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Moçambique foi o primeiro país a ser objecto de operações geodésicas com vista à sua cobertura 

trigonométrica regular e de cadastro, para o que foi criada a Missão Geodésica da África Oriental, chefiada 

por Gago Coutinho, considerada a pioneira das missões científicas. Os seus trabalhos foram continuados pela 

Missão Geográfica de Moçambique criada em 1932.   

Durante cerca de 40 anos a operar no campo esta missão estabeleceu uma estrutura geodésica ,que apoia a 

cartografia existente, constituída por uma rede de triangulação com cerca de 900 vértices, 16 bases e 16 

estações de Laplace, uma rede de nivelamento geométrico com cerca de 6000 marcas e uma rede 

gravimétrica com mais de 1300 pontos.  

Em 1973, por motivos histórico-políticos termina a sua actividade de campo sem ter concluído a cobertura 

do país. Em gabinete procede à inventariação e organização de parte da documentação recolhida e 

respectivos cálculos.   

Várias décadas passadas, estas infraestruturas geográficas são ainda de uma importância fundamental pois, 

para além de cobrirem geograficamente o território Moçambicano, são facilmente convertíveis nos sistemas 

de coordenadas usados pelos actuais sistemas de posicionamento e navegação, como o GPS. Também, 

importante, o permitirem compatibilizar toda a informação geo-referenciada já adquirida com a que se 

venha a obter, servindo assim de estrutura de apoio aos projectos de planeamento e desenvolvimento desse 

território. 

Em 1991 estabeleceu-se um protocolo entre Portugal e Moçambique para a revisão da sua rede geodésica, 

incluindo também a cedência de documentação e accões de formação sendo intervenientes pela parte 

portuguesa o Instituto de Investigação Científica Tropical e o Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento 

e a Direcção Nacional de Geografia e Cadastro de Moçambique, no âmbito do qual se procedeu à 

reobservação de um troço da rede clássica e à sua reconversão para os sistemas de referência actualmente 

em uso. 

Nesta comunicação pretende-se apresentar todos os trabalhos geodésicos realizados em Moçambique 

desde a primeira missão e a sua importância para o desenvolvimento deste país. 

 

Palavras-chave: Missão Geodésica de Moçambique, fronteiras, Protocolo de cooperação luso-moçambicano 

mailto:paula.santos@iict.pt

