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Lisboa, IICT/JBT – Palácio dos Condes da Calheta, 24- 26 de outubro de 2012 

 

O Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência resulta de uma 

parceria interna entre vários projetos 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 permitam 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 perceção da situação presente de Moçambique, ajudando a identificar desafios atuais e 

a cooperar na sua resolução. 

 

Comissão Organizadora  
Ana Canas  
Ana Cristina Roque 
Ana Ribeiro 
Conceição Casanova  
Eugénia Rodrigues  
Rui Figueira  
Vítor Rosado Marques 



Comissão Científica  
Adelaide Agostinho (CIDE – Moçambique) 
Alfaro Cardoso (IICT) 
Ana Canas (AHU – IICT) 
Ana Cristina Roque (Centro de História - IICT) 
Ana Morgado (IICT) 
Ana Vaz Milheiro (ISCTE – IUL, UAL, Dinâmia-CET) 
Amélia Souto (CEA – UEM, Moçambique) 
Amílcar Soares (IST-UTL) 
Clara Landeiro (UNDP- AAP, Mozambique 
Cláudia Castelo (IICT) 
Eduardo Medeiros (Universidade de Évora) 
Eugénia Rodrigues (Centro de História – IICT) 
Isabel Amaral (FCT-UNL) 
Joel Tembe (AHM – Maputo, Moçambique) 
José Capela (Universidade do Porto) 
José Fialho (CEA / ISCTE-IUL e Universidade Lusófona) 
José Mucombo (IMAF - Maputo, Moçambique) 
Luís Goulão (BIOTROP - IICT) 
Maria Manuel Romeiras (JBT – IICT) 
Olga Silva (FF-UL) 
Paulo Ferrinho (IHMT- UNL) 
Regina Cruz (IUCN – Maputo. Moçambique)  
Rui Figueira (JBT – IICT) 
Salomão Bandeira (DCB – UEM, Maputo, Moçambique) 
Vítor Rosado Marques (BIOTROP - 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 
Teresa Vilela 

Design gráfico  
Tiago Ribeiro 
 

Divulgação e imprensa 

Carolina Bastos 

Laura Domingues 

 

Contactos e informações:  

IICT/DCH: +351 213600580/1/2 

congresso.mz@gmail.com 

http://2012congressomz.wordpress.com/  

mailto:congresso.mz@gmail.com
http://2012congressomz.wordpress.com/


Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência 
IICT- JBT, Palácio dos Condes da Calheta, Lisboa, 24-26 de Outubro de 2012 

________________________________________________________________________________________ 
 

IICT-IP - Instituto de Investigação Científica Tropical  
  

3 

 

PROGRAMA 

24 DE OUTUBRO 

8.30H. ABERTURA DO SECRETARIADO 

9.30h. / 10.30h. Sessão de abertura 

CONTRIBUTOS DE MOÇAMBIQUE NO QUADRO DA SADC  
Jorge Braga de Macedo, Presidente do IICT 
Hélder Vaz Lopes, Diretor Geral da CPLP  
Jacob Jeremias Nyambir, Embaixador de Moçambique  
Keitumetse  Matthews, Embaixadora da África do Sul 
Rui Malhó, Academia das Ciências de Lisboa  
 

10.35h.-10.55h. Coffee-break – Arcadas do Palácio  

 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

11.00h. / 11.50h. Sala 7 
Tema 2. Ocupação, História Pré-Colonial e Escravatura 
Moderador: Vítor Rodrigues, IICT 

 

11.00h. / 12.10h. Sala 11 

Tema 5. Missões científicas e saber colonial 

Painel - Reconhecimento do território  

Moderador: Ana Martins, IICT 

 

 

PARA UMA “MELHOR INFORMAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E 

POLÍTICO” DOS DOMÍNIOS ULTRAMARINOS PORTUGUESES 

(CAPITANIA DE MOÇAMBIQUE E RIOS DE SENA, FINAL DO 

SÉCULO XVIII) 

Ana Paula Wagner 

Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-

Oeste, Paraná 

 

REDES MERCANTIS E EXPANSÃO TERRITORIAL NA ILHA DE 

MOÇAMBIQUE DE SETECENTOS 

Maria Bastião 

CHAM – Centro de História de Além-mar, FCSH-UNL & Univ. Aç. 
 
OS NAMARRAIS E O PROCESSO DE INSTALAÇÃO COLONIAL NO 
ANTIGO DISTRITO DE MOÇAMBIQUE (1865-1913) 
Luísa Fernanda Guerreiro Martins 
CIDEHUS - Universidade de Évora 

 
DESENHAR PARA (RE) CONHECER: O PAPEL DA ILUSTRAÇÃO 
CIENTÍFICA NAS MISSÕES CIENTÍFICAS DO ESPAÇO LUSÓFONO. 
Fernando Jorge Correia e Ana Silva Fernandes 
Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro 
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

A BIODIVERSIDADE AFRICANA REGISTADA PELO FREI JOÃO DOS 
SANTOS EM ETIÓPIA ORIENTAL (ÉVORA, 1609) 
Teresa Nobre de Carvalho 
CIUCHT – Centro Inter-Universitário de História da Ciência e 
Tecnologia. FCUL 
 
O MÉDICO MANUEL RODRIGUES DE CARVALHO: 
CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DA FLORA DE 
MOÇAMBIQUE NO SÉCULO XIX 
António Carmo Gouveia, Rita Alcaire, Fátima Sales, Natacha 
Perpétuo e M. Teresa Gonçalves 
Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da 
Vida, Universidade de Coimbra 
 
ALBINO MANOEL PACHECO – PIONEER ETHNOGRAPHER OF THE 
ZAMBESI REGION 
Malyn Newitt 
King’s College,  London 

 

12.30h. / 13.30h. Almoço livre 

 



 
13.35h. / 14.40h. Sala 7 
Tema 3. Colonialismo e Território  
Sessão 1  
Moderador: V. Zamparoni, UFB 

 
13.35h. / 14.40h. Sala 11 
Tema 5. Missões científicas e saber colonial 
Painel - Missão Botânica de Moçambique 
Moderador: Rui Figueira, IICT 

 
MISSIONAÇÃO, ISLAMIZAÇÃO E MUDANÇA DE PARADIGMA 
RELIGIOSO NO NORTE DE MOÇAMBIQUE NOS SÉCULOS XV A 
XIX 
Manuel Lobato 
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História 
 
O PODER E O IMPACTO DO ISLÃO NO NORTE DE MOÇAMBIQUE 
(SÉCULOS XIX-XXI) 
Olga Iglésias Neves 
CEsA/ISEG, ULHT, FLUL 
 
“AFRICA TO AFRIKANDERS”: PRESS AND SETTLER NATIONALISM 
IN LATE 19TH CENTURY MOZAMBIQUE 
Paulo Jorge Fernandes 
Departamento de História. FCSH-UNL 
 
“BELAS RAPARIGAS [COM] GRANDIOSOS BATUQUES”: 
QUOTIDIANO, TRABALHO E CULTURA POPULAR EM LOURENÇO 
MARQUES (1890-1930) 
Matheus Serva Pereira 
IHC  - Instituto de História Contemporânea, FCSH –UNL 

 
OS DOCUMENTOS ESCRITOS COMO TESTEMUNHOS DO 
TRABALHO DE CAMPO: A ANÁLISE DO PROCESSO PESSOAL DE 
FRANCISCO DE ASCENSÃO MENDONÇA 
Maria Manuel F. Torrão 
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História  
 
ANTÓNIO ROCHA DA TORRE E A FLORA DE MOÇAMBIQUE 
Susana Saraiva, António E. Gonçalves, Patrícia Conde, Eurico S. 
Martins, Rui Figueira e Luís Catarino 
Instituto de Investigação Científica Tropical, Jardim Botânico 
Tropical  
CBIO-Centro de Investigação em Biodiversidade & Recursos 
Genéticos Universidade do Porto. 
CERENA. Instituto Superior Técnico - UTL 
 

FIAR E TECER: A MISSÃO BOTÂNICA DE MOÇAMBIQUE 
(1942-1948) E A TRAMA DO ALGODÃO COLONIAL 
Ana Cristina Martins e Patrícia Conde 
Instituto de Investigação Científica Tropical 
 
FIXIDADES E MOBILIDADES: O ÁLBUM FOTOGRÁFICO DA 
MISSÃO BOTÂNICA DE MOÇAMBIQUE (1942-1948) 
Patrícia Conde, S. Saraiva, R. Figueira, C .Mateus e  A. C. Martins 
Instituto de Investigação Científica Tropical. JBT 
 

 
14.45h. / 15.10h. Coffee-break– Arcadas do Palácio 

 

15.25h. / 17.20h. Sala 7 
Tema 1. Património Histórico e Científico 
Painel - Arquivos e políticas do passado e do presente 
Moderador: Joel das Neves Tembe, AHM 

15.25h. / 16.55h. Sala 11 
Tema 11. Alterações climáticas e riscos associados  
Mesa Redonda - Alterações climáticas 
Moderador: Amílcar Soares, IST-UTL 

 
MEMÓRIAS ABERTAS DE MOÇAMBIQUE E ARQUIVOS 
IMPERFEITOS 
Ana Canas 
AHU- Arquivo Histórico Ultramarino. Instituto de Investigação 
Científica Tropical 
 
RECUPERAR ARQUIVOS, DAR VIDA À MEMÓRIA: O ARQUIVO 
DA DELEGAÇÃO DE ANGOLA DA PIDE/DGS 
Silvestre Lacerda  
Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
 
SABERES, SABORES, MEMÓRIAS E ARQUIVOS 
Paula Meneses  
CES – Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
 
ARQUIVOS E MEMÓRIA: PARTILHANDO FONTES SOBRE 
FRONTEIRAS, MIGRAÇÕES E NACIONALISMO EM MOÇAMBIQUE 
Joel das Neves Tembe 
AHM – Arquivo Histórico de Moçambique. Universidade Eduardo 
Mondlane, Maputo 
 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE: FRONTEIRAS INTERNACIONAIS 

 
CLIMATE VARIABILITY AND CLIMATE CHANGE: WHAT CLIMATE 
SCIENCE CAN DO FOR MOZAMBIQUE? 
João Côrte-Real 
ICAAM 
 

SCENARIOS CLIMATE AND GLOBAL MODELS - A PROJECTION 
FOR MOZAMBIQUE 
Mariana Bernardino  
IM/IPMA 
 
DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO COMPARATIVA ENTRE OS 
MANGAIS DA ÁFRICA ORIENTAL E OCIDENTAL, EXTENSÃO E 
IMPORTÂNCIA DOS MANGAIS DE MOÇAMBIQUE E SUA 
RELAÇÃO COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
Salomão Bandeira, Célia Macamo, Jared Bosire e José Rafel

 

Departamento de Ciências Biológicas, UEM, Maputo 
Kenya Marine and Fisheries Research Institute. Mombasa 
 Departamento de Geografia, UEM, Maputo. 
 
INDICATORS OF SUSCEPTIBILITY TO DESERTIFICATION FOR 
SOUTHERN AFRICA 
Maria João Pereira, Natasha van Doorn e Amílcar Soares 
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COM OS PAÍSES VIZINHOS 
José Elias Mucombo 
Direção de Fronteiras. Instituto Nacional do Mar e Fronteiras, 
Maputo 
 

CEM ANOS DE GEODESIA EM MOÇAMBIQUE: DA MISSÃO 
GEODÉSICA DA ÁFRICA ORIENTAL AO PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO LUSO-MOÇAMBICANO 
Paula Cristina Santos 
Instituto de Investigação Científica Tropical 
 

CERENA – Instituto Superior Técnico, UTL 
 
FUNCTIONAL DIVERSITY AS ECOLOGICAL INDICATOR OF 
CLIMATE CHANGE APPLIED TO TROPICAL AREAS 
Alice Nunes, Cristina Branquinho, Paula Matos, e Pedro Pinho 
CBA - FCUL 

17.30h. Sala 7 
Apresentação e lançamento da edição digital da obra de Jorge Dias, OS MACONDES DE MOÇAMBIQUE 
Teresa Pacheco Albino, IICT 

 
18.15h. Arcadas do Palácio  
Inauguração do painel VARIAÇÃO L, oferecido ao IICT pelo Mestre Eduardo Nery 
 
Porto de honra 
 

 

25 DE OUTUBRO 
 
9.00H. ABERTURA DO SECRETARIADO 
 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

 
9.30h. / 10.50h. Sala 7 
Tema 3. Colonialismo e Território  
Sessão 2  
Moderador: Jorge Braga de Macedo, IICT 
 

9.30h. / 11.05h. Sala 11 

Tema 9. Etnobotânica e Medicina tradicional  

Moderador: Salomão Bandeira, UEM 

 
AS FINANÇAS PÚBLICAS DE MOÇAMBIQUE - A 
TRANSFORMAÇÃO DE UMA DAS “MAIS ATRASADAS 
POSSESSÕES” (1898-1910) 
Maciel Santos  
CEAUP - Centro de Estudos Africanos  
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
 
AS FINANÇAS PÚBLICAS DE MOÇAMBIQUE APÓS A SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL: MITOS E REALIDADES 
Luís Filipe Madeira 
Universidade da Beira Interior 
 
A ‘FRIENDLY NEIGHBOUR’? THE CAMPOS RODRIGUES 
OBSERVATORY, THE SOUTH-AFRICAN SCIENTIFIC COMMUNITY, 
AND THE CONSTRUCTION OF AN INTER-COLONIAL EPISTEMIC 
SPACE (1905-1922) 
Pedro M. P. Raposo 
CIUCHT – Centro Inter-Universitário de História da Ciência e 
Tecnologia, FCUL 
 
TERRITORIALIZAÇÃO DE MOÇAMBIQUE COLONIAL: “AVANT 
TOUT” UMA LUTA PELA TRANSPOSIÇÃO DE CONTRARIEDADES  
ENDOGENÉTICAS PRESENTES NO SISTEMA PORTUGUÊS EM 
MONTAGEM  
Martinho Pedro 

 
MEDICINA TRADICIONAL: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI  
Adelaide .B. Agostinho e H. L. da Silva 
Centro de Investigação e Desenvolvimento em 
Etnobotânica/Namaacha; Universidade Federal de Santa 
Catarina e Instituto IGETECON , Florianópolis 
 
CERTIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO COLETIVA DE PATRIMÔNIOS 
IMATERIAIS: CONHECIMENTOS ETNOBOTÂNICOS 
Harrysson Luiz da Silva e Adelaide Agostinho 
Universidade Federal de Santa Catarina e Instituto IGETECON , 
Florianópolis; Centro de Investigação e Desenvolvimento em 
Etnobotânica/Namaacha  
 
SEARCHING FOR NATURAL ANTITUBERCULARS FROM 
MOZAMBICAN MEDICINAL PLANTS 
Maria-José Umbelino Ferreira, Xuan Luo, David Pires, José A. 
Aínsa,

 
Begoña Gracia, Noélia Duarte, Silva Mulhovo e Elsa Anes 

iMed.UL and URIA, Faculdade de Farmácia, Universidade de 
Lisboa Department of Microbiology, University of Zaragoza, 
Zaragoza 
Centro de Estudos Moçambicanos e de Etnociências, 
Universidade Pedagógica Maputo 
 
ESTUDO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS EM 
MOÇAMBIQUE 



Departamento de História, Univ. Pedagógica, Maputo 
 

Annae Senkoro, F.Barbosa, A.Manjate, Vando Silva, I. 
Maquia, I.Muocha, I.Moura, Luís Goulão, Ana Ribeiro 
Faculdade de Ciências, UEM, Maputo 
Centro de Biotecnologia, UEM, Maputo 
Instituto de Investigação Científica Tropical, JBT 
Instituto de Investigação Científica Tropical, BIOTROP 
 
COOPERAÇÃO NO ESTUDO DE PLANTAS MEDICINAIS – RELATO 
DE UMA EXPERIÊNCIA  
Olga Silva 
Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 
 

 
11.10h. – 11.30h.  Coffee-break– Arcadas do Palácio 

 

 
11.35h. / 12.55. Sala 7 
Tema 4. Descolonização e Estado Independente 
Moderador: Cláudia Castelo, IICT  

 
11.35h. / 12.40h. Sala 11 
Tema  9.  Etnobotânica, Medicina tradicional  
Mesa Redonda – Saúde, Ciência, Tecnologia e Agricultura: 
Relações Santa Catarina (Brasil) -Moçambique 
Moderadores: Harrysson Luiz da Silva (Universidade Federal de 
Santa Catarina) e Adelaide Agostinho (CIDE) 
 

 
O PROJECTO PESSOAL E POLÍTICO DE EDUARDO MONDLANE 
Pedro Borges Graça 
Centro de Estudos Africanos e Brasileiros, ISCSP-UTL 
 
RELAÇÕES INTER-RACIAIS EM MOÇAMBIQUE: O CASO DA 
MINORIA BRANCA 
Gabriel Mithá Ribeiro 
CEA – Centro de Estudos Africanos, ISCTE-IUL 
 
OS SABERES DE RUA E AS CULTURAS IDENTITÁRIAS DOS 
DUMBANENGUES  DE MAPUTO  
Feliciano de Mira 
CES - Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra 
 
O PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO PORTUGUÊS NAS 
ÁGUAS DE MOÇAMBIQUE: PROPRIEDADE, GESTÃO, AMEAÇAS E 
SOLUÇÕES 
Alexandre Monteiro 
Instituto de Arqueologia e Paleociências, UNL/Ualg 
 

 
CENTROS MUNDIAIS DE REFERÊNCIA EM PESQUISA 
ETNOBOTÂNICA: O HERBÁRIO BARBOSA RODRIGUES NO 
MUNICÍPIO DE ITAGI – ESTADO DE SANTA CATARINA 
Volnei Morastoni  
Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina  
 
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA ORIENTADA PARA A 
PRODUÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM ETNOBOTÂNICA: OS 
CENTROS INTEGRADOS DE INCUBAÇÃO D EPROJETOS PARA 
ETNOBOTÂNICA 
Jose Milton Scheffer  
Deputado Estadual Presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina  
 
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE AGRICULTURA DE PLANTAS 
MEDICINAIS: UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA PARA 
MOÇAMBIQUE 
Manoel Motta  
Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Ciência de 
Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina 

 
13.00h. / 14.00h. – Almoço livre 

 

 

14.05h. / 15.25h. Sala 7 

Tema 7. Literatura, Cultura e Educação 
Mesa Redonda: Educação formal e não formal : percursos e 
impactos 
Moderador: Maria Antónia Barreto, CEA, ISCTE-IUL e IPL 
 

14.05h. / 15.25h. Sala 11 
Tema 8. Saúde e alimentação 
Painel - Colonialismo e Saúde 
Moderador: Isabel Amaral, CIUHCT 

 
PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO 
EM MOÇAMBIQUE: POTENCIALIDADES E CONSTRANGIMENTOS 
Maria Antónia Barreto 

 
COLONIZAÇÃO E POLÍCIA MÉDICA EM MOÇAMBIQUE NO FINAL 
DO PERÍODO MODERNO 
Eugénia Rodrigues e Miguel Brito 
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CEA, ISCTE-IUL e IPL 
 
O SUBSISTEMA DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL EM 
MOÇAMBIQUE E A VIRAGEM DO SÉCULO 
Ana Paula Pinto 
CEA, ISCTE-IUL  
 
A ACTUAÇÃO DAS COMUNIDADES ISLÂMICAS NA EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DAS POPULAÇÕES DO NORTE DE MOÇAMBIQUE 
Maria João Pinto 
CEA, ISCTE-IUL 
 
O CONTRIBUTO DO ENSINO DA GEOGRAFIA PARA O PROCESSO 
DE ALFABETIZAÇÃO EM MOÇAMBIQUE E PARA O EXERCÍCIO DA 
CIDADANIA 
Carlos Martins 
CEA, ISCTE-IUL 

Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História 
Mestrando do ISCTE-IUL e Bolseiro do Instituto de Investigação 
Científica Tropical. Centro de História 
 
AS HISTÓRIAS QUE FICARAM POR CONTAR: SAÚDE, 
CRESCIMENTO URBANO E AMBIENTE EM MOÇAMBIQUE NA 
VIRAGEM DO SÉCULO XIX 
Ana Cristina Roque 
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História 
 
MÉDICOS, SELVAGENS E ANTROPÓFAGOS: A MEDICINA 
OCIDENTAL E OS “INDIGENAS” EM MOÇAMBIQUE COLONIAL 
Valdemir Zamparoni 
Centro de Estudos Afro-Orientais, PPG Estudos Étnicos e 
Africanos e PPG História – Univ. Federal da Bahia, S. Salvador 
 
“O TERROR DOS HOMENS E O FLAGELO DOS ANIMAIS”: A 
DOENÇA DO SONO ANIMAL COMO PROBLEMA EM 
MOÇAMBIQUE 
Bárbara Direito  
ICS - Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 

 
15.30h. / 15.50h. Coffee-break– Arcadas do Palácio 

 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

15.55h. / 17.00h. Sala 7 
Tema 7. Literatura, Cultura e Educação 
Painel – Literatura, Identidade e Resistência 
Moderador: Cátia Miriam Costa, CFC-UL 

 
15.55h. / 17.15h. Sala 11 
Tema 8. Saúde e alimentação 
Painel - Medicina e Saúde: aspetos socio-antropológicos 
Moderador: Zulmira Hartz, IHMT 
 

 
CONTACTOS DOS PORTUGUESES COM OS AFRICANOS ATRAVÉS 

DOS TESTEMUNHOS NÃO REFERIDOS NA HISTÓRIA TRÁGICO-

MARÍTIMA 

Kioko Koiso  

CHAM – Centro de História de Além-mar, FCSH-UNL & Univ. Aç. 
 
EDUARDO MONDLANE E NELSON MANDELA: A 
AUTOBIOGRAFIA COMO DIAGNOSE SOCIAL, CULTURAL E 
POLÍTICA 
Maria Manuela J. C. Araújo 
Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa 
 

MONÇÃO MOÇAMBIQUE – METAMORFOSES DE UMA POÉTICA 
Mauricio Salles Vasconcelos 
Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, 
Universidade de São Paulo 

 
A MEDICINA TROPICAL EM MOÇAMBIQUE - ECOS DAS MISSÕES 
MÉDICAS DA ESCOLA DE MEDICINA TROPICAL DE 1910 E1927 
Isabel Amaral 
Centro Inter-Universitário de História das Ciências e da 
Tecnologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Monte da 
Caparica 
 

FEITICEIRO BRANCO E FEITICEIRO NEGRO: POLÍTICAS DE SAÚDE 
E MEDICINA TRADICIONAL EM LOURENÇO MARQUES (1940-
1975) 
Carolina Maíra Gomes Morais 
Mestranda no Programa de Pós Graduação em História das 
Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de 
Janeiro 
 
SAÚDE, DOENÇA E CURA ENTRE OS MACUAS EM MOÇAMBIQUE 
L N. Ferraz de Oliveira, José Luís Doria, Fanito  
Serviço Universitário de Oftalmologia, Hospital de Egas Moniz 
Faculdade de Ciências Médicas  
Instituto de Higiene e Medicina Tropical - Universidade Nova de 
Lisboa 
 
GENDERED CONSTRUCTION OF SEXUAL RISKS: IMPLICATIONS 
FOR SAFER SEX AMONG YOUNG PEOPLE IN MOZAMBIQUE AND 
PORTUGAL 
José Peixoto Caldas e Lígia Almeida 
FPCE, Oporto University 
 



17.30h. Sala 7. Lançamento e apresentação do livro organizado por Cláudia Castelo, Omar Ribeiro Thomaz, Sebastião Nascimento e 

Teresa Cruz e Silva. OS OUTROS DA COLONIZAÇÃO: ENSAIOS SOBRE O COLONIALISMO TARDIO EM MOÇAMBIQUE, Imprensa de 

Ciências Sociais, 2012 

Valdemir Zamparoni 

Centro de Estudos Afro-Orientais, PPG Estudos Étnicos e Africanos e PPG História – Univ. Federal da Bahia, S. Salvador. 

18.15h. Visita guiada à exposição de fotografia de José Paula - NAS MARGENS DO ÍNDICO  

 

26 DE OUTUBRO 
 
9.00H. ABERTURA DO SECRETARIADO 
 

SESSÕES TEMÁTICAS EM PARALELO 

9.30h. / 11.05h. Sala 7   
Tema 6. Património Arquitetónico e organização do espaço 
Painel – Arquitetura colonial e promoção pública 
Moderador: Elisário Miranda, EAUM. 

