhe para a sua organização, em concertação com a UNESCO e o Governo da República de Angola. 

Esta iniciativa contribui para a implementação do “Plano de Ação para uma Cultura de Paz em África/ 

Atuemos pela Paz” adotado em Março de 2013 em Luanda, Angola, durante o Fórum Pan-Africano 

“Fontes e Recursos para uma Cultura de Paz”.  

Além disso, a Bienal reforça a implementação dos Objetivos 16 e 17 da Agenda das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento Sustentável de 2030 e as 7 Aspirações da Agenda 2063 da União Africana, em 

particular a sua iniciativa “Silenciar as armas até 2020”, que foi prorrogada por dez anos (2030). A 

Bienal também contribui para a implementação da “Estratégia Operacional para África Prioritária 

(2014-2021)” da UNESCO, destinada a fornecer respostas africanas às transformações que afetam as 

economias e sociedades do continente. 

Para garantir a implementação e sustentabilidade desta iniciativa, o Presidente angolano criou uma 
Comissão Intersectorial para a realização da segunda edição da Bienal, coordenada pela Ministra de 
Estado para a Área Social, S.Exa. Sra. Carolina Cerqueira, e um Comité de Gestão sob a coordenação 
do Embaixador Diekumpuna Sita N’Sadisi José, antigo Delegado Permanente de Angola junto da 
UNESCO. Além disso, o Presidente da Comissão da União Africana nomeou o Sr. Bankole Adeoye, 
Comissário para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança e a Sra. Amira El Fadil, Comissária para a Saúde, 
Assuntos Humanitários e Desenvolvimento Social como pontos focais para a Bienal de 2021. Neste 
caso, a Unesco assumiu a coordenação ao nível internacional, designando para o efeito o Sr. Vincenzo 
Fazzino, Coordenador Internacional da Bienal de Luanda coadjuvado pela Sra. Grazia Piras, 
Coordenadora Internacional adjunta. 

 

 
ESTRUTURA E OBJECTIVOS 

Devido à pandemia, a Bienal foi organizada - em formato híbrido (presencial e online). 

O conteúdo da Bienal foi alinhado com o tema da União Africana 2021 “Artes, Cultura e Património: 

Alavancas para a Construção da África que Queremos” e a iniciativa “Silenciando as Armas 2030”.  

A Bienal foi estruturada em torno de 4 temas principais, ou seja:   

I. A contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável 
II. Envolver os jovens como agentes de transformação social 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 

 

Estes quatro temas foram entrelaçados em cada segmento principal da Bienal, nomeadamente:  
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• Dois diálogos intergeracionais de líderes e jovens  
(Um a nível ministerial e outro a nível presidencial) 

• 4 Fóruns temáticos e de boas práticas (um fórum para cada tema) 

• Comité Científico 

• Festival das Culturas (online e in situ) 

• Aliança de parceiros  
 

Metas 

O objetivo geral da Bienal era fortalecer o movimento pan-africano para uma cultura de paz e não-

violência, um pré-requisito para a realização do desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento dos 

jovens. 

Graças aos fóruns temáticos, a Bienal criou uma plataforma de cooperação global para a divulgação 

de estratégias e boas práticas na prevenção de conflitos, paz e desenvolvimento sustentável em África. 

Através do Festival das Culturas, a Bienal disponibilizou um espaço de intercâmbio entre as 

identidades culturais de África e as suas diásporas, destacando o papel das artes, culturas e património 

como instrumentos de diálogo, compreensão mútua e tolerância. 

Graças à Aliança de Parceiros, a Bienal criou as condições para parcerias multiatores entre governos, 

sociedade civil, comunidade artística e científica, sector privado e organizações internacionais. Uma 

grande oportunidade para apoiar programas-chave para África através do desenvolvimento de 

projetos e iniciativas que provaram o seu valor a nível local, nacional ou sub-regional. 

Através do Comité Científico, a Bienal reuniu alguns dos melhores especialistas na área da cultura de 

paz para trabalhar numa publicação intitulada “Identidades, Culturas e Ciências Africanas para uma 

Cultura de Paz”. Esta publicação explora a ligação entre cultura e educação e pretende 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. 

 

PARCEIROS E PATROCINADORES  
(ver Anexo 6 Lista de Parceiros e Patrocinadores) 

 

Um acordo de fundos foi assinado em Dezembro de 2018 entre a UNESCO e o Governo de Angola para 

a implementação das atividades da Bienal ($ 500.000 para a primeira edição e $ 300.000 para a 

segunda edição).  

1.  Os seguintes recursos foram mobilizados para a segunda edição da Bienal:  
  

Fundos recebidos pela UNESCO 

o $ 300.000 - Governo de Angola 
o $ 100.000 - ENI SPA Angola 
o $ 210.000 - Governo da Itália para o financiamento de 18 meses de um agente profissional 

júnior. 
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Estimativa dos fundos que contribuíram para a realização da Bienal 

o Estimativa de AKZ 956.428.866,12 (Novecentos e Cinquenta e Seis Milhões, Quatrocentos e 
Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Kwanzas e Doze Cêntimos) ao Equivalente em 
dólares $ 1.203.055 - prestados pelo Governo de Angola em serviços (pessoal, contratos, 
passagens aéreas, hospedagem, transporte, pessoal e outros para a realização do evento em 
Luanda. As despesas relacionadas com a estadia das delegações presidenciais no evento não 
estão incluídas). 

o $ 900.000 estimados - fornecidos pela UNESCO em serviços (pessoal, viagens e contratos) 
o Estimativa de $ 75.000 - fornecidos pela Comissão da União Africana em serviços (pessoal, 

viagens, produção de brochuras e contratos) 
o $ 600.000 - fornecidos pelas Escolas Americanas de Angola (American Schools of Angola) para 

desenvolver e produzir o programa ResiliArt e o Festival de Jazz. 
o O sistema das Nações Unidas em Angola apoiou ativamente a organização da Bienal, com a 

participação ativa do coordenador residente e dos responsáveis das agências nas sessões de 
parceria, nas cerimónias de abertura e encerramento.  

o Várias embaixadas e institutos culturais sediados em Luanda apoiaram a Bienal de Bienal e 
contribuíram com a organização de eventos (exposições, concertos, festival de cinema, 
desfiles de moda, etc) antes e durante a Bienal. Veja a lista abaixo: 

o Embaixada da França 
o Embaixada da Itália  
o Embaixada da Alemanha  
o Embaixada da Bélgica  
o Embaixada de Portugal  
o Embaixada da Rússia   
o Embaixada da Sérvia 
o Embaixada da Argentina 
o Embaixada da Espanha  
o Embaixada da Noruega 
o Embaixada do Quénia  
o Embaixada do Brasil 
o Embaixada dos Estados Unidos 
o Delegação da União Europeia na Angola  
o Instituto Cultural Goethe  
o Aliança francesa (Alliance Française)  
o O Instituto Camões 
o Centro Cultural Brasil Angolas 

 

Patrocinadores Locais 

o Zona Económica Especial AKZ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Kwanzas) 
o Empresas. Sob Tutela do Ministério dos Transporte (TCUL, Porto de Luanda, ARCCLA, Porto do 

Namibe, Empresa Portuária do Soyo – EP) AKZ 35.000.000,00. 
 

Uma menção especial deve ser feita ao apoio beneficiado do Arquivo Nacional de Angola (ANA) ao 
disponibilizar o Auditório, equipamentos técnicos, espaços físicos para o Quartel Geral da Bienal, 
espaços para a exposição permanente de Angola e a TV Bienal. 

A colaboração com o Director do Museu Nacional de História Militar foi também muito relevante para 
a utilização da Fortaleza de São Miguel onde teve lugar a cerimónia de encerramento; e para o 
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fornecimento de condições sanitárias e de segurança, no período de 25 a 30 de Novembro de 2021.  
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DIÁLOGO INTERGENERACIONAL - Nível ministerial  
“A diversidade cultural e patrimonial da África e das suas diásporas: uma marca de 

conflito ou um terreno fértil para a paz”. 

(Sábado 27 de Novembro 9:30-11:45) 

A Bienal abriu passando a palavra aos representantes dos jovens que partilharam boas práticas 

relacionadas com os 4 temas da Bienal de Luanda e com o tema geral do diálogo intergeracional 

“Diversidade Cultural e Patrimonial da África e das suas Diásporas: Marca de Conflito ou Terreno Fértil 

para a Paz?  

 

 

Os seguintes ministros participaram no diálogo intergeracional: 

• S.Exa. Sra. Carolina CERQUEIRA (Ministra de Estado para os Assuntos Sociais, Angola) 

• S.Exa. Sra. Ana Paula SACRAMENTO NETO (Ministra da Juventude e Desportos, Angola) 

• S. Exa. Sr. Hugues NGOUELONDELE (Ministro da Juventude, República do Congo) 

• S. Exa. Sr. Dieudonné MOYONGO (Ministro da Cultura e Artes, República do Congo) 

• S. Exa. Sr. Fernando ROJAS (Vice-Ministro da Cultura, Cuba) 

• S. Exa. Sr. Eugene WAMALWA (Secretário do Gabinete da Defesa, Quénia) 
 
Os seguintes representantes da juventude participaram no diálogo intergeracional: 

• Sr. Sally Alassane THIAM (Senegal) 

• Sra. Milouda BOUICHOU (Marrocos) 

• Sra. Fathia SOURAYA MOUSSA (Djibuti) 

• Sra. Pauline BATISTA SOUZA DA SILVA (Brasil/EUA) 

• Sr. Benjamin Esono NDONG EVITA (Guiné Equatorial) 

• Sra. Aira Karinah Sérgio MONDLANE (Moçambique) 

• Sr. Mityano FRANCISCO (Angola) 

• Sra. Tunko JALLOW (Gâmbia) 

• Sra. Janice KHUMALO (Zimbabué) 

• Sr. Romilson SILVEIRA (São Tomé e Príncipe) 
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O diálogo intergeracional foi moderado por S.Exa. Sr. Fernando Francisco JOÃO, Secretário de Estado 

da Juventude e Desportos de Angola. 

Os discursos de boas-vindas do Dr. Salim M. ALMALIK, Diretor-Geral da Organização Mundial da 

Educação, Ciência e Cultura Islâmica (ICESCO) e da Sra. Gabriela RAMOS, Diretora-Geral Adjunta para 

as Ciências Sociais e Humanas da UNESCO, foram transmitidos através de vídeos pré-gravados: 

O Dr. Salim M. ALMALIK manifestou a sua alegria por estar presente na Bienal de Luanda, ainda que 

virtualmente. Sublinhou a relevância da Bienal de Luanda e a relevância de prosseguir o seu principal 

objetivo de construir uma cultura de paz em África. Depois de agradecer aos países anfitriões e outras 

entidades organizadoras pelo seu apoio à formação ao treinamento LTIPS realizado pelo ICESCO, o Dr. 

Almalik fez recordar ao público a existência do Centro Regional de Cultura de Paz do ICESCO, com sede 

na Costa do Marfim em Yamoussoukro. Afirmou que há muitas oportunidades para o ICESCO, 

UNESCO, o Governo de Angola e a União Africana criarem sinergias e colaborações para permitir que 

as gerações mais jovens se tornem criadores de paz. 

• Gabriela RAMOS, Diretora-Geral Adjunta para as Ciências Sociais e Humanas da UNESCO, deu as 

boas-vindas a todos e reconheceu o empenho da UNESCO, da União Africana, do governo angolano e 

do ICESCO na construção de uma cultura de paz e não-violência. Ramos lembrou que o objetivo deste 

diálogo é valorizar e celebrar a diversidade do património cultural e histórico do continente africano, 

para evitar conflitos e criar uma cultura de paz através do diálogo intercultural e inter-religioso. 

Aproveitou o seu discurso de boas-vindas para apresentar a ideia de uma rede de ministros da 

juventude e jovens, com o objetivo de colocar a juventude e o diálogo político no centro dos órgãos 

de decisão, e para garantir a integração das expectativas e propostas dos jovens nas agendas nacionais. 

Discurso de boas-vindas em presencial: 

• A Sra. Ana Paula SACRAMENTO NETO, Ministra da Juventude e Desportos de Angola, deu as boas-

vindas a todos os convidados e oradores. Afirmou que Angola está empenhada em partilhar a sua 

experiência na promoção da cultura de paz em África e no mundo, e salientou que Angola está prestes 

de alcançar duas décadas de paz, durante as quais o diálogo foi a base para a construção de uma paz 

duradoura. O Ministro sublinhou o papel crucial da juventude na agenda do Governo de Angola, e 

declarou que não se pode conceber desenvolvimento sem investir na juventude. A Sra. Sacramento 

Neto afirmou que a segunda edição da Bienal de Luanda, que decorreu apesar da pandemia, mostrou 

o empenho de Angola a reforçar os mecanismos de cooperação e diálogo com os jovens e a sociedade 

civil, e que a paz deve ser considerada um pilar no desenvolvimento dos programas nacionais. Concluiu 

o seu discurso de boas-vindas declarando que a promoção da Cultura de Paz não é apenas tarefa do 

governo, mas também da sociedade civil como um todo.  

S.Exa. Sr. JOÃO abriu a sessão lembrando que o seu objetivo era permitir aos representantes do grupo 

de jovens partilhar boas práticas relacionadas com os quatro temas da Bienal de Luanda e com o tema 

geral do diálogo intergeracional “Diversidade Cultural e Patrimonial de África e das suas Diásporas: 

Marca de Conflito ou Terreno Fértil para a Paz? Explicou o processo e os critérios que levaram à seleção 

destas boas práticas e descreveu a estrutura do diálogo, que seguiu a uma sequência de apresentações 

pelos jovens com uma reação ou comentário do painel de ministérios.   
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Os seguintes representantes da juventude fizeram apresentações: 

• A apresentação do Sr. Sally Alassane THIAM (Senegal) centrou-se na contribuição da arte, da cultura 

e do património para uma paz duradoura, em relação com o tema 1 da Bienal de Luanda. O Sr. Thiam 

partilhou 3 boas práticas: 1) a organização do Fórum do Património Africano, que deverá ocorrer em 

2022 no Senegal; 2) a plataforma interativa online chamada “AFREAKART”, criada, lançada e 

implementada pela Sra. Alyssa Barry, uma jovem senegalesa participante atualmente radicada em 

França; 3) a exposição virtual online realizada pela Associação Patrimundus, com sede nos Camarões. 

• A apresentação da Sra. Milouda BOUICHOU (Marrocos) focou em como a transformação social, 

integrada à programação nacional através de políticas de inclusão, tem potencial para se tornar um 

instrumento para garantir uma paz sustentável e para lidar com conflitos decorrentes de questões 

sociais. A Sra. Bouichou apoiou o seu discurso, apresentando duas boas práticas do Chade e do 

Burundi, que comprovam a sustentabilidade e eficácia do diálogo político e da participação dos jovens 

em diferentes contextos. 

• A apresentação da Sra. Fathia SOURAYA MOUSSA (Djibouti) centrou-se na importância de integrar 

jovens, mulheres e pessoas pertencentes a grupos minoritários (como pessoas com deficiência, 

refugiados e deslocados internos) como beneficiários e atores principais dos processos de resolução 

de conflitos e de construção da paz. Como parte da sua apresentação, a Sra. Moussa apresentou duas 

boas práticas do Togo e dos Camarões, que visam capacitar mulheres e meninas para serem 

mediadoras culturais e de paz e membros ativos em suas comunidades. 

Os painelistas responderam às boas práticas apresentadas pelo representante dos jovens, enfatizando 

a importância da diversidade cultural e o seu reforço na construção de uma cultura de paz. S.Exa. o 

Ministro da Cultura da República do Congo sublinhou a necessidade de integrar a diversidade 

cultural na consolidação da paz.  
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CERIMÓNIA DE ABERTURA  
(Sábado 27 de Novembro 12:00-13:30) 

 
A cerimónia de abertura teve lugar no Hotel Intercontinental no sábado 27 de Novembro de 2021 às 
13:00 na presença de vários Chefes de Estado1, Ministros e representantes de alto nível da diáspora 
da União Africana.  
O Mestre de Cerimónias, S.Exa. Nuno CALDAS ALBINO, convidou os participantes a dar as boas-vindas 
ao Presidente da sessão, recordando o tema do ano da União Africana “Artes, Cultura e Património: 
Alavancas para construir a África que queremos” sobre o qual a Bienal está sediada.  
 
S.Exa. Carolina CERQUEIRA (Ministra de Estado dos Assuntos Sociais, Angola) abriu a sessão dando as 
boas-vindas aos participantes e convidados, e elogiando a colaboração e os esforços dos co-
organizadores para o sucesso do evento. Lembrou que o objetivo deste encontro era focar-se nas 
artes, cultura e património, mas sobretudo enviar uma mensagem de paz e resistência à violência. 
Prosseguiu e salientou que “a paz não é uma obra acabada, é um processo que deve ser mantido 
através do respeito pelos valores dos outros e do diálogo”.  
 
A esta cerimónia seguiu-se uma cerimónia tradicional angolana de boas-vindas e bênção em honra dos 
antepassados.  
 
S. Exa. Sra. Josefa CORREIA SACKO (Representando S. Exa. Sr. Moussa FAKI MAHAMAT, Presidente da 
Comissão da União Africana) transmitiu a mensagem do Presidente da Comissão da União Africana 
(AUC), S. Exa. Sr.  Moussa FAKI MAHAMAT, salientando a importância da cultura de paz entre as 
prioridades da União Africana. Destacou os vários desafios e conflitos que afetaram e continuam a 
afetar o continente e aos quais a Bienal pretende responder, e apelou aos vários Estados para que 
restituam os bens culturais subtraídos durante o período colonial. No que diz respeito aos Estados 
africanos, exortou-os a “Aprofundar as nossas culturas, a nossa história e o nosso património, que 
têm todos um fundamento comum, os recursos necessários para a difusão dos valores da liberdade, 
igualdade e fraternidade, que são os pré-requisitos indispensáveis para a paz”. 
 
Sr. Xing QU (Diretor-geral Adjunto da UNESCO) falou em nome da Diretora-Geral da UNESCO e 
agradeceu ao Presidente da República de Angola e ao Presidente da UA pelo seu empenho pessoal no 
sucesso da Bienal. Citou então o ex-presidente Félix Houphouët-Boigny que declarou que “a paz é uma 
atitude, uma cultura, uma forma de ética”. O Sr. QU salientou que “a cultura da paz está no centro 
da nossa identidade, da nossa razão de ser” e que “se Yamoussoukro é o lugar onde nasceu esta 
visão, Luanda é, para a África, o lugar onde ela floresceu”.  
 
