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1.1. INTRODUÇÃO 

O albinismo é uma condição genética que pode afectar pessoas em todo o mundo, independentemente de raça, 

etnia ou sexo. No entanto, tragicamente, as pessoas com albinismo continuam a sofrer discriminação 

generalizada, estigma e exclusão social. Muitos, incluindo crianças e mulheres, são extremamente vulneráveis, 

isolados e sujeitos a abusos e violência. 
 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás.  

 

“O Dia Internacional da Consciencialização sobre o Albinismo é uma oportunidade para declarar solidariedade 

às pessoas com albinismo e para nos esforçarmos, juntos, para que aqueles que muitas vezes são deixadas para 

trás, possam viver livres de discriminação e medo, e com poderes para desfrutar em pleno dos seus direitos 

humanos.” - António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas 
 

1.2. JUSTIFICAÇÃO 

Ainda que, em Angola, os albinos não sejam perseguidos ou mortos, como acontece noutros países, a sua vida 

tem também muitos desafios. A discriminação social e o preço dos cuidados de saúde são o que mais os afecta. 

A falta de um plano nacional de saúde "concreto", dirigido às pessoas albinas em Angola, a aquisição de 

protectores solares ou uma ida a uma consulta de oftalmologia, ainda constituem um sério problema. 
 

Outros dos problemas, em Angola, são os preços e a disponibilidade no mercado de produtos de protecção da 

pele. Por isso, as pessoas albinas clamam por uma subvenção de alguns produtos de cuidados de saúde e higiene, 

dos quais a sua saúde depende, tais como os cremes e protectores solares, ou até mesmo consultas de 

oftalmologia e dermatologia, considerando que grande parte das famílias de pessoas com albinismo são de 

renda baixa e, por isso, têm dificuldades em adquirir estes produtos. 
 

1.3. OBJECTIVOS GERAIS 

• Sensibilizar a população e as autoridades governamentais para as questões de discriminação e protecção 

das pessoas com albinismo; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com albinismo;  

• Promover a inclusão das pessoas com albinismo. 

1. NOTA CONCEPTUAL 
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1.4. RESULTADOS 

• População informada, sensibilizada através dos diferentes meios de comunicação, sobre as questões de 

discriminação e protecção das pessoas com albinismo; 

• Mobilização de fundos para a aquisição de 2.000 kits de cremes de protecção solar e acesso subvencionado 

a consultas de oftalmologia para 1.000 pessoas com albinismo; 
 

1.5. PARTICIPANTES 

A campanha foi direcionada a toda a população, com enfoque nas pessoas com albinismo. 

 

1.6. ACTIVIDADES 

• Feira de exposição de produtos e serviços que visam a protecção e inclusão de pessoas albinas (10, 11 e 

12/06/21); 

• Workshop sobre políticas públicas de inclusão da pessoa com albinismo em Angola - (11/06/21); 

• Maior Audiência em Aula de Consciencialização Sobre o Cancro da Pele do Mundo “Live Streaming” com  

tentativa de obtenção de Recorde Mundial - (12/06/21); 

• Desfile de moda inclusiva e momento cultural com modelos e artistas albinos - (12/06/21); 

• Lançamento da obra literária “Julito e o amor de mãe” de autoria da escritóra angolana “Elsa Barber” - 

(14/06/21). 

 

1.7. METODOLOGIA 

O acto de abertura das jornadas, realizado no dia 10 de Junho, pelas 10 horas, na Mediateca de Luanda, contou 

com as presenças de S. Excia. Dr. Nuno Dos Anjos Caldas Albino, Secretário de Estado do MINTICS, para o corte 

da fita, bem como S. Excia Dr. Edgar Sanda, Consultor em representação a Secretária de Estado MASFAMU, 

entidades patrocinadoras, convidados, comunicação social, expositores e público em geral.  
 

A feira visou a exposição de produtos e serviços que propiciam a melhoria de vida para pessoas albinas e 

pretendeu juntar desde fornecedores de produtos farmacêuticos de protecção da pele albina, a provedores de 

saúde visual, dermatologia, têxteis e acessórios de protecção contra a exposição solar, e ainda a exposição de 

artes e ofícios por pessoas albinas. 
 

O dia 11 de Junho foi marcado pelo workshop sobre políticas públicas de inclusão da pessoa com albinismo, em 

Angola, organizado pela associação 4As, visando contribuir para mitigar os múltiplos factores de risco que geram 



 
 
 

 
JORNADAS ALUSIVAS AO 13 DE JUNHO 

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 2021 
 

 
Info: +244 928 554 800 ● +244 938 800 750 ●  info.13dejunho@gmail.com 

Gestão Cultural e Agenciamento Artístico  
Vila Residencial do Gamek, R. Osvaldo Serra Van Dunem, Casa. 536 

 [Angola & Whatsapp] +244 938 800 750 | +244 928 554 800   
[Europa] +351 961 956 211 | +351 919 370 636 

vulnerabilidades em albinos. Este workshop teve o objectivo de contribuir para uma consciência pública positiva 

sobre o albinismo, bem como influenciar as entidades públicas, decisoras de políticas públicas sociais de inclusão 

do albinismo. 
 

No dia 12 de Junho, das 9 às 13 horas, na mediateca do Cazenga, este presente o colectivo de dermatologistas 

apoiado pelas consultas externas do Hospital Américo Boa Vida, a realizar consultas gratuitas de dermatologia, 

para as pessoas albinas que lá afluíram.   
  

No penúltimo dia destas jornadas, 12 de Junho, pelas 15 horas, registou-se a tentativa do estabelecimento de 

um Recorde Mundial com o título “A Maior Audiência em Aula de Consciencialização Sobre o Cancro de Pele em 

Live Streaming” via Facebook Live, do Projecto “13 de Junho” pelo link https://fb.me/e/WA425MCp , e para o 

efeito, todas as Mediatecas da Rede de Mediatecas de Angola disponibilizaram internet gratuita, durante o 

período da atividade, no sentido de se atingir a maior afluência dos internautas angolanos. Para a acção 

presencial da aula, foram convidadas as entidades participantes na abertura das jornadas, bem como os 

prelectores e testemunhas profissionais em dermatologia, e os órgãos de comunicação social. 
 

Após a aula, foi apresentado, ainda no dia 12 de Junho, um desfile de moda inclusiva com estilistas nacionais e 

modelos albinos, a cargo de Rui Lopes e Amigos.  
 

Para fechar as atividades da jornada, já nodoa 14 de Junho, realizou-se a apresentação do Livro “Julito, Amor de 

Mãe” da autoria de S. Excia. Dra. Elsa Barber, Secretária de Estado da Família e Promoção da Mulher, que conta 

a história de Julito, um rapaz albino, e que foi prestigiada com a presença da S. Excia. Dra. Ana Dias Lourenço, 

Primeira-dama da República de Angola. 
 

Com os relatórios produzidos das jornadas, a comissão organizadora do Projecto 13 de Junho, juntamente com 

os parceiros, encetou, de imediato, a operacionalização da conversão dos apoios mobilizados e a distribuição 

destes no seio dos beneficiários do projecto. 