 
9.30h. / 10.35h. Sala 11   
Tema 10. Biodiversidade, Gestão e Uso Sustentável de Recursos 
Naturais 
Sessão 1  
Moderador: Ana Ribeiro, IICT 
 

 
A PRODUÇÃO ARQUITETÓNICA E URBANÍSTICA DE PROMOÇÃO 
PÚBLICA EM MOÇAMBIQUE DURANTE O ESTADO NOVO 
PORTUGUÊS: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL (1933-
1974/75) 
Pedro Miguel Serra Godinho 
 
ARCHITECTURE, ENGINEERING AND INSTITUTIONS OF 
KNOWLEDGE PRODUCTION IN MOZAMBIQUE. 
TRANSNATIONAL NETWORKS AND SHIFTING PARADIGMS, 
1960-1987 
Nikolai Brandes 
Freie Universität Berlin.Department of Art History/Department 
of African Art 
 

A SALVAGUARDA DOS MONUMENTOS PORTUGUESES EM 
MOÇAMBIQUE (1943-1974) 
Vera Mariz 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
 
MAQUETAS DE ESTRUTURAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO 
ANTIGO ULTRAMAR PORTUGUÊS: CIÊNCIA, ARQUITECTURA E 
POLÍTICA (COLECÇÃO DO MUSEU DO IHMT) 
João Miguel C. Duarte, J. Luís Dória e Luís Marto 
CIAUD – Faculdade de Arquitetura, UTL 
IHMT – Instituto de Higiene e Medicina Tropical, UNL 
 
RELAÇÃO DOS GABINETES DE URBANIZAÇÃO COLONIAL COM 
MOÇAMBIQUE ENTRE 1944 E 1974. 
Ana Vaz Milheiro 
DINÂMIA-CET, ISCTE-UTL 

 
POSTHARVEST HANDLING AND CONSERVATION OF 
INDIGENOUS FLESHY FRUITS FROM SOUTHEASTERN AFRICA: 
FIRST STEPS OF THE NUTRINDIFRUIT PROJECT 
Luís F. Goulão, Ruth Bila, Horácia C. Mula, A. E. Leitão, Isla 
Grundy, Aless Broli, Agnes Mwangwela, Kingsley Masamba, 
Luísa Penicela e Ana I. Ribeiro  
Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, Maputo.,

 

Instituto de Investigação Científica Tropical, BIOTROP 
Bio-Innovation Zimbabwe (BIZ), Harare  
Department of Home Economics and Human Nutrition, Bunda 
College of Agriculture, Lilongwe. 
 
FLORA E VEGETAÇÃO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO : SUA 
APROPRIAÇÃO PELAS POPULAÇÕES 
Maria Adélia Diniz, Salomão Bandeira e Eurico S. Martins 
Instituto de Investigação Científica Tropical, JBT 
Departamento de Ciências Biológicas, UEM, Maputo 
 
CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO DOS LEPIDÓPTEROS 
DIURNOS DE MOÇAMBIQUE ATRAVÉS DO USO DE COLECÇÕES 
BIOLÓGICAS 
Sasha Vasconcelos, Luís Mendes, António Bívar de Sousa, Rui 
Figueira e Pedro Beja

 

Instituto de Investigação Científica Tropical, JBT 
CIBIO- Universidade do Porto, Campus Agrário de Vairão, Vila do 
Conde 

 
11.05h. / 11.25h. Coffee-break– Arcadas do Palácio 
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11.30h. / 13.20h. Sala 7 
Tema 6. Património Arquitetónico e organização do espaço 
Painel – Expressões da Arquitetura Moderna  
Moderador: Ana Vaz Milheiro, ISCTE-IUL 
 

 
11.30h. / 12.35h. Sala 11 
Tema 10. Biodiversidade, Gestão e Uso Sustentável de Recursos 
Naturais 
Sessão 2. 
Moderador: Olga Silva, FFUL 
 

 
OS PROJECTOS EXECUTADOS PELO ARQUITECTO LUÍS POSSOLO 
PARA A PROVÍNCIA ULTRAMARINA PORTUGUESA DE 
MOÇAMBIQUE 
José Luís Possolo de Saldanha 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, ISCTE-IUL 
 
QUELIMANE’S MODERN LEGACY. THE CHUABO COMPLEX         
Ana Tostões e Maria Manuel Oliveira 
Instituto Superior Técnico, UTL 
Escola de Arquitetura, Universidade do Minho 
 
ESTAÇÃO DE CAMINHO DE FERRO DA BEIRA: APOGEU E 
DECLÍNIO DO MOVIMENTO MODERNO EM MOÇAMBIQUE 
Ana Magalhães 
Universidade Lusíada, Lisboa 
 
LIBERDADE & ORTODOXIA: O CASO DA FILIAL DO BANCO 
NACIONAL ULTRAMARINO EM LOURENÇO MARQUES  
Elisiário José Vital Miranda  
Escola de Arquitetura da Universidade do Minho (EAUM), 
Guimarães 

A URBANIZAÇÃO EXTENSIVA [IN]FORMAL EM MAPUTO A 
PARTIR DA RETICULA COLONIAL  
David Leite Viana  
CEAUP - Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto 
CI-ESG - Centro de Investigação - Escola Superior Gallaecia  

 

BOROMA – PATRIMÔNIO E TRANSFORMAÇÃO 
Carolina Vasconcellos Vilas Boas 
Empresa Expomus – Exposições, Museus e Projetos Culturais Ltd. 
 

 
ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO E 
REGENERAÇÃO DE FEIJÃO NHEMBA (VIGNA UNGUICULATA L. 
WALP)  
Ana Lúcia R. Pinto-Sintra e I. M. M. Victorino 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real 
UEM - Universidade Eduardo Mondlane, Maputo 
 
CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE RECURSOS GENÉTICOS 
FLORESTAIS DAS MATAS DE MIOMBO NA RESERVA NACIONAL 
DE NIASSA: DESENVOLVIMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS E 
MARCADORES ISSR  
Ivete Maquia, Luís F. Goulão, Natasha Ribeiro e Ana I. Ribeiro   
Centro de Biotecnologia, UEM, Maputo 
 Instituto de Investigação Científica Tropical, BIOTROP; 
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, UEM, Maputo 
 
CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DA POPULAÇÃO 
DE CHANFUTA (AFZELIA QUANZENSIS WELW.) DA FLORESTA DE 
MICHAFUTENE  
E. Militão, I. Mazivile Maquia, L. Goulão e A. Ribeiro   
Centro de Biotecnologia – UEM, Maputo; Instituto de 
Investigação Científica Tropical, BIOTROP 
 

 

 
13.25h. / 14.25 h. - Almoço livre 

 

 

14.30h. / 15.35h. Sala 7 
Tema 8. Saúde e Alimentação 
Painel – Práticas alimentares, Saúde e Investigação científica  
Moderador: Vítor Rosado Marques, IICT 

 
14.30h. / 15.35h. Sala 11 
Tema 10. Biodiversidade, Gestão e Uso Sustentável de Recursos 
Naturais 
Sessão 3. 
Moderador: Rui Malhó, ACL 
 

 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS INDUZIDAS NA PELE DE 
COBAIAS. 
A. Nhambir, O. Bambo, I. Santos, J. Cardoso, C. Laisse e A. 
Pondja 
Faculdade de Veterinária, UEM, Maputo 

 
RAÇAS BOVINAS AUTÓCTONES DA ÁFRICA DO SUL E SUA 
IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO DA PECUÁRIA MOÇAMBICANA 
André Almeida 
Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP  

 
CRITICAL MARINE AND COASTAL HABITATS OF MOZAMBIQUE – 
EMPHASIS TO SEAGRASSES, ITS BIODIVERSITY, DISTRIBUTION 
AND RECENT DISCOVERY OF A NEW THALASSODENDRON 
SPECIE 
Maria Cristina Duarte, Maria Manuel Romeiras e Salomão 
Bandeira 
Instituto de Investigação Científica Tropical, JBT 
CIBIO- Universidade do Porto, Campus Agrário de Vairão, Vila do 
Conde 
BioFIG, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa   



 
AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES ASSOCIADAS AOS 
RISCOS DE DOENÇAS BACTERIANAS DE ORIGEM ALIMENTAR 
NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA UNIVERSIDADE EDUARDO 
MONDLANE (UEM) 
Elsa Maria Salvador e Sandra Maria Vicente Lopes da Silva 
Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências, 
UEM, Maputo 
 

 

Departamento de Ciências Biológicas, UEM, Maputo 

THE MARINE MEGAFAUNA ASSOCIATION .CONSERVATION 
THROUGH RESEARCH IN SOUTHERN MOZAMBIQUE  
A.D. Marshall,  S.J. Pierce e  D.I. van Duinkerken 
Marine Megafauna Association 
 
GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE ANGOLA E MOÇAMBIQUE 
Bernacia Zita Benguela 
Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo 

 
15.40h. / 16.00h. Coffee-break – Arcadas do Palácio 

 

 
SESSÕES PLENÁRIAS 

 
16.05h. / 17.55h. Sala 7 
Tema 12. Políticas de Desenvolvimento e Cooperação  
Moderador: Cristina Tomé, IICT 
 

 
POTENCIALIDADES AGRO-PECUÁRIAS DE MOÇAMBIQUE. UMA SÚMULA 
José Mendes Ferrão 
ISA – Instituto Superior de Agronomia e IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical 
 
VECTORES NA ÁREA DA INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA EM MOÇAMBIQUE E OPORTUNIDADES NA COOPERAÇÃO. 
Luis Alfaro Cardoso  
Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP  
 
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA UEM: UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM BIOCIÊNCIAS EM MOÇAMBIQUE 
Luís Neves  
Centro de Biotecnologia, UEM, Maputo 
 
QUANDO OS ELEFANTES LUTAM, A ERVA É QUE SOFRE – ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO NO PARQUE 
NACIONAL DO LIMPOPO  
Afonso Vaz Pinto e Luís Alfaro Cardoso  
Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP 
 
MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL EM MOÇAMBIQUE: SISTEMAS TERRITORIAIS E HERITAGE CULTURAL NO PARQUE 
NACIONAL DE ZINAVE 
Sara Belotti 
Universidade de Bergamo 
 
"HARNESSING THE ZAMBEZI: DISPLACED MEMORIES, THE DELUSION OF DEVELOPMENT AND THE WAYS THAT MOZAMBIQUE’S 
PLANNED MPHANDA NKUWA DAM PERPETUATES THE COLONIAL PAST".  
Alan Isaacman e David Morton 
University of Minnesota 
 

 
18.15h. SESSÃO DE ENCERRAMENTO. Sala 7 
Jorge Braga de Macedo, Presidente do IICT 
Hélder Vaz Lopes, Diretor Geral da CPLP  
Keitumetse Matthews, Embaixadora da África do Sul 
Rui Malhó, Academia das Ciências de Lisboa  
Mestre Eduardo Nery  
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TEMA 1. PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CIENTÍFICO 

Painel - Arquivos e políticas do passado e do presente 

Moderador: Joel das Neves Tembe, AHM  

 
MEMÓRIAS ABERTAS DE MOÇAMBIQUE E ARQUIVOS IMPERFEITOS 
Ana Canas 
AHU – Arquivo Histórico Ultramarino. Instituto de Investigação Científica Tropical. 
ana.canas@iict.pt ; ahu@iict.pt  

 
Aborda-se a viabilidade de leituras diversas e complementares do passado e do presente a partir de arquivos 
no AHU/IICT, mesmo quando imperfeitos na sua reconstituição, na comunicação dos respetivos conteúdos 
informativos e no olhar que traduzem. Incide-se no da Inspeção Superior da Administração Ultramarina 
(ISAU), a partir do relatório do inspetor superior Mário Costa, de 1960/1961. Refere-se a documentação 
associada no Arquivo do IPAD / Camões, ICL e a proximidade com o arquivo da Inspeção Superior dos 
Negócios Indígenas, no Arquivo Histórico de Moçambique. Restabelecem-se elos gerados através da 
produção documental e da tramitação entre a ISAU, o Gabinete do Ministro e o Gabinete dos Negócios 
Políticos do Ministério do Ultramar, bem como a Presidência do Conselho de Ministros, vários ministérios e 
os organismos com atividades relativas ao Ultramar português, caso da Junta de Exportação do Algodão.  
Assinala-se ainda quanto a Moçambique no AHU/IICT, a riqueza de informação sobre obras públicas entre a 
década de 30 do séc. XX e 1974, transmissível na sequência de projetos financiados pela FCT, e a adequada 
identificação da produzida pela Comissão de Cartografia no quadro do projeto “Meio século de ciência 
colonial: olhares cruzados sobre o arquivo e a atividade científica da Comissão de Cartografia (1883-1936)” 
também financiado pela FCT. 
 

RECUPERAR ARQUIVOS, DAR VIDA À MEMÓRIA: O ARQUIVO DA DELEGAÇÃO DE ANGOLA DA PIDE/DGS 
Silvestre Lacerda 
ANTT – Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
silvestre.lacerda@dgarq.gov.pt  
 

O Arquivo Nacional da Torre do Tombo conserva uma parte muito significativa do arquivo das Delegações da 
PIDE/DGS que atuaram em África. O conhecimento destes arquivos é particularmente importante para 
contextualizar a forma de atuação desta Polícia e por forma de inclinação de espelho as atividades dos 
Movimentos de Libertação. Dar a conhecer o intrincado das relações processuais no Arquivo da Delegação 
de Angola pode ser uma forma de complementar as lacunas relativas ao Arquivo da Delegação de 
Moçambique e assim permitir uma abordagem mais alargada da investigação sobre o período histórico das 
atividades deste órgão do Estado Português. 
 
SABERES, SABORES, MEMÓRIAS E ARQUIVOS 
Maria Paula Menezes 
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Centro de Estudos Sociais Aquino de Bragança, Maputo, 
Moçambique.  
mpmeneses63@yahoo.com  
 

Nesta apresentação procurar-se-á discutir o papel das memórias, arquivos e da(s) história(s), ampliando o 
tema para integrar a complexidade associada à colonização e aos processos migratórios no espaço do Índico. 
Nos processos identitários uma parte importante e menos trabalhada assenta nos sabores e como os 
alimentos estão ligados à memória; de facto, as pessoas partilham bens e ideias, participando em processos 
sociais tão diversos como os dos mercados ou outros mais privados como são as cozinhas. As receitas e os 
saberes que lhe estão na base uma parte importante dos processos de memórias e de construção de 
referências amplas; neste sentido, o vasto espaço do Índico permite ampliar esta discussão, através de um 
estudo mais preciso das trocas de alimentos, e de como estes produtos se foram indigeneizando. 

mailto:ana.canas@iict.pt
mailto:ahu@iict.pt
https://webmail.iict.pt/owa/redir.aspx?C=sT4z7-wkWEisnXO0XIonv9mG81d4f89I8Y8l9oBzr5OJMVlbrKg1ZqBXIiPJEkllYeStV6UjWRo.&URL=mailto%3asilvestre.lacerda%40dgarq.gov.pt
mailto:mpmeneses63@yahoo.com


Palavras-chave: Circuitos do Índico, processos identitários, memórias de/e sabores 

 

ARQUIVOS E MEMÓRIA: PARTILHANDO FONTES SOBRE FRONTEIRAS, MIGRAÇÕES E NACIONALISMO EM 
MOÇAMBIQUE 
Joel das Neves Tembe 
Arquivo Histórico de Moçambique, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique.  
joel.neves@uem.mz  
 

Moçambique como território é uma construção colonial portuguesa, cuja definição fronteiriça foi resultado 

do acordo luso-britânico de 1891. A definição de fronteiras, iniciada antes deste acordo, contribuiu para a 

configuração política e integração de várias formações etnolinguísticas e culturais em Moçambique. O 

desenvolvimento económico, social e cultural de Moçambique, foi marcado por várias conflitualidades 

(trans) fronteiriças. As migrações forçadas ou voluntárias e policiamento estatal, produziram relações 

contraditórias entre as autoridades e as populações de Moçambique e dos países vizinhos. Estas relações 

tiveram continuidade ao longo da guerra colonial e no período pós-colonial, incluindo o impacto da guerra 

civil. Assim, a fronteira aparece como um elemento chave no estudo das dinâmicas do desenvolvimento 

do(s) nacionalismo(s) moçambicano. Através da partilha dos arquivos e memórias, procura-se reconstituir as 

várias dinâmicas geradas ao longo do processo histórico da construção da moçambicanidade. 

Palavras-chave: Arquivos, memória, migrações, fronteiras, nacionalismo 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE: SITUAÇÃO DAS FRONTEIRAS DA REPÚBLICA DE MOÇAMIQUE 
José Elias Mucombo 
Direção de Fronteiras. Instituto Nacional do Mar e Fronteiras, Maputo, Moçambique. 
 jemucombo@gmail.com  

 
1.Introdução. As Fronteiras Internacionais da República de Moçambique são linhas descritas em palavras e 
por coordenadas geográficas em tratados e acordos entre Portugal e Reino Unido da Grã-Bretanha 
(Alemanha), ilustradas em mapas e marcados no terreno por indicadores físicos tais como marcos de 
fronteiras, rios, montanhas, linhas de água, etc. Estas delimitam fisicamente o território de um Estado 
separando dois povos, duas regiões ou dois Estados confinantes, em que cada um exerce a sua própria 
soberania. Este conceito, está intrinsecamente ligado aos três (3) elementos fundamentais do Estado: o 
território, o povo e a soberania. De notar que o território é caracterizado por linhas de fronteiras que 
contém fronteiras com os países vizinhos deste Estado.  
A República de Moçambique ocupa 799 380 Km² do globo sendo, nos termos da Constituição da República, 
um território uno e indivisível, e abrange toda a superfície terrestre, a zona marítima e o espaço aéreo 
delimitados pelas Fronteiras Nacionais. 
Moçambique faz Fronteira Continental [terrestre, fluvial (rios) e lacustre (lagos)] com África do Sul, 
Suazilândia, Zimbabwe, Zâmbia, Malawi e Tanzânia. África do Sul, Madagáscar, Comores e Tanzania são os 
países com a fronteira marítima. 
As atuais Fronteiras continentais da República de Moçambique, à semelhança de grande parte de outras do 
Continente Africano, resultam de Acordos ou de troca de Notas entre as potências colonizadoras e, nos 
termos da resolução da Segunda Sessão da Organização da Unidade Africana realizada no Cairo em 1964, as 
mesmas devem permanecer intangíveis. 
O princípio da intangibilidade das fronteiras Africanas foi reiterado pela União Africana., na sua Sessão 
inaugural realizada em Durban em 2002. 
As fronteiras Continentais foram na altura assinaladas por marcos implantados no terreno, por sinais de 
limites naturais, por cursos de água, por linhas divisórias de água ou cumeadas e por coordenadas 
geográficas.  
O nosso País possui uma fronteira continental de cerca de 4212 km, em que cerca de 2685 km constituem a 
fronteira terrestre, 1205 km a fronteira fluvial (rios) e, 322 a fronteira lacustre (lago). 

mailto:joel.neves@uem.mz
mailto:jemucombo@gmail.com
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Para além da fronteira continental, Moçambique possui uma extensa costa marítima, calculada em cerca de 
2.700 Km e compartilha o Canal de Moçambique com a África do Sul, Madagáscar, (França), Comores e 
Tanzania, com os quais faz fronteira. 
2.Situação atual das Fronteiras Continentais. Em relação aos Marcos de Fronteira, tem-se vindo a constatar 
que muitos deles já não existem devido à falta de trabalho de fiscalização e de manutenção, e o seu derrube 
é atribuído às forças da natureza, aos animais ou mesmo ao próprio homem.  
Importa referir que após o início das negociações técnicas para a Reafirmação da Fronteira Comum com a 
República do Malawi, vários acontecimentos surpreendentes foram reportados, nomeadamente a 
destruição deliberada de Marcos de Fronteiras, Parcelamento e distribuição de Terras ao longo da Fronteira 
Comum sem prévia notificação das autoridades moçambicanas. Refira-se também ao espancamento de 
populações e autoridades locais nos lagos (Niassa, Chiuta e Chirua) bem como a invasão, vandalização e 
destruição de bens diversos, pela polícia malawiana, a uma posição da força de guarda fronteira na Província 
de Niassa. 
Esta movimentação de marcos por parte de alguns dos países limítrofes presume-se que tem como intuito 
deliberado de ganharem mais território, bem como da retirada de rede de arame de proteção da fronteira 
por alguns cidadãos, com vista a facilitar-lhes a migração ilegal, o tráfico ilícito, o contrabando e outros 
desmandos.  
Face a escassez de documentação jurídico-diplomática e outros elementos técnicos atinentes a estas 
fronteiras, diligências foram feitas a obtenção de algumas informações, documentação e elementos 
elucidativos quanto aos métodos e técnicas utilizadas na demarcação destas fronteiras, bem como a 
qualidade e tipo de marcos utilizados na sua sinalização. Estes elementos foram obtidos em Portugal, junto 
do Instituto de Investigação Científica Tropical, do Arquivo Histórico e Diplomático e outras instituições afins, 
bem como nos arquivos nacionais e do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Commonwealth do Reino 
Unido. 
Esses documentos permitem à Comissão de Peritos para a Reafirmação de Fronteiras Continentais 
participarem com alguma confiança nas negociações técnicas bilaterais, porém a falta de elementos técnicos 
gráficos descritivos de implantação e demarcação de Marcos de Fronteiras dificultam os processos de 
reafirmação de fronteiras com os Países Vizinhos.  
Recentemente, uma equipa técnica deslocou-se a Portugal e Reino Unido onde identificou todo o espólio 
das Fronteiras da República de Moçambique com os Países Vizinhos, junto dos vários Arquivos do Instituto 
de Investigação Científica Tropical e dos Arquivos Nacionais do Reino Unido respetivamente, estando em 
curso deliberações para a sua recuperação. 
Esta dissertação tem em vista apresentar as várias etapas da formação das fronteiras da República de 
Moçambique, bem como do continente africano, até ao presente em que Moçambique tem vindo a 
proceder ao exercício de Reafirmação das suas Fronteiras Continentais com os Países Vizinhos no âmbito do 
programa de fronteiras da União Africana cujo prazo foi estipulado até 2017. 
Palavras-chave: Moçambique, fronteiras 

 

CEM ANOS DE GEODESIA EM MOÇAMBIQUE: DA MISSÃO GEODÉSICA DA ÁFRICA ORIENTAL AO 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO LUSO-MOÇAMBICANO 
Paula Cristina Santos  
Instituto de Investigação Científica Tropical.  
paula.santos@iict.pt 

 

Moçambique foi o primeiro país a ser objeto 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 
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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 atividade de campo sem ter concluído a cobertura do 
país. Em gabinete procede à inventariação e organização de parte da documentação recolhida e despectivos 
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 atuais sistemas de posicionamento e navegação, como o GPS. Também, 
importante, o permitirem compatibilizar toda a informação georreferenciada já adquirida com a que se 
venha a obter, servindo assim de estrutura de apoio aos projetos 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 ações de formação sendo intervenientes pela parte 
portuguesa o Instituto de Investigação Científica Tropical e o Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento 
e a Direção 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 atualmente 
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 
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TEMA 2. OCUPAÇÃO, HISTÓRIA PRÉ-COLONIAL E ESCRAVATURA 

 

Moderador: Vítor Rodrigues, IICT 

 

PARA UMA “MELHOR INFORMAÇÃO DO ESTADO FÍSICO E POLÍTICO” DOS DOMÍNIOS ULTRAMARINOS PORTUGUESES 
(CAPITANIA DE MOÇAMBIQUE E RIOS DE SENA, FINAL DO SÉCULO XVIII) 
Ana Paula Wagner  
Departamento de História da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Paraná, Brasil. 
anapwagner@gmail.com  

 
A partir da segunda metade de Setecentos, a Coroa Portuguesa empreendeu uma série de ações no sentido 
de conhecer quantos eram os habitantes dos diversos domínios de seu império. À medida que o século XVIII 
se aproximava do fim, ampliavam-se as ideias de que o desenvolvimento do Estado também dependia da 
busca de dados a respeito das potencialidades dos recursos existentes em seus territórios. Em 1796, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, secretário de estado dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, 
emitiu uma ordem com a finalidade “de que haja nesta Secretaria de Estado melhor informação do Estado 
Físico e Político dos Domínios Ultramarinos”. A Coroa desejava obter uma série de dados para que “as 
providências necessárias a promover o bem dos seus vassalos fossem dadas com todo o conhecimento de 
causa”. Entre as informações requeridas, estavam aquelas a respeito da população, estado das tropas 
regular e auxiliar, a qualidade e a quantidade dos produtos de cada região, os itens que eram exportados, o 
que se pagava em tributos à Coroa e as despesas gerais feitas em cada território. Uma descrição geográfica e 
topográfica também deveria ser providenciada. Cabia ao governador de cada capitania reunir os dados e 
enviá-los em relações circunstanciadas ou em mapas individuais para aquela secretaria de estado. Em 
relação à capitania de Moçambique e Rios de Sena, somente a partir de 1801 é que foram encaminhadas as 
primeiras notícias sobre população, comércio e agricultura, fortalezas, corpos militares, pagamentos de 
taxas para a Igreja etc. Essas notícias quando vistas em conjunto, mostram uma disposição em informar a 
Coroa sobre as dificuldades enfrentadas na tentativa de atender à ordem de 1796. Até chegar à confeção de 
uma relação das povoações, por exemplo, foi preciso ultrapassar alguns obstáculos, embora muitos deles 
não tivessem sido de todo superados. Do mesmo modo, são revelados embates e tensões entre diversas 
instâncias de poder, na medida em que diferentes agentes da Coroa (civis, militares, religiosos) estavam 
envolvidos na coleta dos dados e na redação das informações. A análise das informações produzidas pelas 
autoridades coloniais indica que o aspeto humano perpassava todas as considerações contidas nos 
documentos enviados para Lisboa. A partir dos dados informados, a Coroa teria condições de saber quantos 
eram os moradores da África Oriental Portuguesa e suas atividades, ou ainda quantos negociantes e 
militares estavam instalados naquele domínio. De maneira explícita, estava colocada a relação entre 
população, economia e defesa militar. Afinal, era preciso ter homens para o desenvolvimento de atividades 
comerciais e agrícolas, para o pagamento de impostos e para garantir a conservação do território, aspetos 
constituintes de uma boa administração, segundo o entendimento de D. Rodrigo S. Coutinho. Assim, o 
estudo sobre as informações produzidas a partir da ordem encaminhada para Moçambique em 1796 
permite discutir a importância da população no interior da política portuguesa do final do século XVIII, bem 
como conhecer alguns aspetos do cotidiano e da vida administrativa daquela capitania. 
Palavras-chave: População, capitania de Moçambique e Rios de Sena, administração, Império Português. 