O Sr. Forest WHITAKER (Actor, Embaixador da Boa Vontade da UNESCO para a Paz e Reconciliação) 
entregou uma mensagem através de um vídeo pré-gravado no qual insistiu que a Bienal de Luanda 

 
1 S. Exa. Sr. João Manuel GONÇALVES LOURENÇO (Presidente de Angola); S. Exa. Sr. Denis SASSOU-N'GUESSO (Presidente 

da República do Congo); S. Exa. Sr. Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO (Presidente da República Democrática do Congo); 

S. Exa. Sr. Carlos Manuel VILA NOVA (Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe); S. Exa. Sr. Marcelo 

REBELO DE SOUSA (Presidente da República de Portugal); S. Exa. Sr. Nangolo MBUMBA (Vice-Presidente da República da 

Namíbia); e S. Exa. Sra. Epsy CAMPBELL BARR (Vice-Presidente da Costa Rica); S. Exa. Sr. Cristóvão Artur CHUME (Ministro 

da Defesa de Moçambique); Exmo. Eugene WAMALWA (EGH, Gabinete do Secretariado da Defesa) em representação dos 

seus Presidentes, seguido pelos Ministros, incluindo S. Exa. Sra. Carolina CERQUEIRA (Ministra de Estado para os Assuntos 

Sociais de Angola) e S. Exa. Sra. Josefa Leonel CORREIA SACKO (Comissária para a Economia Rural e Agricultura, Comissão da 

União Africana). Sra. Hanna SERWAA TETTEH (Representante Especial do Secretário-Geral da ONU junto da União Africana e 

Chefe do Gabinete da ONU junto da União Africana (UNOAU)).  
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reflete “a nossa profunda convicção de que a paz deve sempre prevalecer apesar dos desafios que 
possa enfrentar”.  
 
Sra. Hanna SERWAA TETTEH (Representante Especial do Secretário-Geral da ONU junto da União 
Africana (UA) e Chefe do Gabinete da ONU junto da UA (UNOAU)) recordou que o impacto da 
pandemia da COVID-19 ainda se faz sentir e elogiou o trabalho do Centro Africano de Prevenção de 
Doenças, do Secretário-Geral da ONU e do Presidente da Comissão da UA pela sua contribuição para 
a distribuição equitativa de vacinas. No seu discurso, sublinhou o impacto esperado das alterações 
climáticas, particularmente nos grupos desfavorecidos, afirmando que “as catástrofes relacionadas 
com o clima serão um dos principais fatores desestabilizadores do nosso continente no futuro”. 
Concluiu salientando “a necessidade de promover uma cultura de paz e tolerância entre jovens e 
crianças”.  
 
S.Exa. Sr. Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO (Presidente da República Democrática do Congo e 
Presidente da União Africana) lembrou que a Cultura de Paz é uma das prioridades da União Africana. 
Elogiou os esforços feitos pela República de Angola, afirmando que “foi o seu dinamismo, apesar das 
graves dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19, que tornou possível este evento”. Felicitou 
depois a UNESCO que, segundo ele, “nunca deixou - através das suas atividades centradas na 
educação, ciência e cultura - de estar ao nosso lado para acompanhar os primeiros passos dos nossos 
jovens Estados no caminho do desenvolvimento e da paz”. Reiterou a importância do trabalho da 
Bienal na promoção da cultura de paz e na abordagem dos desafios do continente de uma forma 
sustentável. Recordou que o pan-africanismo e a fraternidade cultural estão no centro dos objetivos 
do continente, sublinhando que “a cultura não é apenas a nossa base comum, mas também a nossa 
perpétua 'árvore das palavras’ em torno da qual todas as formas de diálogo e de compreensão 
mútua são construídas e realizadas. 
 
S.Exa. Sr. Denis SASSOU-N'GUESSO (Presidente da República do Congo) iniciou a sua intervenção 
saudando o tema escolhido pela União Africana para o ano 2021, dedicado às artes, cultura e 
património. Recordou que “a cultura continua a ser uma poderosa alavanca para forjar laços 
multifacetados entre populações diferentes e apoia a coesão social, a paz e a segurança na sua 
essência”. Ressaltou que a falta de informação qualitativa e quantitativa fiável sobre o sector cultural 
prejudica a sua contribuição real para o desenvolvimento económico. Concluiu o seu discurso pedindo 
a todos para que procurem vigorosamente o sentimento de paz nos seus corações.  
  
S.Exa. Sr. Marcelo REBELO DE SOUSA (Presidente da República de Portugal), salientou a importância 
da realização deste evento e a urgência da paz no meio da pandemia. Afirmou que “a paz é inerente à 
dignidade da pessoa humana” e que diz respeito a todos. Acrescentou que “a paz e a cultura da paz 
são feitas e desfeitas todos os dias: através do respeito pelas culturas, através do respeito pelas 
mulheres, a paz e a cultura da paz são construídas de perto e de longe (através das diásporas)”.  
 
S.Exa. Sr. Carlos Manuel VILA NOVA (Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe) 
iniciou o seu discurso agradecendo aos co-organizadores pelo acolhimento que lhe foi concedido em 
Luanda. Em seguida, salientou a contribuição da Bienal para a identificação de soluções para a 
prevenção e resolução de conflitos, e o papel que as artes e a cultura podem desempenhar para a paz 
no continente. Além disso, considerou que a realização da “África que queremos depende em grande 
parte da valorização e preservação da cultura africana, não só da cultura material como a 
arquitetura, obras de arte, objetos de uso diário, mas também da cultura imaterial como os nossos 
costumes e expressões artísticas”.  Concluiu então esperando que “os intercâmbios e interações 
resultantes da Bienal contribuam para a compreensão do papel das artes, cultura e património como 
verdadeiros catalisadores na construção da África a que queremos”.  
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S.Exa. Sra. Epsy CAMPBELL BARR (Vice-Presidente da Costa Rica) iniciou a sua intervenção recordando 
que cerca de 1/3 da população da região da América Latina é de origem africana, e que a sua situação 
mostra “que persistem grandes disparidades, desigualdade, exclusão e pobreza, devido a um modelo 
de desenvolvimento não inclusivo, racismo estrutural e uma cultura de privilégio, que reproduz 
desigualdades, privações e violações de direitos que repercutem diariamente, especialmente os 
jovens e as mulheres de origem africana”. Adiantou que a sua presença em Luanda visava construir 
as pontes necessárias entre as comunidades africanas e da diáspora e criar novas condições para a paz 
e a reconciliação. Concluiu apelando à construção de uma aliança global dedicada à educação para que 
esta seja incluída nas agendas e prioridades de todos os sectores.  
 
O Presidente da República de Angola dirigiu-se então aos convidados e participantes de alto nível, 
marcando a abertura oficial da segunda edição da Bienal de Luanda. 
 
S.Exa. Sr. João Manuel GONÇALVES LOURENÇO (Presidente, República de Angola) iniciou o seu 
discurso agradecendo aos convidados de alto nível e Chefes de Estado pela sua participação na 
cerimónia de abertura. Sublinhou, em seguida, a necessidade de compreender as causas profundas 
dos conflitos que afetam vários países do continente, para encontrar soluções para enfrentar o clima 
de instabilidade. Insistiu no lugar que deve ser dado à juventude em todas as estratégias de paz, 
afirmando que “a juventude deve ser o ponto de partida e de chegada de qualquer pedagogia 
empreendida para apaziguar as mentes mais propensas ao conflito e à violência”. Também insistiu 
no valor acrescentado da diáspora africana para o desenvolvimento do continente.  
 
Os discursos foram seguidos pelo festival de culturas (ver a secção do festival de culturas deste 
relatório). 
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DIÁLOGO INTERGERACIONAL (Nível Presidencial) 
(Sábado 27 de Novembro 15:45-17:00) 

"A diversidade cultural e patrimonial de África e das suas diásporas: uma marca de conflito 

ou um terreno fértil para a paz? 

 

 

A sessão foi moderada pela Sra. Angela MELO, Diretora de Políticas e Programas do Sector das Ciências 

Sociais e Humanas da UNESCO. 

 

A sessão foi estruturada em torno de questões principais e subsidiárias, dirigidas ao painel de Chefes 

de Estado. O papel do moderador era facilitar o diálogo, incentivando os Chefes de Estado a 

responderem às perguntas feitas. Devido a limitações de tempo, apenas sete das dez perguntas 

inicialmente previstas foram dirigidas ao Painel de Chefes de Estado, precedidas por uma declaração 

introdutória. 

Declaração introdutória de Pauline Batista (Brasil/EUA) e Romilson Silveira (São Tomé e Príncipe) 

A Sra. Batista expressou a sua gratidão ao grupo de Chefes de Estado e elogiou o seu compromisso em 

participar no Diálogo Intergeracional. A Sra. Batista aproveitou a oportunidade para dar um breve 

panorama do trabalho realizado pelos representantes dos jovens e o resto do grupo de jovens 

presentes online, o que tornou possível a sua preparação para o Diálogo Intergeracional. Destacou 

como o grupo de jovens (composto por 120 pessoas de todo o mundo) superou as barreiras 

linguísticas, o fuso horário e muitas vezes as barreiras históricas, mantendo-se unido por um 

compromisso comum com a cultura de paz. O Sr. Silveira tomou a palavra para testemunhar o 

empenho contínuo dos jovens em reforçar a cultura de paz com o lançamento da organização 

PAYNCoP, a Rede Pan-Africana de Jovens para a Cultura de Paz. Desde o seu lançamento em 2014, a 

rede expandiu-se para mais de 40 países em toda a África e mais além, incluindo a diáspora. 

Perguntas 

Sra. Fathia SOURAYA. Pergunta principal: Uma das condições para evitar que a diversidade cultural e 

patrimonial de África e das suas diásporas se torne uma marca de conflito - mas sim um terreno fértil 

para a paz - é assegurar que cada comunidade nacional tenha direitos políticos e legais iguais para 

afirmar e preservar a sua própria identidade. Que lugar atribui ao princípio do reconhecimento da 
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diversidade cultural, linguística e religiosa para a coexistência pacífica de vários povos e culturas em 

cada um dos nossos Estados? 

Sra. Pauline BATISTA SOUZA DA SILVA. Pergunta principal: Do seu ponto de vista, que papel podem 

desempenhar os jovens africanos e afro-descendentes na promoção de uma cultura de paz, em 

particular garantindo que a nossa diversidade religiosa e cultural seja vista mais como uma unidade e 

solidariedade do que como um elemento de conflito? 

Sr. Benjamin Esono NDONG EVITA. Pergunta principal: A pandemia da COVID-19, que está ainda em 

curso, teve entre outras coisas, um impacto negativo no sector cultural; um sector no qual muitos 

jovens prosperam. Que compromissos deseja assumir para fazer da cultura uma verdadeira alavanca 

não só para promover a convivência, mas também para o empoderamento económico dos jovens? 

Sr. Sally Alassane THIAM. Pergunta subsidiária: Para incentivar a participação dos jovens na promoção 

do diálogo intercultural e inter-religioso, pensa que seria possível prever a organização de uma 

conferência internacional sobre o papel dos jovens na cultura como força motriz da convivência e como 

vetor do empoderamento económico dos jovens? 

Sra. Aira Karinah Sérgio MONDLANE. Questão principal: Os conflitos interculturais e inter-religiosos 

surgem geralmente do desconhecimento mútuo dos povos e culturas e da instrumentalização dos 

indivíduos, especialmente dos jovens. Como podemos incentivar a criação, com a participação das 

diásporas, de plataformas de diálogo cultural intergeracional e inter-religioso para o conhecimento 

mútuo dos povos e culturas? 

Sr. Francisco MITYANO. Pergunta principal: A promoção do diálogo intercultural e inter-religioso para 

a coesão social e a paz é uma questão crucial para África. No entanto, acreditamos que deve 

necessariamente fazer parte de uma dinâmica virtuosa da governação sociopolítica e económica dos 

nossos Estados. O que intenciona fazer para satisfazer à exigência do seu povo de mais democracia e 

do Estado de direito? 

Sra. Tunko JALLOW. Pergunta subsidiária: Os períodos eleitorais são muitas vezes momentos de 

conflito e violência em África. Como conseguir a organização de eleições pacíficas, transparentes, 

pluralistas, inclusivas, livres e credíveis? 

Respostas do painel de Chefes de Estado, por ordem de intervenção: 

- PRESIDENTE DE ANGOLA 

S.Exa. o Presidente de Angola deu as boas-vindas a todos os participantes à segunda sessão do Diálogo 

Intergeracional. Começou o seu discurso dizendo que o mundo está globalizado e que a humanidade 

é como uma família, apesar de toda a nossa diversidade de origem, raça, género, línguas e culturas . 

Reafirmou também a sua fé no papel crucial desempenhado pelos jovens. 

- PRESIDENTE DE PORTUGAL 

S.Exa. o Presidente de Portugal afirmou a grande força, peso e responsabilidades da juventude 

africana, estando num continente muito jovem. Continuou afirmando a importância de criar uma 

convergência entre a África e a sua diáspora através da juventude africana e a diáspora africana. 
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- VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA NAMÍBIA 

S.Exa. o Vice-Presidente da Namíbia falou sobre a mudança do papel do emprego numa sociedade 

onde a tecnologia está a tornar-se cada vez mais poderosa e relevante em todos os aspetos da vida. 

Enfatizou a importância da ciência, cultura e religião para melhorar a comunicação e a compreensão 

mútua. 

- PRESIDENTE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

S.Exa. o Presidente de São Tomé e Príncipe saúda o espírito de audácia e proactividade da juventude 

que deve ser aproveitado para o bem.  

- VICE-PRESIDENTE DA COSTA RICA 

S.Exa. a Vice-Presidente da Costa Rica salientou a necessidade de os governos trabalharem com a 

sociedade civil e de ouvirem as vozes dos jovens. O seu segundo ponto foi sobre priorizar os 

formuladores de políticas concentrarem-se em áreas que as pessoas priorizam, como a democracia e 

educação, uma vez que só uma população bem-educada pode liderar e implementar uma 

democracia forte.  Concluiu o seu discurso afirmando a importância de incluir as mulheres e os jovens 

nos processos de decisão e nas instituições.  

- PRESIDENTE DE PORTUGAL  

S.Exa. o Presidente de Portugal fez outra intervenção sobre as eleições, começando por dizer que, 

embora as eleições sejam componentes essenciais da democracia, elas próprias não são 

democracias. Uma democracia forte é medida pelo envolvimento da sociedade civil, bem como pelas 

condições financeiras, sociais e económicas do país. S.Exa. encorajou os jovens a continuarem o seu 

envolvimento diário na sociedade civil. Reiterou a necessidade de incluir grupos e minorias 

desfavorecidos, para evitar uma desconexão entre eleitores e autoridades eleitas, e para evitar que 

as autoridades eleitas se tornem cada vez menos representativas.  

- PRESIDENTE ANGOLA 

S.Exa. o Presidente de Angola voltou a falar sobre o tema das eleições: centrou a sua intervenção na 

convicção de que as eleições não são em si mesmas um motivo de conflito, mas que foram, de facto, 

concebidas para alcançar a paz.   

Discursos finais da Sra. Aira Karinah Sérgio MONDLANE (Moçambique) e do Sr. Francisco MITYANO 

(Angola) 

As considerações finais centraram-se no “Programa de Acção 2021-2023 - Jovens empenhados no 
Movimento Pan-Africano para uma Cultura de Paz e Não-Violência”. Os dois palestrantes 
apresentaram os diferentes componentes do programa: os objetivos gerais e específicos e o programa 
de 3 eixos, que inclui ações antes, durante e depois da Bienal.
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LIÇÃO INAUGURAL 
(Sábado 27 de Novembro 17:00-17:15) 

Artes, cultura e património: alavancas para a construção de uma cultura de paz em África 

A aula inaugural foi ministrada por dois parceiros-chave, o Instituto de Estudos de Paz e Segurança da 

Universidade de Adis Abeba na Etiópia (IPSS) e o Centro Internacional do Cairo para a Resolução de 

Conflitos, Manutenção da Paz e Construção da Paz (CCCPA). A aula inaugural centrou-se na forma 

como as artes, cultura e património contribuem para a paz e segurança em África, e também 

apresentou a dinâmica do conflito e as raízes da paz.  

Traçando um retrato da cultura de paz no contexto africano, o Dr. Yonas Adeto, Diretor da IPSS, 

apresentou os principais epicentros do conflito, identificando o Corno de África (em particular Etiópia 

e Sudão), África Austral (Uganda, Moçambique) e África Ocidental (ameaçada por grupos terroristas) 

como as principais zonas de conflito em África, enfrentando grandes desafios de segurança 

relacionados com questões de cultura e identidade. Destacou também o papel negativo da 

propaganda dos meios de comunicação ocidentais, que constantemente se concentra nos aspetos 

negativos de África, em vez de promover os aspetos positivos que ocorrem todos os dias no continente, 

como o exemplo da África Austral que fornece educação para a paz nas escolas. Ele disse que os 

africanos veem a paz como indivisível e interconectada, onde “a minha paz é a vossa paz”. Portanto, 

se um domínio for afetado, todos os outros domínios serão comprometidos. “A violência étnica e o 

extremismo, a má gestão dos recursos e a má governação continuam a ser alguns dos principais 

desafios que alimentam a insegurança e a instabilidade em África.  

Observou vários aspetos chave como soluções para alcançar o futuro de África que queremos, o 

primeiro sendo, a descolonização dos sistemas educativos africanos. O colonialismo ainda está 

presente através da lente da propaganda ocidental e da mentalidade colonial que ainda prevalece no 

continente. O segundo é o uso adequada dos recursos intelectuais africanos, incluindo as artes, 

património e culturas africanas que desempenham um papel importante no processo de cura das 

almas e feridas africanas, estimulando a imaginação criativa como meio de promover a cultura da paz 

em África. Em terceiro lugar, o reforço do Pan-Africanismo como solução chave para alargar e 

aprofundar os esforços de promoção da cultura de paz em África com vista à realização da Agenda 

2063, que envolve a pressão para o lugar certo na política mundial, incluindo um assento permanente 

no Conselho de Segurança da ONU.  

Durante a sua palestra, o Embaixador Ahmed Latif, Diretor-Geral do CCCPA, deu uma visão geral de 

vários quadros normativos que a União Africana desenvolveu sobre governação e prevenção de 

conflitos. Observou que 2021 foi um ano muito importante para a arte, cultura e património africanos, 

e para o Egito que testemunhou a abertura do seu Museu Nacional da Civilização Egípcia. “A cultura 

sempre foi um instrumento e tornou-se um farol para a paz e o desenvolvimento sustentável, bem 

como para a coexistência pacífica”. 

