
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

A. DADOS PESSOAIS 

 
Nome Completo:  José Elias Mucombo 

Filiação:   Elias Mucombo e Clera Chuchumera 

Data de nascimento: 28 de Dezembro de 1959 

Local de nascimento: Siquiriva 

Posto A. de Nascimento: Salela 

Distrito de nascimento: Inhambane 

Província de nascimento: Inhambane 

Estado civil:   Casado 

Endeço de Residência: 987, Rua Kwame Nkrumah, 1˚. Andar 

    Bairro Sommerschield 

    Maputo, Moçambique 

Telefone de Serviço: +258 21 496 886/ 491 322 

TeleFax:   +258 21 491 319 

Celular:   +258 82 303 3590/+258 84 303 3590 

EMial:   mucombo@tvcabo.co.mz 

    jemucombo@hotmail.com 

 

B. QUALIFICAÇÕES ACADÉMICAS 

 

1971 a 1974 frequenta e conclui 1ª. a 3ª. Classes na Escola Primária de 

São Francisco de Assis de Siquiriva, Distrito de Inhambane, Província 

de Inhambane. 

 

1974 a 1975 frequenta e conclui a 4ª. Classe na Escola Primária 

Ngungunhane da Matola, Matola, Província de Maputo. 

 

1976 a 1977 frequenta e conclui 5ª.e 6ª. Classes na Escola Secundária 

da Matola, Província de Maputo . 

 

1978 a 1979  frequenta e conclui o Curso de Auxiliares de Topógrafos 

na Escola Técnico Professional de Topografia e Cartografia da 

Direcção Nacional de Geografia e Cadastro com especialização em 

Fotogrametria. 

 

mailto:mucombo@tvcabo.co.mz
mailto:jemucombo@hotmail.com


1983 a 1985 frequenta e conclui o Ensino Médio Geral na Faculdade 

para Antigos Combatentes e Trabalhadores de Vanguarda, 

FACOTRAV, na Universidade Eduardo Mondlane. 

 

1986 a 1988 frequenta e conclui o 1º. e 2º. Anos do Curso de 

Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia da Universidade 

Eduardo Mondlane. 

 

1990 to 1992 – frequenta e conclui o Bacharelato em Engenharia 

Geográfica, Curso de Topografia e Agrimensura (BTEC Higher 

National Diploma in Surveying) no Departamento de Engenharia 

Geográfica, Faculdade de Desenho e Desenvolvimento Ambiental, 

Universidade de Londres de Este (University of East London), UK. 

 

1994 to 1995 –frequenta e conclui com Honra (Honours) a 

Licenciatura em Engenharia Geográfica, Curso de Topografia e 

Ciências de Mapeamento, no Departamento de Engenharia Geográfica, 

Faculdade de Desenho e Desenvolvimento Ambiental, Universidade de 

Londres de Este (University of East London), UK. 

 

1994 a 1995 frequenta e conclui o Diploma de Pós-Graduação e o 

Mestrado em Fotogrametria (Engenharia Geográfica) no Departamento 

de Fotogrametria do Colégio Universitário de Londres (University 

College London). 

 

C. OUTRAS QUALIFICAÇÕES 

1997 – frequenta e completa o Curso em Planificação Estratégica e 

Liderança para as Instituições de Mapeamento e Informação de Terras 

em Gävle, Suécia. 

1998 – frequenta e completa o Curso de Sistemas de Informação 

Geográfica e de Terras, na Intergraph Portugal, em Oeiras, Portugal. 

1999 – frequenta e completa o Curso de Sistemas de Informação 

Geográfica e de Terras na Intertek, Intergraph Southern Africa, em 

Midrand, RSA. 

2000 – frequenta e completa o Curso para o Certificado em Princípios 

de Negócios e Gestão (Certificate Programme in the Principles of 

Business and Management), na Escola de Graduação de Administração 

de Negócios, Faculdade de Gestão, Universidade de Witwatersrand 

(Graduate School of Business Administration, Faculty of Management, 

University of the Witwatersrand), Johannesburg, RSA. 