 
REDES MERCANTIS E EXPANSÃO TERRITORIAL NA ILHA DE MOÇAMBIQUE DE SETECENTOS 
Maria Bastião 
CHAM – Centro de História de Além-mar. FCSH-UNL & Univ. Açores 
 mpbastiao@yahoo.com  
 
Os estudos sobre a Ilha de Moçambique têm destacado a relação de grande dependência que desde sempre 
esta estabeleceu com o continente próximo e com as diferentes populações que o habitavam. Uma 
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dependência adensada em resultado das transformações políticas, económicas e sociais vividas na capitania 
de Moçambique na segunda metade de Setecentos. Entre outras, medidas como a autonomia administrativa 
relativamente ao Estado da Índia, a instauração da liberdade de comércio, o desenvolvimento do tráfico 
negreiro e a elevação da Ilha a vila com Senado da Câmara promoveram o seu crescimento em direção ao 
continente fronteiro, a denominada Terra Firme, e proporcionaram a ampliação das oportunidades de 
negócio da elite insular, os moradores.  
Estes, tendo no comércio a sua principal ocupação, possuíam pequenas propriedades agrícolas na Terra 
Firme cuja exploração se constituiu como um complemento vantajoso das atividades mercantis em que 
participavam, não raro, em articulação com elas. Por um lado, a agricultura representou uma fonte extra de 
receita e uma oportunidade de diversificação de negócios que os tornou menos dependentes de um 
comércio tantas vezes incerto e sujeito à concorrência de outros agentes, como os mercadores baneanes de 
Diu. Por outro, o domínio daquele território possibilitou-lhes um contacto mais próximo com as populações 
macuas e suaílis vizinhas a quem compravam marfim, escravos e produtos alimentares. Além disso, a 
exploração agrícola do continente fronteiro permitiu atenuar o problema de abastecimento que afetava a 
Ilha, particularmente acentuado na segunda metade do século XVIII com a sua afirmação como capital 
política e administrativa, sede religiosa, militar e naval dos territórios portugueses no sudeste africano e, 
sobretudo, como um dos principais portos envolvidos no tráfico negreiro em assinalável expansão nas 
últimas décadas daquela centúria.  
Neste contexto, tanto a Ilha de Moçambique como a Terra Firme sofreram significativas modificações. A 
nossa proposta de comunicação pretende pensar estas modificações sob a perspetiva da territorialização 
portuguesa daquele espaço continental promovida, em grande medida, por um grupo de proprietários 
divididos entre a prática comercial e a exploração agrícola. 
Palavras-chave: Territorialização, comércio, Moçambique, século XVIII 

 
OS NAMARRAIS E O PROCESSO DE INSTALAÇÃO COLONIAL NO ANTIGO DISTRITO DE MOÇAMBIQUE (1865-1913) 
Luísa Fernanda Guerreiro Martins 
CIDEHUS - Universidade de Évora.  
lmartins032@gmail.com 
 

Os Namarrais ficaram identificados na historiografia como opositores ao processo de instalação colonial 
liderada por Mouzinho de Albuquerque. A partir de 1865, esta sociedade começou por ficar referenciada 
com alguma frequência nos documentos produzidos pela administração militar portuguesa, tendo perdido 
protagonismo a partir de 1913.  
Num relatório de Abril de 1898, Eduardo da Costa refere-se ao grupo Namarral como o principal obstáculo à 
prossecução da colonização. Outra documentação do período colonial refere-se aos Namarrais como “bando 
de ladrões” que atacava as Terras Firmes para roubar “alimentos e gente”. A historiografia elege-os como os 
atores de um espaço que ofereceu oposição prolongada e determinada aos portugueses (Malyn Newitt, 
1997).  
Pelas suas características identitárias, não será despiciendo aplicar o termo “quilombo” para identificar esta 
sociedade, embora este conceito tenha sido instituído pelos estudos sobre a escravatura no Brasil e por 
outros estudos sobre os espaços africanos. Neste trabalho pretende-se apresentar uma reinterpretação de 
algumas fontes primárias que nos ajudam a compreender os Namarrais como uma “nova sociedade” com 
carácter de “quilombo” que, no final do século XIX ofereceu resistência ao avanço colonial e de ocupação 
territorial porquanto essa pretensão portuguesa significava a perda do controlo de um território por onde 
circulavam as rotas caravaneiras e, por outro, porque alterava um sistema económico-social baseado no 
comércio de escravos e de armas, no qual estavam também interessados outros agentes sociais daquele 
território. De entre estes destaca-se o afro-luso descendente Cândido da Costa Soares, preso no forte de 
Moçambique em 1897 juntamente com outros moradores sob acusação de conluio com os Namarrais e 
tráfico de armas. É interessante analisar a carta que Cândido da Costa Soares escreve em sua legítima 
defesa, na qual salienta a necessidade de salvar a economia da região através do estabelecimento de 
relações comerciais com xeques e outros chefes do interior. 
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É neste contexto de um espaço temporariamente dominado pelo “quilombo” Namarral e pela dinâmica 
económica e social baseada na escravatura que pretendemos desenvolver esta comunicação. 
Palavras-chave: Quilombo, resistência, colonização, escravo, caravana 



TEMA 3. COLONIALISMO E TERRITÓRIO 

Sessão 1 

Moderador: Valdemir Zamparoni, UFB 

 

MISSIONAÇÃO, ISLAMIZAÇÃO E MUDANÇA DE PARADIGMA RELIGIOSO NO NORTE DE MOÇAMBIQUE NOS SÉCULOS 
XV A XIX 
Manuel Lobato 
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História. 
manuel.lobato@iict.pt  

 
A missionação católica em Moçambique no âmbito do padroado português do Oriente foi confrontada desde 
o início com o muito mais antigo proselitismo islâmico. Com base em escritos de missionários dominicanos, 
jesuítas e agostinhos, procura-se fundamentar as etapas desse confronto e, em particular, explicar como aos 
magros resultados da missão católica se contrapôs, desde o século XVIII, o crescente sucesso da islamização 
nas regiões costeiras do Norte de Moçambique e nas zonas interiores da chamada Macuana – o país Macua 
– em articulação com a intensificação do tráfico de escravos. Assim, discute-se a relativa recetividade do 
catolicismo por parte de diferentes grupos africanos e como tal aceitação cedeu perante o recrudescimento 
do prestígio dos muçulmanos, após a expulsão dos portugueses de Mombaça e o fim da sua influência 
política na costa suaíli a norte do Cabo Delgado.  
A mudança de paradigma religioso no Norte de Moçambique, ligada à penetração económica dos negreiros 
muçulmanos em direção ao interior e à formação de novas entidades políticas militarizadas mais ou menos 
islamizadas e articuladas com o sultanato de Angoche e outros xecados costeiros, foi ainda reforçada pela 
debilidade do Estado colonial e pelas demonstrações de tolerância e abertura religiosa por parte da 
administração pombalina, que se traduziram na instalação de redes muçulmanas em zonas anteriormente 
controladas por moradores afro-indo-portugueses. 
Finalmente, sublinha-se a inadequação do cristianismo às realidades política, social e cultural do Norte de 
Moçambique, perante a recetividade aos sincretismos islâmicos difundidos a partir dos centros religiosos nas 
ilhas Comores, que, ao combinarem-se com as culturas locais, ajudaram a preservar os traços mais essenciais 
das hierarquias políticas e familiares africanas.  
Palavras-Chave: Macuana, Angoche, islamização, missionação, tráfico de escravos.  

 

O PODER E O IMPACTO DO ISLÃO NO NORTE DE MOÇAMBIQUE (SÉCULOS XIX-XXI) 
Olga Iglésias Neves 
CEsA/ISEG, ULHT, FLUL.  
iglesias.olga@gmail.com  
 

O presente texto em construção resulta do trabalho de campo durante o segundo semestre dano de 2012, 
efetuado no âmbito de uma bolsa de pós-doutoramento, financiada pela FCT e alocada no Centro de Estudos 
sobre África e Desenvolvimento (CEsA) do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), orientada pela 
Professora Doutora Joana Pereira Leite. Pretende-se analisar o impacto do Islamismo no Norte de 
Moçambique, nomeadamente nas Províncias de Cabo Delgado e Niassa, territórios que, desde o passado até 
ao presente, guardam a memória de longa duração dos contatos comerciais e religiosos no Índico das rotas 
Suailis, que ligaram a costa Oriental de África com o interior.  
Defende-se a tese que o Ibo, sede da Companhia do Niassa, desde os finais do século XIX até às primeiras 
décadas do século XX, desempenhou um papel geoestratégico nessas rotas e o património edificado atesta a 
sua importância. A problemática aborda assim, como é que o poder, colonial Português e pós-colonial, 
dirigido pelo partido FRELIMO interagiu e interage com essas sociedades fortemente islamizadas.  
A região Norte de Moçambique, hoje largamente noticiada pela exploração dos seus recursos mineiros, 
sobretudo de hidrocarbonetos por Companhias multinacionais, volta tal como no passado, a chamar a 
atenção dos investigadores para a importância da interpretação das dinâmicas sociais e culturais que a 
enquadram. 
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Palavras-chave: África, Índico, Moçambique, Islão, poder 

 
“AFRICA TO AFRIKANDERS”: PRESS AND SETTLER NATIONALISM IN LATE 19TH CENTURY MOZAMBIQUE 
Paulo Jorge Fernandes 
Departamento de História FCSH-UNL. 
paulojorgefernandes@sapo.pt  
 

Newspapers came relatively late to Mozambique by comparison to what happened elsewhere in the 
Portuguese Empire, particularly in Asia, Angola or Cape Verde. However, the birth of a “free” press would be 
quickly understood by local communities in the Indian Ocean province as a decisive factor for progress and 
social modernization. All major urban centers along the coast, from Mozambique Island to Lourenço 
Marques, not dismiss, especially since the 1880s, the publication of one or more titles simultaneously. These 
papers served local elites to express their points of views, often conflicting, and even in some cases, of  
resistance against colonial authorities, as those we can detected in Zambezia, for instance. In the southern 
lands, in the most remote regions in relation to provincial political power headquarters, by the end of the 
19th Century, periodicals would also be utilized to express a new kind of ideology, increasingly visible as the 
expansionist appetites of major European States – especially Britain and Germany – began to gain a renewed 
interest in Lourenço Marques Bay area. The political discourse produced by the press came to reflect the 
clear local opposition in relation to Federalists projects proposed by the British for the region, also defending 
Portuguese sovereignty rights, in a situation similar to what happened in neighbor Transvaal still under Boer 
rule. The newspapers pages served then to express an autonomist tension proposed by European settlers or 
"assimilated" populations, which would materialize in the emergence of a white African nationalism, a 
political phenomenon that will precede the advent of a “nativist” speech in Southern Mozambique. Those 
two approaches will now compete in the first decades of the twentieth century, but the historiography of 
nationalist movements in Africa tend to forget the existence of this type of settler nationalism in order to 
study colonial territories root to independence.  
This presentation seeks to explain and describe the construction of this kind of ideology in a compared 
perspective with neighboring areas of South Africa. 
Key words: Mozambique, Lourenço Marques, settler nationalism, newspapers, Transvaal 

 
“BELAS RAPARIGAS [COM] GRANDIOSOS BATUQUES”: QUOTIDIANO, TRABALHO E CULTURA POPULAR EM 
LOURENÇO MARQUES (1890-1930) 
Matheus Serva Pereira 
Doutorando em História. FCSH-UNL. Investigador do IHC-UNL.  
emaildoserva@yahoo.com.br 
 

A pesquisa tem como objetivo central investigar as relações de trabalho e de lazer no mundo quotidiano, 
especialmente aquelas ocorridas nos espaços marcadamente de sociabilidade entre os diversos grupos 
sociais que habitavam a cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, entre o final do século XIX e o início da 
década de 1930. Elevada a categoria de município em 1875, tornando-se a capital da administração colonial 
portuguesa da região de Moçambique no final do século XIX, Lourenço Marques teve um crescimento 
acelerado nas primeiras décadas do século XX, relacionado, principalmente, ao processo de construção da 
indústria mineradora da região do Transval. Esse crescimento veio atrelado a uma política colonial que foi 
sendo elaborada ao mesmo tempo em que era implantada e consolidada na região, principalmente através 
de uma política sistemática de exclusão dos africanos dos direitos de cidadania portuguesa plena, visando à 
exploração da mão-de-obra local. Desde sua transformação em capital da província de Moçambique, com o 
processo de centralização de sua importância para a política colonial portuguesa na África Oriental, ao longo 
das primeiras décadas do século XX Lourenço Marques crescera vertiginosamente, adquirindo em 1912 uma 
feição urbana bastante específica. O mercado de trabalho urbano logicamente também se ampliara e 
diversificara. Para atender as demandas da crescente população, especialmente aquela composta pelos 
colonos europeus, esse fenômeno esteve acompanhado do crescimento de estabelecimentos comerciais 
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que pudessem oferecer a prestação de determinados serviços característicos de uma vida urbana europeia 
daquele período. Ao mesmo tempo, a cidade oferecia uma série de oportunidades que acabaram por se 
transformar num foco de atração para aquela população africana classificada como “indígena” pelas leis 
coloniais portuguesas. Assim, é possível salientar que os habitantes de Lourenço Marques - europeus ou 
descendentes diretos de europeus, africanos classificados juridicamente pela legislação colonial portuguesa 
como “assimilados” ou “indígenas” - conviviam no agitado mercado de trabalho urbano laurentino. Apesar 
de viverem em mundos opostos que aparentemente apenas se tangenciavam e estarem inseridos de 
maneira diferenciada nas relações coloniais que começavam a ser estabelecidas, todos estiveram 
quotidianamente em contato com as rápidas transformações pelas quais aquela sociedade passava. O que 
pretendo como hipótese é de que houve, ao longo das décadas finais do século XIX e dos trinta anos iniciais 
do século XX, a elaboração, a consolidação e a busca por se colocar em prática inúmeras políticas que 
convergiram o colonialismo português para um empreendedorismo relacionado com um projeto moral e 
coeso de cunho interventor que visava à guinada para o progresso das sociedades africanas. Progresso esse 
entendido como sinônimo da sociedade europeia de então. A expansão da vida urbana em Lourenço 
Marques, símbolo desse processo, proporcionou alternativas para a inversão de papéis nos quais o regime 
colonial desejava enquadrar as pessoas, especialmente à população de origem africana. Ao enfocar a análise 
sobre a realidade quotidiana colonial urbana, percebe-se uma realidade bastante fluida e caleidoscópica 
onde é possível apreender como que os africanos subalternos pensaram e deram novos significados, de 
acordo com interesses e objetivos que estivessem em jogo dependendo da época e da situação, as 
estruturas simbólicas do poder colonial. 
Palavras-chave: Moçambique, Lourenço Marques, quotidiano, cultura, classes subalternas  
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TEMA 3. COLONIALISMO E TERRITÓRIO 

Sessão 2 

Moderador: Jorge Braga de Macedo, IICT 

 

AS FINANÇAS PÚBLICAS DE MOÇAMBIQUE - A TRANSFORMAÇÃO DE UMA DAS “MAIS ATRASADAS POSSESSÕES” 
(1898-1910) 
Maciel Santos  
CEAUP - Centro de Estudos Africanos. Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
ceaup@letras.up.pt  
 

Durante a década de 1890, os orçamentos provinciais de Moçambique acumularam sucessivos deficits. A 
partir de 1903, a evolução dos saldos inverteu-se.  
A comparação entre esta particular – e atípica - história financeira no quadro das colónias portuguesas foi 
debatida entre os contemporâneos com o destaque próprio de um confronto entre modelos de 
desenvolvimento. Em discussão esteve o impacto das guerras coloniais, dos caminhos-de-ferro africanos, as 
políticas pautais, as relações externas metropolitanas e mesmo o modelo administrativo colonial. 
Esta comunicação pretende colocar em evidência os interesses contraditórios em presença, bem como 

contribuir para uma explicação da peculiaridade orçamental moçambicana no início do século 20.  

 
AS FINANÇAS PÚBLICAS DE MOÇAMBIQUE APÓS A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: MITOS E REALIDADES 
Luís Filipe Madeira 
Universidade da Beira Interior. 
lmadeira@ubi.pt  

 
O interesse dos projetos de investigação que se fundam no estudo dos recursos financeiros alocados à 
conceção e execução de políticas públicas reside fundamentalmente na adoção de critérios quantitativos de 
análise que conferem objetividade ao processo de avaliação das políticas governamentais. No entanto, para 
que as finanças públicas sejam um instrumento eficaz de pesquisa, dois pressupostos têm, necessariamente, 
de se verificar: a contabilidade pública tem que, por um lado, registar as receitas e as despesas de modo a 
que o registo não obscureça a natureza dos fluxos e, por outro lado, os registos devem ser o reflexo fiel do 
volume de meios financeiros mobilizados pelo governo e pela administração pública durante o ano fiscal. 
Ora, no que concerne Moçambique, tudo indica que a contabilidade pública colonial dos anos 1945-1974 
não satisfaz estes critérios mínimos de rigor. Embora todos os estudos até hoje consagrados às políticas 
públicas deste período pressuponham que os fluxos inscritos nas contas de exercício moçambicanas 
refletem com honestidade o volume e a natureza dos meios financeiros utilizados pela administração 
colonial, uma análise detalhada da contabilidade pública do Estado Novo revela que os documentos 
financeiros oficiais de Moçambique não só organizam de modo pouco transparente as despesas e as receitas 
públicas como, mais grave ainda, não registam a totalidade dos meios financeiros que foram indispensáveis 
à administração colonial. Neste contexto, para que as contas oficiais de Moçambique possam tornar-se num 
instrumento adequado de estudo das políticas públicas levadas a cabo pelo regime colonial, uma prévia 
correção dupla é imprescindível.  
Com efeito, dado que o modelo contabilístico adotado pelo Estado Novo era pouco resistente à 
manipulação, uma primeira correção consistirá na submissão dos fluxos financeiros inscritos nas contas 
oficiais a princípios alternativos de organização contabilística - um processo que permitirá denunciar o 
carácter artificial do milagre financeiro de Salazar, em terras de Moçambique. No entanto, o real 
desequilíbrio das finanças públicas coloniais moçambicanas é bem mais grave do que a simples correção dos 
fluxos oficiais poderia fazer supor. Na realidade, dado que uma fração significativa das receitas e despesas 
indispensáveis à governação colonial não se encontra inscrita nas contas de Moçambique, uma segunda 
correção das contas oficiais em função dos fluxos não registados nos documentos financeiros permitirá, pela 
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primeira vez, revelar a verdadeira origem das receitas, a efetiva natureza das despesas e a real dimensão dos 
desequilíbrios financeiros que caracterizaram a governação colonial de Moçambique. 
Por fim, o padrão de alocação dos recursos financeiros às diferentes políticas promovidas pelo governo 
colonial, após a dupla correção proposta, revela uma hierarquia de prioridades políticas completamente 
distinta da que, tendo sido propagandeada pelo regime colonial, continua a dominar o inconsciente coletivo 
e a historiografia relativa a Moçambique.   
Palavras-chave: Finanças públicas, contabilidade criativa, política colonial. 
 
A ‘FRIENDLY NEIGHBOUR’? THE CAMPOS RODRIGUES OBSERVATORY, THE SOUTH-AFRICAN SCIENTIFIC COMMUNITY, 
AND THE CONSTRUCTION OF AN INTER-COLONIAL EPISTEMIC SPACE (1905-1922) 
Pedro M. P. Raposo 
CIUCHT – Centro Inter-Universitário de História da Ciência e Tecnologia. FCUL.  
pmraposo@fc.ul.pt  
 

This paper addresses the deployment and promotion of science as a symbolic capital in the development of 
intellectual relations and exchanges between colonial areas subjected to different imperial sovereignties. It 
focuses on the Campos Rodrigues Observatory in former Lourenço Marques. The inception and early history 
of this observatory, founded in 1905, are analyzed in the broader context of the interwoven history of the 
British and Portuguese empires and specifically with respect to the scientific relations between Mozambique 
and South Africa. I will argue that by providing a focal point for the development of scientific relations 
between Mozambique and South Africa against the backdrop of the British Empire, the Campos Rodrigues 
Observatory served both the Portuguese ambitions for recognition as an imperial power and the emergence 
and consolidation of South-African nationalism. 
 
TERRITORIALIZAÇÃO DE MOÇAMBIQUE COLONIAL: “AVANT TOUT” UMA LUTA PELA TRANSPOSIÇÃO DE 
CONTRARIEDADES  ENDOGENÉTICAS PRESENTES NO SISTEMA PORTUGUÊS EM MONTAGEM  
Martinho Pedro 
Departamento de História. Universidade Pedagógica, Maputo, Moçambique.  
martinhomatos@hotmail.com ; martinhomatos@yahoo.fr 

 

Os primeiros momentos da sistematização de possessões ultramarinas parece terem se constituído, para 
Portugal, uma empresa fácil, se aferirmos o processo a partir da relativa audácia demonstrada, 
fundamentalmente nos primeiros cem anos da sua epopeia expansionista. Esta ideia é corroborada pela 
imposição, juntamente com a sua jumelle ibérica, de uma comunicabilidade com zonas bem distanciadas da 
península, da aplicação da teoria do mare clausum, bem como, da posse jurídica da metade oriental do 
Planeta Terra, por Portugal, marcando, em termos geopolíticos, o início de uma abordagem global da teoria 
do poder. Entretanto, tal realidade desvaneceu-se desde cedo, pela integração de novas potências no 
cenário expansionista, acompanhada pela reclamação da liberdade de navegação nos mares/oceanos (mare 
liberum). 
Base de disputas abertas, o encontro entre as potências ibéricas e as novas, no cenário colonial, obrigou a 
definição de espaços concretos, transformando, consequentemente, a posse de territórios num dos projetos 
mais titânicos para Portugal. A necessidade de defesa dos seus territórios da África Oriental dos holandeses, 
suíços e mais tarde dos ingleses e alemães constituem-se exemplos concretos. Daí advém a explicação da 
sistematização dos territórios e formação das colónias definitivas em função da correlação de poderes 
eurocêntricos que atuaram nas distintas zonas geográficas do continente africano, agregada ao confronto, 
nos espaços coloniais em construção, entre cada um dos diferentes poderes hegemónicos e os diferentes 
poderes representativos das estruturas sociais locais. Ademais, os estudos até aqui desenvolvidos têm 
apontado que a natureza do avanço dos poderes em incrustação no terreno foi proporcional ao vigor 
humano, diplomático, material, financeiro, estratégico de cada uma das potências, incluindo Portugal. 
Entretanto, na análise dos fundamentos definidores da incrustação do poder eurocêntrico em Moçambique, 
o caso português parece orientar-nos para uma nova diretriz, situada longe da disputa territorial entre as 
potências, por um lado, ou da luta entre aquelas e as estruturas africanas pré-existentes, por outro lado. De 
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facto, para o congresso procuraremos discutir a ideia segundo a qual a definição do espaço colonial 
português em Moçambique, isto é, a territorialização definitiva, não foi retardada por esses dois opositores 
tradicionais: os grupos sociais endógenos cuja frontalidade vinha da necessidade destes de manterem a sua 
reprodução existencial, e os concorrentes europeus que procuravam estabelecer possessões coloniais no 
período e nos mesmos espaços cobiçados por Portugal. Para nós, o processo da definição do espaço colonial 
português em Moçambique resultou de contrariedades endogenéticas de carácter intersubjetivo, que 
demarcaram territórios, fronteiras, colonialismos paralelos e concorrentes no interior do espaço concorrido 
pelo capital internacional, que, em última instância, dificultaram a circunscrição de um espaço colonial 
definitivo em Moçambique, pelo menos até aos anos 40 do século XX. 
Palavras-chave: Portugal, colonização, territorialidade, Moçambique colonial. 



