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O estudo da arquitetura e urbanismo de origem portuguesa produzidos ao longo do século XX no antigo 

espaço ultramarino português, particularmente os de promoção pública estatal, deverá ser contextualizado 

no âmbito das estruturas administrativas que os promoveram e regulamentaram. 

A política colonialista do Estado Novo, iniciada a partir da década de 1930, definiu um modelo organizativo 

padrão aplicável a todo o «império colonial português», de complexidade variável de território para 

território, onde seriam tratados todos os ramos de administração pública. Enquanto colónia de governo-

geral Moçambique beneficia, para o setor das obras públicas, onde naturalmente se insere, pela sua 

natureza, a produção arquitetónica e urbanística, da criação na sua estrutura organizativa de uma 

Repartição Técnica dos Serviços de Obras Públicas.  Esta Repartição evolui, no início da década seguinte, 

para Direção dos Serviços de Obras Públicas, tornando-se estruturalmente mais complexa. Na sua estrutura 

é criada a Repartição de Edifícios e Monumentos, constituída como a sua 1.ª Repartição, centralizando os 

assuntos relativos ao estudo, construção, conservação e cadastro de edifícios e monumentos, e 

melhoramentos urbanos.  

Através de uma extensa teia de serviços composta por direções provinciais e secções distritais de obras 

públicas cobrindo todo o território da colónia, a Direção dos Serviços de Obras Públicas, através da sua 

Repartição de Edifícios e Monumentos vai controlar toda a produção arquitetónica e urbanística de 

promoção pública na colónia. Esta repartição é posteriormente reorganizada e doravante designada 

Repartição de Edifícios e Urbanização, beneficiando, inclusive, da criação, já na década de 1950, de uma 

Secção de Urbanização, que embora na sua dependência administrativa, vai depender, do ponto de vista 

técnico, do Gabinete de Urbanização Colonial.  

A década seguinte é marcada por uma especialização cada vez maior dos serviços no âmbito da 

administração ultramarina. É reorganizada a estrutura orgânica da agora designada Direção Provincial dos 

Serviços de Obras Públicas e Transportes, na qual os assuntos relativos a arquitetura e urbanismo são 

definitivamente separados com a criação de repartições distintas para ambos os domínios: a Repartição de 

Edifícios e Monumentos (2.ª Repartição) e a Repartição de Urbanismo (3.ª Repartição). 

 Apesar de uma nova reorganização de serviços no início da década de 1970, esta será a última estrutura 

conhecida dos organismos que tutelaram os assuntos relativos a arquitetura e urbanismo em Moçambique, 

até à cessação das estruturas administrativas portuguesas por via da independência do território em 

1974/75. 
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