Sublinhou a importância da Bienal de Luanda como o principal fórum pan-africano para a realização 

da aspiração 5 da Agenda 2063 da União Africana para uma “África com uma forte identidade cultural, 

património comum, valores e ética partilhada, que deve ser realizada em colaboração com os Fóruns 

Africanos que tratam de questões de paz e segurança”. O Fórum de Assuão já reconheceu a 

importância da cultura para a agenda de paz e segurança em África e, por conseguinte, a necessidade 

de desenvolver sinergias com a Bienal de Luanda. Afirmou que a diversidade cultural não é em si 
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mesma uma fonte de conflito e que a África tem uma rica diversidade cultural cuja diversidade deve 

sempre servir de ponte e não de barreira. Estas tentativas têm sido exacerbadas por tensões e violência 

pré-existentes, proporcionando terreno fértil para tensões crescentes e o ressurgimento do 

terrorismo.  

A prevenção é um valor fundamental da cultura de paz para promover uma governação inclusiva 

que promova a coesão social e a coexistência. Para alcançar a África que queremos, observou que os 

atores e instituições africanas precisam de 1) assegurar o estabelecimento de uma instituição local 

viável e resiliente capaz de gerir riscos e lidar com ameaças interconectadas; 2) deve-se buscar uma 

abordagem da governação centrada nas pessoas, bem como uma abordagem integrada e 

coordenada através da ligação entre a paz e do desenvolvimento sustentável dentro das respetivas 

organizações e no âmbito das parcerias.  

Aprofundando a arquitetura de paz e segurança da União Africana e os seus aspetos normativos, 

apresentou alguns dos instrumentos e mecanismos mais cruciais para a governação e prevenção de 

conflitos, tais como o Sistema Continental de Alerta Precoce, que antecipa e previne conflitos em 

África; o Painel dos Sábios, um dos pilares fundamentais da arquitetura de paz e segurança da União 

Africana, que fornece recomendações políticas e aconselhamento aos órgãos dirigentes da União 

Africana através de diplomacia preventiva, gestão de conflitos e missões de averiguação; o WEF Wise, 

uma rede que visa reforçar o papel das mulheres na mediação e prevenção de conflitos para a 

advocacia estratégica, reforço de capacidades e trabalho em rede; o Mecanismo Africano de 

Avaliação pelos Pares, o principal veículo de prevenção de conflitos no continente através da adoção 

de políticas e práticas que conduzam a uma paz sustentável e acelerem a integração regional através 

da partilha de experiências e boas práticas; o Quadro Continental da União Africana para a  Prevenção 

de Conflitos Estruturais, que visa identificar fraquezas estruturais e inclui avaliações da vulnerabilidade 

estrutural e da resiliência, bem como estruturas de vulnerabilidade específicas do país; conselhos e 

comités de paz nacionais e locais, que são estratégias de alerta precoce e reconciliação em toda a 

sociedade e são compostos por atores locais na linha da frente dos conflitos. 

Estas ferramentas e mecanismos estão profundamente enraizados nas tradições africanas e estas 

tradições, recordou, devem ser reconhecidas nos esforços para resolver conflitos e alcançar a paz e 

a segurança, pois incorporam abordagens inovadoras de prevenção e gestão de conflitos de que a 

África se pode orgulhar. O Embaixador Latif declarou que é imperativo mobilizar esforços para 

integrar a prevenção estrutural nas principais políticas e instrumentos, promovendo parcerias com 

as CER, REMS e a ONU para fazer avançar estes esforços de prevenção. Concluiu apresentando o 

método de trabalho do CCCPA em matéria de prevenção, construção de resiliência e capacitação de 

líderes e comunidades locais e religiosas. 
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O FESTIVAL DE CULTURAS  
 
Devido à pandemia, o festival realizou-se tanto de forma virtual quanto presencial.  
As atividades (exposições, festivais de cinema e performances artísticas) para celebrar a Bienal foram 
organizadas por várias embaixadas sediadas em Luanda ao longo de Outubro e Novembro de 2021 e 
44 países de todo o mundo contribuíram através de pavilhões virtuais alojados no website da Bienal.  
 
De 27 a 30 de Novembro (quatro dias inteiros), foi montada a Bienal TV, uma espécie de canal cultural, 
com apresentações ao vivo e pré-gravadas, entrevistas, música, dança, artes visuais, fotografia, moda, 
rituais tradicionais, filmes e documentários. Através da sua televisão, a Bienal celebrou e valorizou a 
diversidade africana e encorajou o intercâmbio cultural com as comunidades da diáspora, criando um 
novo espaço de intercâmbio para promover o diálogo, a compreensão mútua e a tolerância. 
 
Este novo formato permitiu à Bienal de Luanda de atingir uma audiência global, proporcionando uma 
grande oportunidade para celebrar o tema do ano de 2021 da União Africana “Artes, Cultura e 
Património: alavancas para a construção da África que queremos” e a iniciativa “Silenciar as Armas em 
África”2. Permitiu também uma maior participação de vários artistas africanos e afrodescendentes de 
renome e emergentes, bem como de parceiros que destacaram e apresentaram o seu património 
cultural e artístico específico.  
 
Em Luanda, o Festival das Culturas decorreu em 3 locais: o Hotel Intercontinental (Cerimónia de 
Abertura), o Arquivo Nacional (Fóruns Temáticos), a Fortaleza de São Miguel (Concerto de 
Encerramento). 
 
Toda a Bienal contou com a participação de: 
 
1. Um total de 44 países que participaram no Festival das Culturas com pavilhões nacionais virtuais, 

apresentando e celebrando a diversidade da África, bem como o seu diálogo com as comunidades 
da diáspora com uma vasta gama de conteúdos culturais.  

2. Cerca de 18 parceiros contribuíram para a Bienal TV, nomeadamente a Playing for Change, a 
Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP), o festival MIMO, as produções 
Kush, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Alliance Française, American Schools of 
Angola, Abderrahmane Sissako, Eni, Teatro No'hma Teresa Pomodoro, Total Energies, Instituto 
Goethe, Instituto Camões, Delegação da União Europeia em Luanda, Bélgica, Embaixadas da 
Argentina e Itália em Angola, bem como o Ministério da Cultura de Cuba, o Governo de Angola e 
o Ministério do Turismo do Gana. 

3. Mais de 20 personalidades e artistas de todo o mundo contribuíram para este festival de 
culturas, incluindo: Forest Whitaker, Enviado Especial da UNESCO para a Paz e Reconciliação, 
Actor; Alphadi, Artista UNESCO para a Paz, Presidente do Festival Internacional da Moda em África 
(Níger); Federico Mayor, Ex Diretor-Geral da UNESCO e Presidente da Fundação para a Cultura da 
Paz; Annie-Flore Batchiellilys, Cantora e Ativista da Paz; Benjamin Boukpeti, Campeão da Paz e do 
Desporto; Mark Johnson, Fundador de Playing for Change; Mounira Mitchala, Cantora, Atriz e 
Ativista da Paz; Pathé'O, Designer de Moda; Nadir Tati, Designer de Moda e Ativista pelos Direitos 
da Criança; José Luis Fortunato de Mendonça, Jornalista e Poeta; Paolo Fresu, Músico de Jazz; e 
Yamandu Costa, Músico. 

4. Uma média de novecentas e cinquenta (950) pessoas assistiram ao Festival das Culturas, tanto 
presencialmente como virtualmente durante as cerimónias de abertura e encerramento.  

 
2 Ver a sessão do Comité Científico para mais informações sobre “Silenciar as armas em África”. 
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5. Esta edição teve como foco o Movimento global ResiliArt e garantiu que a resiliência dos artistas, 
particularmente dos jovens artistas, continue a ser uma prioridade nas discussões e programas 
globais. Em Angola, ResiliArt materializou-se através de um programa nacional patrocinado por 
American Schools of Angola, que permitiu que 30 jovens artistas florescessem através de 
residências artísticas e workshops liderados por Ana Silva, uma artista angolana estabelecida. No 
dia 28 de Novembro, uma inauguração da primeira coleção ResiliArt, foi inaugurada na Fortaleza 
de São Miguel com um total de 70 obras de arte, seguindo-se um concerto dado pelos jovens 
músicos que participaram na primeira fase do programa ResiliArt em Abril de 2021, durante a 
celebração do Dia Internacional do Jazz.  

6. A 29 de Novembro, Angola inaugurou o seu pavilhão no Arquivo Histórico Nacional. O pavilhão 
ilustra o compromisso de Angola com a cultura de paz nos domínios da cultura, das artes, do 
património e dos oceanos. O pavilhão apresentou projetos nacionais de sucesso sobre a coesão 
social, o género, a empregabilidade, o ambiente e a conservação da biodiversidade (proteção 

dos manguezais).  
7. O concerto de encerramento teve lugar na Fortaleza de São Miguel a 30 de Novembro e contou 

com a presença de 350 pessoas. O programa inclui 15 artistas angolanos de renome e emergentes. 
8. O Festival das Culturas contou ainda com vários eventos associados promovidos por 

embaixadas, instituições culturais, organizações e parceiros sediados em Luanda: Argentina, 
Bélgica, Brasil, França, Alemanha, Noruega, Alliance Française, União Europeia, Câmara de 
Comércio e Indústria Turca em Angola, Total Energies, Instituto Camões, Instituto Goethe, 
Exposições Internacionais - SIEXPO e American Schools of Angola - ResiliArt Angola. 
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FÓRUNS TEMÁTICOS  
 
Os fóruns temáticos seguiram os 4 temas principais da Bienal (ver a secção “objetivos e estrutura” 

deste relatório); os painelistas e moderadores juntaram-se aos fóruns presenciais e (conectando-se via 

Zoom ou por meio de mensagens pré-gravadas) para discutir e compartilhar ideias sobre iniciativas 

emblemáticas (ver anexo 4).  

TEMA I: Contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável 
(Segunda-feira, 29 de Novembro de 2021, 9.00 - 12.30) 
Este tema foi articulado em duas sessões, cada uma composta por dois painéis.  

O tema ecoou, celebrou e acompanhou o Ano 2021 da União Africana: “Artes, cultura e património: 

Alavancas para construir a África que queremos”. Referindo-se à aspiração 5 da Agenda 2063 e ao 

Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável 2021. Ele explorou o 

conhecimento recente sobre como as artes e o património interagem com conflitos, reconciliação e 

esforços para construir sociedades mais pacíficas. Também esclarece como artistas, criadores e 

profissionais do patrimônio estão ajudando a prevenir, mitigar e apoiar a recuperação dos efeitos 

do conflito, da desigualdade e da pandemia do COVID-19. 

SESSÃO 1, Painel 1: Apoiar artistas africanos, indústrias culturais e criativas para uma recuperação 

económica inclusiva e sustentável 

Sr. Dimitri SANGA, moderador da sessão, introduziu o primeiro painel recordando que o tema deste 

fórum reflete o do Ano da União Africana e as aspirações da Agenda 2063. Em seguida, delineou o 

objectivo da sessão, que era explorar a forma como as artes interagem com o conflito.  

O Professor Emmanuel DANDAURA (Coordenador, Grupo de Trabalho sobre o Plano de Acção Revisto 

da União Africana para as Indústrias Culturais e Criativas) apresentou o Plano de Acção Revisto da 

União Africana para as Indústrias Culturais e Criativas, lembrando que elas podem impulsionar a 

economia. Em seguida, destacou o facto de 60% da população do continente africano ter menos de 

25 anos. Sublinhou também a necessidade de criar empregos, especialmente no sector cultural e 

criativo, e de melhorar a conectividade.  

Sr. Toussaint TIENDREBOGO (Secretário da Convenção da UNESCO de 2005 e Chefe da Unidade de 

Diversidade de Expressões Culturais, UNESCO) falou sobre o Movimento ResiliArt e citou algumas 

recomendações universais e regionais, incluindo: o estabelecimento de mecanismos consultivos 

participativos que permitam o envolvimento da sociedade civil; o investimento e diversificação de 

mecanismos de financiamento de projetos culturais; a remuneração justa para criadores no espaço 

digital; e a realocação de infraestruturas não utilizadas em infraestruturas culturais acessíveis ao 

público. Por fim, lembrou que o movimento foi criado para reconhecer os artistas que demonstraram 

resiliência e criatividade no contexto da pandemia COVID-19.  

Sra. Guiomar ALONSO (Conselheira Regional para a Cultura/África Ocidental, Sahel, UNESCO) falou 

sobre o projeto 50/50 para as Mulheres: Apoio à Diversidade e Igualdade nos Sectores das Artes e 

da Cultura em África, salientando que as questões de género devem ser integradas nas indústrias 

criativas e artísticas. Continuou evidenciando que a ausência desta consideração cria discriminação 

contra as mulheres.  
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Sra. Alessandra BORCHI (Coordenadora do Programa Transcultura, Escritório da UNESCO em Havana) 

abordou o projeto Transcultura que será executado até 2023 e abrange todos os sectores culturais, 

com foco em formações e desenvolvimento institucional. Concluiu dizendo que o objetivo do projeto 

é estabelecer redes entre os países das Caraíbas e da UE e reforçar capacidades.  

Sra. Ana Paula OLIVEIRA (Oficial de Projeto, Delegação da União Europeia em Angola, Serviço Europeu 

para a Ação Externa) apresentou o projeto Procultura, que visa fazer avançar projetos culturais em 

nos países africanos. Para tal, o projeto estabelece programas de bolsas internacionais, residências de 

artistas e criações, bem como apoio financeiro para promover o acesso aos mercados internacionais.  

Dr. Ibrahim NORBERT RICHARD (Secretário-Geral Adjunto do Departamento de Assuntos Políticos e 

Desenvolvimento Humano, Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP)) discutiu o 

Programa Cultura ACP-UE. Este programa, com um orçamento de 40 milhões de euros, abrange todas 

as áreas da arte e da criação, incentivando a inovação e a criação de emprego para jovens e 

mulheres. Para encerrar a sua apresentação, indicou que o programa se posiciona o mais próximo 

possível dos operadores culturais ao descentralizar as suas ações e ao oferecer mecanismos de apoio 

às coproduções audiovisuais.  

Sra. Carol BOUWER (Fundadora dos Prémios Mbokodo para as Mulheres nas Artes, Diretora da 

Fundação Norval e Carol Bouwer Productions) destacou o papel das mulheres ao longo da história na 

conquista da paz. Ela apresentou então a sua plataforma para reunir as pessoas para discutir as 

questões do passado. Apelou aos líderes africanos que ofereçam mais espaço à arte, inovação e 

música.  

O painel terminou então com uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual o moderador deu 

a palavra aos jovens líderes e oradores antes de introduzir o segundo painel.  

SESSÃO 1, Painel 2: Proteção e promoção do património cultural africano 

Sr. Souyaibou VARISSOU (Director Executivo, Fundo do Património Mundial Africano, AWHF) indicou 

que a Lista do Património Mundial está em perigo, e que a AWHF pretende alocar recursos para a 

construção e consolidação da paz.  Sublinhou então o potencial das equipas transfronteiriças para 

gerar rendimentos sustentáveis, nomeadamente através de um turismo sustentável.  

Sra. Noeline RAKOTOARISOA (Chefe de Secção, Rede MAB Networking: Reservas de Biosfera e 

Desenvolvimento de Capacidades, UNESCO) apresentou a sua boa prática através de um vídeo pré-

gravado no qual forneceu um breve historial do Lago Chade. Em seguida, explicou que a UNESCO, a 

Comissão da Bacia do Lago Chade e o Banco Africano de Desenvolvimento têm trabalhado com as 

comunidades locais para combater a ameaça de seca no lago, mas também para construir um futuro 

de diálogo e paz. Por fim, salientou a importância de os seres humanos compreenderem a natureza e 

a sua variabilidade.  

Sra. Khaditatou L.A. CAMARA (Coordenadora do programa cultural, UNESCO Dakar) apresentou o 

programa de luta contra o tráfico ilícito de bens culturais na África Ocidental e Central. Este programa 

destaca o facto de a destruição do património cultural ser considerada um crime de guerra e assenta 

em quatro eixos: capacitação dos atores da rede de luta contra o tráfico ilícito de bens culturais; 

reforço dos quadros jurídicos nacionais; proteção das coleções nacionais com o apoio dos museus; 

sensibilização e comunicação sobre a proteção dos bens culturais.  

O painel terminou então com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra 

aos jovens líderes e aos vários oradores. Resumiu então os destaques das diferentes intervenções 

antes de encerrar a sessão. 
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SESSÃO 2, Painel 1: Prevenção de Conflitos, Redução de Riscos e Construção da Paz através do 

Património Cultural Intangível Africano 

Sra. Anne LEMAISTRE (Chefe do Gabinete de Abidjan, UNESCO), moderadora desta sessão, apresentou 

o tema e os oradores do painel. Mencionou também o projeto liderado pelo seu gabinete sobre as 

florestas sagradas na Costa do Marfim, que visa combater a exploração destas florestas, que é a fonte 

de muitos conflitos identitários.  

Sra. Angela MARTINS (Chefe da Divisão de Cultura, Departamento de Assuntos Sociais, União Africana) 

começou por apresentar a Lei Modelo da UA, que foi criada como uma estratégia eficaz para a 

proteção do património e para preencher as lacunas existentes na legislação dos Estados Membros. 

Ela reiterou a necessidade de proteger o património cultural, particularmente para contar a história 

de África e promover a diversidade cultural. Finalmente, observou que a Agenda 2063 da União 

Africana prevê uma forte identidade cultural, valores e ética comuns para África.  

Sra. Esperanza FEZEU (Chefe tradicional) apresentou a organização que dirige, Esperanza-CADE, que 

promove a cultura africana, o diálogo intercultural, o desenvolvimento e a prevenção de conflitos.  

Sra. Emily DRANI (Co-fundadora, Cross-Cultural Foundation of Uganda) apresentou a nova iniciativa 

cultural e educacional da sua fundação, que oferece formações em educação patrimonial e de 

cidadania. Mencionou ainda o papel que o património cultural intangível desempenha na identidade, 

unidade, pertencimento e justiça social, e que pode ser transmitido através da educação formal e não 

formal. 

O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos 

jovens líderes e aos diferentes oradores antes de introduzir o segundo painel. 

SESSÃO 2, Painel 2: Reintegrar a história, as artes e os valores culturais na educação para promover 

uma nova narrativa para África  

Sra. Nawel DAHMANI (Presidente do Comité Técnico e Consultivo, O Grande Museu da África) iniciou 

a sua apresentação falando do Grande Museu da África, que abrange diversa áreas e dá acesso a 

conteúdos virtuais. Ela falou da necessidade de superar a divisão económica, inclusive por meio da 

capacitação. Antes de falar sobre a importância de divulgar a história das culturas africanas e a 

relevância dos museus como locais de educação.  