 

“A virtude não está em sermos iguais e sim em sermos capazes de viver na diferença.”  
SOMOS TODOS DIFERENTES! 
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Data e local Actividade Acções Horário/ 
Duração 

Recursos / 
Responsável 

Quinta Feira 
10/06 

 
Mediateca de 

Luanda  
Espaço Exterior 

 

Feira de exposição de 
produtos e serviços para 
pessoas com albinismo 

1. Chegada dos convidados 
2. Início e Entoação do Hino Nacional 
3. Palavras de Boas-vindas 
4. Apresentação dos Termos de 

Referência e dos convidados 
5. Políticas Sociais Envolvendo 

Discriminação 
6. Momento Cultural 
7. Abertura das Jornadas (Corte de 

Fita) 
8. Visita Guiada Pelos Stands da Feira 
9. Feira Aberta 

09:00 
10:00 
10:05 
10:10 

- 

10:15 
- 

10:20 
10:30 

- 
10:40 

Até às 18:00 

- 
Mestre de Cerimónias 

Dr Bengui Saúca (Director 
ReMA) 

Sr. Lauro Cassule 
(Coordenador) 

- 
Excia. MASFAMU Dr. 

Edgar Sanda 
(Música – Percussão 

Celamar) 
Excia Sec. Est. MINTICS 

Dr. Nuno Albino 
Dr. Domingos Fernandes 

Expositores 

Sexta Feira 
11/06 

 
Mediateca de 

Luanda 
Sala de 

Conferências 

Workshop sobre políticas 
públicas de inclusão da 

pessoa com albinismo em 
Angola 

1. Chegada dos convidados e 
participantes 

2. Os riscos da exposição solar em 
pessoas com albinismo 

3. Fortalecimento do movimento das 
pessoas com albinismo em Angola 
– experiências e resultados 

4. Política Nacional da Acção Social 
5. Debate 

09:00 
10:00 

 
10:30 

- 
 

11:00 
11:30 

- 
Dr. Abreu Joaquim 

- 
Assistente Social José 

Quintas Santos 
- 
- 

Dr. Micael Daniel 
(MASFAMU) 

Moderador: José Cariato 

Sábado 
12/06 

 
Mediateca de 

Luanda 
Sala de 

Conferências 

Tentativa de Recorde 
Mundial Certificada pelo 

Livro de Recordes do 
Guinness 

“Maior Audiência em Aula 
de Consciencialização 

Sobre o Cancro de Pele do 
Mundo em live streaming 

via Facebook Live” 

1. Entrada dos convidados em sala 
2. Gala de premiação dos expositores 
3. Aula de Consciencialização Sobre o 

Cancro de Pele “Live Stream” 
4. Lançamento Documentário Sobre 

Cancro de Pele 
5. Peça De Teatro 

13:50 - 14:00 
14:00 - 14:45 
15:00 - 15:45 

- 
15:45 - 16:00 

 
16:00 – 16:10 

- 
Organização 

Dr. Pascoal Alberto 
- 

Dr.  Luvualu C.Ndongala 
 
Grupo Teatral Excesso De 

Cor 

Sábado 
12/06 

 
Mediateca de 

Luanda 
Pátio Interno  

Momento Cultural 
1. Desfile de moda inclusiva com Rui 

Lopes e Amigos 
16:30 

Estilistas nacionais e 
modelos albinos 

Segunda Feira 
14/06 

 
Mediateca de 

Luanda 
Sala de 

Conferências 

Sessão de Encerramento 
das Jornadas 

1. Mensagem de Boas Vindas 
2. Breves Considerações 
3. Reflexão Sobre a Inclusão da Pessoa 

Com Albinismo e apresentação da 
obra literária 

4. Agradecimento e Considerações 
finais  

5. Encerramento e sessão de 
autógrafos 

15:00 
15:10 
15:20 

- 
15:50 

 
16:00 

Dr Bengui Saúca (Director 
ReMA) 

Dr David Capelenguela 
Sr Manuel Vapor (Pres. 

4As) 
- 

Dra. Elsa Barber Dias dos 
Santos (Autora) 

2. PROGRAMA 
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Sua Excelência, Secretário de Estado para a Comunicação Social, Dr.  Nuno Carnaval, digníssimo senhor 
Edgar Sanda, em representação da Sua Excelência Secretária de Estado da Família e Promoção da 
Mulher, Dra. Elsa Barber, distintos parceiros e convidados, 
 

Permitam-me, Excelências, manifestar a nossa satisfação de acolher-vos e transmitir o nosso profundo 
agradecimento a todos, pela presença aqui na Mediateca de Luanda, que acolhe a o acto oficial de 
abertura das Jornadas 13 de Junho, dia mundial de consciencialização do albinismo edição 2021, a 
decorrerem em todo o País e nas Mediatecas de Angola, dentro dos protocolos sob estado de 
calamidade, a Elisoluções, Projecto Kilombo, e a 4 “As”, com apoio do MINTTICS e MASFAMU, 
trabalharam arduamente, criando condições propícias para a realização exitosa deste magno evento. 
Foram momentos intensos, desafiadores e cheios de esperança de que este seja um marco assinalável, 
focado no contributo que favoreça a vida das pessoas com albinismo. 
 

O exercício que nos propusemos fazer, é a forma encontrada de sensibilizar a sociedade para as 
questões de discriminação e protecção das pessoas com albinismo. Pretendemos, de igual modo, 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com albinismo; 
 

É nosso dever, enquanto instituições do Estado, incentivar e promover iniciativas que impulsionam o 
bem comum e o patriotismo, onde todos se sintam socialmente integrados.  
 

As Mediatecas são infraestruturas que facilitam o acesso à informação e ao conhecimento necessário 
ao desenvolvimento socioeconómico, contribuindo para a formação e aperfeiçoamento do capital 
humano, ao mesmo tempo que ampliam o acesso à cultura e a utilização de novas tecnologias de 
informação e comunicação. 
 

As Mediatecas de Angola, sob tutela do MINTTICS, são infraestruturas que permitem apoiar a 
população ao nível da educação, tecnologia, ciência, cultura e arte, presentes em catorze províncias do 
País, com as mediatecas fixas e móveis, promovendo a literacia digital por via de actividades que 
complementam as possibilidades de desenvolvimento, através da integração de seus usuários, gerando 
dinamismo no país, mais do que a mera consulta de livros, consumo bibliográfico ou acesso à internet, 
convertendo-se em laços territoriais de gestão do conhecimento que promovem, através de espaços 
abertos ao dinamismo, inovação social e inclusão digital, como componentes imprescindíveis do 
desenvolvimento territorial. 
 

Estamos todos convictos de que resultados alcançados impactaram as famílias. 
 

Muito obrigado a todos pela presença, sintam-se em casa. 
 

A Mediateca é casa da ciência, tecnologias de informação e do conhecimento. 
 

Muito obrigado. 
 

3. PALAVRAS DE BOAS-VINDAS DO DIRECTOR GERAL DA REMA (DR. BENGUI SAÚCA) 
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Exmos. Senhores Membros do Executivo angolano, 
Exmos. Senhores Representantes de Instituições e Organizações Nacionais e Estrangeiras , 
Distintos Convidados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores: 
 

É com satisfação que, em nome de Sua Excelência Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de 
Informação e Comunicação Social, Eng. Manuel Gomes da Conceição Homem, dou as boas-vindas a 
todos os presentes, que aqui nos honram com sua presença. 
 

Presença que prestigia estas Jornadas de Consciencialização e Promoção dos Direitos para as Pessoas 
com Albinismo, cujo acto de abertura, está a ter lugar, em alusão ao 13 de Junho, Dia Mundial de 
Consciencialização do Albinismo. 
 