TEMA 4. DESCOLONIZAÇÃO E ESTADO INDEPENDENTE 
 

Moderador: Cláudia Castelo, IICT 
 

 
O PROJECTO PESSOAL E POLÍTICO DE EDUARDO MONDLANE 
Pedro Borges Graça 
Centro de Estudos Africanos e Brasileiros. ISCSP-UTL. 
 bgraca@iscsp.utl.pt  

Eduardo Mondlane foi pastor, "muleque", estudante, catequista, emigrante, operário, professor, funcionário 
das Nações Unidas e finalmente guerrilheiro e diplomata, "pai fundador" do projeto nacional moçambicano. 
A sua biografia não é contudo suficientemente conhecida. Quem não o confunde com um antropólogo? Ou 
com um sociólogo? Na verdade, toda a sua formação académica e investigação se centrou na área da 
Psicologia Social, em questões de perceções sociais, conscientemente preocupado com o problema do 
impacto da modernidade e da mudança cultural no comportamento dos indivíduos agregados em 
comunidades. Quem não o toma por um revolucionário marxista-leninista? Na verdade nunca se posicionou 
claramente como tal e defendia que os africanos tinham de desenvolver os seus próprios e específicos 
modelos de sociedade. Eduardo Mondlane foi sem dúvida um grande líder nacionalista africano, culto, 
homem de pensamento e de ação, singular, como nos revelam as palavras que deixou escritas e o virtual 
projeto político para Moçambique que podemos vislumbrar com atualidade. Essa foi a razão pela qual em 
Moçambique, durante o longo período revolucionário após a Independência, a sua figura foi sobretudo 
exaltada sob a forma estética e simbólica. Por exemplo, o seu primeiro livro, “Chitlango, Filho de Chefe”, 
escrito com cerca de 25 anos, só seria publicado em Moçambique quinze anos após a Independência, pela 
inoportunidade do seu trajeto heterodoxo e nada revolucionário, simples e essencialmente humanista, 
bebendo diretamente das suas profundas raízes africanas e rurais. Ainda hoje se encontra pois aberto o 
debate sobre o futuro que Moçambique teria tido com Mondlane. Inconclusivo para uns, muito claro para 
outros. Porventura a História não deixará de ver ressurgir recorrentemente o seu pensamento e ação, o seu 
exemplo, estudado pelos jovens moçambicanos no afã generoso de darem o seu contributo para o 
desenvolvimento do seu país. Ele, Eduardo Mondlane, que queria ser, mais que tudo, “um professor 
universitário”, seguramente rejubilaria por ver o seu nome na Universidade, talvez a maior invenção da 
Humanidade e com certeza fator estratégico de desenvolvimento económico e social. 
Palavras-chave: Eduardo Mondlane, Projeto Nacional Moçambicano 

RELAÇÕES INTER-RACIAIS EM MOÇAMBIQUE: O CASO DA MINORIA BRANCA 
Gabriel Mithá Ribeiro 
CEA – Centro de Estudos Africanos. ISCTE-IUL.  
mitharibeiro@gmail.com 

 
A comunicação visa evidenciar a relevância de investigações sobre relações raciais/racismo nas sociedades 
africanas da atualidade. Partindo de uma pesquisa empírica cujo trabalho de campo foi realizado nas cidades 
de Maputo e Matola em 2010 e 2011, a comunicação irá equacionar um conjunto de questões a ter em 
conta neste domínio de investigação. 
Destacam-se:  

i) a necessidade de se compensarem os recorrentes enviesamentos associados ao radical predomínio 
de sociedades de maiorias brancas nas teorias e nos estudos sobre relações raciais/racismo;  

ii) a importância de abrir perspetivas para além da procura do racismo subtil ou do racismo cego que 
sobrevaloriza a diferenciação inter-grupos (brancos versus negros), apostando de modo mais 
incisivo nas diversidades, heterogeneidades, fragmentações ou tensões no interior de cada 
segmento racial, independentemente do tipo de sociedade que estiver em causa;  

iii) considerar que o potencial de renovação deste campo de estudos depende em grande parte de um 
maior envolvimento de investigadores e sociedades africanas, sobretudo daquelas onde não se 
têm desenvolvido investigações sistemáticas e diversificadas sobre as relações raciais;  
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iv) sublinhar a relevância de se distinguirem, nos modelos de análise, por um lado, estudos ou pesquisas 
sobre o racismo de, por outro lado, estudos ou pesquisas sobre relações raciais;  

v) destacar a adequação de metodologias de recolha e tratamento de dados empíricos eminentemente 
qualitativas nas pesquisas sobre relações raciais dada a complexidade do tema (entrevistas, 
observação participante, registos diversos) e as características dos tecidos sociais africanos em 
estudo (urbanos, pouco sedimentados e pautados por transformações demográficas relevantes), 
sem omitir os riscos associados a esta opção;  

vi) a necessidade do enfoque analítico incidir bem mais nos domínios taxonómicos da identificação, da 
compreensão e da explicação do que existe e bem menos nos domínios moral ou valorativo 
dado que os últimos implicam o julgamento dos outros;  

vii) apresentar resultados provisórios das tendências dominantes nas representações sociais em 
Moçambique que têm como objeto a minoria racial branca de origem europeia. 

A terminar, importa referir que no momento em que preparo esta inscrição, o tratamento do material 
empírico recolhido ao longo do trabalho de campo em Moçambique em 2010 e 2011 ainda está em curso. 
Organizei uma conferência e um artigo para publicação sobre questões teóricas e metodológicas do estudo 
das relações raciais/racismo; outra conferência e artigo sobre a minoria mestiça/«mulata» moçambicana; e, 
neste momento (Maio de 2012) estou a preparar o material respeitante à minoria racial branca de origem 
europeia inserida no tecido social moçambicano. Este último é a tema específico que irei apresentar no 
Congresso Internacional: Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência em Outubro de 2012. 
Está, portanto, em causa a consolidação de trabalho sequencial que muito deve ao debate académico.    
Palavras-Chave: Moçambique, minoria branca, relações raciais/racismo, representações sociais.  

 
OS SABERES DE RUA E AS CULTURAS IDENTITÁRIAS DOS DUMBANENGUES DE MAPUTO  
Feliciano de Mira  
CES - Centro de Estudos Sociais. Universidade de Coimbra.  
felicianomira@hotmail.com  

 
Os dumbanengues de Maputo (Moçambique) designam os mercados informais diários que abrangem todos 
os sectores da atividade económica, envolvendo elevado volume de negócios, empregabilidade e todo o tipo 
de clientes. Estes negócios foram uma resposta alternativa para satisfazer as necessidades de abastecimento 
da população com produtos básicos, perante a falência dos Armazéns do Povo da economia de planeamento 
central numa situação da guerra. O seu crescimento com a implantação da economia de mercado 
transformou-os numa escola empreendedora multicultural. Os negócios nestes mercados revelam que os 
agentes aplicam recursos tradicionais e saberes de rua (memórias e identidades), formadores de uma 
cultura económica de transitividade e hibridez socioeconómica que também está inscrita na formação 
económica do mercado moçambicano. A partir dos dados recolhidos por observação participante e 
entrevistas em Maputo, aplicámos a análise de conteúdo “tricotomia 3i :índice, índex indicial”  para analisar 
as relações entre a intenção e os sentidos da  performance  destes agentes económicos  na organização dos 
negócios, estratégias de transação e mecanismos de financiamento das atividades. Assim podemos realizar 
um diagrama das culturas identitárias e da etnoeconomia envolvidas no funcionamento dos dumbanengues 
de Maputo, assim como o seu papel e importância para o desenho de estratégias de desenvolvimento local. 
Palavras-chave: Dumbanengues, saberes de rua, hibridez socioeconómica, organização do negócio, 
etnoeconomia  

O PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO PORTUGUÊS NAS ÁGUAS DE MOÇAMBIQUE: PROPRIEDADE, GESTÃO, 
AMEAÇAS E SOLUÇÕES. 
Alexandre Monteiro 
Instituto de Arqueologia e Paleociências, UNL / Ualg.   
almonteiro@fcsh.unl.pt  
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Desde sempre o Homem usou o mar e desde sempre nele naufragou, gerando esses destroços testemunhos 
únicos da arte, técnica e engenho humanos. Os navios que um dia se perderam por acaso, acidente ou cato 
de guerra, são, assim, vestígios materiais e tangíveis, não só de uma herança marítima milenar, como 
também das tragédias e dos pequenos catos quotidianos de sobrevivência das mais variadas gentes e povos. 
Hoje em dia - apesar desses mesmos testemunhos se constituírem não só como património do país em cujas 
águas territoriais jazem como também da Humanidade, sendo até protegidos por uma Convenção da 
UNESCO - muitos destes vestígios estão ameaçados na sua coerência e integridade. Entre as maiores 
ameaças que enfrentam conta-se a pilhagem ocasional de sítios arqueológicos submersos por parte de 
mergulhadores amadores, a Acão deliberada de empresas de caça ao tesouro, o desenvolvimento de obras 
novas em frente marítima, a realização de dragagens para desassoreamento de portos ou a pesca de arrasto. 
Portugal, enquanto Estado Parte da Convenção da UNESCO sobre a Proteção do Património Cultural 
Subaquático (PCS), comprometeu-se, nacional e internacionalmente, a preservar o seu património cultural 
subaquático em benefício da Humanidade; a tomar todas as medidas que considere oportunas com vista a 
sensibilizar o público para o valor e o significado do PCS e para a importância da sua proteção nos termos da 
Convenção da UNESCO; e a criar, manter e atualizar um inventário do seu património cultural subaquático 
disperso pelo mundo, de modo a garantir de forma eficaz a proteção, a preservação, a valorização e a gestão 
de tal património, assim como a investigação científica e o ensino pertinentes. 
Ora, parte significativa deste património jaz em águas territoriais de Moçambique. Protegido durante 
séculos pela profundidade das suas águas, a sua existência viu-se ameaçada nos finais do século XX pela 
intervenção organizada de empresas de caça ao tesouro junto do Governo Moçambicano. Com efeito, no dia 
2 de Dezembro de 1997, o Ministério da Cultura, Juventude e Desportos assinou um contrato “não público” 
para a exploração comercial do património arqueológico subaquático jazente nas suas águas territoriais, 
contrato esse que implicou a comercialização de parte desse património. Quinze anos depois, uma empresa 
de caça ao tesouro acuta ainda sobre os destroços de naus e galeões portugueses, vendendo em leilões 
internacionais a sua carga. 
Com este artigo, pretende-se não só fazer um ponto da situação como também apontar soluções para que 
os dois países em causa giram um património comum que se reveste da maior importância como facto 
identitário e promotor de um desenvolvimento sustentável. Afinal, quando apropriadamente geridos, estes 
vestígios arqueológicos submersos podem contribuir para o conhecimento, divulgação e sensibilização dos 
mais diversos públicos, numa perspetival de desenvolvimento sustentável e governação responsável, nas 
componentes económicas, sociais, culturais e institucionais. 
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TEMA 5. MISSÕES CIENTÍFICAS E SABER COLONIAL 

Painel – Reconhecimento do Território 

Moderador: Ana Martins, IICT 

 

DESENHAR PARA (RE)CONHECER: O PAPEL DA ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA NAS MISSÕES CIENTÍFICAS DO ESPAÇO 
LUSÓFONO. 
Fernando Jorge Correia e Ana Silva Fernandes 

Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro 
 CEAU, Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto.  
fernandojscorreia@ua.pt ; alfernandes@arq.up.pt  
 

A associação de uma referência visual a qualquer contexto de transmissão de conhecimento é uma 
necessidade humana para agilizar a compreensão e assimilação de um domínio até aí desconhecido. A 
simbiose entre a descoberta e o seu registo gráfico (codificação) constitui um fenómeno cognoscitivo e 
retentivo que facilita o entendimento/perceção da realidade. 
Das primeiras epopeias expansionistas às mais recentes expedições científicas, a representação desenhada 
do objeto de estudo constitui prova de existência (ver para acreditar), gera proximidade (ver para contatar) 
e permite a divulgação da “conquista” (territorial e científica). De fato, essas missões, para além do estudo e 
sistematização da bio/geodiversidade, acabavam por ser estratégicos instrumentos de reafirmação 
geopolítica, legitimação da supremacia/perpetuação da ocupação do além-mar. 
O (re)conhecimento desses novos territórios passava, numa primeira fase, pela informação iconográfica, que 
documentava/codificava os dados pertinentes, essencialmente geográficos—  os “mapas” constituem das 
primeiras manifestações imagéticas do longínquo “exterior”. Aos portulanos e cartas de navegação 
(codificação de rotas marítimas), seguiu-se um segundo nível de informação sistémica e referencial com as 
cartas geográficas: ilustrações que documentam a incursão no continente. A georeferenciação e 
caraterização de povoados constituem o terceiro nível (indexado à cartografia militar) capaz de 
facilitar/consolidar a ocupação do território anexado. 
Do “desenho ditado” (figurações com base em relatos) até aos levantamentos sistematizados, observa-se 
uma aproximação gradual das ilustrações à realidade, instituindo o embrião da cultura visual científica. O 
sucesso desta nova forma de dar a conhecer é potenciado pelos novos processos de impressão de 
texto/imagem — evento que democratiza e facilita o acesso à informação credível (científica). 
A transdisciplinaridade da ilustração científica atravessa várias escalas (espaciais/temporais) e áreas 
científicas. Como defendeu Lineu, no seu Instructio peregrinatoris (1759), urgia formar competentes 
exploradores científicos, que soubessem relatar, mas também desenhar. A formação dos primeiros 
ilustradores científicos herdou assim a aspiração ao conhecimento integrado e motivou, no contexto 
português, o aparecimento da Casa do Risco (1780). Por então e a par com outras expedições ultramarinas, 
o território moçambicano serviu também de palco para incursões científicas. Da viagem philosophica 
coordenada pelo naturalista Manuel Galvão da Silva - tendo António Gomes como Riscador - às missões 
geodésicas/antropológicas/botânicas/zoológicas de meados do século XX, até à atualidade, a necessidade de 
documentação visual do património moçambicano deu a conhecer excelsas ilustrações científicas, como as 
produzidas por Alfredo da Conceição. 
Na atualidade, a ilustração científica mantém esse caráter comunicacional, extravasando da academia para a 
sociedade. Pelo seu potencial de síntese e elevada legibilidade, pela capacidade de sedução do observador, é 
uma ferramenta extremamente poderosa na transmissão/memória do conhecimento, bem como na 
sensibilização para práticas conservacionistas. No contexto da enorme herança patrimonial moçambicana, 
com evidentes carências e fragilidades na divulgação do conhecimento endógeno e exógeno, pode constituir 
um instrumento comunicacional de eleição para consolidar a construção/divulgação do conhecimento 
moçambicano emergente, no presente e no futuro (literacia apoiada na visualcia). 

mailto:fernandojscorreia@ua.pt
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Esta comunicação propõe-se percorrer o legado das expedições tendo como narrador a imagem científica 
desenhada, destacando inovações e contributos de notável valor, para discutir o papel desta ferramenta 
pedagógica na atualidade europeia e moçambicana. 
Palavras-chave: Ilustração científica, missões científicas, ciência, arte 

 

A BIODIVERSIDADE AFRICANA REGISTADA PELO FREI JOÃO DOS SANTOS EM ETIÓPIA ORIENTAL (ÉVORA, 1609) 

Teresa Nobre de Carvalho 
CIUHCT-Centro Inter-Universitário de História da Ciência e Tecnologia. FCUL.  
tercarvalho@gmail.com 
 
Frei João dos Santos concluiu a sua formação em Teologia no Colégio de S. Domingos de Évora. O frade 
integrou o pequeno grupo de missionários que partiu para Oriente em Abril de 1586 e que chegou a 
Moçambique em finais do mesmo ano. Viajando através do Vale do Zambeze, o religioso visitou entre 
outras, a região de Tete e Sena, assim como as ilhas Quirimbas. 
O dominicano permaneceu por terras de Sofala até 1595, altura em que embarcou para Goa. O seu regresso 
a Portugal ocorreu em 1600. Em Lisboa foi acolhido no Colégio de S. Domingos, onde permaneceu até 1606. 
Durante a sua estadia lisboeta, o frade teve a oportunidade de organizar e compilar as notas que recolheu 
durante as suas digressões pelo Leste africano. Chegado a Évora em 1607, assumiu de imediato, as funções 
de Superior do Convento de S. Domingos desta cidade. O testemunho da sua permanência por terras 
africanas foi publicado em 1609. Em Etiópia Oriental e Vária História de Cousas Notáveis do Oriente, o 
missionário relatou as suas observações assim como notícias que recolheu durante a sua missão por terras 
africanas.   
Munido de um amplo saber livresco, atento à diversidade do mundo natural que avistou, o missionário 
preencheu Etiópia Oriental com descrições de plantas, árvores, pássaros, répteis, mamíferos, peixes assim 
como com ervas maravilhosas ou bichos peçonhentos. A Natureza que o frade de S. Domingos observou, ou 
que informadores dignos de fé lhe confiaram, trouxe aos leitores europeus uma renovada imagem da África 
Oriental.   
Para além da relevância política e religiosa que a obra teve no tempo em que foi publicada, ou da 
importância que os modernos antropólogos lhe encontraram para o estudo e caracterização de remotas 
sociedades africanas, este texto permite-nos hoje reconstituir a riqueza da biodiversidade da região então 
descrita pelo missionário. 
Procurando restaurar o saber relativo ao património natural observado e registado pelo dominicano, este 
artigo apresenta, de forma sucinta, as principais notícias sobre a Natureza africana que Frei João dos Santos 
recolheu assim como as observações que teve a oportunidade de assentar durante a sua permanência 
naquela que apelidou Etiópia Oriental. 
Palavras-chave: Frei João dos Santos, Etiópia Oriental, mundo natural africano, biodiversidade. 

 

O MÉDICO MANUEL RODRIGUES DE CARVALHO: CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DA FLORA DE 
MOÇAMBIQUE NO SÉCULO XIX 
Rita Alcaire, António Carmo Gouveia, Fátima Sales, Natacha Perpétuo e M. Teresa Gonçalves 
Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida. Universidade de Coimbra. 
 gouveia.ac@gmail.com  

 

A respeito da flora de Moçambique, os cientistas do Jardim Botânico de Kew, em Londres, escreveram no 
início do século XX: “There is probably no part of Africa of which the flora has been so little investigated as 
portuguese East Africa.”  
Em parte por reacção à afirmação daqueles que eram considerados a maior autoridade em flora africana, 
Luís Carrisso, botânico da Universidade de Coimbra, redigiu em 1924 um relatório detalhado em que 
manifesta a urgência da exploração botânica das então possessões ultramarinas, em particular da “província 
de Moçambique”, estabelecendo os procedimentos metodológicos e científicos para levar a cabo tal 
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empreendimento. Por diversas razões, o principal foco de atenção de Carrisso não chegou a ser 
Moçambique mas sim Angola, perpetuando assim o aparente desconhecimento desta região.  
Ironicamente, e nas palavras do Eng. Gomes e Sousa, “de toda a África oriental, foi Moçambique a primeira 
região a ser estudada na sua flora, não por iniciativa da Metrópole mas, sim, devido ao acaso da viagem do 
padre João Loureiro [1717–1791], o qual, vindo da Cochinchina para Portugal, em 1783, desembarcou na ilha 
de Moçambique e ali se conservou durante cerca de três meses.” 
O resultado de parte dessas colheitas foi publicado na célebre Flora Cochinchinensis, poucas em número 
mas importantes por serem as primeiras. Depois da viagem de Manuel Galvão da Silva, durante as chamadas 
Viagens Filosóficas [1784-1793], não ter resultado num grande sucesso em termos de colheitas botânicas, 
ter-se-ia que esperar quase um século para que de novo um português se aventurasse no estudo da flora 
moçambicana - entretanto objeto de estudo de vários exploradores, maioritariamente ingleses.  
“No dia 30 de junho de 1886 desembarcava em Quilimane o medico Manuel Rodrigues de Carvalho, para dar 
princípio a uma viagem na Zambezia inferior, ordenada pelo governador-geral da província de Moçambique. 
Durante essa viagem o Sr. R. de Carvalho, já pratico em trabalhos botanicos, não descurou o estudo da 
vegetação d'esta região e enviou para o herbario de Coimbra exemplares bem preparados de mais 379 
especies.” 
Júlio Henriques dava assim início à publicação do catálogo das plantas colhidas por Manuel Rodrigues 
Pereira de Carvalho [1848-1909] em Moçambique. Médico de profissão, foi nomeado para o quadro de 
saúde de Moçambique, onde se instalou em 1875. Tanto nesse país como na Guiné, onde viveu alguns anos, 
fez diversas coleções botânicas, incluindo várias espécies novas, que enviou para a Universidade de Coimbra. 
O material recolhido foi mais tarde publicado no Boletim da Sociedade Broteriana e, em parte, na Flora of 
Tropical Africa.  
As suas herborizações concentraram-se na ilha de Moçambique e no litoral continental – Mossuril e 
Cabeceira, na ilha de Chiloane, na Gorongosa, margens do Zambeze nas imediações de vila de Sena, 
Morrumbala, margens do Chire e ilha do Ibo. Um dos seus objetivos foi também o de estudar as condições 
para o estabelecimento de uma colónia europeia de cultura da quina.  
Neste trabalho iremos reavaliar o contributo botânico deste médico-naturalista para o estudo e 
conhecimento da flora de Moçambique. 
Palavras-chave: Diversidade vegetal, flora tropical, Herbário da Universidade de Coimbra, exploração 

botânica. 