Sr. Ahmed Farouk GHONEIM (Director, Museu Nacional da Civilização Egípcia) falou sobre o Museu 

Nacional da Civilização Egípcia e revisou o seu conteúdo. Prosseguiu expondo que o museu também 

se vê como um centro de ciência que tenta incorporar um pouco de património, de trabalho científico 

e entretimento para os seus visitantes.  

Sr. Maguemati WAGBOU (Professor Assistente, Universidade Nacional da Colômbia, Líder do Grupo 

de Investigação sobre a Migração e a Deslocação Forçada) iniciou a sua apresentação falando sobre o 

projeto Salvar a História Afro-Latina, que visa realçar e dar uma melhor compreensão da história de 

África na região da América Latina e Caraíbas e reforçar a ligação entre estas duas regiões.  

Sr. Yao YDO (Director do Gabinete Internacional de Educação (IBE), UNESCO) falou sobre uma série de 

reflexões realizadas entre especialistas e o IBE para melhorar o programa escolar nas escolas africanas 

e torná-lo mais relevante para os cidadãos africanos. Acrescentou que o objetivo é integrar os 

conhecimentos tradicionais, destacar as culturas locais e a história geral da África.  
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O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu novamente a 

palavra aos jovens líderes e aos diferentes oradores. Em seguida, resumiu os destaques das diferentes 

intervenções antes de encerrar a sessão. 

TEMA III: África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades  
(segunda-feira, 29 de Novembro de 2021, 14h00 - 16h30) 
Este tema foi estruturado em duas sessões, cada uma com dois painéis.  

 

Apesar dos enormes recursos que podem criar a base para uma cultura sustentável de paz e 

prosperidade, a África ainda permanece num ciclo vicioso e persistente de insegurança, desigualdade 

social e catástrofes naturais e humanas. O objetivo deste fórum foi, portanto, explorar e apresentar 

esforços e iniciativas catalíticas que poderiam abordar a desigualdade e a violência, reduzir a 

pobreza e prevenir conflitos, explorando o forte potencial estratégico da África (em termos de 

demografia e recursos naturais) na construção de uma paz e desenvolvimento sustentáveis. 

O fórum foi baseado na implementação do ODS 1 e da aspiração número 1 da Agenda 2063 e 

destacou o impacto positivo da diáspora no desenvolvimento do continente. 

SESSÃO 1, Painel 1: A contribuição da mulher africana para a paz e a segurança 

S. Exa. Sra. Bineta DIOP (Enviada Especial do Presidente da Comissão da UA sobre as Mulheres, Paz e 

Segurança, Comissão da União Africana), na sua qualidade de Presidente da sessão, disse algumas 

observações introdutórias e cumprimentou os membros do painel e os co-organizadores da Bienal. 

Recordou brevemente o sofrimento que o continente africano conheceu ao longo da história e 

sublinhou que continua a ser destruído por conflitos armados, onde as mulheres são frequentemente 

utilizadas como armas de guerra. Em seguida, insistiu sobre a necessidade de sair desta cultura de 

impunidade e promover a cultura de paz como modelo fundamental de prevenção de conflitos. Ela 

concluiu o seu discurso falando sobre o exemplo que as mulheres podem dar para o processo de paz 

e a importância de as incluir nos órgãos de decisão.  

Sra. Lidia Arthur BRITO (Diretora do Escritório Regional da UNESCO para a África Oriental), 

moderadora da sessão, introduziu em seguida o tema da sessão e o painel antes de dar a palavra aos 

oradores.  

Sra. Memory ZULU (Escritório Regional da UNESCO para a África Austral em Harare) apresentou a sua 

boa prática sobre os direitos das meninas e mulheres com deficiência no Zimbabué, que visa trabalhar 

com líderes tradicionais para destacar os desafios e a discriminação enfrentados pelas mulheres no 

Zimbabué.  

S. Exa. Morina MUUONDJO (Diretora Interina, Centro Internacional de Paz da Mulher na Namíbia 

(IWPC)) destacou o sucesso do lançamento do IWPC apesar do impacto devastador da pandemia nas 

condições e meios de subsistência das mulheres. Além disso, declarou que o lançamento do Centro é 

o resultado do compromisso da Namíbia de implementar a Resolução 1325 do Conselho de Segurança 

das Nações Unidas. O Centro tem quatro objetivos principais: centrar-se na paz e segurança das 

mulheres; incentivar a criação de redes e parcerias; reforçar as capacidades; e investigar e gerir o 

conhecimento.  

Sra. Luisa QUILAMBO (Membro do Conselho Moçambicano de Religiões) começou a sua apresentação 

sobre a construção da paz em Moçambique referindo-se a concepção da mulher conforme descrita na 
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Bíblia, que é por vezes usada para fins de opressão. Em seguida, assinalou que as mulheres estão 

muitas vezes ausentes do processo de paz e mediação, quando a sua presença e o seu ponto de vista 

seriam essenciais.  

Sra. Felicidade CHERINDA (Presidente do Conselho Nacional Cristão de Moçambique) abordou os 

desafios de envolver as mulheres no processo de paz em Moçambique. Ela destacou o sucesso do 

envolvimento desses grupos nas igrejas. Indicou que o Conselho também trabalha sobre questões de 

paz e terrorismo, dando como exemplo a região de Cabo Delgado onde as mulheres estão integradas 

e envolvidas na tomada de decisões e onde existem grupos inter-religiosos pela paz.  

Sra. Yvonne MATUTURU (Especialista de Programas, Chefe do Sector das Ciências Sociais e Humanas, 

Escritório Regional da UNESCO para a África Central em Yaoundé) apresentou os elementos principais 

da Rede sobre Mulheres, Paz e Segurança em África e as Diásporas, que é o resultado de uma das 

recomendações do Fórum das Mulheres da 1ª edição da Bienal de Luanda. Esta recomendação visava 

reforçar a cooperação entre os vários intervenientes para reconhecer o papel contributivo das 

mulheres africanas no processo de promoção e construção da paz e de uma cultura de paz.  

A moderadora da sessão deu então a palavra aos jovens líderes e painelistas para uma sessão de 

perguntas e respostas antes de encerrar a sessão com um breve resumo de todas as intervenções. 

SESSÃO 2, Painel 1: Afrodescendentes, diásporas e o futuro da paz em África  

Sr. Edmond MOUKALA (Diretor, Escritório Nacional da UNESCO no Mali) moderou a sessão e 

apresentou o tema da sessão e os quatro membros do painel antes de lhes dar a palavra. 

Sr. Edmond DEMBELE (Coordenador Científico do projeto Kurugan Fuga (Mali), Instituto de Ciências e 

de Investigação Aplicada, Universidade do Mali) apresentou o seu projeto, indicando que a sua 

cobertura geográfica inclui todos os países abrangidos pela rota do Mandé. Acrescentou que este 

projeto, que ainda se encontra em fase de desenvolvimento, conta com uma pluralidade de parceiros. 

O projeto servirá, de maneira geral, os decisores políticos, líderes religiosos e comunitários, 

universidades, institutos de investigação e professores. Centrar-se-á nas comunidades e formará 

jovens investigadores para recolher dados da população, para identificar os princípios e valores que 

permitiram a institucionalização da paz. 

Sra. Yoslán Silverio GONZÁLEZ (Centro de Investigação Política Internacional, Cuba) tomou a palavra 

para compartilhar algumas ideias sobre a diáspora africana e a sua contribuição para a cultura, bem 

como sobre o papel de Cuba no desenvolvimento socioeconómico do continente africano. Acrescentou 

que as tradições africanas são parte integrante de Cuba e estão também presentes em espaços 

culturais. Mencionou também uma série de instituições com sede em Cuba e ligadas ao programa Rota 

dos Escravos (Fundação Fernando, Casa de las Américas). Finalmente, concluiu as suas observações 

destacando a contribuição de Cuba para a formação de muitos profissionais de saúde africanos.  

Prof. Lucia Helena OLIVEIRA DA SILVA (Investigadora sobre Diáspora Africana e História Africana no 

Brasil, Universidade de São Paulo, UNESP) falou sobre o projeto CampinasAfro, que é o resultado de 

uma parceria entre a cidade de Campinas, a Secretaria dos Direitos Humanos e a UNESCO com a 

colaboração de investigadores universitários de origem africana. Acrescentou que o objetivo do 

projeto é reconhecer a influência africana na história das cidades brasileiras e identificar locais e 

lugares importantes da memória antes de criar um museu que prestará homenagem a esta influência.  
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O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde a moderadora deu a palavra aos 

jovens líderes e aos diferentes oradores. Em seguida, resumiu os destaques das diferentes 

intervenções antes de introduzir a segunda sessão. 

SESSÃO 2, Painel 2: A luta contra a desigualdade social, a xenofobia, o estigma e a discriminação  

Dr. Dimitri NDOMBI (Membro do Comité Nacional MOST) iniciou a sua apresentação afirmando que o 

Programa de Redução da Pobreza na África Central é uma iniciativa do 2º Fórum de Ministros 

responsáveis pelo Desenvolvimento Social dos países da África Central, sob a égide do Programa de 

Gestão de Transformações Sociais da UNESCO (MOST). Sublinhou então que o Fórum Ministerial 

pretende fortalecer as sinergias entre as políticas públicas e a investigação em ciências sociais para 

enfrentar o desafio da pobreza e o impacto da COVID-19. Em seguida, referiu-se aos diferentes eixos 

em torno dos quais o programa foi construído, nomeadamente a produção de dados, incluindo 

atividades de formação e investigação, a economia verde, a transformação digital, o reforço dos 

sistemas de saúde, o reforço do sector produtivo e a prospetiva.  

Sr. Phinith CHANTHALANGSY (Chefe de Unidade, Especialista de Programas, Sector de Ciências Sociais 

e Humanas, Escritório Regional da UNESCO em Harare) falou sobre os muitos desafios que o continente 

africano enfrentou ao longo da sua história antes de apresentar a visão da UNESCO sobre os 

movimentos de libertação nacional na região da África Austral. Salientou que estes movimentos fazem 

parte do património e podem reforçar a solidariedade e a coexistência mútua num espaço comum, 

especialmente na luta contra a xenofobia, o racismo e o medo. Concluiu as suas observações 

mencionando três elementos: a ideia de produzir dois módulos sobre o papel da juventude na luta 

pela liberdade, e sobre história e educação na luta contra a xenofobia; a ideia de utilizar redes sociais 

para envolver a juventude nestas questões; e a produção de um documentário que apresenta o papel 

da juventude nestes movimentos de libertação nacional. 

Dr. Remane SELIMANE (Director Nacional de Formação de Professores em Moçambique) falou sobre 

a situação das pessoas com albinismo, explicando que o medo de contágio está ligado à falta de 

educação sobre esta doença genética. Sublinhou a necessidade de criar uma sociedade mais educada 

sobre o assunto, e de investir na educação para aumentar a tolerância, e para superar o estigma. 

Sra. Raquel Matavele CHISSUMBA apresentou brevemente a sua visão da cultura de paz em África, e 

destacou a necessidade de assegurar a igualdade de género e de utilizar recursos locais e 

multidisciplinares para encontrar soluções locais para os desafios e problemas que a África enfrenta.  

O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos 

jovens líderes e aos vários oradores. Ele então resumiu os pontos fortes das diferentes intervenções 

antes de encerrar o último painel sobre o tema. 

TEMA II: Envolver os jovens como agentes de transformação social para a prevenção de conflitos e 
desenvolvimento sustentável (terça-feira 30 de Novembro de 2021, 9:00-12:30) 
Este tema foi estruturado em duas sessões, cada uma com dois painéis.  

 
O fórum foi construído com base na implementação da Estratégia Operacional da UNESCO para a 
Juventude, da Carta da Juventude Africana, do Roteiro da UA para a Realização do Dividendo 
Demográfico através do Investimento na Juventude, e da Aspiração 4 da Agenda 2063. O fórum 
mostrou que existe uma narrativa alternativa à que retrata os jovens como perpetradores ou vítimas 
de violência; destacou as histórias e os esforços diários de jovens mulheres e homens empenhados 
como atores da transformação social rumo à prevenção de conflitos e ao desenvolvimento sustentável, 
através de várias atividades e projetos a nível comunitário, nacional, regional e continental. 
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SESSÃO 1, Painel 1: Promover e incentivar o engajamento cívico dos jovens: educação para a paz, 

cidadania global e desenvolvimento sustentável  

Sr. Salah KHALED (Director Regional da UNESCO para a África Central), moderador da sessão, 

apresentou os oradores deste primeiro painel sobre o tema do envolvimento dos jovens, antes de lhes 

dar a palavra. 

Sr. Alioune NDIAYE (Chefe da Divisão de Paz, Governação e Cidadania da Organização Mundial da 

Educação, Ciência e Cultura Islâmica (ICESCO) apresentou sua boa prática através de um vídeo pré-

gravado no qual foi lembrado que o objetivo do programa LTIPS é treinar e mobilizar líderes como 

agentes de mudança para a paz. O programa também visa construir uma rede de jovens embaixadores 

da paz e fornecer-lhes conhecimentos e ferramentas de liderança através de interações com líderes e 

formadores especializados.  

Sr. Gabriel TCHOKOMAKWA (Coordenador do projeto transfronteiriço Gabão-Camarões-Camarões-

Chad) apresentou o projeto transfronteiriço Gabão-Camarões-Chade, que é financiado pelo Fundo de 

Consolidação da Paz do Secretário-Geral das Nações Unidas e atinge cerca de 1.800 jovens nos três 

países. Acrescentou que este projeto contribui para aumentar a resiliência das organizações juvenis 

face aos problemas ambientais, sociais e económicos, mas também contribui para a preservação do 

património natural e para o reforço da cooperação e integração sub-regional.  

Sra. Alcina CUNHA (Coordenadora de Projeto, Governo de Angola) falou sobre o projeto JIRO, que visa 

sensibilizar os jovens para a saúde sexual e reprodutiva e é implementado através de um trabalho 

multissectorial. Ela acrescentou que o projeto tem 250 voluntários a trabalhar no terreno com jovens 

e adolescentes. Além disso, o projeto visa combater a mutilação genital feminina, o casamento precoce 

e educar as raparigas sobre o seu futuro.  

O painel concluiu com um breve resumo do moderador destacando as ideias principais que surgiram 

das apresentações, incluindo: a exclusão, com referência à vulnerabilidade dos jovens às redes 

armadas; e educação, especialmente no que diz respeito à saúde reprodutiva e sexual. 

Esta sessão foi seguida de uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual o moderador deu a 

palavra aos jovens líderes e aos vários oradores antes de apresentar o painel seguinte. 

SESSÃO 1, Painel 2: Empregabilidade, empreendedorismo (incluindo indústrias culturais e criativas, 

mas também economias verdes e azuis) e capacitação económica dos jovens  

Sra. Aurea PEREIRA (Oficial de Programa para a Sociedade Civil e Juventude, Delegação da União 

Europeia em Angola) referiu-se à Estratégia da UE para a Juventude 2019-2027 que é uma estratégia 

de apoio à União Europeia que visa o reforço do ensino superior, da economia e da criação de emprego 

para os jovens. Esta estratégia permitiu nomeadamente o lançamento de um concurso para a criação 

de cursos de ensino superior a nível de mestrado em Angola e permite que os jovens se envolvam em 

projetos da UE. 

Sr. Nicolau MIGUEL (Voluntário da Juventude da União Africana) iniciou a sua apresentação 

recordando que a África é um continente jovem e que é fundamental ter em conta esta juventude. Ele 

continuou falando sobre a iniciativa One Million by 2021, dizendo que pretende criar um milhão de 

novas oportunidades para os jovens em termos de empreendedorismo, emprego, educação e 

investimento.  
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O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, durante a qual o moderador deu a 

palavra aos jovens líderes e aos diferentes oradores antes de encerrar a sessão.  

SESSÃO 2, Painel 1: Introdução à prospectiva da juventude e à inovação social para o desenvolvimento 

sustentável e a coesão social  

Sr. Karim HENDILI (Director a.i., Escritório Cluster da UNESCO para a Argélia, Líbia, Mauritânia, 

Marrocos e Tunísia), moderador da sessão, apresentou esta segunda sessão e os oradores do painel.  

Sra. Cathy Melissa ABORE EMEMAGA (Arquiteta, Fundadora da Refresh Concept) falou sobre o 

projeto New World Laboratories, inspirado por uma experiência piloto no Gabão. Este projeto é 

inspirado por uma abordagem inteligente concebida pela UNESCO designada por Alfabetização para o 

Futuro e visa integrar o futuro na concepção do presente. Ela concluiu dizendo que o projeto criou 

uma comunidade de jovens, que estão a promover o conceito de Laboratórios do Novo Mundo com o 

apoio do município de Libreville e do sistema das Nações Unidas.  

Sra. Apphia Nyasha MUSAVENGANA (Presidente da Concord Young Women in Business e 

Representante Regional da SADC no MOSFA) sublinhou a importância da juventude em contribuir para 

o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Prosseguiu dizendo que a Concord Young 

Women lançou o projeto “Apoiar a Inovação Social”, que visa mobilizar os jovens em África para reunir 

ideias e conhecimentos e promover os seus negócios.   

Sr. Mohamed ALAOUI (Chefe da Secção de Ciências Naturais - Escritório da UNESCO para a Região do 

Magrebe) apresentou o projeto Imagining Africa's Futures (IAF), que visa essencialmente promover a 

prospectiva e a ciência da prospectiva no continente africano, tendo em conta a juventude e 

oferecendo vários cursos de formação. Indicou que isto consiste numa reflexão conjunta sobre o futuro 

desejado, a reunião de recursos e o desenvolvimento de soluções inovadoras adaptadas ao contexto 

africano.  

O moderador resumiu os pontos salientes das várias intervenções, lembrando que foram levantadas 

questões relacionadas com a previsão, conhecimento e capacitação. O painel terminou com uma 

sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos jovens líderes e aos vários 

oradores antes de apresentar o segundo e último painel. 

SESSÃO 2, Painel 2: A juventude e o papel do desporto na coesão social e na paz  

Sra. Christine WAMBUGU (Chefe do Programa de Saúde do Adolescente, Ministério da Saúde) 

apresentou o projeto “Fazer de cada escola uma escola promotora da saúde”. Uma Escola Promotora 

da Saúde é uma escola que reforça continuamente a sua capacidade de proporcionar ambientes de 

apoio ao trabalho e à aprendizagem.  

Sra. Rosaline AMBA KWENDE (Representante do Sr. Yahya Al-Matarr JOBE, Presidente da 

Confederação Africana dos Desportos e Jogos Tradicionais (ATSGC)) recordou que a população africana 

é jovem e que a sua criatividade e inovação são os meios para enfrentar os desafios do continente. 