Assinalado pela primeira vez em 2015, a proclamação do Dia Mundial de Consciencialização do 
Albinismo pela Organização das Nações Unidas tem como objectivos combater o preconceito, a 
discriminação e a perseguição a que estão submetidas as pessoas com esta anomalia pigmentar.  
 

Para o efeito, esta data deve servir para reflexão e maior divulgação sobre o albinismo, a fim de 
contrapor e anular as crenças e crendices que o pensamento humano construiu à volta desta realidade. 
 

Exmos. Senhores Membros do Executivo angolano, 
Exmos. Senhores Representantes de Instituições e Organizações Nacionais e Estrangeiras, 
Distintos Convidados, 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

Esta data serve e deve ser aproveitada para enaltecer e celebrar as conquistas alcançadas pelas pessoas 
com albinismo, apesar dos entraves que a sociedade desinformada e mal-informada tem urdido contra 
elas. 
 

As Jornadas de Consciencialização e Promoção dos Direitos para as Pessoas com Albinismo, que hoje 
têm início, constituem uma oportunidade singular para despertar a consciência de todos nós, para a 
necessidade urgente de pôr termo às atitudes preconceituosas, discriminatórias , persecutórias e 
atentatórias da dignidade, e inclusive da própria vida das pessoas com albinismo. 
 

Aproveito a oportunidade para louvar aos organizadores deste evento, por terem decidido por tão 
nobre iniciativa. 
 

A todos os presentes, reitero as saudações de boas-vindas. 
 

Muito obrigado. 
 
 
 

4. DISCURSO DE ABERTURA, SECRETÁRIO DE ESTADO DO MINTICS (DR. NUNO DOS ANJOS 

CALDAS ALBINO) 
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Saudações, chamo-me Ikponwosa Ero, e sou especialista independente das Nações Unidas para o gozo 
dos Direitos Humanos das pessoas com albinismo. É um prazer estar convosco esta semana, uma vez 
que celebramos a Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo no mundo inteiro, no dia 13 de Junho 
e nos dias em volta do 13 de Junho. 
 

Este ano escolhemos o lema “FORÇA CONTRA TODAS AS ADVERSIDADES”, para destacar as qualidades 
das pessoas com albinismo no mundo inteiro, e também os seus familiares. 
 

Também foi escolhido, para sublinhar que as pessoas com albinismo desafiam muitas adversidades e 
são capazes de se superar em quaisquer domínios a que se desafiem. Foi ainda um tema escolhido para 
encorajar pessoas com ou sem albinismo, para se unirem neste tempo difícil de pandemia e para 
anunciar ainda que temos de reconstruir o mundo de uma forma melhor.  
 

Esta pandemia tem sido um enorme desafio, mas também nos ofereceu a oportunidade de tornar as 
coisas melhores para nós e para aqueles ao nosso redor. 
 

É neste contexto que o cancro de pele é um assunto que deve ser atacado. É uma doença que mata 
muitas pessoas com albinismo pelo mundo inteiro, mas é uma condição que pode ser exterminada com 
consciencialização, intervenções antecipadas e com orçamento bastante modestos.  
 

É por este fim que vos convido com a Kuenda (Projecto Kilombo), a participar do evento de escala global 
que trará consciencialização online sobre o cancro de pele, chamado “A maior audiência de 
consciencialização sobre cancro de pele do mundo” em livestream, para o Dia Mundial de 
Consciencialização ao Albinismo em 2021. 
 

Junte-se, e traga todos, para aumentar a consciencialização para esta condição que não deve ceifar 
mais vidas neste século e este ano.  
 

Feliz Dia Mundial da Consciencialização ao Albinismo, e ajude-nos a reconstruir um mundo melhor e 
livre de cancro de pele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MOÇÃO DE APOIO DA ESPECIALISTA INDEPENDENTE DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O GOZO DOS 
DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS COM ALBINISMO (MS. IKPONWOSA ERO) 

 



 
 
 

 
JORNADAS ALUSIVAS AO 13 DE JUNHO 

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 2021 
 

 
Info: +244 928 554 800 ● +244 938 800 750 ●  info.13dejunho@gmail.com 

Gestão Cultural e Agenciamento Artístico  
Vila Residencial do Gamek, R. Osvaldo Serra Van Dunem, Casa. 536 

 [Angola & Whatsapp] +244 938 800 750 | +244 928 554 800   
[Europa] +351 961 956 211 | +351 919 370 636 

 
 

 
 
O primeiro painel teve início com o tema “Os Riscos da Exposição solar em Pessoas com Albinismo”, 
cujo orador foi o Dr. Abreu Joaquim – Médico cirurgião de Cabeça e Pescoço e Chefe do Departamento 
de Cirurgia Geral do Hospital Militar Principal de Luanda. 
 

Na sua abordagem, o Orador definiu Albinismo, sua caracterização, tipos de Albinismo, Melanina, 
estabeleceu a diferença entre Melanina e Melanócitos, os casos frequentes de cancro da pele em 
pessoas com albinismo (PCA) que procuram o Hospital Militar, e apelou para a sensibilização como 
factor de prevenção e protecção da pele. 
 

No segundo painel, “Política Nacional da Acção Social”, o Ministério da Acção Social Família e Promoção 
da Mulher foi representado pelo Director Nacional da Inclusão da Pessoa com Deficiência, Dr. Micael 
Daniel que abordou o seguinte: 
 

Resenha histórica sobre a questão da exclusão dos grupos minoritários em função da raça, cor e etnia, 
em diferentes regiões do mundo, no passado. Falou sobre o conceito do sistema integracionista de 
inclusão social e fez o enquadramento do Albinismo no sistema de inclusão. Falou sobre papel do 
MASFAMU na ajuda da pessoa com deficiência, a aprovação da Política Nacional da Acção Social o seu 
enquadramento das instituições do executivo, com a criação do Sistema de Acção Social, de forma 
multidisciplinar, citando o exemplo no sector da saúde com assistência sanitária e medicamentosa. 
 

É de referir ainda que salientou necessidade de haver, a nível dos departamentos ministeriais, uma 
área social para minimizar alguns problemas que afectam esta franja da população, no domínio da 
educação, da justiça e dos transportes. Afirmou também que o objectivo principal é salvaguardar a vida 
da pessoa com deficiência ou com vulnerabilidade. 
 

No terceiro painel “Fortalecimento do Movimento das Pessoas com Albinismo em Angola - Experiências 
e Resultados”, o orador José Quintas dos Santos, Assistente Social e membro da 4 “As” apresentou as 
diferentes actividades desenvolvidas pela associação, no período de Janeiro de 2020 até Maio de 2021, 
no âmbito do Projecto “Apoiando o Fortalecimento do Movimento das Pessoas com Albinismo nas 
províncias de Luanda e Uíge” e o alargamento da 4 “As” em algumas províncias e o processo de 
cadastramento de pessoas albinas que está a decorrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. WORSKSHOP DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO DA PESSOA COM ALBINISMO EM ANGOLA 
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MEDIATECA DE LUANDA 
 
Acção de rastreio de acuidade visual realizado pelo Centrooptico, entre 10 e 12 de Junho. 
  

Durante o período, foram rastreadas 186 pessoas dentre as quais: 
 

• 56 foram menores a partir de 1 ano de idade até aos 17 anos; 
• 130 adultos dos 18 aos 58 anos de idade.  
• Deste universo 73 foram mulheres e 113 homens. 

 

Dos rastreios realizados, verificou-se que, a nível de tensão ocular, não houve registos fora da 
normalidade. Ao nível da acuidade visual ficou evidenciado que 95% têm uma baixa de acuidade visual 
considerável e, portanto, necessitam de uma análise visual mais profunda, dada a dificuldade que 
apresentam de enxergar, tanto ao perto quanto ao longe. 
  