2002 – frequenta e completa o Curso de Sistemas de Informação 

Geográfica e de Terras para Edificação e Publicação de Mapas Básicos 

Nacionais em pacotes da ESRI, em Redlands, Califórnia, USA. 

2003 – frequenta e completa o Curso para o Certificado em Gestão de 

Projectos no Departamento de Gestão de Engenharias e Tecnologia, 

Universidade de Pretoria (Department of Engineering and Technology 

Management, University of Pretoria), RSA. 

2003 – frequenta e completa o Curso de Treinamento Especial  para o 

suporte a clientes e negócios no esforço para resolver a demanda de 

Sistemas de Gestão da Informação Geográficas e de Terras na GIMS, 

em Midrand, RSA. 

2010 – frequenta e completa o Curso de Treinamento de ArGIS 9.3.1, 

pela ESRI South Africa, Midrand, South Africa. 

2010 – frequenta e completa o Curso de Treinamento de ERDAS 

Imagine Professional para processamento de imagens satélites pela Geo 

Data Design (Pty), Ltd, Cape Town, South Africa. 

D. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

2009 ao Presente – Membro do e-Forum no Ministério de Ciência e 

Tecnologia, órgão composto por diferentes actores das ICTs e 

tecnologias para aconselhamento do Governo sobre caminhos a seguir 

no processo de adopção e implementação das ICTs.  

 
2007 ao Presente – Membro do Comité de Direcção (Steering 

Committee) do Programa de Fronteiras da União Africana com a 

função de Perito e Conselheiro Técnico de Fronteiras. Co-Autor do 

Livro: “Delimitação e Demarcação de Fronteiras – um Manual Práctico 

para o Programa de Fronteiras da Uniâo Africana” (Boundary 

Delimitation & Demarcation - an African Union Border Programme 

Practical Handbook). 

 

2006 ao Presente – funcionário do Instituto Nacional do Mar e 

Fronteiras, desempenhando as funções de Director de Fronteiras e 

Presidente da Comissão de Peritos para a Reafirmação das Fronteiras 

Continentais da República de Moçambique. 

 

2008 a 2009 – Presidente da Comissão Instaladora do Instituto de 

Nomes Geográficos de Moçambique no Ministério de Administração 

Estatal. 



 

2007 a 2008 – Consultor, a título individual, onde desenhou os Termos 

de Referência para o desenvolvimento do sistema de informação e 

gestão do Conselho Municipal da Cidade de Maputo na vertente de 

Gestão do Solo Urbano, especificamente para: 1) aquisição e 

tratamento da fotografia aérea, produção de mapas vectorizados e 

ortofotos a escala: 1:2.000 e 1:1.000; 2) fornecimento de hardware, 

software e equipamentos; 3) desenho, desenvolvimento e 

implementação de arquitectura de base de dados e aplicativos 

informáticos; 4) integração das bases de dados existentes e sua 

respectiva actualização, nomeadamente: a) cadastro, b) endereçamento, 

c) toponímia, d) registo de propriedades, e) receitas e taxas, f) 

mapeamento (entidades geográficas e ambientais); g) desenvolvimento 

futuro da base de dados. De notar que o ProMaputo foi desenhado para 

10 anos (2007-2016) com objectivo global de aumentar a cobertura e 

qualidade dos serviços municipais oferecidos aos munícipes de Maputo 

através do fortalecimento institucional e da capacidade financeira do 

Conselho Municipal de Maputo. 

 

2007 -  Consultor , a título individual, onde  desenhou um aplicativo 

informático em Access e3 conduziu a actualização do Parque 

Imobiliário da Cidade de Chimoio no âmbito do Projecto de 

Governação Autárquica Democrática, ProGov. 

 

1978 a 2006 – funcionário da Direcção Nacional de Geografia e 

Cadastro (posteriormente Direcção Nacional de Terras e actualmente 

Direcção Nacional de Terras e Florestas) tendo desempenhado as 

sequintes tarefas e funções: 

 

1. 1978 a 1990 - trabalha como Operador de Restituição 

Fotogramétrico e Desenhador Cartográfico no Departamento de 

Fotogrametria. 