Sublinhou depois a importância de transmitir aos jovens os valores da inclusão, da paz e do diálogo. 

Segundo ela, o empoderamento e a emancipação das mulheres e o emprego dos jovens devem ser 

integrados nas prioridades de todos os programas nacionais. Em seguida, expressou o desejo da 

Confederação de fortalecer a cooperação no continente em torno dos desportos tradicionais. Falou de 

um projeto que a Confederação está a implementar para contribuir para o desenvolvimento 

psicológico e físico dos jovens e para os fazer compreender a importância dos desportos tradicionais.  
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Sr. Yao YDO (Director do Gabinete Internacional de Educação (IBE) da UNESCO) falou sobre a 

promoção dos valores do desporto através da educação, da saúde e da governação das federações 

desportivas. Falou da contribuição do desporto para a coesão social e a paz, tomando como exemplo 

os problemas que ainda existem no continente africano (ligados às diferenças religiosas, ao ócio dos 

jovens e à instrumentalização dos conflitos). O desporto pode reunir jovens de todos os meios sociais, 

construir solidariedade e criar empregos. Concluiu mencionando um projeto lançado em 2018 que se 

centra na promoção dos valores do desporto através da educação, com base na observação de que a 

educação física não ensina estes valores. Indicou que o projeto também inclui a luta contra o doping 

através da governação desportiva com a inclusão de mulheres em instituições federais e desportivas.  

O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos 

jovens líderes e aos diferentes oradores. Em seguida, resumiu os destaques das diferentes 

intervenções antes de encerrar esta última sessão temática. 

 
TEMA IV: Explorar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz  
(terça-feira 30 de Novembro de 2021, 14:00-16:30) 
Este tema foi estruturado em torno de duas sessões, com dois painéis na primeira e um na segunda.  

 

As águas costeiras e oceânicas de África ocupam o triplo da sua massa terrestre e estão a tornar-se 

cada vez mais relevantes como fonte de crescimento económico e de emprego no continente. No 

contexto da Década Africana dos Mares e Oceanos (2015-2025) e da Década das Ciências Oceânicas 

para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) da ONU, este quarto fórum proporciona uma 

oportunidade para mobilizar as partes interessadas para aproveitar a ciência e a investigação 

oceânicas para prevenir conflitos e maximizar o potencial da economia azul em África. Constituirá 

também uma oportunidade para rever os progressos na implementação da Convenção da UNESCO 

sobre a Proteção do Património Cultural Subaquático (2001). 

 

Sessão 1, Painel 1: Oceanos de paz e oportunidade: recursos, dividendo demográfico, género, 

economia azul, cooperação científica e diplomática, cooperação Sul-Sul 

S.Exa. Sra. Josefa Leonel CORREIA SACKO (Comissária para a Economia Rural e Agricultura, Comissão 
da União Africana), Presidente da sessão, abriu a sessão incentivando todas as partes interessadas a 
juntarem-se às ações a favor dos oceanos e a apoiarem a implementação do Acordo de Paris e os 
objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Prosseguiu salientando a urgência de 
desenvolver novos modelos económicos e o empenho da Comissão da União Africana na 
implementação de um plano de ação para a nova economia estratégica. Ela concluiu dizendo que este 
tema contribui para a Visão Africana da Água para 2025, e é necessário para transformar a gestão dos 
oceanos e a economia azul.  
 
Sr. Mika ODIDO (Coordenador do COI para África, UNESCO), moderador, introduziu de seguida, o tema 

e o decurso da sessão, bem como os oradores, antes de dar-lhes a palavra. 

Sra. Suzan Kholeif (Instituto Nacional de Oceanografia e Pescas) iniciou a sua apresentação sobre a 
Década dos Oceanos das Nações Unidas perguntando qual a melhor forma de combater a deterioração 
dos oceanos, que é uma das consequências da poluição. Ela lembrou que África é o continente mais 
poluído pelo plástico, e que é hora de fazer algo a esse respeito. Referiu-se também ao lançamento 
pelas Nações Unidas da Década de ação para Proteger os Oceanos, que visa aproveitar os benefícios 
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dos oceanos para o desenvolvimento e gerar dados em benefício da sociedade, reduzir a pobreza e a 
insegurança alimentar, e abordar questões de desenvolvimento para as mulheres e os povos indígenas.  
 
Sr. Ademola AJAGBE (Director Regional para África, BirdLife International) abordou a questão do alto 
mar e o seu papel e impacto para a humanidade, recordando que contribuem para o funcionamento 
do planeta e da biodiversidade marinha. O projeto Strong High Seas visa, por conseguinte, pôr em 
prática uma estratégia para o desenvolvimento de abordagens integradas de governação no que diz 
respeito à diversidade marinha, especificamente para áreas fora das jurisdições nacionais. É, portanto, 
um projeto que depende de intercâmbios regionais entre todas as regiões marinhas e envolve opções 
de cooperação regional com diferentes acordos.  
 
Dra. Claudia DELGADO (Coordenadora, OceanTeacher Global Academy (OTGA)) apresentou o Projeto 
OceanTeacher Global Academy, que pretende fornecer aos interessados um conjunto de cursos num 
formato híbrido para facilitar o compartilhamento de informação entre organizações e participantes. 
Concluiu salientando a vantagem de aprender ciências dos oceanos online, e disse que gostaria de ver 
a educação híbrida tornar-se a norma para permitir à educação enfrentar os desafios do século.  
 
Sr. Daniel SIMBA (Chefe do Departamento de Ordenamento do Espaço Marinho, Ministério da 
Agricultura e Pescas) apresentou o Marisma, um projeto que mira identificar áreas marinhas ecológica 
ou biologicamente importantes na zona económica de Angola; apelar à transformação dessas áreas 
marinhas; e alargar a organização do espaço marinho com base nas lições aprendidas com o projeto-
piloto 
 
Sr. Sachooda RAGOONADEN (Projeto Sandwatch da UNESCO) apresentou a sua boa prática através de 
um vídeo pré-gravado no qual foi explicado que o Projeto Sandwatch consiste em monitorizar a erosão 
das praias; medir a largura das praias; recolher e analisar amostras; fazer medições meteorológicas; 
recolher amostras de água em colaboração com o Ministério da Economia Azul; recolher detritos.  
 

O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos 

jovens líderes e aos diferentes oradores. Em seguida, resumiu os destaques das diferentes intervenções 

antes de introduzir o painel seguinte. 

Sessão 1, Painel 2: O Oceano, os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID) e os 

Desafios da Adaptação às Alterações Climáticas  

Sr. Diane ABOUBAKAR (Oficial Sénior de Programas, Redução de Riscos de Catástrofes, Comissão da 

União Africana) apresentou o MHEWS, que é um programa para a operacionalização do Sistema de 

Alerta Precoce Multi-Precaução em África, financiado pelo Governo italiano e implementado pela 

Comissão da União Africana e outros parceiros. Afirmou que o programa visa fortalecer a resiliência 

das comunidades para reduzir o número de pessoas deslocadas, mas também para reforçar a 

colaboração entre sectores e promover a solidariedade para o compartilhamento de informações e a 

sensibilização.  

Sra. Mecklina MERCHADES (Meteorologista Sénior, Autoridade Meteorológica da Tanzânia) 
apresentou suas boas práticas sobre as lições aprendidas com a implementação do programa GFCS na 
Tanzânia. Destacou o facto de este programa, implementado de 2014 a 2020, ter como foco a 
acessibilidade e utilização dos serviços climáticos nas áreas da agricultura, nutrição, saúde e redução 
de riscos. Ela concluiu sua apresentação falando sobre a abordagem deste programa que incorporou 
as questões de gênero no desenvolvimento de capacidades e acesso à informação meteorológica.  
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Dr. Zaheer ALLAM (Presidente, Conselho Nacional da Juventude para o Ambiente, Gabinete do 

primeiro-ministro) apresentou a sua boa prática em inovação, criatividade e envolvimento dos jovens 

como agentes de mudança no ambiente dos PEID. Lembrou que os PEID estão na vanguarda das 

mudanças climáticas, já que sofrem com mais frequência os desastres naturais e às vezes são forçados 

a migrar para o exterior. Ele destacou que a mudança climática é sobre sobrevivência e um 

multiplicador de risco. Acrescentando ainda mais que a mera reorientação dos fundos não garante a 

resiliência climática. É necessário ter em conta o papel dos jovens na adaptação às alterações 

climáticas e na mitigação dos seus efeitos.  

O Prof. Johan HATTINGH (Professor de Filosofia, Universidade de Stellenbosh) falou sobre princípios 
éticos em relação às alterações climáticas e aos PEID, observando que as emissões climáticas hoje 
emitidas afetarão as gerações seguintes por séculos. Continuou a sua apresentação abordando as 
questões do aumento do nível do mar, perda de biodiversidade e tempestades sistémicas, dizendo 
que a capacidade institucional não será suficiente para enfrentar as alterações climáticas. Continuou 
a discutir o que são estes princípios éticos, dizendo que requerem solidariedade para com as vítimas 
das alterações climáticas, respeito pela ciência e conhecimentos indígenas e locais, e que devem ser 
baseados na experiência da população local.   
 
Sra. Zulmira RODRIGUES (Chefe, Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, UNESCO) falou 
sobre a experiência dos PEID e os desafios que enfrentam no acesso a empréstimos em condições 
favoráveis devido à sua vulnerabilidade a desastres relacionados com o clima. Sublinhou que a UNESCO 
se concentra em três aspetos principais: conversas sobre o clima; apoio ao desenvolvimento de 
políticas públicas; desenvolvimento de capacidades e inclusão da diversidade dos PEID e das suas 
populações para ter em conta a interdependência da natureza e da cultura. Desta forma, a UNESCO 
contribui para a melhoria das infraestruturas, educação para o desenvolvimento sustentável e a sua 
integração nos currículos, mas também para o desenvolvimento de capacidades, considerando a 
resiliência e a vulnerabilidade como duas faces da mesma moeda.  
 

O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos 

jovens líderes e aos diferentes oradores antes de encerrar a sessão.  

Sessão 2, Painel 1: Novas experiências em desenvolvimento sustentável: turismo costeiro e 

património subaquático, gestão de resíduos  

Sr. Imam BISHER (Director a.i, Escritório Regional da UNESCO para a Ciência nos Estados Árabes), 

moderador da sessão, introduziu o tema deste painel, mencionando o imenso património subaquático 

que a África possui e recordando que a Convenção da UNESCO de 2001 visa proteger este património. 

Convidou então os vários oradores a tomar a palavra e a partilhar as suas boas práticas.  

Sr. Souayibou VARISSOU (Director Executivo, Fundo do Património Mundial Africano (AWHF)) iniciou 
a sua apresentação sublinhando que o património africano pode ser utilizado para construir a paz. Ele 
levantou a possibilidade de utilizar recursos transfronteiriços para gerar rendimentos sustentáveis, 
nomeadamente através de turismo sustentável e subprodutos. Concluiu mencionando a iniciativa da 
União Africana para a consolidação económica e monetária, que permite o reforço da integração 
regional. 
 
Sr. Chris STEENKAMP (membro da Federação Subaquática Namibiana e membro fundador da Dantica 
Diving and Adventures) disse que a missão da sua Federação é preservar o património cultural 
subaquático através da promoção dos desportos aquáticos. Explicou que foram levados a cabo 
projetos de restauração de arte e que a Federação lançou várias expedições nas águas para o fazer. 
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Mencionou, entre outros, a Lei do Património Nacional da Namíbia de 2004 para estabelecer um 
Conselho do Património Nacional sobre naufrágios e relíquias ao longo da costa. Prosseguiu 
mencionando a Dantica Diving and Adventures, cujos objetivos são principalmente grutas e lagos. 
 
Dr. Emad KHALIL (Presidente da Universidade de Alexandria e da Cátedra UNESCO em Património 
Cultural Subaquático (UCH) no Centro de Arqueologia Marítima e Património Cultural Subaquático 
(CMAUCH), Faculdade de Artes, Universidade de Alexandria) apresentou a sua Organização e o seu 
grupo-alvo de estudantes e investigadores que são trazidos para os seus programas de educação e 
formação. Em seguida, elaborou o seu programa de divulgação em arqueologia marítima, que visa a 
juventude e incorpora eventos e atividades nas escolas para promover o património cultural 
subaquático e a sua preservação. 
 
Dr. Wele MOUSSA (Escritório da UNESCO em Dakar) compartilhou a sua experiência do Programa de 
Cooperação Sub-regional na África Ocidental para a proteção da UCH no Oceano Atlântico liderado 
pela UNESCO e relacionado com o desenvolvimento da proteção subaquática e do património natural 
subaquático. Indicou que estão em curso ações e que os sítios do património cultural estão a beneficiar 
deste programa com o mergulho subaquático. Salientou também o papel dos museus e a importância 
da sensibilização para a proteção do património cultural subaquático.  

Dr. Caesar BITA (Arqueólogo Subaquático, Museus Nacionais do Quénia) falou sobre o projeto MUCH 

que visa estabelecer uma base para o desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos naturais e 

culturais e aumentar o valor do património cultural subaquático para as comunidades. 

O painel terminou com uma sessão de perguntas e respostas, onde o moderador deu a palavra aos 

jovens líderes e aos diferentes oradores. Em seguida, resumiu os destaques das diferentes intervenções 

antes de encerrar esta última sessão temática. 
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SESSÃO DO COMITÉ CIENTÍFICO3 
(Segunda-feira 29 de Novembro das 16h30 às 18h) 

 

A sessão do Comité Científico foi organizada exclusivamente em formato virtual e foi moderada por:  

Sra. Ana Elisa SANTANA AFONSO, Ex-Diretora do Gabinete de Ligação da UNESCO em Adis Abeba para 
a CUA e ECA, e Ex-Representante da UNESCO na Etiópia, e o Prof. José Octavio SERRA VAN DUNEM, 
Professor na UAN e Director do Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Sociais (CEJES) da 
Universidade Agostinho Neto (Angola). 

O tema da sessão foi “Identidades, Culturas e Ciências Africanas para uma Cultura de Paz”, o título da 
publicação que o Comité concordou em preparar como seguimento da Bienal. A publicação explora a 
ligação entre cultura e educação; pretende 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.  
 

Painelistas: 

• Dr. Yonas ADAYE ADETO, Director, Instituto de Estudos para a Paz e Segurança (IPSS), 
Universidade de Adis Abeba, Etiópia 

• Sr. Paulo INGLES, Vice-reitor, Universidade Jean Piaget (Angola) 
 

Três membros do painel não puderam assistir à sessão por razões pessoais de última hora: 

• Prof. Jean Noel LOUCOU, Secretário-Geral, Fundação Félix Houphouët-Boigny para a Busca da 
Paz (Costa do Marfim)  

• Prof. Charles BINAM BIKOI, Centro Internacional de Investigação e Documentação sobre 
Tradições e Línguas Africanas (CERDOTOLA) 

• Sra. Coumba FALL VENN, Administradora do Centro Pan-Africano para o Género, Paz e 
Desenvolvimento da Femmes Africa Solidarité (Senegal), também não pôde estar presente. 
 

Principais apresentações e discussões 

Sra. Ana Elisa SANTANA AFONSO, agradeceu o convite àequipa de coordenação da Bienal, bem como 
a todos os participantes, em especial aos membros do Comité Científico, pela sua disponibilidade. 
Aproveitou também a oportunidade para expressar os seus agradecimentos ao Governo de Angola 
pela forma como contribui para a promoção da Cultura de Paz, bem como por todos os esforços que 
tem feito para o sucesso da 2ª edição da Bienal de Luanda, apesar da pandemia de COVID-19.  

Prof. José Octavio SERRA VAN DUNEM, agradeceu à Comissão da União Africana o apoio que deu à 
preparação da Bienal e felicitou também os membros do Comité Científico. Ele mencionou que uma 
nota conceitual foi distribuída para alimentar as discussões e apoiar a publicação que o Comité 
Científico publicará como parte do acompanhamento da Bienal. 

 
3 Criado no âmbito da 2ªème edição da Bienal de Luanda, o Comité Científico para a Cultura de Paz reúne peritos, cientistas, 
académicos, escritores, profissionais, funcionários públicos internacionais e muitos outros, das 5 regiões de África e da 
Diáspora. 
O Comité é composto por 21 representantes e 3 membros observadores (UNESCO, Comissão da União Africana e o Governo 
angolano). Desempenha um papel consultivo, oferece aconselhamento sobre o programa da Bienal e desenvolve reflexões 
académicas, contribuindo para a identificação de boas práticas, e para a criação de uma Aliança de Parceiros para a promoção 
da Cultura de Paz em África. 
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Yonas ADAYE ADETO agradeceu aos membros do Comité Científico, ao Governo angolano, à UNESCO 
e à CUA por reunir as mentes mais brilhantes do continente para debater a cultura de paz. Salientou 
que a cultura da paz é um elemento-chave na transformação do futuro de África e da sua imagem 
no mundo. A intervenção do Prof. Yonas focou no tema “Silenciar as armas”. Concentrou-se nos 
aspetos estruturais do conceito “Silenciar as Armas” e estruturou a sua apresentação em torno de três 
elementos-chave: o combate à violência e as desigualdades estruturais, a descolonização da 
governação do sector da segurança em África e a necessidade de criar solidariedade entre a África e 
o resto do Sul. Em primeiro lugar, o Prof. Yonas salientou que a razão para o som das armas é a 
pobreza e a desigualdade. Se faltarem as necessidades básicas, os conflitos continuarão. Portanto, 
“silenciar as armas” significa reduzir a pobreza, combatendo a violência estrutural e a desigualdade 
estrutural. Tomou o exemplo dos SAPs (Programas de Ajustamento Estrutural) que foram impostos à 
África e não funcionaram porque não refletiam os nossos valores e cultura. Com base na experiência 
da Etiópia, o Prof. Yonas explicou que a África deve começar a financiar as suas próprias missões de da 
paz. “Enquanto não descolonizarmos as nossas mentes, os nossos programas de educação, as nossas 
culturas, a nossa governação, as nossas sociedades, tudo isto é conversa. A forma como analisamos 
a segurança, a paz, a governação e os estudos culturais deve ter em conta as nossas especificidades, 
o nosso contexto, os nossos conhecimentos endógenos. Finalmente, o Dr. Yonas insistiu na 
solidariedade africana baseada na filosofia africana UBUNTU, “Eu sou porque tu és”. Referindo-se 
ao atual conflito na Etiópia, explicou que a FLPT não representa a Etiópia e que é instrumentalizada 
pelo Ocidente para os seus próprios interesses. 