Em crianças e adolescentes, dado o facto de o sistema visual estar ainda em desenvolvimento, 
aconselharam, em primeira instância, e de forma prioritária, a fazerem consulta de oftalmologia. Nos 
adultos, foi aconselhada a consulta de optometria que determinará a necessidade ou não de uma 
consulta de oftalmologia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ACÇÕES DESENVOLVIDAS EM LUANDA E NAS OUTRAS PROVÍNCIAS DE ANGOLA 
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Actividades diversas realizadas de 10 a 14 de Junho, na Mediateca de Luanda. 
 
Diversas actividades tiveram lugar na Mediateca de Luanda, desde a feira de exposição de produtos de 
protecção da pele e serviços inclusivos para pessoa com albinismo; a aula online sobre o cancro de pele 
em livestream; o workshop sobre políticas públicas de inclusão da pessoa albina; desfile d e moda e 
momento recreativo inclusivo, e o lançamento da obra literária “Julito e o amor de mãe” de autoria da 
escritora angolana Elsa Barber, que destaca a presença de S. Excia. Primeira-Dama da República de 
Angola, Dra. Ana Dias Lourenço. 
 

                  
 

                             
 

                           



 
 
 

 
JORNADAS ALUSIVAS AO 13 DE JUNHO 

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 2021 
 

 
Info: +244 928 554 800 ● +244 938 800 750 ●  info.13dejunho@gmail.com 

Gestão Cultural e Agenciamento Artístico  
Vila Residencial do Gamek, R. Osvaldo Serra Van Dunem, Casa. 536 

 [Angola & Whatsapp] +244 938 800 750 | +244 928 554 800   
[Europa] +351 961 956 211 | +351 919 370 636 

MEDIATECA DO CAZENGA, LUANDA 
 
Consultas de Rastreio do Câncer da pele em pessoas com albinismo, realizadas pelo colectivo de 
dermatologistas, no dia 12 de Junho, com apoio das consultas externas do Hospital Américo Boa 
Vida. 
 

• Total - 160 pessoas albinas + 8 pessoas não albinas 
• Masculino: 74 
• Feminino: 86 
• Menores de 15 anos: 46  
• Indivíduos com lesões clínicas de Câncer: 16 indivíduos, todos com mais de uma lesão.  
• Total acima de 30 lesões clínicas de Câncer. 
• Indivíduos com lesões de pré-câncer (Pré-cancerosas): 64 indivíduos, todos com múltiplas 

lesões. 
 
Os 160 observados foram encaminhados para o Hospital Américo Boavida para seguimento.  
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MEDIATECA DO CUNENE  
 
ALPA, celebra o 5.º Aniversário de apoio à Pessoas Albinas. 
 
Para marcar o Dia Mundial de Consciencialização do Albinismo, a Associação de Apoio à Pessoas Albinas 
(ALPA), em Ondjiva, capital da província do Cunene, sob campanha de “Consciencialização sobre o 
Cancro da Pele”, do Projecto Kilombo, com a parceria das Redes de Mediatecas de Angola, participou 
das aulas disseminadas pelo grupo, com o objectivo de levar a conhecimento da comunidade albina 
local, os risco e cuidados a ter, para a prevenção do cancro de pele. 
De igual modo, conferenciaram sobre os problemas sociais que os portadores enfrentam e como devem 
agir perante aos mesmos, destacando a resiliência, a perseverança e as realizações de pessoas com 
albinismo perante conceitos erróneos generalizados, discriminação e violência, porque, além da 
vulnerabilidade ao sol, as pessoas albinas são alvo de preconceito e violência no mundo.  

 

Ainda no âmbito das comemorações deste dia, foram realizadas diversas actividades culturais, entre as 
quais se destaca, entre outras, a visita à Rádio Cunene.  

 

A data comemorativa serviu de oportunidade para o reconhecimento das conquistas e desafios dessa 
população. 

 

O dia terminou com um almoço fraternal, em comemoração o dia Mundial de Consciencialização do 
Albinismo e ao 5.º Aniversário da Associação de Apoio à Pessoas Albinas. 
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MEDIATECA DO LUBANGO  
 
4 As Lubango 
 
Acolheu uma série de actividade em parceiras com a Mediateca do Lubango. 
 

Na Mediateca do Lubango, no dia 10 de Junho, foi organizado o debate que contou com a presença de 
individualidades renomadas, como a Directora Provincial do INAC-Huíla, inspectora da inspecção do 
Trabalho, representante do Ministério da educação, departamento a assistência de pessoas com 
necessidades especiais, e o pastor membro da congregação Baptista.  

 

O evento contou também com a presença do bispo Dom Zacarias Kamuenho. 
 

Dia 11 de Junho, houve a abertura da primeira sessão da Tertúlia científica académica onde se tratou 
do artigo feito pela Doutora Janaína Gonçalves, professora de Microbiologia e pesquisadora, professora 
da Universidade Privada de Angola UPRA, que contou com a presença de figuras da sociedade civil e as 
entidades governamentais.  
 

Dia 12 de Junho os membros da Associação estiveram presentes na Mediateca do Lubango onde 
assistiram ao Live do Projecto Kilombo, sobre o Cancro da pele.  
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MEDIATECA DE BENGUELA 
 
A Mediateca de Benguela em parceria com a Associação de Apoio aos Albinos de Angola realizou no 
passado dia 12 de Junho, nas suas instalações, o Fórum Provincial Sobre Albinismo, sob o lema “Força 
contra todas as probabilidades”, em alusão ao dia 13 de Junho, Dia Mundial de Consciencialização do 
Albinismo. 
Temas como “O papel dos governos na construção e promoção de uma cultura de paz na comunidade 
albina” e “Atendimento e qualidade nos hospitais públicos para a pessoa albina” , configuraram o 
programa de atividades, para além de momento cultural e almoço de confraternização.  
 
Além disso, às 15 horas houve o Live Streaming, via Facebook sobre Cancro de Pele, em que participou 
a comunidade albina de Benguela, num evento que contou com a cobertura da TV Zimbo. 
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MEDIATECA MÓVEL EM MALANJE 
 
Malanje participou nas Jornadas 13 de Junho com 32 Albinos e 20 não albinos, na Mediateca Móvel. 
Todos os participantes manifestaram o seu agradecimento pela preocupação demonstrada pela ReMA, 
ao disponibilizar o acesso a este evento, e solicitam à Direcção deste organismo que continue a 
trabalhar para que a pessoa albina seja visível aos olhos da sociedade.  
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MEDIATECA DE SAURIMO 
 
A Equipa da Mediateca de Saurimo não se poupou a esforços para que tudo corresse bem. 
 

Antes e durante as Jornada alusivas ao 13 de Junho, dia mundial da consciencialização do albinismo, 
trabalhou-se na sensibilização das pessoas para que a jornada fosse possível.  
 

Passou-se a informação à Rádio, foram formalizados convites para algumas instituições e particulares 
para aderirem ao evento.  
 

Ainda nesta senda, solicitou-se a diversos palestrantes que pudessem falar sobre o tema “O processo 
de inclusão dos Albinos no ensino educativo”, mas sem êxito. 
 