 

ALBINO MANOEL PACHECO – PIONEER ETHNOGRAPHER OF THE ZAMBESI REGION. 
Malyn Newitt 
King’s College London.  
malynnewitt@gmail.com  

 
In 1861 a Portuguese officer, Albino Manoel Pacheco, was sent by the governor of Tete to re-establish the 
old fair and settlement at Zumbo which had been located at the junction of the rivers Luangwa and Zambezi 
rivers.  Pacheco duly completed his assignment and the account he wrote of the expedition was published in 
the Boletim Official do Governo Geral da Provincia de Moçambique in 1883. Pacheco’s Viagem de Tete ao 
Zumbo is similar in many respects to Gamitto’s O Muata Cazembe which was first published in 1854. 
Gamitto’s work is a record of his visit to the country of Kazembe’s Lunda in 1831-2. It is based on a diary kept 
during his journey with a number of detailed descriptions of the flora and fauna and the customs of the 
inhabitants of the countries through which he passed. Pacheco clearly took this as a model and the Viagem 
is also partly travel diary and partly a series of essays on ethnography and history.  
Although the Viagem is considerably shorter than O Muata Cazembe, it is just as important. It has been used 
by most scholars writing about the history of the Monomotapa ‘empire’, the role of spirit cults and the 
history of the Portuguese town of Zumbo. Indeed Pacheco’s book is an indispensable source for the study of 
all three topics. The interest Pacheco took in the mhondoro spirit cult and the history of the Monomotapas 
make his work a pioneering study of the ethnography of the middle Zambesi valley. He not only gives the 
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first detailed account of the activities of the mhondoros but records the myths of origin that provided the 
legitimacy for a number of ruling dynasties in the Chedima and Dande regions. 
 Pacheco was familiar with the languages spoken in the Tete region, especially the dialects spoken by the 
Nhungue and the Tavara, and his work is essential for the study of these languages as he gives what are, in 
many cases, the earliest record of the African terms for a wide range of topics. Finally, the Viagem is 
interesting as a supplement to the voluminous records of Livingstone’s Zambesi Expedition. Pacheco is 
mentioned in the diaries of both Thornton and Kirk and his expedition was in large part a response by the 
Portuguese to the energetic explorations of Livingstone and his companions. 
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TEMA 5. MISSÕES CIENTÍFICAS E SABER COLONIAL 

Painel – Missão Botânica de Moçambique 

Moderador: Rui Figueira, IICT 

 

OS DOCUMENTOS ESCRITOS COMO TESTEMUNHOS DO TRABALHO DE CAMPO: A ANÁLISE DO PROCESSO PESSOAL DE 
FRANCISCO DE ASCENSÃO MENDONÇA 
Maria Manuel Ferraz Torrão  
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História.  
mmanueltorrao@hotmail.com  
 

Francisco de Ascensão Mendonça (1889-1982) foi um dos mais conceituados investigadores de botânica que 
trabalhou nas Missões Portuguesas em África, nomeadamente na Missão Botânica de Moçambique, que 
chefiou a partir de Julho de 1942. Tendo recolhido inúmeras espécies botânicas, que constituem uma 
importante parte do herbário do Instituto de Investigação Científica Tropical, realizou igualmente um imenso 
trabalho de gabinete nos herbários do Museu Britânico, no do Royal Botanic Gardens de Kew, no do 
Departamento de Botânica da Universidade de Oxford, no do Jardim Botânico de Bruxelas e no do Museu 
Nacional de História Natural de Paris. Esta imensa atividade profissional de Francisco de Ascensão 
Mendonça, encontra-se documentada, mas não sistematicamente estudada, no seu processo pessoal 
existente do arquivo da Junta de Investigações Coloniais.   
Desconhecido para muitos estudiosos, neste trabalho tenciona-se utilizar os documentos históricos aí 
conservados para melhor conhecer o percurso científico deste botânico e os trabalhos da Missão Botânica 
de Moçambique, enquadrando-os na história científica desta época em Portugal e na Europa. 
Utilizar as informações documentais da história para compreender “os caminhos” da botânica e o que se 
esconde por detrás das vastas recolhas realizadas na África Portuguesa de meados do século XX é o desafio 
que se pretende lançar com esta comunicação. 
Palavras-chave: Francisco de Ascensão Mendonça; Moçambique; século XX; missões botânicas; herbários 

europeus 

 
ANTÓNIO ROCHA DA TORRE E A FLORA DE MOÇAMBIQUE 
Susana Saraiva, António E. Gonçalves, Patrícia Conde, Eurico S. Martins, Rui Figueira e Luís Catarino 
Instituto de Investigação Científica Tropical, JBT.  

Universidade do Porto, CIBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade & Recursos Genéticos  
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, CERENA. 
susanasaraiva1985@gmail.com; aestevesg@gmail.com;patricia2conde@gmail.com; martins.eurico@gmail.com; 
rui.figueira@iict.pt; lmfcatarino@gmail.com  
 

António Rocha da Torre (1904-1995) foi o maior coletor da flora de Moçambique, tendo efetuado, ao longo 
de quatro décadas, individualmente e em colaboração, mais de 18 000 colheitas botânicas. Os seus 
contributos foram essenciais à inventariação das espécies botânicas, à caracterização dos tipos de vegetação 
e ao progresso do conhecimento taxonómico da flora de Moçambique. 
Colocado em Moçambique em 1933 onde iniciou a sua atividade profissional como farmacêutico, 
empenhou-se na exploração botânica deste território cuja flora era praticamente desconhecida, tendo 
realizado até ao final dessa década cerca de 1600 colheitas. Entre 1940 e 1944 dedicou-se inteiramente a 
esta tarefa, tendo sido incumbido de realizar o seu reconhecimento fitogeográfico, com vista à publicação da 
carta fitogeográfica da colónia. No âmbito dos trabalhos desenvolvidos pela Missão Botânica de 
Moçambique (MBM) (1942-1948), destaca-se a sua participação na terceira campanha (1947-48). No final 
desta década, a sua coleção havia sido aumentada em 6 300 números. Para além da Carta Fitogeográfica de 
Moçambique, publicada em co-autoria com o chefe da MBM, Francisco de Ascensão Mendonça (1889-1982), 
resultou do seu estudo a descrição de 28 novas espécies para a ciência. 
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Em 1953 foi criada a Missão Botânica de Angola e Moçambique, sucessora da Missão Botânica de Angola e 
da Missão Botânica de Moçambique. Neste contexto, A. Rocha da Torre participou de uma campanha 
decorrida em Angola em 1955 e chefiou, nas décadas seguintes, várias campanhas desenvolvidas em 
Moçambique, percorrendo maioritariamente as províncias a norte do rio Save. Realizou colheitas em 
colaboração com Jorge Paiva, Ângelo Pereira, Manuel Correia e Manuel Carvalho & Carlos Ladeira, 
acrescentando cerca de 10 000 números à sua coleção. As colheitas efetuadas em Tete (1970-1973), com 
estes três últimos coletores, destinaram-se ao estudo da flora da área que veio a ser inundada pela 
construção da albufeira de Cahora Bassa. 
Publicou numerosos trabalhos sobre a flora de Moçambique e da África Austral nos quais descreveu cerca de 
120 novos taxa provenientes de Angola e Moçambique. 
Outrossim, fez o tratamento taxonómico de diversas famílias, como autor ou em colaboração, 
designadamente descrevendo as Caesalpinioideae (1956), Mimosoideae (1956) e Papilionoideae (1961) no 
Conspectus Florae Angolensis; Dichapetalaceae (1963) e Rhizophoraceae (1978) na Flora Zambesiaca; e 
Rhamnaceae (1973) e Rhizophoraceae (1979) na Flora de Moçambique. Em reconhecimento do seu labor em 
prol do conhecimento da flora de Moçambique foram-lhe dedicadas várias espécies. 
No âmbito do Projeto “MAERUA – Motivações e resultados da Missão Botânica de Moçambique” (FCT-
HC/0046/2009), em curso no IICT, a par da reconstituição do percurso bio-bibliográfico de A. Rocha da Torre 
procedeu-se à catalogação em base de dados dos espécimes existentes no Herbário do IICT/JBT por ele 
colhidos. Com base nestes espécimes e nas publicações resultantes do seu estudo, atendendo em particular 
à sua distribuição espácio-temporal e, bem assim, dos registos fotográficos que acompanharam as colheitas, 
retrataremos o coletor botânico António Rocha da Torre, apreciando o seu contributo para o conhecimento 
da flora e vegetação de Moçambique. 
Palavras-chave: Flora de Moçambique, António Rocha da Torre, exploração botânica  

 
FIAR E TECER: A MISSÃO BOTÂNICA DE MOÇAMBIQUE (1942-1948) E A TRAMA DO ALGODÃO COLONIAL 
Ana Cristina Martins e Patrícia Conde 
Instituto de Investigação Científica Tropical. 
ana.martins@iict.pt; patricia2conde@gmail.com  

 
Respondendo, em boa medida, a um contexto internacional desafiador da soberania portuguesa nas colónias 
africanas, o Acto Colonial (1930) procurava reafirmá-la de modo irrevogável. Sob a mística imperial, 
restringir-se-iam as autonomias financeiras das colónias; procurar-se-ia nacionalizar a exploração dos 
territórios ultramarinos, e favorecer a emergência de uma economia imperial. Os territórios ultramarinos 
seriam, pois, convertidos num mercado protegido para as produções da metrópole e num fornecedor de 
matérias-primas para a indústria portuguesa em consolidação. Premissas reiteradas em diplomas 
subsequentes, designadamente a Carta Orgânica do Império Colonial Português e a Reforma Administrativa 
Ultramarina (1933). 

Havia, porém, que conhecer, em pleno, os territórios de além-mar sob jurisdição nacional, avaliando 

seus recursos e potencialidades, enquanto condição sine qua non à edificação do programa colonial, 
urgindo, para o efeito, configurar um corpus científico e técnico que o suportasse. Razões bastantes para que 
da Reforma do Ministério das Colónias resultasse a criação da Junta das Missões Geográficas e de 
Investigações Coloniais (1936-1951), constituindo-se as missões como indispensáveis ao aproveitamento 
progressivo e metódico dos recursos e valências dos territórios administrados por Lisboa. É neste paradigma 
de análise que filiamos a Missão Botânica de Moçambique (MBM). 
Destinada a estudar e colher elementos indispensáveis à elaboração da Carta Fitogeográfica a incluir no Atlas 
do Império Colonial Português, a MBM desdobrou-se em três campanhas (1942, 1944-45 e 1947-48), 
percorrendo mais de 70 000 quilómetros de itinerários.  
Confiada a sua chefia a Francisco de Ascensão Mendonça (1889-1982), integraram também a primeira 
campanha da MBM José Diogo Sampayo de Albuquerque d'Orey (1910-?), engenheiro agrónomo e botânico-
chefe de culturas do Jardim Colonial de Lisboa. Na colónia, juntaram-se-lhe António Rocha da Torre (1904-
1995), que desde 1933 vinha procedendo ao reconhecimento fitogeográfico deste território ultramarino, 
Manuel Guerreiro Beatriz, técnico da recém-criada Junta de Exportação do Algodão Colonial (1938), e Alfredo 
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de Almeida Esteves de Sousa, da Repartição Técnica de Agricultura local. 
Além do objetivo mais imediato, a MBM tencionaria (re)conhecer e aproveitar melhor as potencialidades das 
grandes extensões da colónia entregues, nos finais do século XIX,  às Companhias Majestáticas, de capitais 
maioritariamente estrangeiros, entretanto recuperadas progressivamente para a administração direta do 
governo colonial português, e, bem assim, coordenar a produção e comércio do algodão. 
Na extensão do projeto em curso no IICT, "MAERUA – Motivações e resultados da 1.ª Missão Botânica de 
Moçambique (1942)" (FCT-HC/0046/2009), procuraremos apurar a validade desta premissa. Para tal, 
recorreremos a um amplo corpus documental, desvendando-a por entre práticas políticas, económicas e 
científicas, (re)abrindo, assim, mais uma página da historiografia colonial, para nela inscrever a História das 
Missões. 
Palavras-chave: Missão Botânica de Moçambique, ciência, política colonial portuguesa, algodão 

 

FIXIDADES E MOBILIDADES: O ÁLBUM FOTOGRÁFICO DA MISSÃO BOTÂNICA DE MOÇAMBIQUE (1942-1948) 
Patrícia Conde, Susana Saraiva, Rui Figueira, Catarina Mateus, Ana Cristina Martins 
Instituto de Investigação Científica Tropical.  
patricia2conde@gmail.com;  susanasaraiva1985@gmail.com;  rui.figueira@iict.pt;  catarina.mateus@gmail.com;  
ana.martins@iict.pt  
 

Contemplada no Plano de Ocupação Científica do Ultramar Português (1941) elaborado pela Junta das 
Missões Geográficas e de Investigações Coloniais (JMGIC) (1936-1951), a Missão Botânica de Moçambique 
(MBM) desempenhou um papel central no (re)conhecimento botânico e agrícola deste território 
ultramarino, em probatória consonância com uma agenda política e económica alicerçada no imperativo da 
ciência. 
Ao longo de três campanhas (1942, 1944-45 e 1947-48), a MBM percorreu mais de 70 000 quilómetros de 
itinerários e recolheu coleções de valor inestimável para a História da Ciência e preservação da 
biodiversidade. 
A par destas coleções, que integram o Herbário LISC do Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), 
conserva o antigo Centro de Botânica da JMGIC, atual Centro de Atividades Jardim Botânico Tropical da 
mesma instituição, um espólio documental de capital importância para a sua contextualização no qual, além 
das inúmeras publicações que traduzem a atividade e a diversidade das colheitas efetuadas, se destacam os 
cadernos de campo e os álbuns fotográficos das diferentes campanhas. 
Instrumento central na produção e comunicação de conhecimento, registando e revelando o que se faz, 
quem faz, onde se faz e como se faz, não raro apropriada como móbil de ideologias, a fotografia constitui-se 
como uma fonte documental por demais preciosa, possibilitando inúmeros e cruzados olhares sobre um 
mesmo objeto representado. 
No âmbito do Projeto "MAERUA – Motivações e resultados da 1.ª campanha da Missão Botânica de 
Moçambique (1942)" (FCT-HC/0046/2009), em curso no IICT, foi digitalizado um corpus iconográfico de cerca 
de 680 fotografias, na sua maior parte inéditas, com vista à sua descrição, georreferenciação e 
disponibilização em suporte digital. 
Mais do que compreender o que foi, no terreno, o trabalho da MBM e, bem assim, os contextos específicos 
em que foram efetuadas as diversas colheitas e o registo de imagens, o álbum fotográfico da 1.ª campanha 
da MBM configura-se como um acervo documental simultaneamente fixo e móvel, permitindo justapor 
diferentes espaços e tempos diversos. 
Neste sentido, apreciaremos algumas das fotografias que integram o álbum fotográfico desta campanha, 
atendendo, não apenas ao contexto da sua produção, neste caso colonial, permitindo a aproximação da 
metrópole e dos territórios ultramarinos, mas também à possibilidade da sua contribuição para as novas 
aplicações ao conhecimento da flora e da vegetação de Moçambique, designadamente potenciando-se o 
estudo da dinâmica espacial e temporal dos diferentes ecossistemas. 
Palavras-chave: Missão Botânica de Moçambique, ciência, política colonial portuguesa, fonte documental, 

fotografia 
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TEMA 6. PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

Painel – Arquitetura Colonial e Promoção Pública 

Moderador: Elisário Miranda, EAUM 

 
A PRODUÇÃO ARQUITETÓNICA E URBANÍSTICA DE PROMOÇÃO PÚBLICA EM MOÇAMBIQUE DURANTE O ESTADO 
NOVO PORTUGUÊS: ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL (1933-1974/75) 
Pedro Miguel Serra Godinho 
pedrogodin@gmail.com 

 

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. 
Palavras-chave: Moçambique, arquitetura colonial, urbanismo colonial, História Institucional e 

Administrativa  

ARCHITECTURE, ENGINEERING AND INSTITUTIONS OF KNOWLEDGE PRODUCTION IN MOZAMBIQUE. 
TRANSNATIONAL NETWORKS AND SHIFTING PARADIGMS, 1960-1987 
Nikolai Brandes 
Freie Universität Berlin. Department of Art History/Department of African Art.  
nikolai.brandes@fu-berlin.de 

 

From the early 1960s through the late 1980s, the built environment of Mozambique was shaped by changing 
paradigms of urbanisation, architectural styles, and technologies. This development stemmed from the 
commitment of a multitude of actors from disciplines as diverse as civil engineering, tropical architecture, 
urban sociology or metereology. They all contributed to the onsite production of local construction expertise 
and to the diffusion of international research results. 
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In most cases their activities were linked to research institutes such as the Laboratório de Engenharia de 
Moçambique and the Sociedade de Estudos de Moçambique or to government agencies on the local (Direção 
de Urbanização e Construção) and provincial/national levels (Gabinete de Urbanização da Região de 
Lourenço Marques, Direção Nacional de Habitação). The research of these institutions both reflected and 
(re)produced the dramatic political ruptures of that period and went hand in hand with specific social claims. 
At the same time they give insights into Mozambique’s changing embeddedness in transnational scientific 
communities from Portugal, South Africa, and Brazil to Bulgaria, Tanzania, Cuba, and North Corea. 
Phenomena like Pancho Guedes’ workshops in Nigeria or the influence of Brazilian architecture on the 
Portuguese colonies in Africa have been highlighted by architectural historians over the last years. However, 
little attention has been paid to a systematic analysis of the transnational networks of engineering 
knowledge production in Mozambique. This paper will give a brief overview on the most significant 
institutions in this field and the changing transnational contexts of their work. I will take a look at the 
research trips of their members, their participation in international conferences (such as the Jornadas de 
engenharia e arquitectura do ultramar or the Jornadas luso-brasileiras de engenharia civil), their publications 
(such as the post-colonial journal Construir), the exchange of publications with international research 
institutes and, later, the presence of the cooperantes. 
I ask how the wider geopolitical positioning of Mozambique and the actors’ individual choices contributed to 
the introduction of new building technologies, research projects, social norms as well as aesthetic models 
and how they coined genuinely Mozambican architectural topoi on the ground. 
My analysis consists of a close reading of debates around two remarkable architectural projects: The 
cooperative housing scheme COOP, inspired by Brazilian high-rise architecture and built with Swedish 
technology tested in the Belgian Congo gives insights into the ambivalent desire to establish a “lusotropical” 
settlement. The Bairro Residencial Universitário (BRU), on the other hand, designed by Eastern German 
architects and build with German prefab technology not only shows the ties to new development 
cooperation partners but also symbolises the end of a short post-colonial policy aiming at technological 
independence and ecological building principles. 
Borrowing its framework from material culture studies, this paper tries to connect the at times isolated 
research on Luso-african architecture with recent debates on modernist architecture and postcoloniality. 
Following scholars like Duanfang Lu, Ola Uduku or Johan Lagae, I will sketch out pitfalls of a eurocentric 
perspective: Looking at Mozambique’s modernist heritage as a Portuguese heritage and not as a shared 
history; reproducing lusotropicalist myths; and misjudging 1974 as the end of Mozambique’s architectural 
history. 
Keywords: Engineering, architecture, transnational networks, Bairro COOP, Bairro Residencial Universitário 
 

A SALVAGUARDA DOS MONUMENTOS PORTUGUESES EM MOÇAMBIQUE (1943-1974) 
 Vera Mariz 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
verinhamariz@hotmail.com   

 
A Comissão dos Monumentos e Relíquias Históricas foi criada na colónia de Moçambique, a 20 de Fevereiro 
de 1943, como forma de salvaguardar, simultaneamente, o património arquitetónico português daquele 
território e a legitimidade da administração nacional no espaço além-mar.  
Deste modo, num momento em que se assistia a um manifesto crescimento dos movimentos 
independentistas e da respetiva contestação ao colonialismo português, a comissão em causa foi incumbida 
da investigação, classificação, conservação, restauro e divulgação dos monumentos erguidos pelos 
portugueses desde a chegada de Vasco da Gama, em 1498, a Moçambique.  
Efetivamente, o surgimento de uma consciência patrimonial em Moçambique está intimamente relacionado 
com a ideologia estadonivista e, não menos importante, com o momento político dos anos 40 e 50 do século 
XX. Isto porque a criação da comissão em causa deriva, não só, do enraizado entendimento dos 
monumentos como testemunhos de uma História repleta de triunfos, mas, também, da necessidade de 
justificar a continuidade de uma História comum para Portugal e Moçambique.  
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Assim, a partir do ano de 1943, mas sobretudo numa nova fase de impulsionamento, já nos anos 60, 
protagonizada pelo Arquiteto Pedro Quirino da Fonseca, assistimos, em Moçambique, ao desenvolvimento 
de consideráveis programas de salvaguarda patrimonial.  
Alguns dos melhores testemunhos da atividade desta comissão parca em meios financeiros e humanos, mas 
dotada de uma consciência patrimonial bastante sólida, são as intervenções projetadas e concretizadas na 
Ilha de Moçambique, local incontornável no imaginário das Descobertas Portuguesas.  
Deste modo, com a presente comunicação, pretendemos enquadrar a salvaguarda dos monumentos 
portugueses de Moçambique no programa mais vasto desenvolvido para todas as colónias, analisando e 
avaliando, simultaneamente, a atividade desenvolvida pela Comissão de Monumentos e Relíquias Históricas 
a partir de 1943. Por outro lado, como forma de ilustrar a atividade da comissão em causa, debruçar-nos-
emos, particularmente, no caso dos programas desenvolvidos na Ilha de Moçambique.  
Para terminar, refira-se que o estudo desta temática reveste-se da maior importância para a compreensão 
da História de Moçambique, como de resto testemunha, com eloquência e imponência, o estatuto de 
Património Mundial da Humanidade atribuído, em 1991, à ilha pertencente à província de Nampula. 
Palavras-chave: Restauro, património arquitetónico, Pedro Quirino da Fonseca, Comissão dos Monumentos 

e Relíquias Histórias de Moçambique 

 

MAQUETAS DE ESTRUTURAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ANTIGO ULTRAMAR PORTUGUÊS: CIÊNCIA, 
ARQUITECTURA E POLÍTICA (COLECÇÃO DO MUSEU DO IHMT) 
João Miguel Couto Duarte, José Luís Dória e Luís Marto 
CIAUD – Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa 
 IHMT – Universidade Nova de Lisboa  
joao.mc.duarte@gmail.com; jldoria@netcabo.pt ; marto@ihmt.unl.pt  

 

O Museu do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) possui um conjunto de 10 maquetas 
representando construções destinadas a alojar Serviços de Saúde, no antigo Ultramar Português. Este 
conjunto de maquetas esteve patente na ‘Exposição das Atividades Sanitárias do Ultramar’, no Palácio 
Nacional da Junqueira (Palácio Burnay), no âmbito do 1º Congresso Nacional de Medicina Tropical realizado 
em Lisboa, em 1952. 
As maquetas, que serão parte de uma coleção maior, parecem ser de diferentes autores, surgindo como 
registos simplificados, meras descrições desprovidas de conteúdo técnico, que apenas pretenderiam 
divulgar a existência dos edifícios considerados. Trata-se de estruturas para locais diversos – Moçambique, 
Angola e São Tomé e Príncipe –, comportando programas funcionais de dimensão e de complexidade 
variadas – hospitais, maternidades, missões de combate às tripanossomíases, etc. –, estabelecidos ou em 
edifícios novos, ou em edifícios já existentes. A sua observação permite discernir preocupações quer de 
ordem científica, quer de ordem arquitetónica, equacionadas, ambas, em função do quadro político de 
desenvolvimento sanitário então estabelecido para aqueles territórios.  
O estudo dessas maquetas, contemplando o levantamento das origens e dos autores dos projetos de arquitetura 
que lhes estão associados e do estado atual desses edifícios, nalguns casos pouco conhecidos, constitui objeto da 
nossa investigação. A comunicação procurará ainda aprofundar as relações estabelecidas entre ciência, 
arquitetura e política, no âmbito das estruturas de saúde preconizadas para o antigo Ultramar Português. 
Palavras-chave: Moçambique, Serviços de Saúde no Ultramar Português, maquetas 
  
A ARQUITECTURA DOS GABINETES DE URBANIZAÇÃO COLONIAL EM MOÇAMBIQUE (1944-1974) 
Ana Vaz Milheiro 
ISCTE_Instituto Universitário de Lisboa. Dinâmia_CET.  
Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa.  
avmilheiro2@gmail.com  
 