O Prof. Paulo INGLES abordou o tema das "identidades". Ele explicou que a identidade é utilizada por 
diferentes atores como um mecanismo de divisão. Para o Prof. Paulo, devemos transformar a questão 
da identidade num espaço que possamos construir para vivermos juntos. A identidade pode ser um 
canal de comunicação com outros. Estes canais são precisamente o que falta no mundo de hoje. 
Conflitos entre pessoas de diferentes origens, mesmo em África, surgem quando as diferenças são 
ativadas para criar divisão. O Professor INGLES deu o exemplo de um dos seus colegas moçambicanos 
que trabalha na Alemanha e que não pôde participar numa conferência na Tunísia por não ter recebido 
visto, ao passo que os seus colegas alemães não precisavam de visto. Para concluir, o Professor Paulo 
mencionou que existe uma dicotomia entre a identidade de que estamos a falar e a identidade como 
fonte de separação. Precisamos de um discurso sobre identidade unificador. 

O Prof. David ADAMS apresentou a rede de informação sobre a cultura de paz que coordena. 
Sublinhou que, segundo os vários artigos que a rede recebe, duas regiões do mundo estão plenamente 
empenhadas na promoção da cultura de paz: África e América Latina. O Prof. David deu uma definição 
geral do que é uma cultura de paz e aprovou a apresentação do Prof. Yonas.  
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CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 

 
A cerimónia de encerramento teve lugar na terça-feira 30 de Novembro de 2021, na Fortaleza de São 
Miguel. 
A cerimónia contou com a presença de representantes4 de alto nível do governo angolano, da União 
Africana e das CERs, bem como de representantes das agências da ONU, ministros de vários países e 
parceiros.  
 
S. Exa. Sra. Bineta DIOP (Enviada Especial da Presidente da Comissão da União Africana sobre 
Mulheres, Paz e Segurança) iniciou a sua intervenção sublinhando a importância e relevância da 
realização da Bienal de Luanda, face a uma África que “continua confrontada com numerosos conflitos 
que minam a paz, a coesão social dos povos africanos e o desenvolvimento sustentável”. Insistiu na 
necessidade de envolver os jovens e de promover a cultura de paz através da educação. Em seguida, 
reiterou o apoio do seu Gabinete à implementação dos compromissos dos Estados membros nas áreas 
de direitos da mulher, paz e segurança. Acrescentou que “a nossa história e valores africanos comuns 
devem ser o fundamento da nossa humanidade”. Concluiu a suas observações indicando que a boa 
governação está ancorada nas raízes e valores africanos desde a Carta Manden. Estes mesmos 
valores estão alinhados com os objetivos da Bienal de colocar os jovens, as mulheres e todas as 
comunidades no centro da política e da governação para alcançar sociedades equitativas. 
 
S.Exa. Santiago IRAZABAL MOURÃO (Presidente da Conferência Geral, UNESCO) começou por saudar 
a colaboração entre a União Africana, o Governo da República de Angola e a UNESCO. Sublinhou que 
a Bienal de Luanda é uma oportunidade de revisitar o conceito da cultura de paz para responder aos 
desafios atuais, e que também permite à UNESCO reafirmar o seu compromisso com o continente 
africano. Acrescentou que “a consolidação da paz e da segurança internacional assenta na cultura”, 
acrescentando que estes elementos são essenciais para "fomentar a apropriação local e promover o 
desenvolvimento sustentável”. 
 
S.Exa. Sra. Carolina CERQUEIRA (Ministra de Estado para os Assuntos Sociais, Angola), que presidiu à 
cerimónia de encerramento, iniciou a sua intervenção recordando que Angola, dada a sua história, 
está muito familiarizada com as consequências dos conflitos. Em seguida, sublinhou a necessidade 

 
4  S. Exa. Sra. Carolina CERQUEIRA (Ministra de Estado dos Assuntos Sociais de Angola); S. Exa. Bineta DIOP (Enviada Especial 

da Mulher, Paz e Segurança da Presidente da Comissão da União Africana); S.Exa. Gilberto Da Piedade VERISSIMO 

(Presidente da Comissão, Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC)); S. Exa. Santiago IRAZABAL 

MOURÃO (Presidente da Conferência Geral, UNESCO); Sra. Awa DABO (Chefe Adjunta do Gabinete de Apoio à Construção 

da Paz das Nações Unidas/PNUDPA, Diretora dos Assuntos Políticos); Sr. François FALL (Representante Especial do Secretário-

Geral e Chefe do Gabinete Regional das Nações Unidas para a África Central, UNOCA); S.E. Georges Rebelo PINTO CHIRO 

(Presidente da Conferência Geral, UNESCO); S.Exa. 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 (BAD)); Sr. Zacarias DA COSTA (Secretário Executivo 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP); Sra. Marina SERENI (Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação Internacional, Itália); S.Exa. Nikola SELAKOVIC (Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sérvia); S.Exa. Mikhail 

SHVYDKOYS (Representante Especial do Presidente da Federação Russa para a Cooperação Cultural Internacional); Sra. Janice 

KHUMALO (Funcionária para o Envolvimento da Juventude, Divisão da Juventude da Comissão da União Africana, CUA). 
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de viver em paz para assegurar o desenvolvimento e o progresso. Saudando a continuação da Bienal 
apesar da pandemia, destacou a esperança de que a Aliança de Parceiros se torne um movimento 
permanente para a prevenção de conflitos.  
 
S.Exa. Sr. Gilberto Da Piedade VERISSIMO (Presidente da Comissão, Comunidade Económica dos 

Estados da África Central (CEEAC)) tomou então a palavra em nome da CEEAC e das outras oito 

Comunidades Económicas Regionais (CER) para ler a declaração conjunta sobre a cultura de paz 

adotada a 13 de Agosto de 2021 na reunião dos chefes regionais. Ele também sublinhou que, até o 

momento, a CEEAC é a única CER a ter aderido ao Comité Diretor da Bienal. Iniciou a sua intervenção 

indicando o impacto da pandemia na vida das populações, nomeadamente ao reintroduzir a 

desconfiança no quotidiano de populações já vulneráveis. Ele então passou a ler o comunicado. 

 
S.E. o Sr. Georges Rebelo PINTO CHIKOTI (Secretário-Geral da Organização dos Estados de África, 
Caraíbas e Pacífico (OEACP)) agradeceu brevemente aos co-organizadores antes de evocar o desejo 
comum de dar uma nova vida ao multilateralismo através do diálogo e do fortalecimento da 
cooperação entre os membros. Além disso, lembrou que a colaboração é a chave para enfrentar os 
desafios que enfrentamos, e propôs que a base cultural proposta pela OEACP integrasse as iniciativas 
desta Aliança de parceiros. Congratulou-se com a iniciativa da criação desta Aliança, que, segundo ele, 
permitirá o estreitamento de laços e a emergência de sinergias para a cultura de paz. 

Sr. Khaled SHERIFF (Vice-Presidente para o Desenvolvimento Regional, Integração e Prestação de 
Serviços, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)) saudou a realização da Bienal, indicando que o 
BAD partilha as mesmas aspirações e contribui para a paz e prosperidade no continente. Ele lembrou 
como é essencial enfrentar as fragilidades do continente africano, incluindo o acesso à água potável 
para todos. Insistiu na necessidade de criar empregos para jovens e mulheres, e alavancar negócios 
online para promover as culturas africanas e apoiar a industrialização.  

O Sr. Zacarias DA COSTA (Secretário Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP) 
felicitou as entidades co-organizadoras pela organização deste evento que “reafirma os valores da 
cultura de paz”. Recordou que a CPLP trabalha sobre questões sociais e diversidade cultural, e 
também incentiva o intercâmbio e a compreensão mútua entre as populações. Terminou então a sua 
intervenção recordando que a adesão da CPLP à Aliança ajudará a promover indústrias criativas e 
culturais e fomentar a solidariedade e a coesão social. 

Sr. François FALL (Representante Especial do Secretário-Geral e Chefe do Escritório Regional das 
Nações Unidas para a África Central (UNOCA)) referiu-se às ações implementadas pela UNOCA na 
área das mulheres, paz e segurança, salientando a importância do seu acesso à plena autonomia . 
Declarou então que aderir à Aliança de Parceiros é uma oportunidade de ouro para promover a 
cultura de paz no continente e traduzir os vários compromissos em ações concretas.  

Sra. Awa DABO (Chefe Adjunta do Gabinete de Apoio à Construção da Paz da ONU/PNUDPA, Diretora 
dos Assuntos Políticos) reafirmou que “ a compreensão cultural, a igualdade de género e o diálogo 
são essenciais para prevenir a violência, resolver conflitos e promover uma cultura de paz”. 
Acrescentou que é imperativo criar oportunidades para os jovens, bem como a criar um ambiente 
propício à proteção dos direitos humanos.  

Sra. Marina SERENI (Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Itália) 
recordou o estado de paz e segurança no continente e o impacto da pandemia na instabilidade que 
aumentou as divisões e fraturas entre as populações. Em seguida, afirmou o compromisso da Itália 
em fortalecer o diálogo entre a Europa e a África e em contribuir para a realização dos objetivos de 



41 
 

paz e estabilidade global. Sublinhou, aliás a vontade de que esta cooperação conduza ao 
desenvolvimento sustentável, paz e prosperidade para os povos.  

Sr. Jean Van WETTER (Diretor-Geral da Agência Belga de Desenvolvimento, ENABEL) começou por 
indicar que a paz e a segurança estão no centro da estratégia da ENABEL. Lembrou ainda que a 
ENABEL está em contacto com a diáspora africana e realiza vários projetos que os envolvem e os 
incentivam a investir em África.  

S.Exa. Mikhail SHVYDKOYS (Representante Especial do Presidente da Federação Russa para a 
Cooperação Cultural Internacional) saudou a realização da Bienal, especialmente em plena pandemia, 
e indicou que a cooperação com Angola é muito importante para ele e para a Rússia. Ele concluiu o 
seu discurso dizendo: “A cultura é a força que se opõe ao mal que existe”. 

S.Exa. Nikola SELAKOVIC (Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sérvia) reiterou o apoio da Sérvia às 
atividades da UNESCO, e recordou a importância que atribui à contribuição das artes, cultura e 
património para uma paz duradoura e o papel dos jovens na prevenção de conflitos. Depois destacou 
os vários desafios que enfrentamos, falando especificamente sobre a politização do património 
cultural e o revisionismo histórico através da politização da educação . Terminou o seu discurso 
sublinhando que "os jovens são pontes que aproximam as pessoas" e que é por isso que a Sérvia 
pretende continuar a oferecer bolsas de estudo.  

Sra. Janice KHUMALO (Oficial de Engajamento dos Jovens, Divisão da Juventude da Comissão da União 
Africana, CUA) leu o comunicado da Bienal.  

Sr. Vincenzo FAZZINO (Coordenador Internacional da Bienal de Luanda) concluiu a cerimónia com a 
leitura da mensagem da Diretora Geral da UNESCO, Sra. Audrey Azoulay, na qual felicita as equipas de 
coordenação da Bienal, e agradeceu à União Africana, e à República de Angola pela frutuosa 
colaboração. O resto do discurso sublinhou que na sequência da 41ª sessão da Conferência Geral, a 
UNESCO voltou a colocar a África como uma das suas prioridades globais para o período 2022-2029 
e adotou uma decisão que compromete os seus Estados-membros a apoiar a realização de futuras 
edições da Bienal. Considerando finalmente que "a cultura da paz e da não-violência é uma longa 
corrida de revezamento; é em equipa, geração após geração, que vamos vencer".  

Os discursos foram seguidos de um concerto de encerramento  
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SESSÕES DE PARCERIA  
 

As sessões dos parceiros foram organizadas exclusivamente online e por convite (sessões privadas).  

As sessões foram estruturadas de acordo com os temas da Bienal5 e das 4 iniciativas emblemáticas (ver 
anexo 6) e os membros da Aliança de Parceiros reuniram-se de acordo com o tema e a iniciativa 
emblemática em que estavam interessados. 

Cada sessão foi presidida por um membro das Comunidades Económicas Regionais, e cada iniciativa 
emblemática foi apresentada numa curta-metragem destacando a importância do tema nos valores 
africanos para a cultura da paz. A iniciativa emblemática foi ilustrada por um apresentador.  

TEMA 1: A contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável 
(Quarta-feira, 1 de Dezembro, 10:00-12:30) 
Consulte por favor o Anexo  
 
Este tema está enraizado nos valores africanos. A música, as artes, a moda, as indústrias criativas e o 
património cultural representam um dos principais sectores de atividade em África. No entanto, a 
pandemia afetou grandemente o rendimento dos artistas africanos e o sector dos eventos, mas 
também realçou a contribuição positiva dos artistas. 

Sra. Yvette NGANDU, Presidente da sessão, agradeceu aos organizadores pela integração da CEEAC 
no processo da Bienal. Ela abriu esta sessão recordando o contexto que estamos a atravessar, de crises 
sucessivas, que por vezes mergulharam indivíduos e comunidades num mal-estar psicológico face a 
um futuro que se está a tornar mais complexo. Ela acrescentou que o tema desta sessão nos lembra 
que o desenvolvimento cultural pode tornar-se uma ferramenta ao serviço da comunidade, uma 
poderosa alavanca para forjar laços e conduzir à paz para além da sua função recreativa. 

Sra. Guiomar ALONSO CANO apresentadora da sessão, introduziu a iniciativa emblemática deste 
tema, que foca na interação das artes com o conflito e na sua contribuição para a criação de sociedades 
mais pacíficas. Sublinhou o impacto da pandemia de Covid-19 no sector artístico e cultural, e a 
importância da promoção de artistas, profissionais e instituições em África, a igualdade de género e o 
reforço dos programas educativos. A Sra. Adele NIBONA, continuou falando sobre a promoção da 
cultura africana para defender uma nova história para o continente: fortalecer a integração das 
culturas africanas nos currículos escolares e promover o ensino da história africana; apoiar criadores; 
salvaguardar e melhorar os manuscritos antigos e apoiar as novas gerações de museus em África. 
Recordou também os desafios relacionados com a perda do património africano, incluindo as obras de 
arte que deixaram o território. 

Os parceiros tomaram então a palavra para apresentar as suas organizações e os projetos/programas 
que poderiam ser integrados na iniciativa emblemática: 

A China World Peace Foundation salientou o seu empenho em fortalecer a cooperação com África na 

área das artes e da cultura, e introduziu a sua organização, que trata da cooperação internacional, a 

neutralidade e o bem-estar público. A China World Peace Foundation contribui para a realização dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável através de várias plataformas, incluindo o programa 

 
1. A contribuição das artes, cultura e património para uma paz sustentável  
2. Envolver os jovens como agentes de transformação social para a prevenção de conflitos e o desenvolvimento 

sustentável  
3. A África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades  
4. Explorar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz.  
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Estradas da Seda com a UNESCO. A sua fundação estabeleceu também um modelo de bem-estar 

público, responsabilidade social dos diplomatas e do povo. 

A Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico (OEACP) apresentou a sua organização e 

destacou o programa cultural ACP-UE financiado pela UE para o período de 2019-2026. Este programa 

visa incentivar o empreendedorismo e a inovação cultural, a criação de novos empregos e o aumento 

do rendimento de artistas e criadores. Este programa tem uma abordagem inovadora ao adotar uma 

operação descentralizada baseada na parceria e no princípio do financiamento em cascata. A 

plataforma Culture Exchange, outro projeto desenvolvido pelo OEACP, permite o intercâmbio de 

conhecimentos e competências como ferramenta para conectar comunidades profissionais. 

Camões, uma agência de desenvolvimento, apresentou uma iniciativa emblemática financiada pela 

União Europeia, destacando os bons resultados obtidos em termos de desenvolvimento humano 

através de atividades de formação e mentoria. O projeto é baseado em parcerias com diferentes 

atores, abrangendo 180 organizações dos sectores público e privado. 

O Centro Internacional do Cairo para a Resolução de Conflitos, Manutenção e Construção da Paz 

(CCCPA) deseja reforçar a cooperação entre o Fórum de Assuão e a Bienal de Luanda. Uma ideia que 

tem sido levantada é dar um seguimento da Bienal de Luanda no próximo Fórum de Assuão, fazendo 

o balanço dos projetos apresentados. Outro projeto "a iniciativa africana para as artes" está em curso 

com o objetivo de apresentar as iniciativas em curso de artistas africanos envolvidos em questões 

relacionadas com a paz e as consequências negativas do conflito. 

O Centro Regional de Promoção do Livro na América Latina e Caraíbas (CERLALC) mencionou um 

programa destinado a países do continente americano, e a contribuição para a cultura ibero-

americana. Este programa visa promover uma nova narrativa da história africana na América Latina e 

promover a cultura afro. Vários projetos estão já em andamento para apoiar esta ideia, com a 

participação de professores, historiadores e sociólogos para mostrar uma outra visão do património 

africano. 

As escolas americanas em Angola (American Schools of Angola) apresentaram o projeto ResiliArt, que 

visa dar autonomia social e económica aos jovens artistas em diversas áreas. Este projeto começou 

com o Dia do Jazz, reunindo artistas que não são bem conhecidos em Angola e no mundo. Foram 

criadas residências de cerca de 3 semanas para os artistas, permitindo-lhes criar obras artísticas, trocar 

experiências e adquirir novas competências para facilitar as suas perspetivas económicas. 

A UNCTAD salientou a ligação entre as indústrias criativas e os sectores da economia e declarou que 

estes deveriam ser incentivados a apoiar outros sectores. As oportunidades económicas que surgem 

da criação de uma imagem de marca de Angola e das diferentes cidades e regiões são inúmeras para 

promover produtos e serviços e contribuir para uma paz duradoura. Um mapeamento das atividades 

criativas em Angola foi criado pela UNCTAD e visa facilitar o desenvolvimento de uma estratégia 

nacional para as indústrias culturais e criativas. 

TEMA 2: Envolvimento dos jovens 

A África é o continente mais jovem do mundo, com 900 milhões de pessoas com menos de 30 anos de 

idade até 2020. Os jovens são o maior trunfo de África. A demografia de África exige a criação massiva 

de empregos de qualidade em sectores-chave, bem como o empreendedorismo. O acesso ao emprego 

para os jovens é essencial para assegurar a estabilidade e a paz no continente. As políticas devem 

também envolver os jovens na política para limitar os movimentos sociais e a doutrinação. Os jovens 

e as mulheres são poderosos agentes de mudança. Em alguns países, foram criadas estruturas de 
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expressão democrática para criar uma consciência cidadã. Os jovens são o maior trunfo do continente 

na superação das crises do continente africano. 