Todavia, a Mediateca de Saurimo fez o cadastro de cinco pessoas albinas. 
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MEDIATECA DO BIÉ 
 
Para saudar o dia 13 de Junho, Dia mundial de consciencialização do albinismo, a Mediateca Abel 
Abraão albergou e acomodou no dia 12 de junho, 121 participantes (crianças, Jovens e adultos) que 
acompanharam a aula de consciencialização sobre o cancro da pele.  
 
Tivemos o apoio da Aldeia Nissi que está vocacionada para os cuidados e acompanhamento de pessoas 
com albinismo. 
 
Antes da palestra os participantes tiveram acesso a uma actividade de entretenimento, tendo tido 
oportunidade de assistir a uma sessão de cinema. 
 
Durante as jornadas, foram várias as visitas que realizaram a lares/famílias com albinos e à Aldeia Nissi. 
Nestas visitas, foram constatadas as grandes dificuldades que estas famílias atravessam e foram 
incumbidos de fazer chegar a informação das dificuldades que os responsáveis da Aldeia Nissi têm para 
trazer produtos próprios para os cuidados e saúde dos albinos (protectores solares, entre outros) para 
o nosso País, inclusive na hora de desalfandegar estes produtos. Por isso clamam por apoios. 
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Com o intuito de uma consciencialização abrangente, a nível mundial, e de mobilizar organizações em 
prol do albinismo além fronteiras, no dia 12 de Junho, penúltimo dia das Jornadas, ficou registado com 
a tentativa do estabelecimento de um Recorde Mundial com o título “A Maior Audiência em Aula de 
Consciencialização Sobre o Cancro de Pele em Live Streaming” via Facebook Live, do Projecto “13 de 
Junho” e, para o efeito, todas as Mediatecas da Rede de Mediatecas de Angola disponibilizaram 
internet gratuita, durante o período da atividade, no sentido de proporcionar maior afluência dos 
internautas angolanos. 
 
A aula ministrada pelo médico dermatologista Dr. Pascoal Alberto, teve a duração de 1 hora, tendo 
alcançado até ao momento, mais de 9 mil espectadores, em diversos pontos geográficos, e obteve, 
durante a aula, mais de 150 comentários de várias partes do mundo. 
 
Infelizmente, o objectivo do estabelecimento do Recorde Mundial não foi alcançado por diversos 
factores, entre os quais se apontou a impossibilidade de usar oficialmente a marca do Recorde Mundial 
do Guinness para promover o evento, devido à impossibilidade de pagamento da licença de uso oficial 
da marca, resultante da insuficiência na mobilização de recursos financeiros junto das instituições 
patrocinadoras. 
 
Ainda assim, se destaca o sucesso da tentativa, pelos números alcançados e a onda de críticas positivas 
durante e após a actividade. 
 

 
 

8. TENTATIVA DE RECORD MUNDIAL DO GUINNESS 



 
 
 

 
JORNADAS ALUSIVAS AO 13 DE JUNHO 

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 2021 
 

 
Info: +244 928 554 800 ● +244 938 800 750 ●  info.13dejunho@gmail.com 

Gestão Cultural e Agenciamento Artístico  
Vila Residencial do Gamek, R. Osvaldo Serra Van Dunem, Casa. 536 

 [Angola & Whatsapp] +244 938 800 750 | +244 928 554 800   
[Europa] +351 961 956 211 | +351 919 370 636 

 
 
 
 

Com o propósito de se identificar os beneficiários do projecto, a dimensão da população de pessoas 
com albinismo, bem como a sua distribuição em termos de localização, foi criada uma base de dados 
de pessoas com albinismo.  
 
Preenchida por via de um formulário de cadastramento, que se encontra disponível fisicamente nos 
balcões das Mediatecas da ReMA, a nível nacional, os dados recolhidos são inseridos na plataforma 
informatizada de gestão de base de dados da ReMA (REMAGEST), alojado no ENFOSI (servidor oficial 
do Governo de Angola).   
 

 
 
Importa referir, que a base de dados é autorizada pela Agência de Proteção de Dados (APD) , e será a 
submetida ao Instituto Nacional de Estatística (INE) para certificação, e partilhada com o MASFAMU, 
para auxílio da identificação das pessoas com albinismo, em Angola, e melhor enquadramento das 
políticas de inclusão da pessoa com Albinismo, no País.  
 
O processo de cadastramento de pessoas com albinismo , iniciado no mês de Maio, decorre 
atualmente junto das Mediatecas a nível nacional, e acções concretas serão levadas a cabo para a 
massificação desta importante acção do projecto. 

9. CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DE BASE DE DADOS DE PESSOAS COM ALBINISMO  
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Neste dia de luta contra a discriminação ao albinismo, o que condenamos energicamente, nosso abraço 
de solidariedade para todos os angolanos que sofrem, apenas porque nasceram sem a camada 
protectora da pele. Eles merecem todo o carinho da sociedade e promoção social do Executivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Domingo, Dia Internacional #AlbinismDay, reitero a minha solidariedade para com as pessoas com 
albinismo. 
 
Eles continuam a mostrar força além de todas as probabilidades em face de equívocos generalizados, 
discriminação e violência. 
 
Apesar destes obstáculos, os líderes de organizações que representam pessoas com albinismo 
continuam a trabalhar arduamente para apoiar os mais vulneráveis, e as pessoas com albinismo estão 
cada vez mais a ocupar o seu lugar de direito na tomada de decisões. 
 
Mas ainda há uma necessidade profunda de desmistificar a condição e acabar com a discriminação.  
 
Eu o encorajo a usar sua voz e as suas redes para defender os direitos humanos de todas as pessoas 
com albinismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. MENSAGEM DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS  
(DR. ANTÓNIO GUTERRES),  

POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 
 

 

10. MENSAGEM DE S. EXCIA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ANGOLA  
(SR. JOÃO GONÇALVES MANUEL LOURENÇO),  

POR OCASIÃO DO DIA MUNDIAL DA CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 
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SUA EXCELÊNCIA SENHORA ANA DIAS LOURENÇO, PRIMEIRA-DAMA DA REPÚBLICA DE ANGOLA; 
SUA EXCELÊNCIA SENHORA ELSA BARBER, SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E PROMOÇÃO DA 
MULHER;  
DISTINTOS PARCEIROS E CONVIDADOS;  
 

É com enorme satisfação que damos as boas-vindas as Vossas Excelências, aqui na Mediateca de 
Luanda, que acolhe o acto de lançamento do livro com o título “Julito e o amor de mãe”, de autoria da 
Doutora Elsa Barber, enquadrado nas Jornadas 13 de Junho, dia mundial de consciencialização do 
albinismo, edição 2021, que se realizaram em todo País de 10 a 14 de Junho. 
 

Excelências, as Jornadas 13 de Junho, realizadas pela rede de mediatecas de Angola e Projecto Kilombo 
apoiados pelo MINTTICS, MASFAMU e 4 “As”, com os objectivos de sensibilizar a população e as 
autoridades governamentais para as questões de discriminação e protecção das pessoas com 
albinismo, e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das mesmas; 
 

Estamos a falar da feira de produtos para pessoas com albinismo, consultas de diferentes 
especialidades, workshop promovido pelas 4As, desfile de modelos albinos, teatro, etc. 
 

Foi possível, de igual modo, criar uma base de dados em todas as mediatecas, autorizada pela APD 
(agência de protecção de dados) para pessoas com albinismo. 
 

Não menos importante, foi a realização com êxito de uma aula virtual, uma live, isto é, uma tentativa 
do estabelecimento de um recorde mundial com o título “a maior audiência em aula de 
consciencialização sobre o cancro da pele, em live stream” via facebook, na Mediateca de Luanda. 
 