No quadro colonial português da segunda metade do século XX, o urbanismo e a arquitetura de promoção 
pública destinados a Moçambique seguem as diretrizes de outros projetos realizados em Lisboa para os 
territórios ultramarinos. Uma análise da sua evolução permite elencar as políticas de Obras Públicas do 
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governo central para o Ultramar. Esta produção urbanística e arquitetónica é essencialmente realizada no 
âmbito do Gabinete de Urbanização Colonial (GUC), criado ainda durante a Segunda Guerra Mundial por 
Marcelo Caetano, então ministro das Colónias. 
O Gabinete de Urbanização Colonial é um núcleo de projeto urbano e de arquitetura, dependente do 
Ministério das Colónias, e associado ao quadro político e administrativo do Estado Novo. Com a revisão 
constitucional de 1951, passa a designar-se Gabinete de Urbanização do Ultramar (GUU), alterando 
novamente a sua composição em 1957 quando entra em ação a Direcção de Serviços de Urbanização e 
Habitação (DSUH), sob jurisdição da Direcção-Geral de Obras Públicas e Comunicações (DGOPC). 
O GUC é lançado em Dezembro de 1944 com “um carácter de organismo comum a todas as colónias de 
África” (Dec. nº34: 173, 06/12/1944) e começa a trabalhar oficialmente no primeiro dia do ano seguinte. 
Posteriormente, a sua ação amplia-se às restantes províncias ultramarinas da Índia Portuguesa, Macau e 
Timor. O objetivo de Marcelo Caetano é que, para lá dos planos urbanísticos, sejam igualmente confiados 
aos seus técnicos, “os estudos […] dos problemas da habitação nas regiões tropicais e dos edifícios 
hospitalares” (Ibidem). Constituído por engenheiros e arquitetos, e tendo por consultor um especialista em 
higiene tropical e climatologia, é inicialmente chefiado por um engenheiro de minas, Rogério Cavaca. 
Funciona em Lisboa, primeiro na Alameda D. Afonso Henriques, transferindo-se depois para a sede do 
Ministério do Ultramar no Restelo. Os projetos são solicitados pelos governadores dos territórios coloniais 
ou diretamente pela tutela. A sua produção acompanha igualmente os ciclos impostos pelos quatro planos 
de fomento que arrancam em 1953, simultaneamente na metrópole e nas regiões ultramarinas. 
Tal como as restantes províncias ultramarinas, Moçambique irá receber um conjunto de obras da 
responsabilidade dos profissionais do Gabinete que refletem as diferentes fases da cultura de projeto que é 
desenvolvida por este organismo até à revolução de Abril de 1974. No plano urbano, o projeto de João 
Aguiar para Lourenço Marques, catual Maputo, é provavelmente o mais significativo. 
A cultura arquitetónica do Gabinete manifesta-se nos programas e nas opções estéticas tomadas ao longo dos 30 
anos de atuação dos seus arquitetos. Fiel ao espírito da sua fundação, o início desta produção caracteriza-se pelo 
domínio dos programas de habitação para funcionários públicos e de equipamentos básicos, nomeadamente na 
área da saúde e habitação para funcionários públicos (incluindo-se aqui casas tipo weekend de veraneio). O 
momento é igualmente marcado pelo aperfeiçoamento de uma imagem arquitetónica inspirada na arquitetura 
tradicional portuguesa, de modo a garantir uma ligação afetiva à metrópole. 
Durante a primeira parte dos anos de 1950, assiste-se ao aprofundamento de programas específicos. As 
novas tipologias programáticas são desenvolvidas dentro de um espírito racional, ainda que as 
concretizações se definam pela monumentalidade imprimida às fachadas e resultante das configurações 
volumétricas dos edifícios. 
Um edifício anterior à atuação dos Gabinetes – antigo Liceu Salazar, catual Escola Secundária Josina Machel 
(José Costa e Silva, 1939-1943) – servirá parcialmente de modelo, designadamente no uso das galerias de 
distribuição que servem de elementos de proteção do sol e da pluviosidade. Implementa-se uma 
“arquitetura de representação” adaptada aos trópicos que se consolida como imagem da produção do 
Gabinete, a exemplo dos antigos liceus (em Maputo ou na Beira, por exemplo, ambos de Lucínio Cruz e 
Eurico Pinto Lopes, que recorrem ao projeto tipo já testado em Luanda, com o Liceu feminino D. Guiomar de 
Lencastre, 1956). Internamente existe uma opção estilística próxima da seguida em obras similares na 
metrópole apesar dos ajustamentos, que tornam os projetos mais eficazes face ao clima e às exigências 
programáticas coloniais. Na segunda metade da década, dá-se início à atualização dos seus profissionais 
através da frequência de cursos de especialização em instituições estrangeiras, equiparando o seu 
conhecimento técnico às práticas arquitetónica e urbanística de outras regiões tropicais. 
A década de 1960 é assinalada pela reconfiguração das funções do Gabinete, transformado em Direcção de 
Serviços. Os trabalhos de consultoria aumentam, principalmente para as regiões de Angola e Moçambique, 
progressivamente mais autónomas na produção Project al. Data deste período a missão dos arquitetos 
Fernando Schiappa de Campos e Mário de Oliveira a diversas regiões do território que fiscalizam os novos 
planos urbanos (1964). O processo de recrutamento de trabalho afasta a produção moçambicana realizada 
localmente (mais filiada no Movimento Moderno) da cultura arquitetónica da metrópole, entretanto 
revisionista. 
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OS PROJECTOS EXECUTADOS PELO ARQUITECTO LUÍS POSSOLO PARA A PROVÍNCIA ULTRAMARINA PORTUGUESA DE 
MOÇAMBIQUE 
José Luís Possolo de Saldanha 
Departamento de Arquitetura e Urbanismo. ISCTE-IUL.  
jose.saldanha@iscte.pt  

 
A presente comunicação pretende abordar os projetos realizados por Luís Gonzaga Pimentel Pedroso Possolo 
(Lisboa, 7 de Julho de 1924 - 20 de Abril de 1999) para Moçambique, antes da independência desta nação 
Africana, quer no exercício particular, em regime de profissão liberal, quer no exercício da função pública, ao 
serviço do Gabinete de Urbanização do Ultramar (GUU) sedeado em Lisboa. 
Na qualidade de arquiteto do GUU e bolseiro do Estado Português, frequentou o curso de especialização em 
Arquitetura Tropical na «Architecutural Association» de Londres, na respetiva edição inaugural de 1954/55. 
Findo o curso, foi reincorporado no GUU, onde colaborou em diversos projetos de que foi autor, ou co-autor, 
para Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, São Tomé & Príncipe, Pangim (Goa) e Moçambique, tendo projetado 
para esta última:  
 

 O mercado para Quelimane, executado e ainda em uso; 

 Uma proposta para a nova Igreja Paroquial, juntamente com uma Residência Paroquial anexa, a 
localizar na Polana, Maputo (então Lourenço Marques). Nenhuma das duas foi construída, sendo a 
Igreja hoje existente na Polana, realizada de acordo com projeto totalmente diverso, da autoria do 
arquiteto Nuno Craveiro Lopes.  

 Um projeto para uma «Estação Rádio-Naval», consistindo de um agrupamento de edifícios isolados, 
que foram executados em Maputo e Luanda – cada qual implantado de acordo com as características 
locais.  
 

Estes projetos foram levantados no âmbito do Projeto de Investigação denominado «Os Gabinetes Coloniais 
de Urbanização. Cultura e Prática Arquitetónica», patrocinado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
(Refª PTDC/AURAQI/104964/2008) que tem por parceiros o Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), o Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e o ISCTE-IUL, em cujo âmbito o autor da presente 
comunicação foi responsável direto pelo tratamento do material relativo a Luís Possolo, localizado no AHU e 
noutras reservas documentais, tendo do mesmo já resultado: 
 

 uma monografia denominada «Luís Possolo. Um Arquiteto do Gabinete de Urbanização do 
Ultramar», editada pelo Centro de Investigação em Arquitetura e Áreas Metropolitanas (CIAAM); 

 uma exposição homónima (aberta ao público entre 21 de Março e 13 de Abril de 2012); 
 um conjunto de conferências no ISCTE-IUL (21 e 22 de Março de 2012); 
 uma sessão pública de visionamento de diapositivos relativos a Moçambique, datados de meados 

dos anos '60, da autoria de Luís Possolo, e comentada pelo Arquiteto Pancho Guedes, que decorreu 
no Forte de Sacavém (SIPA/IHRU) a 16 de Março de 2011, sob o nome «As Áfricas de Possolo». 

 
No começo de 1961, Luís Possolo transitou, na Função Pública, para a Agência Geral do Ultramar, mas a sua 
breve – embora auspiciosa – carreira no GUU, aliada ao curso feito na AA, irá oferecer ao jovem arquiteto a 
oportunidade de se associar, como projetista em regime liberal, a um par de assinaláveis investimentos 
portugueses nos territórios ultramarinos: a barragem de Cambambe, no Rio Cuanza (Angola) e a Fábrica de 
Cimentos de Nacala – obra arquitetónica notável, que irá ser igualmente abordada na presente comunicação. 
Palavras-chave: Arquitetura tropical, arquitetura em Moçambique, arquitetura Moderna, Arquiteto Luís 
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QUELIMANE’S MODERN LEGACY. THE CHUABO COMPLEX         
Ana Tostões e Maria Manuel Oliveira 
Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa 
Escola de Arquitetura, Universidade do Minho 
tostoes@civil.ist.utl.pt; mmanuel.oliveira@gmail.com; mmoliv@arquitectura.uminho.pt  
 

The aim of this paper is to introduce the Chuabo buildings, a Modern global design project that was carried 
out in Mozambique after WWII. The building, started in the late 50’s, expressed the desire for a sense of 
modernity in Quelimane, which was still not perceived there. 
The multifunctional Chuabo complex was requisitioned by Monteiro&Giro, a Portuguese company that 
wanted to build a modern building that would house not only its headquarters but also other undertakings, 
like tourist and real estate initiatives. 
The architectural plan was commissioned to the atelier of Arménio Losa (1908-1988) and Cassiano 
Barbosa(1911-1999), champions of the principles of the Modern Movement. Stressing the importance of the 
rational and contemporary response to questions of urban planning and housing, the pair of architects 
developed innovative architectural proposals, associated with a rigorous mastery of building techniques. 
Their plans were systematically detailed and wherever possible, accompanied by the design of furnishings 
that emphasized the modern spatiality they championed. 
In spite of the isolated African setting and absence of skilled labour, their ambition was undiminished, with 
the benefit of increased investment for the building of a ceramic factory that supported the building of the 
complex. 
The building of this industrial unit, along with the training of local craftsmen by a team of workers who had 
come from Portugal to build Chuabo, had very positive repercussions in the building sector of Quelimane- a 
fact that seems to underline the perspective of a total work of art that overcomes the limitations of its own 
circumstances. 
As a statement of dense urbanity, Chuabo became an important physical and social presence in the town, 
defining the whole block and revealing a remarkable programme complexity improved by the tropical 
climate chalenge. Consisting of a hotel and three other blocks that include collective housing, businesses and 
services, it also contained warehouses and a service station. 
Covering this wide range of uses and typologies, the plans constituted a fertile architectural laboratory, 
exploring a symbiotic design that involved a range of decisions, from the scale of the town to the conception 
of the furnishings. This global vision was complemented by the inclusion of interesting art pieces, amongst 
which is an extraordinary fresco painted by indigenous artists. 
Chuabo still evokes an aura of impressive architecture, half a century after its construction. The hotel is 
currently in use and still shows considerable integrity in terms of space and original furnishings. However, 
the fully occupied residential blocks reveal a deteriorating infrastructure and lack of maintenance, and the 
abandoned commercial part is increasingly derelict. 
Even if a sort of media exposure has recently occurred (see Tabu film, 2012), Chuabo’s survival is vulnerable, 
awaiting an intervention that will hopefully recognise its value and express a deep understanding of the 
circumstances in which it was produced- exploring contemporary reinterpretations without compromising 
the essential values that informed its original design. 
Keywords: Design with climate, architectural heritage, global design and art integration, Modern Movement 
Urbanism 
 

ESTAÇÃO DE CAMINHO DE FERRO DA BEIRA: APOGEU E DECLÍNIO DO MOVIMENTO MODERNO EM MOÇAMBIQUE 
Ana Magalhães 
Universidade Lusíada.  
anaarezmagalhaes@gmail.com  

 

A Beira, a segunda cidade de Moçambique, apesar de fulgurante e glamorosa nos anos cinquenta e sessenta, 
é hoje uma cidade degradada e abandonada. A sua história está intrinsecamente ligada à história do 
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Caminho-de-ferro em África. A monumental Estação de Caminho-de-ferro parece ser hoje o único elemento 
que preserva a memória da importância da cidade. Inaugurada em 1965, a Estação foi a maior obra pública 
realizada nesta cidade, respondendo à necessidade de construir um grande equipamento para albergar o 
movimento existente de passageiros e mercadorias do denominado “corredor da Beira”, que constituía a 
ligação do interior de África, nomeadamente a Rodésia (catual Zimbabwe), ao porto da Beira situado num 
braço de mar, no Oceano Indico. Hoje, apesar de conservada, a Estação está deserta. A sua imponente gare 
apenas recebe um comboio por dia, que chega do Dondo, uma povoação vizinha. 
Foi nesta cidade que se desenvolveram alguns dos projetos mais interessantes e claramente vinculados ao 
Movimento Moderno na África colonial portuguesa. Desde 1952 que chegam à Beira jovens arquitetos, 
como João Garizo do Carmo, Paulo Melo Sampaio ou Francisco Castro, que deixarão a cidade pontuada de 
edifícios públicos e residenciais marcados por uma linguagem moderna. Esta imagem de cidade moderna 
traduz uma sociedade onde o bem-estar e a prosperidade de cidade colonial eram evidentes. A construção 
da Estação de Caminho-de-ferro anunciava essa azáfama e o desenvolvimento da cidade.  
É uma obra de grandes dimensões, com um carácter monumental, de léxico formal moderno, com algumas 
influências formais e construtivas da arquitetura moderna brasileira. Em 1958, foi constituída uma equipa 
que desenvolveu o plano geral da Estação. Assim, o projeto foi dividido em três partes, distribuídas por cada 
arquiteto da equipa embora a coordenação seja atribuída ao arquiteto Paulo Melo Sampaio: a grande gare 
ao arquiteto João Garizo do Carmo, os terminais a Francisco Castro e o edifício de escritórios a Paulo Melo 
Sampaio.  
O projeto da Estação de Caminho de Ferro da Beira interpreta exemplarmente as premissas de uma 
linguagem internacional no período pós-guerra. Trata-se de uma obra madura no contexto da arquitetura 
moderna construída em Moçambique e que consolida o percurso dos seus autores. Mas, quando o edifício é 
inaugurado em Outubro de 1966, a crítica ao “International Style” está instalada; arquitetos como Pancho 
Guedes e João José Tinoco em Maputo ou Bernardino Ramalhete na Beira seguem novas abordagens na 
relação com o contexto e na procura de um sentido identitário e humanizado. 
No entanto, a Estação da Beira, para além de ser um caso exemplar do património arquitetónico moderno 
construído em África, mantém, hoje, uma dimensão icónica e popular na cidade. O governo de Moçambique 
procura hoje valorizar os seus portos e a sua estrutura ferroviária. No futuro, este edifício irá certamente 
protagonizar uma resposta na requalificação urbana e arquitetónica da cidade da Beira. 
 

LIBERDADE & ORTODOXIA: O CASO DA FILIAL DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO EM LOURENÇO MARQUES  
Elisiário José Vital Miranda  
EAUM - Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, Guimarães .  
elisiariom@arquitectura.uminho.pt ; elisiariom@gmail.com   

 
À época da sua construção a nova filial do Banco Nacional Ultramarino em Lourenço Marques veio substituir 
o funcionalmente inadequado edifício existente. O projeto e a fiscalização da obra, concretizados entre 1954 
e 1964, foram da responsabilidade de José Alexandre Gomes Bastos (1914-1991), arquiteto com escritório 
em Lisboa. Tomando como referência alguns edifícios que observa durante a sua viagem à África do Sul, José 
Bastos desenha o edifício do BNU como resposta à exigência de modernidade que descobre no urbanismo e 
na arquitetura de Lourenço Marques.  
O programa inicial do edifício, que se localiza na zona histórica da baixa de Maputo, na envolvente próxima 
da Praça 25 de Junho, previa uma complexa organização programática que refletia os diferentes papéis que 
a instituição cumpria. O seu espaço interior estava estruturado em diversas zonas funcionais que foram 
sendo definidas ao longo do processo de projeto e construção sobre a matriz em plan libre de cada piso, um 
microcosmo programático de atividades distintas que ultrapassavam a sua estrita função bancária.  
O edifício tem a forma de um quadrilátero com três frentes urbanas, uma empena encerrada e um pátio de 
iluminação e ventilação ao centro. As volumetrias dos quatro corpos são formalmente unificadas pelos 
alpendres que ligam as três frentes, pelo desenho das fenêtres en longueur e pela repetição de módulos 
dimensionais constantes. O jogo de claro-escuro do brise-soleil fixo da frente sobre a Avenida 25 de 
Setembro enfatiza a representatividade institucional do edifício, enquanto o grande vão horizontal com 
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brise-soleil regulável do alçado à Rua Consiglieri Pedroso assinala a presença da instituição no contexto 
urbano envolvente.  
Exemplo de integração sintética de diversas obras de arte no projeto de arquitetura, conforma uma 
Gesamtkunstwerk para a qual contribuíram conhecidos artistas plásticos metropolitanos e moçambicanos.  
Na sua arquitetura articulam-se as linguagens que caracterizaram diferentes momentos do Movimento 
Moderno em Portugal, entre a produção que antecedeu a II Guerra Mundial e o Estilo Internacional do 
segundo pós-guerra.  
O projeto e a construção da filial de Lourenço Marques do Banco Nacional Ultramarino foram informados 
por um dado programático de base: a necessidade de conferir à arquitetura do novo edifício a capacidade de 
representar a pluralidade funcional e o papel institucional representado pelo banco no tecido económico e 
no contexto ideológico locais. O discurso proferido pelo governador do BNU em 25 de Julho de 1964 durante 
a cerimónia de inauguração presidida pelo almirante Américo Tomás, confirma a instrumentalização da 
linguagem internacional deste edifício em favor da ideologia nacionalista e da utopia colonial do regime do 
Estado Novo.  
Com a independência do país as funções do Banco Nacional Ultramarino foram transferidas para o Banco de 
Moçambique e o edifício da filial passou a albergar a sede do novo banco central. A julgar pela aparência 
exterior do edifício, assim como dos espaços interiores do primeiro piso acessíveis ao público, encontra-se 
em bom estado de conservação.  
Palavras-chave: Arquitetura, Movimento Moderno, colonial, bancário  

 
A URBANIZAÇÃO EXTENSIVA [IN]FORMAL EM MAPUTO A PARTIR DA RETICULA COLONIAL  
David Leite Viana  
CEAUP - Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto 
CIESG - Centro de Investigação da Escola Superior Gallaecia. 
david.leite.viana@esg.pt    

 
Será desenvolvida uma apresentação "panorâmica" sobre Maputo, dado ser quase sempre abordada de 
forma dual (ora recaindo quase exclusivamente sobre a designada «cidade de cimento», ora focando a 
especificidade da dita «cidade de caniço»). A comunicação incidirá sobre a estrutura urbana, explicando a 
grande escala e não tanto o bairro ou a organização do lote.  
A transposição do paradigma de dualidade, com que insistentemente se procura "olhar" sobre Maputo, 
justifica-se pelo facto de que esta cidade configura um sistema complexo que vai muito além de limites 
geográficos e/ou urbanísticos. A relevância da comunicação estará na perceção de que existem qualidades 
que devem ser interatuantes entre o [in]formal. Deste modo, a apresentação versará sobre a urbanização 
extensiva da capital moçambicana e respetiva informalidade de procedimentos que consubstanciam a 
reconfiguração da estrutura urbana formal de origem portuguesa. 
Verificam-se em Maputo microprocessos de urbanização apoiados na experiência individual e quotidiana dos 
habitantes, implicando a redefinição de valores espaciais e o desdobramento de microcentralidades no 
espaço urbano, entre a ordem e a aparente desordem (coabitação de contrários). O crescimento extensivo e 
a ampliação administrativa dos respetivos limites consolidaram alterações de forma e modos de vida dos 
citadinos (que ocorreram em pouco tempo), contribuindo para a mudança da condição urbana. Constitui um 
espaço urbano que não se explica apenas pela ordem urbana nem por princípios únicos de racionalidade, 
objetividade e ordem. A complexidade urbana de Maputo não se resolve só através de intervenções no 
centro da cidade de origem colonial, ou com regras que dela surjam, pois nas designadas «periferias» 
verificam-se transformações urbanas significativas.  
É uma capital transformada através de microestratégias de auto-organização espacial que participam na 
regeneração da cidade a partir de lógicas de coexistência entre o formal e o informal, e de "aculturação" 
informal do formal. Focar-se-á o entendimento de dinâmicas sociais e culturais, ambientais e territoriais, 
com afinidade a processos de transformação do território urbanizado. Os objetivos da comunicação são: 
indicar processos informais de apropriação urbana; abordar a correspondência entre [infra]estruturas 
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espaciais e sociais; explorar a noção de fusão de processos urbanos formais e informais que considerem a 
incorporação da aparente desordem e da inovação espontânea - hibridação [in]formal.  
A conclusão da comunicação apontará no sentido de se pensar para Maputo processos urbanos assentes na 
articulação entre a macro-escala e estruturas de auto-organização espacial (a partir de microestratégias 
desenvolvidas pela população). A capital de Moçambique será apresentada sob perspetivas sobrepostas e 
justapostas, propondo que as qualidades - quer do formal, quer do informal - sejam interatuantes e se 
cruzem entre si. O espaço urbano será explicado a partir de uma visão de conjunto, englobando o colonial e 
o pós-colonial, o formal e o informal.  
Palavras-chave: Transformação de Maputo, urbanismo colonial e pós-colonial, processos informais de 

urbanização. 

BOROMA – PATRIMÔNIO E TRANSFORMAÇÃO 
Carolina Vasconcellos Vilas Boas 
Empresa Expomus – Exposições, Museus e Projetos Culturais Ltda. 
carolina@expomus.com.br  
 
A presente comunicação tem por objetivo tornar público o desenvolvimento de um anteprojeto de 
preservação patrimonial da Missão Jesuítica de São José de Boroma, localizada na província de Tete, no 
noroeste de Moçambique. O estudo foi contratado pela Fundação Vale Moçambique, por reconhecer que a 
Missão desempenhou múltiplos e significativos papéis para o país e, principalmente, para a província onde 
está inserida. 
A Missão, construída em 1890, ainda preserva um conjunto significativo de edificações, que abrigam hoje 
além da igreja secular, duas escolas públicas – uma de Ensino Regular e uma Escola Técnico-Agrícola. 
O anteprojeto desenvolvido pela empresa Expomus, foi estruturado de forma interdisciplinar, envolvendo 
arquitetura, paisagismo, antropologia, arqueologia, história e memória, com o objetivo de um elaborar um 
masterplan para a requalificação da Missão e suas adjacências, o que envolve um trabalho de realinhamento 
patrimonial, reconhecimento de sua vocação educacional, das potencialidades turísticas, de ações para o 
incremento econômico da região e sustentabilidade do complexo. 
A metodologia responsável pela articulação e integração dos diversos conhecimentos e profissionais 
envolvidos está ancorada no conceito de Museologia Social, desenvolvido por George Henri-Rivière e Hugue 
de Varine, na França, na década de 1970, que traz como principal diferencial a inserção da população local 
como atuante na gestão de seu patrimônio e a necessária articulação entre essa ação e o desenvolvimento 
econômico. 
O anteprojeto foi dividido em três etapas: Pesquisa histórica e iconográfica da Missão de Boroma e das 
missões religiosas em Moçambique; Trabalho de campo com uma expedição ao local, em abril de 2012, que 
possibilitou avaliação técnica, mapeamento das edificações e outras construções adjacentes, levantamento 
sociocultural e consulta pública sobre a vinculação e expectativas da população para com a requalificação do 
complexo e Masterplan, que abrange a conceituação integrada do desenvolvimento dos projeto de 
Arquitetura e Urbanismo, Restauro, Paisagismo e Arqueologia, em sintonia com os programas de Formação / 
Educação, Memória, Mobilização e Educação. Na transversalidade de todos os projetos, foi desenvolvido um 
Plano de sustentabilidade, que indicou formas de financiamento, manutenção e parcerias para o Complexo 
da Missão de Boroma. 
Palavras-chave: África, Moçambique, património e educação 
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TEMA 7. LITERATURA, CULTURA E EDUCAÇÃO 

Mesa Redonda: Educação formal e não formal: percursos e impactos 

Coordenador e Moderador: Maria Antónia Barreto, CEA / ISCTE-IUL e IPL 

 

Em Moçambique tem vindo a ser atribuída à Educação múltiplas funções no sentido da promoção do 
Desenvolvimento e da redução da pobreza. A partir de 1995 a política nacional de educação tem-se traduzido em 
sucessivos planos quinquenais que definem os princípios orientadores da ação, nomeadamente na organização e 
funcionamento dos vários níveis de ensino, na formação de professores e na produção e disponibilização de 
recursos e equipamentos. As análises estatísticas evidenciam um largo aumento no acesso ao sistema mas 
chamam também a atenção para a necessidade da melhoria da sua qualidade e para a insuficiência de resultados 
no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos definidos na lei de bases. Que constrangimentos se colocam ao 
desenvolvimento de um sistema de ensino de qualidade? Como tem vindo a ser implementadas as opções 
estruturantes da política de ensino? Apos a liberalização politica o sistema de ensino tem vindo a ser 
implementado por múltiplos atores: que relações estabelecem com o Estado no exercício dessa atividade? Que 
supervisão o Estado moçambicano tem sobre essa intervenção?  
Mas a complexidade dos sistemas educativos reside em parte na sua interligação com outros sistemas. A 
educação não formal constitui uma dimensão do desenvolvimento e uma poderosa aliada na promoção do 
sucesso educativo. Que interligação tem vindo a ser assumida? Quais os pontos em comum? 
Educação formal e informal constitui eixos complementares num processo que se pretende promotor da 
Identidade e do Desenvolvimento. Esta mesa redonda visa debater os sentidos evolutivos desse processo. 
 
