
Conferência Nacional sobre desminagem 
Discurso do Sr. Yamazaki, encarregado de negócios da 

Embaixada do Japão 
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 

Com os meus melhores cumprimentos, permitam-me tecer breves 
considerações representando o Governo do Japão. A actividade de 
desminagem é um trabalho indispensável tanto no âmbito de segurança 
humana como no âmbito de desenvolvimento da agro-pecuária, 
infra-estruturas e exploração de minérios. Manifesto o meu profundo 
respeito ao desempenho do Ministério da Assistência e Reinserção 
Social, através da Comissão Executiva de Desminagem, da CNIDAH 
(Comissão Nacional Intersectorial de Desminagem e Assistência 
Humanitária), INAD (Instituto Nacional de Desminagem) e demais 
organizações não-governamentais em prol de terras sem minas. 
 

O governo do Japão tem fornecido vários apoios financeiros na 
área de desminagem que é um dos assuntos prioritários no âmbito da 
cooperação entre Japão e Angola. Desde 1990, o Governo do Japão 
tem prestado apoio financeiro de cerca de 11 milhões de dólares às 
Organizações não-governamentais tais como Halo Trust, MAG (Mine 
Advisory Group), APN (Ajuda Popular da Noruega) e JMAS (Japan 
Mine Action Service).  

 
Agradeço a estas ONGs pelas suas actividades de capacitação 

em Angola.  
 
Com os esforços de desminagem de várias entidades, temos 

reconhecido que o impacto socioeconómico resultante das actividades 
da acção contra minas tem gradualmente elevado a vida dos angolanos. 
No entanto, ainda existe um número significativo de minas terrestres em 
Angola.  
 
  Há um ditado japonês que diz o seguinte: em dia de chuva se 

conhece os verdadeiros amigos”. Se pensarmos apenas no dia de 



amanhã, damos comida; se pensarmos para daqui há um ano, 
ensinamos a cultivar; se pensarmos nos próximos 30 anos, então 
primamos pela educação. Quero com isto dizer que o Japão pretende 
ser um verdadeiro amigo de Angola neste periodo de situação 
económica dificil.  

 
Portanto, continuaremos o diálogo com as entidades da 

desminagem e iremos trabalhar ainda mais para que o povo angolano 
esteja livre dos perigos das minas terrestres. Manifestando os meus 
sinceros votos de sucesso da desminagem em Angola. Encerro aqui as 
minhas palavras. Muito obrigado.  