Hoje, para o encerramento, estamos aqui no lançamento de “Julito e o amor de mãe”, um livro que   
vai ajudar, de certa forma, a esclarecer o que muitos desconhecem e tratam com preconceito: o 
albinismo. 
 

É nosso dever, enquanto instituição do estado, incentivar e promover iniciativas que impulsionam o 
bem comum e patriotismo, onde todos se sintam socialmente integrados.  
 

As Mediatecas são infraestruturas de apoio ao sector público, privado e população em geral, 
fomentando a informação e conhecimento, a literacia digital, inclusão social e digital das populações, 
de igual modo, as suas acções estão voltadas a dinamizar as comunidades, tornando-as mais inclusivas 
e socialmente conectadas. 
 

Os resultados alcançados nestas jornadas impactaram as famílias, associações e médicos que se 
solidarizaram com a causa.  
 

O maior resultado, que passa a ser para nós o maior conforto, vem de Sua Excelência, Senhor Presidente 
da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, no âmbito do dia 13 de junho, que passo a 
citar… 

12. MENSAGEM DO DIRECTOR GERAL DA REMA (DR. BENGUI SAÚCA) NO ÂMBITO DO 

LANÇAMENTO DO LIVRO “JULITO E O AMOR DE MÃE” 
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"Neste dia de luta contra a discriminação ao albinismo, o que condenamos energicamente, nosso 
abraço de solidariedade para todos os angolanos que sofrem, apenas porque nasceram sem a camada 
protectora da pele. Eles merecem todo o carinho da sociedade e promoção social do executivo". fim 
de citação. 
 

Sejam bem-vindos à Mediateca, o Shopping do conhecimento. 
 

Muito obrigado. 
 
 
 
 
 

 
EXMA PRIMEIRA DAMA DA REPÚBLICA DE ANGOLA, DRA ANA DIAS LOURENÇO 
EXMA SRA MINISTRA DA ACÇÃO SOCIAL, FAMILIA E PROMOÇAO DA MULHER, DRA. FAUSTINA ALVES 
EXMO. SR. DIRECTOR GERAL DA REDE DE MEDIATECAS DE ANGOLA, DR. BENGUI SAÚCA; 
EXMO. DIRECTOR GERAL DA AGÊNCIA SOCIOCULTURAL KUENDA, DR. LAURO CASSULE; 
DISTINTOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO DE ALBINOS DE ANGOLA (4A’S) 
DISTINTOS CONVIDADOS; MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES. 
 
Sinto-me bastante regozijada, em participar deste magno evento, e de ter a oportunidade de tomar a 
palavra, tecendo breves notas sobre o Projecto 13 de Junho, que visa saudar o “Dia Mundial de 
Consciencialização do Albinismo”, instituído pela Organização das Nações Unidas, para divulgar 
informação e evitar a discriminação aos albinos, combatendo em simultâneo, a sua perseguição.  
 
DISTINTOS CONVIDADOS, 
 

O albinismo não é considerado uma doença, mas com ele podem surgir problemas de fórum ocular e 
propensão de maior risco de cancro da pele, afectando pessoas de todas as raças, etnias, orientação 
sexual ou estratos sociais. 
 
Entretanto, em África o albinismo constitui um dos grandes problemas que atinge, na sua maioria, 
crianças, mulheres e idosos, constituindo um grupo vulnerável.  
 

Angola, embora esteja no continente africano, não regista dados de perseguição aos albinos, ma s não 
é inegável a necessidade de trabalhar para uma perspectiva de inclusão deste grupo, pois, pelas 
necessidades que atravessam nos mais variadíssimos domínios, precisam de cuidados diferenciados.  
 

É igualmente por esta razão que, convindo orientar os Estados, em 2014, a ONU proclamou esta 
efeméride com o intuito de consciencialização, lançando as bases para a promoção e defesa dos 
direitos e garantias dos albinos, enquanto grupo vulnerável que carece de maior inclusão nas políticas 
públicas, visando a eliminação e mitigação do preconceito secular sobre este grupo.  
 

13. MENSAGEM DE ENCERRAMENTO, SECRETÁRIA DE ESTADO DO MASFAMU 
(DRA. ELSA BARBER DIAS DOS SANTOS) 
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Conforme a resolução da ONU, "Não há espaço neste século para crenças erradas e prejudiciais, ou 
qualquer categoria de discriminação. As pessoas com albinismo são merecedoras de dignidade como 
qualquer outro ser humano. Têm o direito de viver livres de discriminação, privação e medo”.   
 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES, 
 

Tal como já destacámos, o albinismo é conhecido como uma desordem genética em consequência de 
um defeito na produção da melanina. Esta alteração genética, além de levar a modificações da 
estrutura e do funcionamento ocular, pode desencadear problemas visuais, devido à deficiência da 
melanina, pigmento que além de ser responsável pela coloração da pele, a protege contra a acção da 
radiação ultravioleta. 
 

Os albinos são altamente susceptíveis aos danos causados pelo sol, apresentando frequentemente 
envelhecimento precoce, danos actínicos e câncer da pele, ainda muito jovens.  
 

Como se tudo isso já não fosse o suficiente, eles ainda têm de lidar com acusações de feitiçarias e 
estigmas ligados à “má sorte”, tudo porque mais uma vez, o tom de pele, dos olhos e até de cabe lo são 
tidos como determinantes na caracterização da personalidade de quem não fazemos questão de 
conhecer.  
 

“A ignorância predominante sobre as causas do albinismo abre as portas para formas de interpretação 
enraizadas na cultura tradicional e estão longe de perceber a racionalidade científica”.  
 

Frequentemente, em vários países africanos, as pessoas com albinismo são atacadas, mutiladas ou 
mortas, para fins supersticiosos, utilizados em rituais por “curandeiros e/ou feiticeiros”, tendo em 
conta as crenças dominantes de que os seus órgãos e determinadas partes do corpo possuem poderes 
mágicos. 
 

Preconceitos na rua, na escola, na Igreja e, não raras vezes, na própria família, aquele que deveria ser 
o primeiro e maior lugar de compreensão e aceitação do ser humano.  
 

Os padrões sociais do que é aceitável e belo já são por si só inatingíveis para quem não apresenta 
desordens genéticas, mas o cenário é bem mais complicado para quem tem de lidar com alterações na 
coloração da pele, problema visuais, intolerância ao sol e alta suscetibilidade de contrair câncer.  
 

Ligado à falta de conhecimento, os tabus e estigmas contribuem em grande medida para a 
discriminação sofrida pelos albinos. 
 

Não são poucas as vezes que ouvimos ou vemos casos de infanticídio em bebés albinos, ou mesmo de 
pais e encarregados de educação que deixam de levar os seus filhos à escola por acreditarem que a 
possibilidade de conseguirem emprego e triunfarem na vida é quase impossível, se não mesmo 
impossível.  
 

DISTINTOS CONVIDADOS  
 

O combate a essa categoria de ignorância deve ser associado a modelos positivos a favor de pessoas 
com albinismo em todo o mundo e, deve constituir preocupação de todos. 
 