2. 1995 a 1996 – desempenha as funções de Chefe de Secção de 

Aerotriangulação e Ortoprojecção no Departamento de Geodesia e 

Fotogrametria. 

3. 1996 a 1997 – desempenha as funções de Chefe de Departamento 

de Agrimensura e Cadastro. 

4. 1997 a 1999 – desempenha as funções de Director Nacional 

Adjunto de Geografia e Cadastro. 

5. 1999 a 2001 – desempenha as funções de Director Nacional de 

Geografia e Cadastro em Exercício. 

6. 2001 a 2006 – desempenha as funções de Director Nacional de 

Geografia e Cadastro e posteriormente Director Nacional de Terras. 



 

E. ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS 

 

José Elias Mucombo – treinado como topógrafo, agrimensor e 

engenheiro geógrafo, administrador e gestor de terras, técnico de 

mapeamento com uma larga experiência de 32 anos, realizou e assumiu 

uma variedade de actividades e responsabilidades como técnico e 

oficial sénior do Governo de Moçambique tendo participado nas 

grandes iniciativas de reformas de terras na SADC como líder do “Task 

Force” constituído por Moçambique, Africa do Sul, Namíbia e 

Zimbabwe. 

 

Actualmente, desempenha funções de perito e conselheiro técnico da 

União Africa nas áraes de delimitação, demarcação e reafirmação de 

fronteiras bem como desenho de sistemas de informação de fronteiras 

internacionais inter-africanas. 

 

Como técnico, realizou várias actividades para o benefício das 

comunidades locais a vários níveis, envolvendo-se na aquisição de 

plantas (esboços), concebendo a organização do cadastro local, 

municipal, distrital, provincial e nacional para a administração e gestão 

de terras. Realizou várias análises para a implementação de sistemas 

integrados de informação geográfica e de terras para o planeamento 

local, provincial e nacional bem como sistemas de gestão da 

informação geográfica. 

 

Responsabilizou-se por todos requisitos oficiais de negociação de 

projectos de desenvolvimento para o mapeamento, administração e 

gestão de terras em Moçambique durante o seu mandato com diferentes 

agências de financiamento, parceiros de cooperação e doadores de 

diferentes partes do mundo tais como: GTZ, SIDA, Banco Mundial, 

DfID, USAid, CIDA, Cooperação Holandesa, União Europeia, JICA, 

Cooperação Italiana, Development Gateway Foundation, etc. 

 

Como official sénior do Governo participou no desenho, revisão e 

elaboração da política agrária e sua estratégia de implementação, 

política nacional de terras, lei de terras e regulamento da lei de terras, 

política nacional do ambiente, política nacional de florestas e fauna 

bravia, lei e regulamento de florestas e fauna bravia, de entre vários 

instrumentos legais dos recursos naturais. 

 

Como Director Nacional, José Elias Mucombo, desenhou e 

desenvolveu capacidades especiais em diferentes áreas, nomeadamente: 



 Análise estratégica, desenvolvimento de visão, desenho de 

programas e projectos, implementação, gestão e coordenação para 

sectores públicos na administração e gestão de terras e outros 

recursos naturais.  

 Desenho de sistemas de administração de terras. 

 Condução de estudos de viabilidades para determinar a viabilidade 

da implementação de programas sociais e comunitários de gestão 

sustentável de recursos naturais. 

 Gestão de projectos de sistemas de informação geográfica e 

sistemas de informação de terras e implementação de vastos 

projectos multi-disciplinares. 

 Planificação estratégica e avaliação de riscos de implementação de 

estratégias alternativas na administração e gestão de terras. 

 Concepção e desenho de Sistemas, base de dados e aplicativos de 

tecnologias de informação para a gestão de terras em Moçambique. 

 Conhecimento e uma extensa experiência no desenho e 

implementação de infra-estrutura de sistemas de gestão da 

informação de terras e outros recursos naturais bem como sistemas 

de registro electrónico de terras e outros recursos naturais. 