PAPEL DA SOCIEDADE CIVIL NA EDUCAÇÃO E NA FORMAÇÃO EM MOÇAMBIQUE: POTENCIALIDADES E 
CONSTRANGIMENTOS 

Maria Antónia Barreto 

CEA - Centro de Estudos Africanos. ISCTE-IUL 
 Instituto Politécnico de Leiria.  
antonia@ipleiria.pt  
 

Existe uma estreita dependência, entre o desenvolvimento dos países, a sua modernização, o emprego, o 
trabalho, e a formação de recursos humanos. Dai a importância da implementação de sistemas educativos e 
de formação de qualidade. 
No período pós independência competiu exclusivamente ao Estado moçambicano a assunção destes 
sistemas mas a liberalização política trouxe a intervenção de uma pluralidade de atores, entre eles as 
Organizações não-governamentais que têm tido um papel significativo na educação não formal e na 
escolaridade básica, recorrendo a mecanismos que estabelecem “pontes” com o sistema oficial de ensino.  
Quanto ao sistema de ensino técnico e profissional sobretudo organizado para promover a aquisição de 
competências, conhecimentos, valores e atitudes necessários ao exercício de uma profissão ou ocupação, 
tem sido alvo de reforma cujo sucesso deve passar pela relação estabelecida com a sociedade civil enquanto 
aferidora da sua modernidade e geradora de necessidades de formação.  
A comunicação apresenta algumas reflexões sobre potencialidades e constrangimentos da intervenção da 
sociedade civil na educação e na formação com base em estudos de caso. 
 
O SUBSISTEMA DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL EM MOÇAMBIQUE E A VIRAGEM DO SÉCULO. 

Ana Paula dos Santos Pinto 

CEA – Centro de Estudos Africanos. ISCTE-IUL.  
appafrikua@gmail.com  

 
Um dos fatores que Moçambique definiu para atingir os objetivos do milénio, da erradicação da pobreza e da 
elevação do nível de vida dos moçambicanos foi apostar na educação e na formação dos seus recursos humanos.  
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Para fazer face aos desafios, as pressões e também às oportunidades que são colocadas, o governo de 
Moçambique, sabendo que o Ensino Técnico Profissional tem a responsabilidade de formar mão-de-obra 
qualificada para os diversos sectores económicos e sociais e que é um elemento essencial no Sistema 
Educativo moçambicano, desenvolve um processo de Reforma da Educação Profissional, em parceria com o 
sector privado, a sociedade civil e comunidade internacional, fazendo com que todas as politicas, programas 
e planos estratégicos de educação apontem no sentido da modernização do sistema de educação técnico 
profissional para a tão desejada promoção do desenvolvimento económico e social do país. 
Palavras-chave: Educação técnico – profissional; sistemas de ensino 

 
A ACTUAÇÃO DAS COMUNIDADES ISLÂMICAS NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DAS POPULAÇÕES DO NORTE DE 
MOÇAMBIQUE 
Maria João Baessa Pinto 
CEA – Centro de Estudos Africanos. ISCTE-IUL. 
 mjbpinto@gmail.com 
 

Esta comunicação insere-se na linha de pesquisa do projeto O papel das organizações da Sociedade civil na 
educação e formação: o caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe do CEA/ISCTE e 
tem como objetivo analisar a atividade que as comunidades islâmicas têm desenvolvido na Província de 
Nampula, no norte de Moçambique, na área da educação e formação, enquadrada no quadro mais geral da 
participação das organizações da sociedade civil como parceiras privilegiadas do Estado na construção 
democrática e no combate à pobreza.  
Procede-se à caracterização da relação entre o Estado e as instituições islâmicas que tradicionalmente 
asseguram a educação e formação das populações do Norte de Moçambique, destacando a situação de 
marginalização da educação tradicional e religiosa islâmicas, como resultado da imposição dos modelos 
educativos do Estado colonial e pós-colonial. 
A segunda parte desta comunicação dá enfoque ao crescente protagonismo da atuação das instituições 
islâmicas na área social, a partir da década de 90, com a instauração do regime democrático, permitindo-lhes 
recuperar a atuação pública na área social. É na área da educação que as confissões religiosas se destacam 
como complemento ao Estado, respondendo aos apelos lançados pelo Governo moçambicano para uma 
maior participação das instituições religiosas na promoção da educação, principalmente na componente 
cívica e moral das crianças e jovens, como é o exemplo o recente acordo celebrado em 2010 entre o governo 
moçambicano e as confissões religiosas nacionais para garantir uma intervenção na promoção da educação 
no país.  
Palavras-chave: Islamismo em Moçambique, educação 

 

O CONTRIBUTO DO ENSINO DA GEOGRAFIA PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO EM MOÇAMBIQUE E PARA O 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
Carlos Manuel Vicente Martins 
CEA – Centro de Estudos Africanos. ISCTE-IUL 
calmartins_5@hotmail.com  
 

Partindo do princípio que existe uma relação intrínseca entre a ciência geográfica e o seu ensino, e que toda 
a disciplina tem por finalidade tornar o mundo inteligível (Schoumaker, 1999), logo, com o ensino da 
Geografia se atinge essa finalidade. Neste quadro, Lacoste chega à conclusão que o mundo é ininteligível 
para quem não tem um mínimo de conhecimentos geográficos (Lacoste, 1997). Concebendo o ensino da 
Geografia como um processo de alfabetização, Douglas Santos encara o professor de Geografia como um 
alfabetizador, no sentido mais amplo que tal expressão possa ter (Santos, 1996) e num país como 
Moçambique (em desenvolvimento) este processo ainda se torna mais útil e fundamental. A comunicação a 
presenta a analise dos programas de geografia do ensino secundário numa perspetiva de educação para a 
cidadania. 
Palavras-chave: Geografia, cidadania, alfabetização 
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TEMA 7. LITERATURA, CULTURA E EDUCAÇÃO 

Painel – Literatura, Identidade e Resistência 
Moderador: Cátia Miriam Costa, CFC-UL 

 
CONTACTOS DOS PORTUGUESES COM OS AFRICANOS ATRAVÉS DOS TESTEMUNHOS NÃO REFERIDOS NA HISTÓRIA 
TRÁGICO-MARÍTIMA 
Kioko Koiso  
CHAM - Centro de História de Além Mar. FCSH-UNL & Univ. Açores. 
naufragios@gmail.com 
 
Doze relatos de naufrágios ocorridos entre 1552 e 1602 foram reunidos em dois volumes pelo bibliófilo 
Bernardo Gomes de Brito, em 1735 e 1736, sob o título de História Trágico-Marítima. Enquanto tem sido 
reconhecida e apreciada como uma obra literária, a coletânea constitui uma fonte fecunda, oferecendo 
informações, quer históricas e náuticas, quer psicológicas e antropológicas. Neste último âmbito, refere-se 
frequentemente aos cenários dos primeiros contactos estabelecidos entre os autóctones locais e os 
sobreviventes dos naufrágios que seguiam por terra para atingir os portos onde os Portugueses se 
encontravam como, por exemplo, Lourenço Marques. Para analisar esta questão, recorre-se principalmente 
aos relatos do galeão grande São João, da nau São Bento, da nau São Tomé e da nau Santo Alberto. Contudo, 
afirmamos que este assunto carece de uma discussão sobre a problemática e a credibilidade das fontes, 
apesar de a análise se fundamentar nestas. 
Relativamente ao relato do galeão grande São João, verificam-se, pelo menos, um manuscrito, a primeira 
edição, a segunda edição, a terceira edição, a terceira edição emendada, a quarta edição, a quinta edição e a 
contrafação. Consequentemente, o primeiro relato da História Trágico-Marítima, conhecido como o 
naufrágio de Sepúlveda, corresponderá, pelo menos, à nona versão, o que fez com que a história tivesse 
sofrido uma série de modificações e de eliminações no decorrer de cada publicação. 
O relato da nau São Tomé considera-se um dos relatos mais sofisticados na História Tágico-Marítima por ser 
baseado na vida de D. Paulo de Lima da autoria de Diogo do Couto. Todavia, o cronista, que se apoiou no 
manuscrito do sota-piloto, sobrevivente do naufrágio em causa, Gaspar Ferreira Reimão, intitulado Tratado 
dos Grandes Trabalhos, ou eliminou, ou alterou constantemente as informações. Além de ter cortado uma 
grande parte da descrição pormenorizada sobre a marcha na Cafraria, Couto recolheu as datas, os 
topónimos e diversos episódios relatados por Reimão, reconstruindo outros como se surgissem todos no 
mesmo dia e no mesmo local, o que torna, por vezes, a história incompreensível. 
Para o naufrágio da nau Santo Alberto relatado, não por um sobrevivente, mas pelo cosmógrafo-mor João 
Baptista Lavanha, não acontece o mesmo, pois encontram-se a primeira edição, a contrafação e a versão da 
História Trágico-Marítima com menos diferenças entre cada texto e com menos gravidade. Todavia, existe 
uma versão totalmente diferente, deixada em manuscrito por um anónimo, em que se redigiam o naufrágio 
e a caminhada vistas por outro ângulo. 
Neste trabalho, pretendemos proceder a uma análise sobre a comunicação estabelecida entre os 
portugueses e os africanos. Embora o tema pareça que não nos fornece nenhuma novidade, aproveitamos 
os testemunhos desconhecidos, por não serem referidos nos textos da História Trágico-Marítima, com os 
quais estamos familiarizados. 
Palavras-chave: Contacto dos Portugueses com os Africanos, relatos de naufrágio, História Trágico-

Marítima, problemática das fontes 

 
EDUARDO MONDLANE E NELSON MANDELA: A AUTOBIOGRAFIA COMO DIAGNOSE SOCIAL, CULTURAL E POLÍTICA  
Maria Manuela J. C. Araújo 
Faculdade de Letras. Universidade de Lisboa. 
manuelajaraujo@gmail.com  

 
As autobiografias de Eduardo Mondlane e de Nelson Mandela são discursos do Eu ao espelho repartido da 
diáspora contestatária moderna, textos marcados por uma estética de resistência, produzida na luta contra 
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o etnocentrismo colonial. Pela razão apontada, serão convocados a dialogar entre si, e em contraponto com 
a Literatura de Escravos, até Frederick Douglass, bem como com a linha de líderes políticos que ele inicia, e 
se estende até Martin Luther King. Propõe-se como linha temática de investigação a observação do Nome 
Humano Individual nas narrativas em apreço, por este se configurar um elemento de diagnose social, 
cultural e política, suscetível de ilustrar e problematizar situações de centro e de periferia, partindo do 
pressuposto que deter um lugar devidamente localizado na margem não é estar na marginalidade. 
Nesta afinidade discursiva bebe o fundamento de conferir visibilidade aos diálogos descobertos entre as 
duas zonas literárias, a africana e a afro-americana, argumento que justifica a escolha das autobiografias de 
Eduardo Mondlane e de Nelson Mandela, ambos líderes políticos, paradigmáticos da linha afro-americana, 
em cujas escritas o Eu é plural e eminentemente ideológico, representantes reconhecidos pelos seus povos, 
que neles acreditaram como gestores fidedignos de um projeto comum, um projeto nacional de 
transformação social, cultural e política. O Eu afro-americano, subjugado e libertado pelo estado 
euro-americano, insiste falar da periferia para o centro, onde se fizeram ouvir os líderes políticos que 
afirmaram falar em seu nome. O Eu coletivo de Mondlane e de Mandela efetivaram um percurso dos seus 
centros étnicos, Changane e Xhosa, em direção a outros centros intelectuais e políticos, sob domínio, ou 
vigilância, dos respetivos estados coloniais. As três situações ilocutórias de Eu mostram recusar o estatuto de 
minoria étnica colonizada, apesar da situação de exílio interno, persistindo na luta pela sua diferenciação 
nacional, ou integração condigna na nação, contra a prepotência dos aparelhos coloniais. Os grupos 
humanos aqui implicados partem de situações periféricas dissemelhantes, convergindo, não obstante, no 
repúdio que fazem do lugar marginal a que foram remetidos 
Palavras-chave: Autobiografia, modernidade, colonialismo, escravatura, diáspora 

 
MONÇÃO MOÇAMBIQUE – METAMORFOSES DE UMA POÉTICA 
Mauricio Salles Vasconcelos 
Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Universidade de São Paulo. 
vasconcelosmauricio@hotmail.com  

 
A poética do moçambicano Luis Carlos Patraquim oferece um intrigante elo entre as literaturas de língua 
portuguesa no período pós-colonial (caso dos países africanos) e pós-ditatorial (realidade do Brasil e de 
Portugal), assinalando ao mesmo tempo o eixo da problemática contemporânea de arte, política e cultura, 
em torno do qual as literaturas dos diferentes países, aí implicados, passarão a se situar. O interesse da 
comunicação se centra na análise nas mutações ocorridas desde a década de 1970, envolvendo a escrita e as 
dimensões sócio-políticas, assim como o campo do conhecimento (contando-se inclusive com a perspetiva 
de um saber tropical), com especial foco na antropologia atual, especialmente aquela desenvolvida pelo 
brasileiro Viveiros de Castro, tendo como fulcro da abordagem o trabalho literário de Patraquim. 
Ao pôr em relevo a criação do autor de Monção, pretende-se uma incursão pela poética e pela cultura 
moçambicanas no contexto da globalização. Toda uma refiguração acerca do patrimônio da oralidade e da 
dinâmica enunciativa no corpo escritural dos livros de Patraquim se apresenta como projeto inerente aos 
diferentes testemunhos, retrospetivas e prospeções, que abrangem a existência da poesia na atualidade. Os 
lugares da arte em consonância com a pluralidade do saber africano redesenham uma tópica complexa e 
decisiva no que toca os horizontes da poética e da política nas quadraturas do constructo englobante 
eminentemente econômico. A literatura de Patraquim possibilita uma reconstrução do estatuto do poeta, 
considerando-se a especificidade de sua linguagem, como também a voltagem plurificadora de forças 
cognitivas e culturais, bem definidas pelo pensador Achille Mbembe quando frisa a potência continental – 
bem apreendida pelo escritor de Moçambique – em face do cosmopolitismo e do tecnocapitalismo global. 
Estendida, num raio amplificado de extensões e relações interculturais e interdiscursivas, a poesia de 
Patraquim trilha um corte de qualidade genealógica – tal como propõe Foucault, em sua redefinição do 
conhecimento possível ao universo das ciências humanas – atualizado por estudiosos como Mbembe e 
Glissant nos mapeamentos da contemporaneidade estética e cultural da África empreendidos em livros 
como Da Pós-Colônia e Filosofia Relacional. A poesia se faz pontual e interventiva, ao produzir uma espécie 
de cartografia do mito, da memória e da história, em suas gradações mais atuais, mais atuantes. Como se lê 
em Pneuma, o título mais recente de Patraquim, os vínculos formados entre a literatura e a nação 
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moçambicana contêm um mapa renovador, não apenas no que diz respeito às questões de linguagem. Pois 
são presentificadoras articulações do espaço africano com os dimensionamentos essenciais da escrita como 
saber, da poesia como esfera reconfiguradora da ideia de comunidade na conjuntura global dos mundos. Tal 
como se plasma no primeiro livro do escritor, Monção e Moçambique compõem um estreito e revigorado 
intercâmbio, que ganha a cena de presente como força inevitável da ética do poema em sua estatura mais 
ampliada, mais diversificada, a contar das dicções textuais e das vozes da África.   
Palavras-chave: Pós-colonialismo, poesia, globalização, Moçambique 



TEMA 8. SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 

Painel – Colonialismo e Saúde 

Moderador: Isabel Amaral, CIUHCT 

 
COLONIZAÇÃO E POLÍCIA MÉDICA EM MOÇAMBIQUE NO FINAL DO PERÍODO MODERNO 
Eugénia Rodrigues e Miguel Brito 
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História  
Mestrando do ISCTE- IUL e Bolseiro do Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História 
sazora@sapo.pt; miguelangelosbrito@gmail.com  

 

No século XVIII, um pouco por toda a Europa, mas com especial incidência nos estados cujos regimes 
políticos se filiavam no absolutismo iluminado, a polícia médica designava um conjunto de políticas de saúde 
que visavam assegurar o bem-estar dos súbditos e afirmar o poder dos estados. Nesse contexto, em Portugal 
e no seu império também foram adotadas políticas para defender a saúde dos súbditos, como reformas 
hospitalares, o estabelecimento de cemitérios ou a limpeza das cidades. Este texto analisa as medidas 
adotadas em Moçambique no quadro da polícia médica, no que diz respeito ao funcionamento do Real 
Hospital da Ilha de Moçambique. Tendo entre os doentes os soldados do regimento, que constituíam a 
maioria dos internados, e também elementos da elite da colónia, o hospital da ilha não era totalmente um 
enclave para europeus. Com efeito, os militares eram recrutados tanto em Portugal ou na Índia, como na 
ilha ou, no caso da companhia de cipaios, entre os africanos da Terra Firme fronteira. Mas, no hospital 
também eram tratados os escravos do rei. Em 1763, a gestão do Real Hospital da Ilha de Moçambique, até 
então nas mãos dos religiosos da Ordem de S. João, passou para a administração da Fazenda Real. A partir 
da década de 1780, sucessivas reformas visavam inverter a imagem do hospital como um cemitério e 
assegurar que ele contribuía para a saúde dos que eram ali tratados. Nesse sentido foram adotados novos 
regulamentos que visavam estabelecer regras para o funcionamento hospitalar. Essas medidas, 
acompanhadas da medicalização do hospital, traduziam a importância da medicina na construção política e 
ideológica do império, independentemente do sucesso da sua aplicação.  
Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais portugueses, através da FCT – Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, no âmbito do projeto HC/0121/2009, Tratado Médico sobre o Clima e Enfermidades de 
Moçambique, coordenado por Eugénia Rodrigues no Instituto de Investigação Científica Tropical. 
 

AS HISTÓRIAS QUE FICARAM POR CONTAR: SAÚDE, CRESCIMENTO URBANO E AMBIENTE EM 
MOÇAMBIQUE NA VIRAGEM DO SÉCULO XIX 
Ana Cristina Roque 
Instituto de Investigação Científica Tropical. Centro de História. 
ana.roque@iict.pt   

 
No último quartel do século XIX, a implementação dos Serviços de Saúde em Moçambique veio revelar-se 
tarefa complexa e de difícil concretização não tanto pela ausência de legislação e de programas específicos, 
como pelos escassos recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros que comprometeram seriamente a 
execução dos programas no quadro da implantação do próprio sistema colonial. 
Doença e cura, diagnóstico e tratamento continuavam a ser problemas por resolver, persistindo abordagens 
e metodologias díspares que revelavam diferentes tipos de saber, conhecimento e “cientificidade”. E 
enquanto se condenavam as práticas tradicionais e o recurso aos “remédios da terra”, procurava-se a 
aplicação de modelos de funcionamento e eficiência que as combatessem sensibilizando, em simultâneo, 
autoridades e populações, para a adoção de práticas de higiene e saneamento, sem as quais muito 
dificilmente se poderiam combater eficazmente muitas das doenças que mais contribuíam para o deficiente 
estado sanitário em que se encontrava a maior parte do território. 
Tendo por base os relatórios do Serviço de Saúde e, muito em particular, os relativos à cidade e distrito de 
Lourenço Marques, procurar-se-á, por via da relação das problemáticas saúde - crescimento urbano - 
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ambiente, identificar os principais fatores locais que interferiram no funcionamento e eficácia dos Serviços 
de Saúde. 
Por sua vez, e considerando que a viragem do século XIX é um período crucial para a História de 
Moçambique, e muito especialmente para o Sul de Moçambique, pretende-se igualmente chamar a atenção 
para um conjunto de documentos fundamentais para uma melhor compreensão deste período não só na 
perspetiva da problemática da saúde mas também do crescimento urbano e demográfico de Lourenço 
Marques e dos impactes ambientais mais significativos e relevantes desse crescimento. 
Palavras-chave: Serviço de Saúde, doença, cura, crescimento urbano, saneamento, ambiente 

MÉDICOS, SELVAGENS E ANTROPÓFAGOS: A MEDICINA OCIDENTAL E OS “INDIGENAS” EM MOÇAMBIQUE 
COLONIAL. 
Valdemir Zamparoni 
Centro de Estudos Afro-Orientais. PPG Estudos Étnicos e Africanos e PPG História. Univ. Federal da Bahia, S. Salvador 
zampa@ufba.br  

 
A introdução da medicina ocidental e seus métodos “científicos” em terras africanas e sobretudo sua 
expansão nas décadas iniciais do século XX na esteira da ocupação efetiva de terras e gentes, esteve apoiada 
no aparato discursivo e nos meios materiais do imperialismo mas sua ação não se fez sem resistências e 
negociações múltiplas. Estudos que tenho feito acerca do colonialismo permitem afirmar que isso ocorreu 
em todas as esferas da vida social e que a narrativa colonial resultante desse encontro tenso entre culturas 
distintas foi fortemente marcada pela tentativa de se estabelecer uma oposição binária básica entre 
europeus, que reuniam a positividade quase absoluta e de outro os nativos africanos, sua antípoda. Este 
esquema interpretativo, baseado em teses racistas antigas e na convicção da “natural” ou “cultural” 
superioridade dos europeus ganhava dimensões especificas quando operado por médicos cuja formação 
científica conferia-lhes uma autoridade excecional. Entretanto nesta comunicação pretendo não só apontar 
para a especificidades na construção da imagem do “outro”, do “indígena” por parte de médicos mas 
mostrar, a partir de uma leitura detida de documentos de diversa índole, que essa construção não foi tão 
linear e pacifica e que a definição e aplicação de categorias tais como “selvagens” e “antropófagos”, por 
exemplo, era problemática, senão surpreendente. 
Palavras-chave: Moçambique, colonialismo, medicina 

 
“O TERROR DOS HOMENS E O FLAGELO DOS ANIMAIS”: A DOENÇA DO SONO ANIMAL COMO PROBLEMA EM 
MOÇAMBIQUE 
Bárbara Direito  
ICS - Instituto de Ciências Sociais. Universidade de Lisboa.  
barbaradireito@gmail.com   

 
Nesta comunicação propomos uma reflexão acerca da forma como a tripanossomíase (‘doença do sono’) 
animal foi sendo construída como problema pela administração colonial em Moçambique no século XX, 
suscitando uma intervenção por parte de vários organismos oficiais. Diversos comentadores sublinharam ao 
longo dos tempos os efeitos nefastos da mosca tsé-tsé ou glossina, vector da tripanossomíase humana e 
animal e ainda hoje presente no território moçambicano, abrangido pelo chamado fly belt da África 
subsaariana. Se a mosca era, nas palavras dos exploradores Capelo e Ivens, “o terror dos homens e o flagello 
dos animaes”, estudos técnicos levados a cabo já no século XX não seriam menos alarmistas: dois terços da 
área total de Moçambique estavam ‘infestados’ pelas glossinas; das quatro espécies de glossinas então aí 
encontradas, a mais importante era a morsitans, a mais mortífera para os animais domésticos, sobretudo o 
gado. Ao contrário de Angola, em Moçambique a versão humana da doença do sono era apenas endémica 
em áreas confinadas (Andrade e Silva, 1956).  
Desde cedo estabeleceu-se no discurso de diversos agentes coloniais um nexo de causalidade entre a 
doença e as condições de vida da população africana de Moçambique. A doença ajudava a explicar a 
distribuição da população no território, a sua alimentação e condição física – aspetos essenciais para a 
reprodução da mão-de-obra –, bem como a sua situação económica, a sua relação com a terra e as suas 
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práticas agrícolas e pastoris. Mas eram também as consequências da doença para a vida social e económica 
da população colona e para os projetos de povoamento e de valorização rural que preocupavam esses 
agentes coloniais. Procuraremos interpretar o problema da doença do sono em Moçambique através da 
análise de diversas questões, entre as quais o desenvolvimento de saberes científicos e da sua aplicação 
concreta, mas integrando-o sempre numa análise do sistema de dominação colonial português, cujas linhas 
principais foram já destacadas pela historiografia.  
Palavras-chave: Moçambique, doença do sono (animal), ciência, colonialismo 
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TEMA 8. SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 

Painel – Medicina e Saúde: Aspetos Sócioantropológicos 

Coordenador e Moderador: José Luís Doria, IHMT 

 
A MEDICINA TROPICAL EM MOÇAMBIQUE - ECOS DAS MISSÕES MÉDICAS DA ESCOLA DE MEDICINA TROPICAL DE 
1910 E 1927 
Isabel Amaral 
CIUHCT - Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Monte 
da Caparica. 
ima@fct.unl.pt 