 
 
 

 
JORNADAS ALUSIVAS AO 13 DE JUNHO 

DIA MUNDIAL DE CONSCIENCIALIZAÇÃO DO ALBINISMO 2021 
 

 
Info: +244 928 554 800 ● +244 938 800 750 ●  info.13dejunho@gmail.com 

Gestão Cultural e Agenciamento Artístico  
Vila Residencial do Gamek, R. Osvaldo Serra Van Dunem, Casa. 536 

 [Angola & Whatsapp] +244 938 800 750 | +244 928 554 800   
[Europa] +351 961 956 211 | +351 919 370 636 

Por esta razão, o Estado angolano tem trabalhado na adopção de medidas de políticas e/ou Estratégia 
de Protecção das Comunidades Minoritárias, ou grupos vulneráveis, pois, à semelhança das 
dificuldades de integração social, a discriminação afecta, indubitavelmente, não apenas a integridade 
das pessoas com albinismo como também o acesso às oportunidades ao longo da vida.  
 

O mundo vive um período pandémico, causado pela COVID-19, em que os Estados foram obrigados a 
adoptar medidas restritivas, extensivas a todos os seus cidadãos sem discriminação, com políticas de 
isolamento, com vista a prevenir a expansão do vírus. 
 

Por força disto, as pessoas albinas, em particular, enfrentam enormes desafios para lidar com o 
contexto pandémico, em consequências das alterações do quotidiano, as relações sociais, bem como o 
acesso aos tratamentos médicos.  
 

Para finalizar deixo um repto a todas e todos, sejamos activistas na causa da consciencialização da 
protecção das pessoas com albinismo, pois, ninguém decide nascer nesta condição e todos os albinos 
devem saber que é a diferença que os torna destacáveis, pelo que, devemos ser resilientes nos nossos 
projectos pessoais.  
 

Deste modo, poderemos, juntos, mitigar as acções de preconceito, mas não devemos esquecer que, de 
modo isolado, haverá sempre pessoas não preparadas a viver na diferença, sejamos fortes.  
 

Aqui chegados, declaramos encerradas as jornadas 13 de Junho. 
 

BEM - HAJA  
MUITO OBRIGADA! 
 
O acto do lançamento da obra literária “Julito e o Amor de mãe” de autoria de Elsa Barber, 
enquadrada na jornada 13 de Junho edição 2021 foi prestigiado pela 1º Dama da Republica de Angola 
Dra. Ana Dias Lourenço.  
 
Na ocasião, falando a imprensa, parabenizou a escritora pela iniciativa e a organização das jornadas 
olhando para os resultados produzidos.  
 
Aproveitou a ocasião para apelar a sociedade a engajar-se na consciencialização massiva contra todos 
actos discriminatórios e maior divulgação dos actos discriminatórios para que sejam combatidos e 
banidos na nossa sociedade, solidarizando-se com os Albinos de toda Angola que sofre abusos e 
descriminação. 
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Em sequência do impacto mediático e importância social das jornadas, membros do Projecto Kilombo  
foram recebidos em audiência por S. Excelência Presidente da República de Angola, Sr . João Gonçalves 
Manuel Lourenço, que auscultou aos problemas que afligem as pessoas com albinismo e passou 
orientações de seguimento e acompanhamento às também presentes Ministra de Estado para a área 
Social, Dra. Carolina Cerqueira, e Secretária de Estado do MASFAMU, Dra. Elsa Barber Dias dos Santos.  
 

 

                                          

14. AUDIÊNCIA CONCEDIDA POR S. EXCIA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ANGOLA 
(SR. JOÃO GONÇALVES MANUEL LOURENÇO) 
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Suportes Existentes 
 
1. Rede de Mediatecas  
Cadastramento e base de dados + espaços para atividades de desenvolvimento sociocultural. 
 

a. Base de dados criada para aferir aos beneficiários do Projecto 13 de Junho (pessoas com 
albinismo) que deve ser actualizada e que será partilhada para autenticação do INE, para uso do 
MASFAMU e autoridades ao serviço comprovado da inclusão da pessoa com albinismo. 

b. Possibilidade de as pessoas albinas criarem atividades socioculturais e de empreendedorismo 
para impulsionar a sua inclusão e subsistência. 

c. Identificar mentores locais e nacionais para apoiarem empreendedores. 
 
2. Colectivo de dermatologistas  
Consultas de dermatologia gratuitas. 
 

a. Carece de melhores meios operacionais e estruturas hospitalares pelo País para o fazer.  
b. Os médicos dermatologistas estão afectos ao Hospital Américo Boa Vida e em coordenação 

com o MINSA podem dar sequência a iniciativa altruísta e voluntária de expandir os serviços 
de atendimento para pessoas com albinismo para além de apenas um dia por semana. 

 
3. Centrooptico – cuidados de saúde visual 
Operacionalizar as 1000 consultas com oferta de óculos graduados, num horizonte temporal a definir, 
e estender o projecto para as outras províncias. 
 
Contributo a favor das pessoas com albinismo, mobilizado pelo Projecto 13 de Junho, que deve ser 
explorado, junto do MINSA e outros parceiros sociais, e que se pode tornar mais abrangente em termos 
de continuidade e acompanhamento.  
 
4. Projecto Kilombo – Comunicação para o Desenvolvimento [C4D]  

 
A Comunicação para o Desenvolvimento apresenta-se como um conjunto de estratégias para engajar 
comunidades no acesso e promoção do direito à educação de qualidade e na convocação para o 
envolvimento de todos, numa proposta que necessariamente é construída em diálogo e colaboração 
da sociedade. 
 

Esta comunicação para o desenvolvimento propõe acções de engajamento de adultos, jovens e 
crianças que dialogam sobre suas realidades e constroem mudanças para os problemas e questões 
sociais e coletivas que encontram. Ou seja, a comunicação para o desenvolvimento só existe como 
processo dialógico, construído de forma colaborativa  e a partir da realidade dos envolvidos. 

15. CONCLUSÕES 
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Marcos internacionais  
• Em 2019, o Conselho Executivo da União Africana adoptou o Plano de Acção Regional sobre 

Albinismo como uma política a nível continental, tornando-o o primeiro mecanismo regional de 
sempre a abordar proactivamente a erradicação da discriminação e violência contra pessoas 
com albinismo.  

• Em Janeiro de 2020, foi formada a primeira Aliança Global contra o Albinismo para apoiar as 
pessoas com albinismo em todo o mundo. 
 

Marcos Nacionais 
• O sucesso das Jornadas 13 de Junho em Angola 
 

Continua a ser necessário investimento no que diz respeito ao reforço das capacidades dos grupos da 
sociedade civil que representam pessoas com albinismo em todo o mundo.  
 

Como podemos lá chegar? Via C4D. 
 

O que sabemos sobre a aplicação de estratégias de Comunicação para o Desenvolvimento no âmbito 
do trabalho de sensibilização para os temas das pessoas com albinismo, no mundo:  
 

• Os estudos dos direitos humanos com foco no albinismo, recolha de dados, e análises 
situacionais sobre pessoas com albinismo em todo o mundo aumentaram vertiginosamente. 

• Fruto da aplicação das estratégias de Comunicação para o Desenvolvimento, em alguns países 
onde ocorrem ataques, os casos de ataques estão em declínio. 

• O Dia Internacional de Sensibilização para o Albinismo (13 de Junho) tem tido um sucesso 
retumbante a nível mundial e continua a ter um enorme potencial na promoção da educação 
pública sobre a condição e na sensibilização das pessoas com albinismo e os seus direitos.  

• Tem havido um crescimento sem precedentes nos grupos da sociedade civil que representam 
pessoas com albinismo. A capacidade destes grupos está também a melhorar, em parte, devido 
à mobilização de recursos, sem precedentes, para os apoiar. 