 

F. TRABALHOS DE CONSULTORIA PROFISSIONAIS  
 

Como oficial sénior do Governo de Moçambique e na sua capacidade 

individual lidera a parte técnica do Comité de Direcção do Programa de 

Fronteiras da União Africana no desenho do sistema de Informação 

Geográfica para as fronteiras em coordenação com a Secção de 

Cartografia das Nações Unidas e uma Empresa Especializada da 

República ds Alemanha.  

 

Na sua capacidade individual é professor convidado da Unidade de 

Pesquisas de Fronteiras Internacionais da Universidade de Durham no 

Reino Unido da Grã Bretanha (UK). 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão de Peritos para a Reafirmação 

de Fronteiras Continentais lidera todas negociações técnicas bilaterais e 

multilaterais para a reafirmação das fronteiras internacionais da 

República de Moçambique, recolha e sistematização de informação de 

fronteiras usada para desenho e implementação de projectos de 

desenvolvimento e cooperação trans-fronteiriças com benefícios às 

comunidades locais ao longo das fronteiras. 

  

Como oficial sénior do Governo liderou a equipa “Task Force” de 

oficiais séniores da SADC (Moçambique, Africa do Sul, Namíbia e 



Zimbabwe) que desenhou, realizou a revisão, melhoramento e 

avaliação dos Termos de Referência bem como avaliação dos 

candidatos para a Unidade da Reforma de Terras da SADC. 

 

Como técnico sénor, José Elias Mucombo, desenhou os Termos de 

Referência e implementação do Sistema de Gestão da Informação 

Municipal da Cidade de Maputo financiado pelo Banco Mundial.  

 

Na qualidade de Director Nacional de Terras desenhou e implementou 

vários programas de formação e treinamento de Administradores 

Distritais, Presidentes Municipais e técnicos dos distritos e municípios 

na gestão de terras distritais e solos municipais bem como organização 

de registos e cadastros distritais e municipais. 

 

G. FILIAÇÕES A ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS  
 

1. Membro Convidado da Unidade de Pesquisas de Fronteiras 

Internacionais da Universidade de Durham no Reino Unido da Grã 

Bretanha (UK). 

2. Membro da Sociedade Internacional de Fotogrametria. 

3. Membro da Federação Internacional de Engenheiros Geógrafos 

(FIG). 

4. Membro da Associação para Infra-Estrutura de Dados Espaciais 

Globais (SADC, Africa e Internacional). 

 

H. DISTINÇOES E PREMIOS 

 
Como reconhecimento do desempenho institucional, durante a direcção 

do Engenheiro José Elias Mucombo, a Direcção Nacional de 

Geografia e Cadastro, Dinageca, e posteriormente a Direcção Nacional 

de terras, DINAT, foi distinguido com vários prémios internacionais, 

nomeadamente: 

1. A 26 de Maio de 2003, em Paris, França, recebeu o Prémio Golden 

Europe Award for Quality (New Millenium Award); 

2. No dia 14 de Julho de 2003, em Genebra, Suíça, recebeu o Prémio 

Golden Five Continents Award for Quality & Excelence; 

3. No dia 15 de Março de 2004, em Viena, Áustria, recebeu o Prémio 

International Golden Award for Quality and Business Prestige; 

4. No dia 19 de Julho de 2004, em Paris, França, recebeu o Prémio 

Golden Europe Award for Quality & Commercial Prestige – New 

Millenium Award; 



5. No dia 16 de Agosto de 2004, em San Diego, Califórnia, Estados 

Unidos de América, recebeu o Prémio Special Achievement in GIS; 

e  

6. No dia 11 de Julho de 2005, em Paris, França, recebeu o Prémio 

Golden Five Continents Award for Quality & Excelence (New 

Millenium Award). 

 

I. LÍNGUAS FALADAS  

 
1. Português falado e escrito Muito Bem. 

2. Inglês falado e escrito Bem. 


