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CONGRESSO INTERNACIONAL  
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Lisboa, IICT – AHU, 24- 26 DE OUTUBRO DE 2012 

 
 
O Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência resulta 
de uma parceria interna entre vários projectos do Instituto de Investigação Científica Tropical 
(IICT), financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no âmbito do Programa 
História da Ciência, e visa apresentar e partilhar estudos e resultados de trabalhos de 
investigação em curso sobre Moçambique, nas várias áreas do saber científico, parte dos quais 
desenvolvidos em parceria com instituições moçambicanas. 
Refletindo uma história de séculos de contactos, influências e intercâmbios com o Oriente e o 
Ocidente, Moçambique assume-se no contexto da África Austral como um espaço privilegiado 
de articulação do continente africano com o Índico e com o Atlântico, atestado pelo crescente 
número de trabalhos de investigação e de projetos de cooperação. Nesse sentido, este 
Congresso pretende dar mais visibilidade à investigação que tem vindo a ser feita, criando 
oportunidades para os investigadores das diversas áreas científicas apresentarem os seus 
trabalhos contribuindo para dinamizar o interesse por Moçambique e sublinhando o papel 
desempenhado pela investigação científica e pelo envolvimento direto no desenvolvimento e 
na cooperação. 
Privilegiar-se-á uma abordagem comparativa e interdisciplinar que tenha em conta perspetivas 
históricas, antropológicas, sociológicas, culturais, económicas, políticas, biológicas e 
ambientais, incluindo ainda aspetos técnicos do tratamento e preservação do património, que 
permita não só uma perspetiva histórica em termos regionais e mundiais mas também em 
termos do reconhecimento da importância dos saberes e do conhecimento científico no 
contexto atual desta sociedade; sendo que, para tal, o Congresso será também enquadrado 
por uma mostra documental e material que testemunha e reflete a diversidade e 
transversalidade da abordagem proposta e a riqueza do património documental e material em 
que se apoia uma boa parte do trabalho de investigação. 
Deste modo, espera-se que este Congresso contribua para uma compreensão mais global e 
abrangente, que permita uma melhor percepção da situação presente de Moçambique, 
ajudando a identificar desafios atuais e a cooperar na sua resolução. 
 
 
Áreas temáticas propostas 
Património Histórico e Científico 
Ocupação, História Pre-colonial e Escravatura 
Colonialismo, Território e Definição de fronteiras 
Missões científicas e Antropologia colonial 
Descolonização e Estado independente 
Etnobotânica, Medicina tradicional 
Biodiversidade, Gestão e Uso sustentável de recursos naturais 
Saúde e Alimentação 
Alterações climáticas e riscos associados 
Arquitectura e Urbanismo 
Literatura, Cultura e Educação 
Políticas de Desenvolvimento e Cooperação 



Comissão Organizadora  
Ana Canas (AHU – IICT) 
Ana Cristina Roque (IICT) 
Ana Ribeiro (IICT) 
Conceição Casanova (IICT) 
Eugénia Rodrigues (Centro de História – IICT) 
Rui Figueira (JBT – IICT) 

Vítor Rosado Marques (IICT) 

Comissão Científica  
Adelaide Agostinho (CIDE – Moçambique) 
Alfaro Cardoso (IICT) 
Ana Canas (AHU – IICT) 
Ana Cristina Roque (IICT) 
Ana Morgado (IICT) 
Ana Vaz Milheiro (ISCTE – IUL, UAL, Dinâmia-CET) 
Amélia Souto (CEA – Centro de Estudos Africanos / UEM -Moçambique) 
Amílcar Soares (IST-UTL / Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa) 
Clara Landeiro (UNDP- United Nation Development Program – African Adaptation Program 
(AAP-Moz) / Moçambique) 
Cláudia Castelo (IICT) 
Eduardo Medeiros (Universidade de Évora) 
Eugénia Rodrigues (Centro de História – IICT) 
Isabel Amaral (FCT-UNL – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa) 
Joel Tembe (AHM – Arquivo Histórico de Moçambique/ Moçambique) 
José Capela (Universidade do Porto) 
José Fialho (CEA / ISCTE-IUL e Universidade Lusófona) 
José Mucombo (IMAF – Instituto do Mar e das Fronteiras / Moçambique) 
Luís Goulão (IICT) 
Maria Manuel Romeiras (JBT – IICT) 
Olga Silva (FF-UL / Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa) 
Paulo Ferrinho (IHMT- Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de 
Lisboa) 
Regina Cruz (IUCN – International Union for Conservation of Nature / Moçambique) Rui 
Figueira (JBT – IICT) 
Salomão Bandeira (DCB -Departamento de Ciências Biológicas / UEM -Moçambique)Vítor 
Rosado Marques (IICT) 

V. Zamparoni (Universidade Federal da Baía) 

Promoção e Comunicação  
Jean Pierre Contzen, ARB e ACL 
Jorge Braga de Macedo, IICT, ACL e ARB 
Rui Malhó, ACL 

Teresa Albino, IICT 

Secretariado  
Isabel Lacerda 
Lívia Ferrão 
Laura Domingues 

Teresa Vilela 



Design gráfico  

Tiago Ribeiro 

Contactos e informações:  
IICT/DCH: +351 213600580/1/2 
congresso.mz@gmail.com 
http://2012congressomz.wordpress.com/  
 
O Colóquio é aberto a todos os interessados, investigadores e público em geral. As propostas 
de comunicação deverão ser enviadas, sob forma de resumo, em português ou inglês, para 
congresso.mz@gmail.com até 15 de Maio de 2012, sendo os resultados da avaliação 
comunicados até 18 de Junho de 2012. As comunicações terão uma duração de 20 minutos e 
poderão ser apresentadas em português e inglês embora não seja possível a tradução 
simultânea. 
A inscrição é obrigatória e gratuita, não sendo possível à organização custear despesas de 
deslocação ou estadia.  
 
Normas para a apresentação de resumos:  
Os resumos devem ter entre 300 e 500 palavras e podem ser apresentados em português ou 
inglês. Texto em fonte Calibri, tamanho 11, com espaço entre linhas de 1,5 e espaço duplo 
entre as secções do texto. Palavras-chave: mínimo 2 e máximo 5. 
Nome(s) do(s) autor(es) e da instituição a que estão vinculados, bem como o endereço 
electrónico (e-mail) do(s) autor(es) 
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