 
Todos temos um contributo a dar para um mundo mais inclusivo e justo. A criação de estratégias e 
implementação do programa de Comunicação para o Desenvolvimento ao serviço das pessoas albinas 
é o contributo do Projecto Kilombo. 
 
Em virtude da essência da ReMA e do Projecto 13 de Junho, que passa por contribuir para a criação de 
informação e conhecimento relacionados, nesta parceria, com o albinismo em Angola, temos o prazer 
de informar que o presente Policy Document será elevado à categoria de Revista Anual, com edições 
de âmbito internacional, em língua portuguesa e inglesa, pelo que, para este efeito, está em curso a 
interacção com uma editora.  
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Pontos fundamentais em processos e programas educativos que almejam o desenvolvimento integral 
das pessoas:  
 
• Participação, diálogo e engajamento. 
 
O processo social que lança mão de diferentes ferramentas e métodos de comunicação com vista  à 
transformação social em diferentes níveis, e que inclui: 
 

• escuta 
• construção de laços de confiança, 
• compartilhamento de aprendizagens e saberes,  
• construção de políticas e debate e aprendizagem para um processo sustentável e efetivo de 

mudança. 
 
Eixos da comunicação para o desenvolvimento 
Entendemos C4D [Comunicação para o Desenvolvimento] a partir de três eixos de acção, que, 
idealmente, devem estar presentes e serem complementares em acções com foco na transformação 
social:  
 

• Advocacia: 
Uso das ferramentas de comunicação para organizar e comunicar dados, buscando influenciar 
directamente a construção ou revisão de políticas públicas.  
 

• Comunicação para mobilização social:  
Uso das ferramentas de comunicação por uma ampla gama de parceiros aliados a uma mesma causa a 
fim de aumentar a consciencialização sobre determinado tema e/ou construir caminhos para resolução 
de uma determinada questão.  
Pressupõe o envolvimento de diferentes agentes – instituições, redes comunitárias, grupos 
empresariais, grupos cívicos e religiosos, autoridades governamentais e tradicionais – para trabalharem 
de forma integrada, com o objectivo de atingir grupos específicos de pessoas com mensagens 
planeadas. Por outras palavras, a comunicação para a mobilização social pretende facilitar a mudança 
através de esforços inter-relacionados e complementares.  
 

• Comunicação para mudanças de comportamentos: 
Utilização das ferramentas da comunicação para mudar acções ou padrões que prejudiquem o 
desenvolvimento e a integração das pessoas albinas, a partir de pesquisas, estudos de dados e diálogos 
estabelecidos com diferentes grupos sociais, em especial, com aqueles que serão foco do processo de 
mudança. 

16. RECOMENDAÇÕES POLICY DOCUMENT 
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7 Segmentos a trabalhar: 

• Discriminação 
• Direito à vida 
• Direito à saúde 
• Direito à Educação 
• Direito ao Trabalho e a um nível de vida adequado 
• Acesso à Justiça 
• Situação agravada de abuso dos direitos humanos sofridos por mulheres e crianças com 

albinismo. 
 

Acções a curto e médio prazo  
 
1. Promoção de debates públicos sobre albinismo 
a. Realizar mesas-redondas com associações, comunidade científica, MASFAMU e partes interessadas, 
para identificação do grau de deficiência da pessoa com albinismo, para se auxiliar a elaboração das 
políticas públicas específicas de inclusão, abono e isenções para a pessoa albina em Angola. 
b. Realizar palestra sobre resgate de valores morais e cívicos e inclusão social.  
 
2. Tournée de cadastramento massivo na base de dados com a Mediateca móvel 
a. Identificar e trazer ao projecto apoio em alojamento e logística no seio das províncias;  
b. Criação de um programa de sensibilização à população albina sobre os cuidados a ter na prevenção 
e diagnóstico do cancro da pele; 
c. Acompanhamento a médicos dermatologistas em rastreios; 
d. Reconciliar os dados já existentes de pessoas albinas das diferentes associações, além da 4As, nas 
províncias e em Luanda. 
e. Fazer a actualização da base de dados da ReMA e partilhá-la com o INE e os parceiros de Projecto, 
de forma a que o acesso seja facilitado, e nos ajude a medir as acções desenvolvidas a favor dos 
beneficiários, principalmente, no interior do país. 
 
3. Hub de empreendedorismo social nas Mediatecas  
a. Possibilidade de as pessoas albinas criarem atividades socioculturais e de empreendedorismo para 
impulsionar a sua inclusão e subsistência 
b. Garantir a literacia e inclusão digital  
c. Identificar mentores locais e nacionais para apoiarem empreendedores. 
d. Identificar formas de impulsionar os projectos via criação de um prémio anual.  
e. A ReMA propõe-se ser um ponto de apoio directo, disponível para receber os parceiros do projecto 
em acções de proximidade. 
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Os agradecimentos especiais do Projecto 13 de Junho são dirigidos a S. Excia. Presidente da República 
de Angola, Sr. João Gonçalves Manuel Lourenço, pelo reconhecimento institucional e audiência 
concedida aos membros do projecto para auscultação e encorajamento à prossecução do mesmo, 
criando impacto positivo nas vidas de pessoas albinas em Angola.  
 

A S. Excia Ministro do MINTICS, Eng. Manuel Homem, por ter apadrinhado o projecto engajando os 
meios de comunicação social nacionais e a ReMA na qualidade de principal parceria deste projecto.  
 

À Especialista Independente das Nações Unidas para o Gozo dos Direitos Humanos das Pessoas com 
Albinismo, Ms Ikponwosa Ero, e a equipa de apoio Action For Albinism, pelo engajamento de 
organizações em prol ao albinismo a nível regional e internacional e vídeo de moção de apoio ao 
projecto. 
 

A todos os membros do Projecto Kilombo e agência sociocultural Kuenda, em especial ao Director -
geral, Sr. Lauro Cassule, pela concepção e coordenação do projecto, à rede de Mediatecas de Angola 
(ReMA), em especial ao Director Geral Dr. Bengui Saúca pelo incansável empenho ao longo do processo 
de preparação das jornadas. 
 

Agradecimentos extensivos ao MASFAMU, Clin Carlos, Visão Mundial Angola, 4As, AFA, ALPA, Fundação 
Arte e Cultura, ONUSIDA Angola, ANASO, Aliança Francesa de Luanda, BAT, TPA, TV ZIMBO, RTP África, 
RDP África, ANGOP, Jornal de Angola, Platinaline, POC Notícias, Notícias de Angola, Rui Lopes e Amigos, 
Organizações Bento Kangamba. 
 

Os agradecimentos com vénia são dirigidos ao colectivo de dermatologistas e sector de consultas 
externas do Hospital Américo Boa Vida, pela acção altruísta de consultas gratuitas de dermatologia 
durante as jornadas, em especial ao Dr. Pascoal Alberto pela excelente aula ministrada sobre o cancro 
de pele em livestream, e pelo empenho excepcional durante a preparação das jornadas, à Dra. Lídia 
Voumart pela incansável disponibilidade e inputs profissionais, ao Dr. Masseka; e ao Centrooptico pela 
notável prestação nos rastreios de acuidade visual, bem como a imbatível oferta de mil consultas e 
óculos graduados,  para beneficiários do projecto, prioritariamente as crianças, após as jornadas. 
 

A todos os participantes, simpatizantes, apoiantes e beneficiários – BEM HAJA 
 

GRATIDÃO SEMPRE 
  

 

17. AGRADECIMENTOS 
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