Sra. Aisha USMAN, presidente da sessão, insistiu no facto de que a população africana é jovem e 

proactiva e que estes dois elementos devem ser aproveitados. Mencionou também a atual crise no 

sector da educação e a relevância de envolver a juventude como agentes de transformação.  

Sra. Yvonne MATUTURU, Moderadora da sessão salientou que os projetos e programas apresentados 

pelos participantes serão incluídos no roteiro da Bienal de 2021-2023 que servirá para reunir esforços 

para o avanço da paz no continente africano. Além disso, destacou o papel que a diáspora pode 

desempenhar na consecução deste objetivo, bem como o dos doadores presentes na Bienal.  

Dr. Juste Joris TINDY-POATY, apresentador da sessão resumiu a iniciativa emblemática do tema 

recordando também que, ao contrário do resto do mundo, África é um continente que está a 

rejuvenescer. A contribuição positiva da juventude deve ser valorizada para fortalecer o 

empoderamento dos jovens e a participação cívica em prol da paz e do desenvolvimento sustentável. 

Os resultados esperados incluem o envolvimento dos jovens na democracia, paz e segurança, bem 

como a construção de ecossistemas políticos e legais conducentes ao empoderamento da juventude 

e à participação económica. 

Os participantes revezaram-se então para apresentar os seus projetos e programas relacionados com 

o tema da sessão. 

A IOF tem um compromisso de longa data com o envolvimento dos jovens. Os jovens são uma mais-

valia e um desafio devido à sua importância numérica e vulnerabilidade em situações de conflito, mas 

também devido à sua permeabilidade ao discurso violento. A iniciativa "Artes Vivas e Prevenção do 

Extremismo e da Radicalização Violenta", que é um webdocumentário destinado ao sector da 

juventude, será lançada pela IOF. Este webdocumentário mostra como os artistas se envolvem na 

prevenção e na sensibilização dos seus públicos.  

O ACNUR enfatizou a importância da inclusão, envolvimento dos jovens e prevenção do recrutamento 

para o trabalho que realiza. Ele citou o exemplo do Fórum Mundial de Refugiados, que usa uma 

abordagem de toda a sociedade para trabalhar com refugiados. Além disso, sobre a necessidade de 

incluir refugiados e jovens deslocados à força em projetos juvenis. Outras iniciativas lideradas pelo 

ACNUR foram mencionadas, incluindo uma relacionada ao ensino superior, e outra chamada 15by30, 

que visa aumentar o número de refugiados qualificados. 

A TV Globo criou um programa chamado Criança Esperança, um programa de esperança para crianças 

e adolescentes que visa conscientizar sobre os direitos da criança. O papel da UNESCO como parceira 

neste projeto garante seu monitoramento e avaliação e a possibilidade de replicação deste projeto em 

outros países, particularmente no continente africano. 

#KindnessMatters é uma campanha global do Instituto Mahatma Gandhi de Educação para a Paz e o 

Desenvolvimento Sustentável que promove a bondade e a empatia para alcançar o desenvolvimento 

sustentável. O Instituto também dirige programas de aprendizagem social-emocional.  

A Mobicina é uma estrutura liderada pelos jovens que funciona em torno do conceito de um cinema 

educativo itinerante e realiza actividades centradas na sensibilização para a saúde reprodutiva. A 

mobicina envolve os jovens, mesmo em áreas remotas, para aumentar a consciência sobre o 

desenvolvimento sustentável.  
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A Associação de Jovens Líderes Unidos para o Desenvolvimento Sustentável visa promover o 

desenvolvimento da juventude através da educação financeira e da formação em empreendedorismo, 

de forma a passar da candidatura ao emprego por conta própria e à oferta de emprego, mas também 

lutar contra as alterações climáticas, sensibilizando os jovens da proteção do ambiente em todos os 

seus aspetos. Inspirada no legado de Kofi Annan de que "sem progresso não há paz e sem paz não há 

progresso", a associação está empenhada em usar a educação e o empoderamento dos jovens como 

vetores para promover uma cultura de paz e não violência e assegurar o desenvolvimento sustentável 

em África. 

O UNODC gere um projeto de Parceria para a Paz, que forma e emprega mais de 800 jovens para 

prevenir conflitos. Esta experiência poderia ser replicada nos países vizinhos de Angola, bem como no 

resto do país, para combater o crime.  A UNOCA está a promover a implementação da Agenda 

Juventude, Paz e Segurança para promover a participação da juventude e ajudar os Estados Membros 

a promover a paz e a prevenir conflitos. Em consulta com os estados-membros, a UNOCA constrói 

parcerias com a sociedade civil, jovens e mulheres, e apoia redes da sociedade civil a nível sub-regional 

na África Central.  

O PAM apoia o governo angolano para ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

1 e 17. Sublinhando que o PAM gere programas alimentares e de nutrição, inclusive nas escolas, e 

apoia jovens e meninas.  

Em conclusão: 

Sra. Yvonne MATUTURU, moderadora da sessão, concluiu a sessão agradecendo aos participantes 

pelo seu investimento na juventude, paz e segurança no continente africano. Recordou também a 

importância da inclusão de populações e jovens marginalizados, assim como o seu papel na promoção 

da diplomacia preventiva. A Sra. Yvonne MATUTURU acrescentou que alguns parceiros sublinharam a 

importância da participação cívica e política dos jovens para assegurar a sua inclusão na sociedade, 

mas também a importância de criar mecanismos de consulta com os jovens para os capacitar a evitar 

conflitos. 

TEMA 3: A África e as suas diásporas face aos conflitos, crises e desigualdades 

Em 2021, dezasseis países africanos continuam a viver conflitos armados, mais de 32 milhões de 

pessoas foram forçadas a deslocar-se. As alterações climáticas e a pandemia de Covid-19 afetaram as 

vidas de mulheres e homens, e 30 milhões de africanos caíram na pobreza em 2020. No entanto, a 

África tem muitos pontos fortes para combater a desigualdade. Sendo a pedra angular da sociedade 

africana, as mulheres são os melhores atores para prevenir e resolver conflitos, e é mais provável que 

se alcance uma paz sustentável. A África também pode contar com as suas diásporas, com mais de 250 

milhões de pessoas de origem africana possuindo muitas competências especializadas em vários 

campos. 

Sr. Jorge CARDOSO, Director do Órgão Político, de Defesa e Segurança da Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC), Presidente da sessão, disse que o tema da sessão era de 

grande importância para o continente africano e as suas sub-regiões. Sublinhou o papel da diáspora, 

mas também o papel da estabilidade política, da paz e da segurança como orientação para o reforço 

da cooperação regional. 

Sra. Lidia ARTHUR BRITO, Diretora do Escritório Regional da UNESCO na África do Sul, moderou a 

sessão e explicou que o objetivo desta sessão era trocar boas práticas e a melhor forma de apoiar esta 
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iniciativa emblemática. A Sra. Angela Naa AFOLEY ODAI, Oficial de Programa da Diáspora Europa, 

União Africana, co-moderadora, recordou que o objetivo do CIDO é assegurar que os cidadãos 

participem na acção a nível continental, tendo em conta as atividades e projetos da diáspora. 

Sr. Edmond MOUKALA, Director do Escritório da UNESCO no Mali, apresentou a iniciativa emblemática 

deste tema lembrando o desafio que representa a segurança, mas também o aumento das 

desigualdades e dos desastres na região. Recordou também a necessidade de mobilizar iniciativas 

suscetíveis de combater as desigualdades e a violência, bem como o papel das mulheres na construção 

de uma paz sustentável. 

Os participantes revezaram-se então para apresentar os seus projetos e programas relacionados com 

o tema da sessão. 

A ONU Mulheres está a trabalhar numa estratégia de paz e género, observando que as questões de 

paz são diferentes nas Caraíbas. Um projeto para pessoas de ascendência africana, está em andamento 

para que a sua história (incluindo a ciência e as artes) lhes possa ser transmitida. A ideia seria também 

mobilizar as competências dos jovens e das mulheres para os integrar em programas de formação 

profissional. 

O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, está a conduzir um trabalho de resiliência institucional na 

região e nos Estados em transição. Uma estratégia desenvolvida em consulta com a UNESCO e outros 

parceiros está a ser implementada para abordar a questão da fragilidade. O BAD promove o papel das 

parcerias na construção da resiliência e capacidade das instituições e estados. 

CERLALC trabalha em vários programas transversais educativos e temáticos que destacam a 

contribuição histórica da África para a América Latina. O objetivo deste projeto é o de aumentar a 

diversidade cultural e contribuir para a paz. Salienta também o facto de que este projeto poderia ser 

replicado em toda a América Latina. 

Culture Peace News Network (CPNN) é uma rede de notícias que reúne toda a informação sobre a 

cultura de paz em várias línguas. Com a Assembleia Geral da ONU a apelar para a expansão desta rede, 

a CPNN está pronta a colaborar com parceiros dispostos a criar uma rede para África com artigos 

originais que poderiam ser impressos em línguas africanas. 

A AFFORD mencionou um projeto de recuperação do artesanato africano subtraído durante o período 

colonial, especialmente com a contribuição da diáspora neste sentido. Mencionou também o papel da 

diáspora na construção da paz nas fases pré e pós-conflito. Está planeada uma iniciativa final para 

estabelecer uma bolsa de estudo da diáspora, mas ainda não foi lançada. Dirá respeito ao seu papel 

na prevenção de conflitos. 

PAYCOPP falou da sua rede cuja missão é promover a cultura de paz e a integração dos jovens com 

uma abordagem de paz e género. PAYCOPP está a trabalhar num projeto de sensibilização dos jovens 

para a formação de jovens em questões relacionadas com a cultura de paz, bem como num projeto 

emblemático para 2021 intitulado "Paz nas palavras e nas línguas maternas dos nossos países". 

 

Para concluir: 

Sra. Angela Naa AFOLEY ODAI, co-moderadora, concluiu a sessão mencionando o projeto Enciclopédia 

Africana, que se está atualmente no seu 4º volume e se centra na investigação científica. Falou também 

de um projeto de diálogo inter-religioso sobre extremismo violento, que utiliza o poder da religião para 

assegurar a coesão social. 
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Sra. Lidia ARTHUR BRITO, co-moderadora, concluiu dizendo que este intercâmbio e estes diferentes 

projetos reforçam a cooperação, com destaque para o papel da mulher, o papel da diáspora e a 

promoção do conhecimento indígena para a manutenção e construção da paz, entre outros. Por 

exemplo, as Seychelles. 

TEMA 4: Explorar o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável e a paz 

A África tem vastos recursos aquáticos e marinhos. O continente tem 38 estados costeiros e muitos 

estados insulares. O destino de milhões de africanos depende dos recursos marinhos. As alterações 

climáticas e as atividades humanas estão a causar a degradação de todo o ecossistema marinho, 

levando à insegurança alimentar e à colonização das costas. É hora de encontrar soluções duradouras 

que garantam meios de subsistência. Muitos já investiram na economia azul, oferecendo modelos 

inspiradores, especialmente os estados insulares para se adaptarem às mudanças climáticas. Os 

oceanos estão intimamente ligados à história de África, à sua identidade e à sua memória, porque 

albergam um precioso património cultural. A UNESCO, em colaboração com os Museus Nacionais do 

Quénia, está a formar arqueólogos de 16 países africanos para aproveitarem o potencial cultural do 

património subaquático. 

Sra. Elizabeth MUTUNGA (Diretora da Governação, Paz e Segurança no Mercado Comum da África 

Oriental e Austral (COMESA)) abriu a sessão sublinhando a importância dos oceanos e da construção 

de uma economia sustentável, particularmente para os Estados Membros do COMESA, muitos dos 

quais são Estados costeiros. Também destacou a necessidade de desenvolver estes mercados e de ter 

em conta crises futuras, incluindo as mudanças climáticas e os seus efeitos, e a vulnerabilidade das 

economias marítimas.  

Sr. Ngandeu Ngatta HUGUE (Especialista de Programas, Escritório Regional da UNESCO para a África 

Oriental, UNESCO) apresentou a iniciativa emblemática sobre a utilização dos oceanos, e como as 

ações da Década dos Oceanos podem ter um impacto no desenvolvimento sustentável e na paz em 

África. Destacou a estrutura tripartida da iniciativa, que se centra na capacitação, exploração de novas 

oportunidades e construção da resiliência dos PEID aos oceanos e clima.  

Os participantes revezaram-se então para apresentar os seus projetos e programas relacionados com 

o tema da sessão. 

A UNOCA salientou o potencial dos oceanos para o desenvolvimento sustentável, paz e estabilidade, 

mencionando a 2ª sessão do Comité Consultivo sobre Questões de Segurança para África; mencionou 

também o impacto do clima na estabilidade, e a necessidade de melhorar as parcerias a este respeito.  

O BAD está a desenvolver um programa para melhorar a governação da economia azul, criando cadeias 

de valor para a pesca, apoiando a implementação da economia azul e reduzindo a pobreza através do 

trabalho sectorial. 

A Comissão do Golfo da Guiné (Iniciativa do Golfo da Guiné) desenvolve programas e participa em 

iniciativas destinadas a reforçar a segurança do espaço marítimo no âmbito da Arquitetura Yaoundé. 

Mencionando especificamente a gestão partilhada do programa de assuntos regionais, que visa 

envolver as partes interessadas na resolução de problemas como crimes cometidos no mar, poluição 

marítima, etc., a Comissão está disponível para estabelecer uma parceria com a União Africana no 

desenvolvimento de uma estratégia de segurança regional. A Comissão está disponível para 

estabelecer uma parceria com a Estratégia da Economia Azul da União Africana. 

A ENI desenvolveu um projeto de energia eólica e oceânica, uma tecnologia que converte a energia 

das ondas mas que ainda não se encontra na fase comercial. A ideia é utilizar esta energia para ajudar 
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as ilhas e promover o desenvolvimento de atividades económicas na área, mas também para replicar 

este modelo noutros estados africanos e comunidades costeiras. 

A Direcção-Geral do Comércio, Ambiente, Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável 

assinou um pacto recente que visa apoiar as economias dos países em desenvolvimento e combater a 

poluição plástica. Ela destacou o impacto dos plásticos em termos de poluição e consequências para a 

vida marinha e os peixes. O objetivo deste projeto é apoiar os países no processo de substituição do 

plástico por outros materiais.  

A UNCTAD está envolvida no financiamento de inovações de mercado que permitem esta transição do 

plástico para outros materiais. 

YALI, uma rede de jovens líderes africanos, tem um centro regional para promover as capacidades de 

liderança dos empreendedores sociais.  

O Instituto Nacional de Investigação Pesqueira acrescentou que a Década das Ciências dos Oceanos 

visa provocar uma mudança de paradigma na geração de conhecimentos qualitativos e quantitativos 

sobre os oceanos. Tudo isto com vista a desenvolver soluções que possam contribuir para o 

desenvolvimento sustentável até 2030. 

A Comissão da Corrente de Benguela desenvolveu um projeto para melhorar a governação oceânica 

em Angola e países vizinhos (Namíbia e África do Sul). Estão em curso demonstrações para melhorar 

o impacto positivo no oceano na região, tais como com os pescadores, onde está a ser oferecido novo 

equipamento, ou na província de Benguela, onde a aquicultura está a ser oferecida.  

A Comissão do Oceano Índico partilhou a sua experiência na região do Oceano Índico e em questões 

relacionadas com o ambiente e a economia azul. Vários programas estão planeados pela Comissão 

para os próximos anos, incluindo um programa sobre segurança marítima e segurança na região. A 

Comissão está também a criar outros programas, tais como o programa de resiliência costeira que se 

centra na erosão dos ecossistemas marinhos ou o programa de desenvolvimento de capacidades. 

O Embaixador José SITA recordou que na Bienal de 2019, foram feitas várias recomendações, 

incluindo o apelo a um programa da UA sobre a vulnerabilidade em África. Sugeriu que se fizesse 

referência a esta iniciativa nas conclusões.   

Em conclusão, e no final das quatro sessões dos parceiros, o Sr. Vincenzo FAZZINO, Coordenador 

Internacional da Bienal de Luanda, expressou a sua imensa gratidão aos parceiros presentes durante 

as sessões e especialmente a sua alegria por ver a Aliança de parceiros tomar forma e o seu 

compromisso ao expressar concretamente a sua vontade de implementar projetos no âmbito do 

roteiro 2021-2023 para a disseminação da cultura de paz no continente africano.  

Após 34 anos de serviço leal às Nações Unidas, o Sr. Vincenzo FAZZINO comunicou a sua aposentadoria 

no final de Novembro e agradeceu a todos os parceiros pelo maior presente da realização da Aliança 

dos Parceiros. 
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COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM MEDIÁTICA  
 
Este relatório descreve a estratégia de comunicação da Bienal de Luanda, destacando as pessoas 

envolvidas na divulgação da informação, os meios de comunicação utilizados e os utilizadores 

alcançados. 

INFORMAÇÕES “PUXAR E EMPURRRAR” (QUEM FEZ O QUÊ) 
 

• Equipa de Comunicação de Luanda da UNESCO  
A equipa de comunicação de Luanda foi a principal produtora de conteúdos dedicados à Bienal de 
Luanda e à cultura de paz. A equipa de comunicação de Luanda produziu constantemente conteúdos 
em versões trilingues (ou mesmo quadrilíngue com espanhol) – destinados à imprensa/media, redes 
sociais e conteúdos multimédia. A equipa produziu um quadro Trello onde todo este conteúdo era 
arquivado diariamente.  
 
Outros atores de comunicação (colegas dos Escritórios de representação da UNESCO, Sede, União 

Africana, Angola, etc.) podiam, portanto, recorrer ao quadro Trello para se reapropriarem ou 

simplesmente partilharem o conteúdo produzido.  

A centralização da produção de conteúdos pela equipa de Luanda garantiu que os conteúdos 

obedecessem às normas da UNESCO e fossem coerentes com a carta gráfica e o espírito geral da 

Bienal. A outra ideia principal era o envio de conteúdos coproduzidos pelas entidades organizadoras 

do evento (por exemplo, a brochura), para que pudesse ser distribuído a outros atores de 

comunicação e assim mostrar ao público da Bienal que a UNESCO, a UA e Angola estavam a trabalhar 

em conjunto neste evento.  

 

• Escritórios de representação da UNESCO  

Os escritórios de representação da UNESCO foram o principal apoio - notadamente os escritórios da 

Diáspora Africana e da América do Sul e Centra- para a equipa de comunicação da UNESCO em 

Luanda. Temos estado em contacto regular com eles para lhes fornecer informações relacionadas com 

a Bienal/Cultura da Paz para que possam transmitir essas informações e conteúdos às suas respetivas 

redes e meios de comunicação.  

Os escritórios de representação da UNESCO também nos ajudaram a identificar influenciadores e 

conteúdos (publicações, vídeos, etc.) que pudemos destacar como parte da nossa campanha de 

comunicação para a Bienal. Por exemplo, o escritório da UNESCO em Kingston, Jamaica, colocou-nos 

em contacto com uma poetisa e académica (Prof. Opal Adisa Palmer), para que pudéssemos organizar 

uma entrevista em vídeo com ela. Esta colaboração entre a equipa de comunicação em Luanda e os 

Escritórios de Campo aconteceu várias vezes e contribuiu certamente para o sucesso da Bienal. Não 

só os colegas ficaram satisfeitos por terem visibilidade através de nós, mas também, ao confiar neles, 

pudemos tirar partido da visibilidade que já têm nas suas respetivas redes estabelecidas. 

• DPI DA UNESCO 
O DPI, da Sede da Unesco, disponibilizou acesso às duas contas da UNESCO Now nas redes sociais, 

através das quais pudemos publicar diretamente no Twitter e no Instagram. 

Após negociações, o DPI providenciou o controlo total do nosso canal YouTube, onde pudemos 

publicar conteúdo diretamente para alimentar o nosso canal. 
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O apoio do DPI é decisivo porque a sede dispõe das redes sociais mais visíveis a nível internacional.  

O objetivo era obter a maior cobertura possível da sede para que as nossas publicações alcançassem 

o maior número de pessoas possível. Além disso, o DPI controla os canais de redes sociais em 

plataformas às quais não tínhamos acesso: LinkedIn e Facebook. Era, portanto, essencial estabelecer 

uma ligação com eles para publicar o nosso conteúdo nestes canais de comunicação social. 

• ONU Angola 
Em Setembro de 2021, fomos postos em contacto com os nossos homólogos de comunicação de 

diferentes agências das Nações Unidas com sede em Luanda. Realizámos uma reunião com eles para 

apresentar a Bienal e a nossa estratégia de comunicação. Desde então, enviámos-lhes uma série de 

materiais de comunicação e o referido Trello, para que possam apoiar efetivamente os nossos esforços 

de comunicação a um público de língua portuguesa. O seu apoio tem sido decisivo para aumentar o 

impacto das nossas publicações em português. 

• ONU NY 
Através dos nossos colegas baseados no Escritório de Ligação da UNESCO em Nova Iorque, fomos 

postos em contacto com os nossos homólogos de comunicação na ONU. A ONU transmitiu o nosso 

conteúdo nas redes sociais, bem como no seu site de notícias. O serviço de notícias da ONU em 

português foi particularmente ativo e transmitiu de forma massiva o conteúdo que tínhamos publicado 

ao longo da Bienal. Isto deu-nos a oportunidade de alargar o nosso público e darmo-nos a conhecer 

na sede da ONU, que tem uma grande visibilidade a nível mundial.  

• A União Africana e o Governo de Angola 
Foram realizadas várias reuniões de coordenação de comunicação com os nossos homólogos da UA e 

do Governo Angolano. Estas reuniões foram uma oportunidade para fazer um balanço dos vários 

materiais de comunicação principais que tínhamos (logótipos, carta gráfica, principais canais visuais, 

redes sociais) e para ver como poderíamos apoiar os esforços de comunicação uns dos outros. Foi 

durante uma destas reuniões que nasceu o projeto de uma brochura trilingue comum. Esta brochura 

é o resultado de um trabalho comum entre as três entidades organizadoras da Bienal de Luanda.  

• Países participantes e parceiros da Bienal 
Os diferentes parceiros e países participantes na Bienal também desempenharam um papel central 

na nossa comunicação. De facto, através dos diferentes pavilhões nacionais e stands virtuais (ver 

anexo 8) que foram disponibilizados ao público no website da Bienal, os países e parceiros tiveram a 

oportunidade de destacar o seu trabalho, o seu património cultural e os seus projetos. A maioria deles 

retransmitiu estes stands e pavilhões nos seus canais de comunicação social, dando assim 

visibilidade aos seus respetivos projetos, mas também à Bienal de Luanda e ao trabalho da UNESCO. 

• Jovens líderes que participam no diálogo intergeracional  

Os jovens (ver anexo 3) que participaram no diálogo intergeracional foram também atores centrais 

na comunicação da Bienal de Luanda. De facto, a maioria deles estão presentes em redes sociais e 

têm redes particularmente amplas de contactos. Ao publicar regularmente o conteúdo da Bienal, 

puderam dar-lhe mais visibilidade a nível mundial (muitos jovens foram às suas televisões locais ou 

nacionais para falar sobre a Bienal e a cultura da paz).  

Além disso, como parte da nossa campanha de comunicação, tentámos destacar o mais possível os 

jovens envolvidos no projeto. Enviaram-nos vídeos, artigos, poemas, etc., que foram retransmitidos 

no sítio web da Bienal e nos canais de redes sociais da UNESCO.  
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ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

I. Público-alvo  
 

A ideia principal é estabelecer uma ligação com o nosso público, para partilhar e apresentar histórias 

humanas com as quais se possam relacionar.  

A campanha de comunicação internacional teve como objetivo mobilizar e envolver um público 

multilateral em todo o mundo (com foco na África e nas suas várias diásporas), aliados tradicionais 

como os parceiros da ONU, organizações internacionais, bancos de desenvolvimento, ONG locais e 

internacionais, mas também o sector privado, grandes jornais internacionais, comunidades 

académicas e artísticas e redes internacionais, o público em geral (com enfoque na juventude e nas 

mulheres) ; e envolver o nosso público jovem par incentivá-lo a seguir a Bienal e, em particular, o 

diálogo intergeracional e os eventos culturais organizados no âmbito do Festival das Culturas. 

 
II. Principais ferramentas de comunicação 

Uma série de ferramentas de comunicação foi desenvolvida ao longo de toda a campanha de 

comunicação da UNESCO. Estas ferramentas são as seguintes: 

• Página web 
Foi criado um website inteiramente dedicado à Bienal de acordo com os novos padrões digitais da 

UNESCO. O website da Bienal foi um dos primeiros sítios da UNESCO a refletir estas novas normas. 

O site foi desenvolvido em 2 meses durante o Verão de 2021 numa versão trilíngue (EN, FR e PT), e 

tem estado sob constante modificação e gestão desde então. O site foi criado do zero (estrutura, 

conteúdo, multimédia, etc.) enquanto enfrentava muitas falhas uma vez que esta nova interface ainda 

não foi finalizada pelos programadores. 

O website da Bienal é a pedra angular da comunicação, pois contém toda a informação sobre o evento, 

mas também informação geral sobre a Bienal, a cultura de paz e um conteúdo particularmente rico 

fornecido pelos diferentes gabinetes de campo, a União Africana, Angola e os diferentes parceiros 

(localizados nos pavilhões nacionais e stands virtuais). 

Através do website, é possível encontrar as redes sociais da Bienal de Luanda, os nossos conteúdos 

multimédia e todas as notícias relacionadas com a cultura de paz.  

Os dados mostram que a intensificação das comunicações no período que antecedeu o evento 

contribuiu para um aumento do tráfego no website da Bienal. Mais de 34.000 páginas consultadas 

foram registadas no site entre 27 de Agosto e 2 de Dezembro. Cerca de dois terços destas visitas 

tiveram lugar no último mês, com um pico significativo nos dias que antecederam e durante o evento. 

Mais de metade do tráfego foi registado na versão inglesa do site (23.060 contra 6.489 na versão 

francesa e 4.350 na versão portuguesa). 

Período TOTAL Inglês Francês Português Espanhol*. 

27 de Agosto 
- 14 de 
Outubro 
2021 

6 672 5 162 1 211 221 22 

27 de Agosto 
- 4 de 

12 091 9 078 2 275 594 24 
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Novembro 
2021 

27 de 
Agosto - 2 
de 
Dezembro 
de 2021 

34 105 23 060 6 489 4 350 68 

 

*Embora o site esteja disponível em três línguas (inglês, francês e português), algumas páginas foram 

traduzidas em espanhol. O menor número de páginas vistas nestas línguas reflete o menor número de 

páginas disponíveis nestas línguas. 

 

 

 

• Redes sociais 
Foram utilizados dois canais de redes sociais - 'emprestados' pelo DPI: @unescoNOW (Twitter) e 

@unesconow (Instagram). A dificuldade de utilizar estes canais emprestados (em vez de os possuir) 

significou que, embora estes relatos nas redes sociais já tivessem um certo número de seguidores 

(cerca de 7000 no Twitter e pouco menos de 2000 no Instagram), os seguidores que nos seguiram 

nestes relatos não representavam bem a comunidade da Bienal - uma comunidade interessada na 

Bienal de Luanda e na cultura da paz. Por conseguinte, quando assumimos estas contas, perdemos um 

certo número de seguidores, mas conseguimos estabilizar e aumentar este número ao longo dos 

meses seguintes, utilizando estas contas. Conseguimos criar uma verdadeira interação entre estas 

contas e a nossa nova comunidade, que estava principalmente interessada em todas as questões 

relacionadas com o continente africano e as suas diásporas.  

Outra dificuldade que enfrentámos foi a de ter de fazer publicações sistemáticas em versões 

trilingues (EN, FR e PT), ou mesmo quadrilíngues com a adição do espanhol (essencial para integrar 

as diásporas no processo). Em geral, as publicações de maior sucesso foram as em inglês, embora por 

vezes as em francês e espanhol pudessem (dependendo do conteúdo publicado) ter algum impacto.  

https://twitter.com/unesconow
https://www.instagram.com/unesconow/?hl=en
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Para ter um maior impacto nas redes sociais, tivemos de contar com o apoio e trabalho de outros 

escritórios da UNESCO, solicitando que eles nos seguissem nas suas respetivas contas e que 

transmitissem o nosso conteúdo de forma massiva e regular. Desta forma, através deles, pudemos 

ganhar alguns seguidores da própria comunidade e, portanto, beneficiar de uma visibilidade ainda 

maior (mais ampla do que se tivéssemos permanecido inteiramente concentrados nos nossos próprios 

canais). Além disso, como não tínhamos uma conta no Facebook à nossa disposição, tivemos de pedir 

aos colegas com uma conta no Facebook que transmitissem conteúdos nesta rede, a fim de chegar 

à comunidade online. 

A partir de Agosto de 2021, um relatório mensal foi compilado pelo nosso gestor comunitário a fim de 

obter um quadro geral do nosso impacto nas redes sociais.  

O Relatório sobre a Rede Social de Novembro de 2021 destaca algumas das seguintes descobertas 

principais: 

- A comunicação nas redes sociais foi muito fortemente retransmitida por colegas da UNESCO, 

colegas das Nações Unidas (Angola e Nova Iorque), entidades parceiras da Bienal 

(organizações privadas, mas também os países participantes no Festival das Culturas), e pelas 

várias personalidades que participaram nas principais sessões da Bienal; 

- A alta frequência de postagens um mês antes e todos os dias durante a Bienal (27/11 - 02/12) 

compensou. De facto, todos os índices dispararam, incluindo impressões, taxa de 

envolvimento, seguidores, alcance, visitas de perfil, menções, tanto no Twitter como no 

Instagram.  

- Durante a Bienal, os principais posts foram enviados aos diferentes pontos focais de 

comunicação (UNESCO, ONU, União Africana, Angola), no final de cada dia, publicações 

emblemáticas sobre os meios de comunicação social. Certamente ajudou a transmitir o nosso 

conteúdo de uma forma oportuna e eficiente. 

- As contas da Bienal (@unesconow) e o hashtag oficial (#BiennaleLuanda) foram amplamente 

mencionados através de redes sociais, nomeadamente pela ONU (ENG/FR/PT), sede da 

UNESCO (ENG/FR/ES/AR, Correio da UNESCO), Escritórios de representação da UNESCO 

(Dakar, Haiti, Yaoundé, Gana, Abidjan, Brasil, Magrebe....), a Presidência, Ministérios e meios 

de comunicação públicos dos países africanos, em particular a RDC, personalidades de alto 

nível da UNESCO e da UA (Presidente da Conferência Geral da UNESCO, Enviada Especial da 

UA, Bineta Diop...).  

- Pela primeira vez, Luanda tornou-se o número um em termos de cidade e Angola esteve 

entre os primeiros países em termos de localização geográfica dos seguidores.  

A faixa etária superior da audiência permaneceu nos 25-34 anos, e a diferença de género (a 

diferença entre os espectadores masculinos e femininos) permaneceu minúscula em cerca de 

0,9% (com as mulheres ligeiramente em menor número do que os homens). 

 

• Produção de vídeo  
A equipa de comunicação produziu vários vídeos para promover a Bienal, tais como teasers para o 

evento, entrevistas com personalidades empenhadas na cultura da paz, e vídeos com jovens 

afrodescendentes. O principal desafio era fazer vídeos sem acesso a bancos de imagens ou filmagens, 

o que exigiu uma pesquisa extensiva para encontrar material para alguns vídeos. Para outros vídeos, 

contamos com o apoio de colegas, personalidades e parceiros que concordaram em fazer entrevistas 

em vídeo das quais seguem alguns exemplos: Alphadi, Artista UNESCO para a Paz feito com o seu 

próprio telefone, Jason Tamba feito pelo parceiro Playing For Change; Mounira Mitchala feito pelos 

nossos colegas no Chade, etc. 
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Todos os vídeos produzidos estão disponíveis com legendas em francês, inglês e português (e alguns 

em espanhol) e no nosso canal YouTube "Bienal de Luanda". Todos estes vídeos estão também 

disponíveis no website da Bienal de Luanda.  

 
III. A imprensa 

A lógica de abordar a imprensa foi a mesma utilizada para as redes sociais: passar pelos escritórios 

da UNESCO em todo o mundo para mobilizar as suas redes jornalísticas/mediáticas em nosso nome. 

Descobriu-se que este método é mais eficaz do que abordar os próprios meios de comunicação.  

A maioria dos comunicados de imprensa, avisos e outros materiais de imprensa foram traduzidos 

em EN, FR, PT e ES para alcançar o maior número possível de jornalistas. 

Foi criado um espaço inteiramente dedicado à imprensa (a "sala de imprensa" digital) na página web 

da Bienal. Na sala de imprensa, é possível encontrar os comunicados de imprensa e assessorias de 

imprensa que foram enviados à imprensa, toda a documentação necessária para escrever artigos sobre 

a Bienal e o kit de imprensa. Toda esta documentação está disponível em EN, FR e PT.  

Antes, durante e depois da Bienal, inúmeros artigos de imprensa foram escritos sobre o evento e o 

movimento pan-africano pela cultura da paz. Muitos desses recortes de jornais foram arquivados em 

tabelas do Excel.  

Embora os meios de comunicação social angolanos (Jornal de Angola, Angop, Platina Line, O Pais, 

Televisão Pública de Angola (TPA), TV Zimbo etc.) tenham sido os principais colaboradores da Bienal, 

a imprensa internacional também se interessou pelo evento, sobretudo durante a Bienal. A 

participação de Chefes de Estado e de Governo de alto nível nas cerimónias de abertura e 

encerramento da Bienal revestiu-se de particular interesse para a imprensa internacional. Entre os 

mídias internacionais que cobriram a Bienal: 

Muitos são de África: ADIAC (Républica do Congo), The Herald (Zimbabué), etc;  

Vários vieram da Europa: Radio França Internacional RFI (França), TSF Rádio Notícias (Portugal) 

Alguns eram da região da ALC: Prensa Latina (Cuba) 

A ONU Noticias em português também publicou um artigo sobre a Bienal de Luanda 2021, que foi 

apresentado na página inicial do site: https://news.un.org/pt/story/2021/11/1771512.  

 

IV. A Bienal TV  

O web site, nas suas três versões linguísticas, também recebeu transmissões ao vivo do evento, por 
meio do que chamámos "A Bienal TV", e com interpretação em inglês, francês e português. Os 
participantes online puderam acompanhar todo o evento (com exceção das sessões de parceria) 
através desta “Bienal TV” no idioma da sua escolha.  

A “Bienal TV” foi gerida por uma empresa externa sediada na Suíça chamada "WTV".  

No primeiro dia, a WTV carregou um formulário de registo no leitor de vídeo para gravar o número 
específico de espectadores online enquanto recolhia alguns dados pessoais sobre eles. Contudo, como 
o formulário exigia que os telespectadores preenchessem uma série de detalhes antes de acederem 
ao fluxo, era provável que alguns telespectadores ficassem de fora e foi decidido que o formulário 
deveria ser removido. Como resultado, não foi possível saber o número exato de espectadores a partir 

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLWuYED1WVJIMp3fHmENCmUdn-sAPOSlYd
https://www.unesco.org/biennaleluanda/2021/pt/press
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dos dados recolhidos pela WTV (exceto no primeiro dia da Bienal, quando o formulário ainda estava 
disponível), mas o número total de visitas à "Bienal de TV" foi registado.  

A WTV forneceu um relatório pós-evento sobre a experiência da “Bienal de TV”. . No seu relatório, a 
WTV afirma que “O evento de 4 dias foi um sucesso com elevados números de audiência, tal como foi 
relatado à UNESCO pelo produtor de webcast da WTV que lhe foi atribuído”. Partilha também os 
seguintes números de audiência, dia após dia:  

• 27 de Novembro: Número total de visitas durante a emissão em direto - 976 ;  

• 28 de Novembro: Número total de visitas durante a emissão em direto - 976 ;  

• 29 de Novembro: Número total de visitas durante a emissão em direto - 990 ;  

• 30 de Novembro: Total de visitas em direto - 721. 
 

V. Identidade visual da Bienal de Luanda  

A identidade visual da Bienal de Luanda 2021 foi a mesma de 2019, apenas mudaram as cores do 
logótipo central. A identidade visual foi criada pelo mesmo designer gráfico de 2019, Luis Sarda. 
Produziu a carta gráfica e o visual central da Bienal (mulher em fundo laranja) em EN, FR, PT e ES e em 
diferentes formatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 
 
 

ANEXOS  
 
 

Os anexos são fornecidos num documento separado, como segue: 

ANEXO 1: PROGRAMA 

ANEXO 2: COMUNICADO DE IMPRENSA FINAL 

ANEXO 3: O ENGAJAMENTO DA JUVENTUDE AFRICANA PARA UMA CULTURA DE PAZ EM ÁFRICA  

ANEXO 4: INICIATIVAS EMBLEMÁTICAS 

ANEXO 5: DECLARAÇÃO DAS CER 

ANEXO 6: LISTA DE PARCEIROS E PATROCINADORES 

ANEXO 7: LISTA DE PERSONALIDADES 

ANEXO 8: LISTA DE PAÍSES 

ANEXO 9: ROTEIRO  
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