 
A medicina tropical enquanto disciplina autónoma surgiu em Portugal, em 1902, na Escola de Medicina 
Tropical de Lisboa. Para além do ensino servia como polo de desenvolvimento científico entre Portugal e as 
suas colónias em África.  
O processo de institucionalização da disciplina em Portugal, à semelhança do que aconteceu nos restantes 
países europeus, particularmente em Inglaterra e em França, está diretamente associado com o intercâmbio 
de conhecimento das doenças tropicais entre as colónias e a metrópole, de forma bidirecional.  
Entre as grandes contribuições no domínio da medicina tropical, para a consolidação disciplinar, não 
podemos deixar de refletir sobre uma doença tipicamente africana, a doença do sono, na qual os 
investigadores portugueses da Escola de Medicina Tropical de Lisboa, se vieram a distinguir, particularmente 
mercê das contribuições realizadas por Ayres Kopke (1866-1944), e pelo seu grupo de investigação sobre a 
utilização do Atoxyl no tratamento da doença do sono. Este facto teve reflexos imediatos nas missões de 
estudo realizadas pelas várias missões médicas ao serviço do Estado português, entre 1902 e 1935. As 
primeiras missões tiveram como alvo, duas das províncias ultramarinas mais ricas e mais fustigadas pela 
doença, a Ilha do Príncipe (1904, 1907 e 1911) e Moçambique (1910 e 1927).  
Pretende-se nesse trabalho analisar as duas missões que a escola dirigiu em Moçambique, a primeira 
conduzida por J. Firmino Sant’Anna, a segunda, por Ayres Kopke. Neste contexto analisar-se-ão vários 
aspetos de interesse para Moçambique, para Portugal e para a medicina tropical em geral, no âmbito da 
identificação do vector transmissor, da profilaxia e do tratamento da doença, por um lado, e da autonomia 
científica da colónia pela criação de um instituto de investigação médica, no Hospital Miguel Bombarda em 
Lourenço Marques, bem como da integração de Portugal nas redes de controlo epidémico internacional em 
Moçambique e nos territórios adjacentes, por outro.  
A missão de 1927 revela de forma mais evidente o intercâmbio internacional no estabelecimento de linhas 
de ação próprias para consolidar a hegemonia colonial, pelas colaborações realizadas entre a missão 
portuguesa em território moçambicano e a uma missão britânica no Entebe (Uganda), dirigida por Andrew 
Balfour (1873-1931), da Escola de Medicina Tropical de Londres, no contexto das deliberações provenientes 
das Conferências Internacionais sobre a doença do sono, na qual fazia parte Ayres Kopke como 
representante da Escola portuguesa. 
A medicina exercida nos trópicos, após a conferência de Berlim, deixou de ser considerada apenas definida 
por fronteiras científicas, mas tornou-se também objeto de fronteiras políticas, pela necessidade de 
estabelecer uma cartografia epidémica de África., crucial para a consolidação da área e para o sucesso do 
projeto imperial. As missões médicas nas colónias tornam-se assim um dos instrumentos de análise desta 
relação dicotómica entre a metrópole e as colónias, nas quais estas duas missões realizadas em 
Moçambique são exemplo. 
Palavras-chave: Medicina Tropical, doença do sono, Hospital Miguel Bombarda, Lourenço Marques, Firmino 

Sant’Anna Ayres Kopke  

 



FEITICEIRO BRANCO E FEITICEIRO NEGRO: POLÍTICAS DE SAÚDE E MEDICINA TRADICIONAL EM LOURENÇO MARQUES 
(1940-1975)  
Carolina Maíra Gomes Morais  
Mestranda no Programa de Pós Graduação em História das Ciências e da Saúde. Casa de Oswaldo Cruz / Fiocruz. Rio de 
Janeiro. carolina_mgm@hotmail.com 

  
 “Milhares de indígenas acorrem a receber o socorro do médico, o ‘feiticeiro’ branco, o bom 
feiticeiro que os cura e não lhes leva dinheiro, o que lhes dá os remédios e os liberta da 
doença, do sofrimento e da morte.”  
Manual de apresentação do 1º Congresso Médico de Lourenço Marques – setembro de 1938  

 
Ao longo do período colonial em Moçambique (1885-1974), os investimentos em saúde por parte do 
governo português foram esparsos e em geral para atender a demanda dos colonos portugueses, mas aos 
poucos formaram de uma rede de saúde pública em Moçambique colonial. Lourenço Marques por ser a 
capital, e concentrar a maior parte dos colonos, recebia maior parte das atenções. O fato de o investimento 
colonial da saúde ser diminuto não implica em afirmar que o sistema de saúde colonial soube conviver com 
as demais práticas de saúde já existentes em Lourenço Marques. Pretendemos aqui mostrar que o sistema 
de saúde implementado pelo governo colonial português contribuiu para a inferiorização das práticas 
populares de saúde em Lourenço Marques, renegando-as como conhecimento legítimo.  
A partir da década de 1930, o governo colonial passou a investir em infraestrutura como forma de atrair 
portugueses para as colônias na África. Foram criadas Delegações de Saúde, composta por postos sanitários 
e hospitais, foram também instituídas as Brigadas Sanitárias. Portanto, a partir da década de 1940, podemos 
falar de um departamento de saúde.  
Para analisar a relação entre tais políticas de saúde e os conhecimentos sobre saúde já existentes em 
Lourenço Marques optamos pela designação de medicina tradicional, ao invés de curandeirismo. A 
nomeação curandeiro remete a uma desqualificação das práticas, associando estes a feiticeiros, dito de 
outra forma, o processo de negação do saber da medicina tradicional passou pela identificação da imagem 
do nyàngà (médico tradicional) com a do feiticeiro, negro e mal, enfatizando a oposição entre medicina e 
magia como sendo a oposição entre medicina oficial e a tradicional.  
O acesso dos chamados indígenas aos serviços de saúde foi durante todo o período colonial cerceado por 
questões raciais e sociais, o que implica afirmar que o acesso destes africanos aos serviços de saúde 
coloniais foi bastante precário. Mas o não reconhecimento, pelo Estado colonial, de práticas populares de 
cura como saber legítimo também foi um fator que marcou as políticas de saúde. Boaventura Santos afirma 
que a negação da diversidade é inerente ao colonialismo. Mas ressaltamos que este colonialismo não é 
único no tempo e no espaço, e em relação a medicina tradicional, apresenta vozes dissonantes, como 
antropólogos da Junta de Investigação Ultramarina que na década de 1950 nomeiam praticantes medicina 
tradicional como médico-mágico, fazendo uma aproximação entre dois elementos até então vistos pela 
administração colonial como opostos. 
Palavras-chave: Medicina tradicional, políticas de saúde, colonialismo  

 

SAÚDE, DOENÇA E CURA ENTRE OS MACUAS EM MOÇAMBIQUE 
L N. Ferraz de Oliveira,  José Luís Doria e Fanito 
Serviço Universitário de Oftalmologia, Hospital de Egas Moniz, Faculdade de Ciências Médicas 
IHMT - Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa. 
 lnferrazdeoliveira@hotmail.com; jldoria.museu@ihmt.unl.pt  

 

Saúde, Doença e Cura entre os Macuas em Moçambique…, Arte que atravessa os tempos de aliviar o 
sofrimento, combatê-lo e prolongar a vida. 
Arte muito para além da técnica racionalista resultante de esquemas redutores de arquitetura cientifica 
ocasional, ou fruto de investigação de laboratório sempre em evolução acelerada. 
Chamamos ao sofrimento, doença…; Àquela arte, há relativamente pouco tempo na longa evolução da 
espécie humana, medicina, ciência médica …; Aos que a exercem, físicos, médicos, paramédicos, 
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agentes de saúde, enfermeiros… depois de feiticeiros, adivinhos e curandeiros, filósofos e religiosos, se 
terem dedicado ao culto desse apelo-devoção de combate ao sofrimento. 
Aquilo que nós observamos e sentimos a respeito destas coisas levou-nos a trabalhar este tema, sob o 
título: Saúde, Doença e Cura entre os Macuas, em Moçambique,  tendo em mente as terras e as gentes 
da Mãe África, por onde andámos. 
Para tentarmos saber um pouco mais sobre estas coisas, e termos uma ideia mais próxima da realidade 
do que ainda hoje se passa nas mentes dos que as viram e protagonizam, elegemos para estudo uma 
região do norte de Moçambique, onde vivemos durante dois anos com toda a família.  
Para podermos fundamentar a ideia, tanto quanto possível catual e objetiva, do tema que nos 
propusemos tratar, achámos por bem ouvir as pessoas e não, propriamente, falar por elas. Assim 
elaborámos um inquérito de 13 perguntas sobre a temática em estudo, para ser apresentado em 
diálogo direto e gravado por um enfermeiro, sénior, Macua, agente experiente em saúde local e 
conhecedor fluente da língua Portuguesa.  
As pessoas a ouvir foram procuradas em áreas diferentes de residência – com implantação no campo ou 
na cidade, e com idades, sexo e profissões também diferentes.  
 

GENDERED CONSTRUCTION OF SEXUAL RISKS: IMPLICATIONS FOR SAFER SEX AMONG YOUNG PEOPLE IN 

MOZAMBIQUE AND PORTUGAL 

José Peixoto Caldas e Lígia Almeida 
FPCE - Oporto University. 
Jcaldas@fpce.up.pt  

 
This study compared perceptions of sexual risk and sexual practices among youth in Mozambique and 
Portugal. Self-generated questions on the body, perceptions of sexual risk and sexual practices were 
collected in Mozambique while focus group discussions and individual interviews on these same issues were 
used in Portugal. The most striking differences between the two countries were in the level of knowledge on 
matters of sexuality and the ability to talk with ease on these matters. The refusal in Mozambique to provide 
adolescents with information and services has left the ‘safe period’ as their only protective option and 
pregnancy as the overriding concern. Communication at the partner level and lack of condom use are 
problematic in both countries and even where access to information and preventive services exist, these 
may not be used optimally. In both countries, boys had more sexual freedom, while girls were controlled 
through lobelling and rumors, and girls were assigned responsibility for safer sex. We conclude that sexual 
education should be based more broadly on an understanding of the social norms defining sexual behavior. 
It is at the level of sexual relations that the tensions between culturally – defined sexual and gender norms 
and public health assumptions should be addressed, a level at which health policy and education are silent in 
both countries.  
Keywords: Adolescents, safer sex, unwanted pregnancy, STDs, HIV/AIDS, Portugal, Mozambique 
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TEMA 8. SAÚDE E ALIMENTAÇÃO 

Painel – Práticas Alimentares, Saúde e Investigação Científica 

Moderador: Vítor Rosado Marques, IICT 

 
ESTUDO COMPARATIVO DA EFICÁCIA DA CISSUS QUANDRANGULARIS E DA PHYLLANTHUS RETICULATUS POIR, NA 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS INDUZIDAS NA PELE DE COBAIAS.  
A. Nhambir, O. Bambo, I. Santos, J. Cardoso, C. Laisse e A. Pondja 
Faculdade de Veterinária. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo.   
anyambir@gmail.com; otiliabambo@hotmail.com; ivansantos7@hotmail.com 

  

Introdução: 
Práticas convencionais fazem com que as gerações recentes não apreciem e nem utilizem as práticas dos 
antepassados, fazendo com que os idosos estejam na posse do uso de tratamentos tradicionais. Estes 
conhecimentos podem desaparecer, daí a necessidade de documentar essas práticas e verificar a sua 
validade. 
Objetivos: 
Avaliar o tempo de cicatrização; grau de contaminação; histologia do tecido cicatricial.  

Material e Métodos: 

Foram usadas 12 cobaias machos da raça Abissínio, 6 meses, 550 - 850 g. Divididos em 3 grupos de 4 cada. 
Grupo I eutanasiado ao 7° dia; Grupo II ao 14° dia, e Grupo III ao 21° dia pós-cirurgia. A pré-medicação 
anestésica usou-se Carprofeno e Morfina, via subcutânea; indução com Ketamina e Medetomidina, via 
intramuscular e manutenção com Halotano e Oxigénio. Foram induzidas 3 feridas cirúrgicas uniformes, de 
1,5cm2 e 1,5cm de distância, na região dorsal, ferida 1, 2 e 3. A Ferida 1- tratada com Cissus quandrangularis, 
Ferida 2 com soro fisiológico (controlo) e a Ferida 3- Phyllanthus reticulatus poir. Realizaram-se esfregaços, 
aos 3° e 7° dias pós-cirurgia para bacteriológia no laboratório de Microbiologia da Faculdade de Veterinária. 
Para histologia, fez-se biopsias ao 7°, 14° e 21° dia pós-cirurgia processadas no Laboratório de Patologia da 
Faculdade de Veterinária. Os resultados da contração de feridas foram comparados estatisticamente usando 
o programa SPSS®, onde o teste estatístico aplicado foi a análise de variância, seguido do Teste de Tukey com 
5% de nível de significância.  
Resultados: 

As feridas tratadas as duas plantas, levaram aproximadamente 18 dias para a cicatrização completa. A Cissus 
quadrangularis apresenta maior ação antimicrobiana, rápida cicatrização e reepitelização que as feridas 
tratadas com o Phyllanthus reticulatus poir. 
Conclusão: 
Cissus quandrangularis é melhor cicatrizante que a Phyllanthus reticulatus poir, e ambas, podem ser 
indicadas no tratamento de feridas, sendo de baixo custo, de fácil aquisição e sem nenhum efeito colateral 
clínico. 
Palavras-chave: Cicatrização, Cissus quadrangularis, cobaias, ferida, Phyllanthus reticulatus poir. 

 

RAÇAS BOVINAS AUTOCTONES DA ÁFRICA DO SUL E SUA IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO DA PECUÁRIA MOÇAMBICANA 
André Martinho de Almeida 
Instituto de Investigação Científica Tropical – BIOTROP.  
aalmeida@fmv.utl.pt 

 
A África do Sul é um país que apresenta um elevado número de raças autóctones de todas as espécies 
domésticas. Estas raças encontram-se bastante bem caracterizadas, tanto do ponto de vista genético, como 
do ponto de vista produtivo, sendo frequentemente importadas para os países limítrofes da África Austral, 
entre outros, com vista ao melhoramento dos níveis produtivos das raças locais. Dada a necessidade 
verificada ao longo dos últimos 15 anos de se aumentar os efetivos pecuários Moçambicanos e dada a 
proximidade e historial de trocas comerciais com a África do Sul, as raças bovinas sul-africanas estarão na 
primeira linha. Nesta comunicação far-se-á uma caracterização das 4 raças bovinas autóctones da Africa do 
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Sul: Afrikaner, Drakensberger, Nguni e Bonsmara. Esta caracterização diz respeito ao seu historial, efetivos e 
potencial produtivo. Discutir-se-á finalmente a sua importância relativa no âmbito da pecuária 
Moçambicana. 
 

AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES ASSOCIADAS AOS RISCOS DE DOENÇAS BACTERIANAS DE ORIGEM 
ALIMENTAR NOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE (UEM) 
 Elsa Maria Salvador e Sandra Maria Vicente Lopes da Silva 
Departamento de Ciências Biológicas. Faculdade de Ciências. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo. 

 elsasalvador@yahoo.com.br; ssilva@uem.mz 
 

O presente estudo avaliou as práticas alimentares associadas aos riscos de doenças bacterianas de origem 
alimentar nos serviços de restauração da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), nomeadamente o 
Complexo Colmeia II e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane. Para o estudo 37 
trabalhadores (cozinheiros e auxiliares de cozinha) foram inquiridos através de um questionário com 
perguntas semi-estruturadas. Como complementar ao questionário foram visitadas as instalações e durante 
as visitas tiradas algumas fotografias.  
De acordo com os resultados do estudo os trabalhadores dos serviços de restauração da UEM têm 
consciência da necessidade de implementação das práticas corretas durante o exercício das suas atividades. 
Contudo, o estudo identificou algumas práticas incorretas que constituem fatores de riscos para o 
surgimento de doenças bacterianas de origem alimentar relacionadas com o armazenamento de produtos 
alimentares, higiene geral e pessoal, manipulação de sobras de alimentos e de alimentos convencionados 
com antecedência, acondicionamento de lixo e controle de pragas. Mais de 80% dos participantes no estudo 
estão entre o nível de escolaridade elementar a básico, 48% eram de sexo feminino e 52% de sexo 
masculino, a idade dos participantes no estudo estava entre os 22 e os 57 anos e o tempo de serviço estava 
entre os 3 a 31 anos.  
De acordo com o estudo pode se concluir que apesar da consciência dos trabalhadores sobre as práticas 
alimentares associadas às doenças bacterianas de origem alimentar, neste sector ainda prevalecem práticas 
alimentares incorretas que constituem fatores de risco para este tipo de doenças. O estudo recomenda a 
implementação de iniciativas e estratégias de programas educativos integrados que encorajam mudanças 
voluntárias de comportamentos na manipulação de alimentos de modo a reduzir os riscos de doenças 
bacterianas de origem alimentar. 
Palavras-chave: Práticas alimentares, doenças bacterianas 
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TEMA 9. ETNOBOTÂNICA E MEDICINA TRADICIONAL 

Moderador: Salomão Bandeira, UEM 

 

MEDICINA TRADICIONAL: DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI  
Adelaide B. Agostinho e Harrysson Luiz da Silva 
CIDE - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica. Namaacha, Moçambique  
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil e IGETECON - Instituto de Geração de Tecnologias do 
Conhecimento, Brasil .  
Bela_3105@hotmail.com; harrysson@uol.com.br 

 
Desde sempre o homem recorreu à plantas e ações míticas para se tratar e livrar-se de doenças. Esta atitude 
com o passar do tempo passou a fazer parte da cultura dos povos, e durante milénios a medicina tradicional 
foi o único sistema de saúde disponível nas comunidades. Segundo a OMS a medicina tradicional é o 
conjunto de conhecimentos e práticas, explicáveis ou não, usadas no diagnóstico, prevenção ou eliminação 
de doenças físicas, mentais e sociais, baseados exclusivamente em experiências e observações passadas e 
transmitidas de geração para geração oralmente ou por escrito. Estigmatizada e perseguida durante o 
período de dominação cultural e logo após a independência ela subsistiu na clandestinidade. Pretende-se 
com este artigo relevar o papel da medicina tradicional e de seus praticantes na obtenção de saúde para 
todos, exortar os países para ações mais proactivas no desenvolvimento da mesma para que a sua 
integração seja possível e aconteça nos serviços nacionais de saúde. Na verdade a Medicina tradicional é a 
cultura, a herança e o futuro de África, porque este continente possui uma rica biodiversidade: cerca de 
6.500 espécies de plantas, sendo mais de 4.000 delas plantas medicinais. Calcula-se que cerca de 80% da 
população africana recorre à medicina tradicional para cuidados de saúde, 90% de medicamentos 
tradicionais africanos são derivados de plantas e cerca de 30% de medicamentos convencionais provêm de 
plantas. Estes são alguns dos desafios que pretendemos levar a discussão para mudar a condição de vida de 
milhares de comunidades africanas que utilizam e vivem da medicina tradicional e de seus conhecimentos 
tradicionais.  
Palavras-chave: Medicina tradicional, saúde, biodiversidade, plantas medicinais 

 

CERTIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO COLETIVA DE PATRIMÔNIOS IMATERIAIS: CONHECIMENTOS ETNOBOTÂNICOS 
Harrysson Luiz da Silva e Adelaide B. Agostinho 
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil e IGETECON - Instituto de Geração de Tecnologias do 
Conhecimento, Brasil 
CIDE - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica. Namaacha, Moçambique .  
harrysson@uol.com.br; Bela_3105@hotmail.com   

  

O processo de produção do conhecimento oral tradicional não segue cognitivamente, nem 
metodologicamente, os mesmos princípios e meios de produção do conhecimento científico. Como certificar 
uma produção coletiva oral e historicamente produzida de conhecimentos comunitários em etnobotânica, 
quando o conhecimento transmitido pela oralidade é de todos, e não de propriedade de alguém em 
particular? 
Nessa perspetiva, o conhecimento tradicional se equipara a um patrimônio histórico e cultural, ficando dessa 
forma, caracterizada juridicamente a produção do conhecimento tradicional como um “bem de interesse 
difuso e coletivo”. Nesses casos, à tutela do mesmo caberia à comunidade que o produziu e mantém, com 
vistas a auferir os resultados econômicos relativos à sua utilização, proteção e a manutenção de sua 
titularidade. O presente artigo terá por objetivos: a) discutir princípios para um Sistema de Gestão de 
Certificação dos Conhecimentos Tradicionais, como por exemplo, a etnobotânica, a partir de critérios e 
princípios comunitários; b) criar um Grupo de Trabalho Interdisciplinar no âmbito da Comissão dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), começando: pelo Instituto de Geração de Tecnologias do Conhecimento – 
IGETECON, a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, e o Centro de Desenvolvimento em 
Etnobotânica em Moçambique – CIDE, vinculados às práticas terapêuticas dos chamados “médicos 
tradicionais” e seu contexto de trabalho. Pretendemos nesse caso, a partir de pesquisas mais recentes na 
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área de psiconeuroimunologia: a) integrar o processo de produção de conhecimento tradicional ligados a 
etnobotânica, como atividade terapêutica vinculada as práticas relacionadas ao uso de plantas medicinais; b) bem 
como, os tratamentos, eficazes, eficientes e efetivos, a partir da associação entre princípios ativos (plantas 
medicinais) com estruturas cognitivas (conceitos e significados) e seus respetivos efeitos terapêuticos, visando o 
domínio certificado desses conhecimentos e práticas pelas comunidades tradicionais. 
Palavras-chave: Psiconeuroimunologia, etnobotânica, médicos tradicionais, certificação de conhecimentos 

orais tradicionais 

 

SEARCHING FOR NATURAL ANTITUBERCULARS FROM MOZAMBICAN MEDICINAL PLANTS 
Maria-José U. Ferreira, Xuan Luo, David Pires, José A. Aínsa, Begoña Gracia, Noélia Duarte, Silva Mulhovo e Elsa Anes 
iMed.UL, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa.  
URIA, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa.  
Department of Microbiology, University of Zaragoza, Zaragoza.  
Centro de Estudos Moçambicanos e de Etnociências, Universidade Pedagógica de Maputo.  
mjuferreira@ff.ul.pt 

Tuberculosis (TB) is a potentially fatal contagious disease mainly caused by infection with Mycobacterium 
tuberculosis. Over 9 million new cases and almost 2 million deaths annually declared TB as one of the biggest 
health concerns worldwide. The high prevalence of HIV co-infection as well as increasing emergence of 
multidrug resistant (MDR) and extensively drug resistant (XDR) TB have imposed a serious setback on the 
global control of this disease. As the number of drugs currently in use for TB treatment is very limited and 
most of them were introduced more than 40 years ago, new antituberculars with novel mechanisms of 
action are urgently needed to reduce the TB burden. 
Natural products are proven sources of new antimicrobials because of their chemical diversity and their 
validation through centuries of evolution. Mozambican medicinal plants have been playing crucial roles in 
local population basic health care. More than 500 plant species, were reported to be used by traditional 
healers to treat various diseases. Recently, there is an increasing interest in searching for new active 
scaffolds from these unexplored medicinal plants.  
The objective of our study was to screen medicinal plants traditionally used in Mozambique to treat TB and identify 
potential antimycobacterial compounds from the active plant species. Initially, fifteen medicinal plants were 
selected according to their ethnobotanical uses, and were sequentially extracted by different polarity solvents. The 
obtained extracts were assessed for in vitro antimycobacterial activity against strains of M. tuberculosis and M. 
smegmatis, M. bovis BCG, and M. avium species. Cytotoxicity towards human THP-1 macrophages was also 
evaluated. Overall, Maerua edulis and Securidaca longepedunculata n-hexane extracts, Tabernaemontana elegans 
EtOAc extract and Zanthoxylum capense CH2Cl2 extract were found to possess considerable activity against M. 
tuberculosis H37Ra and M. bovis BCG showing MIC values between 15.6 and 62.5 μg/ml.  
Based upon our preliminary antimycobacterial screening of these medicinal plants, Z. capense was identified 
as a promising material for further phytochemical and antimycobacterial investigation. A bioassay-guided 
fractionation of the MeOH extract of the roots of Z. capense has led to the isolation of sixteen compounds 
with various structural scaffolds. The compounds were evaluated for their antimycobacterial activity against 
different M. tuberculosis strains, as well as for their cytotoxicity towards human THP-1 macrophages. A 
benzophenanthridine type alkaloid and an N-isobutylamide were found to be bactericidal for M. tuberculosis 
H37Rv with MIC values of 1.6 µg/ml along with low macrophage cytotoxicity (IC50 > 60 µg/ml). In infected 
macrophages, the benzophenanthridine alkaloid was able to reduce the bacterial survival by almost two log 
units at a concentration of 6.2 µg/ml, 5 days post drug exposure.  
In conclusion, our study has corroborated the usefulness of these selected medicinal plants in traditional 
applications for TB treatment. The promising anti-tubercular activity of the compounds isolated from Z. capense 
both in vitro and intracellularly within human macrophages suggests their potential to be anti-TB drug leads.  
Keywords: Tuberculosis, medicinal plants, antimycobacterial, Zanthoxylum capense 

Acknowledgements: This study was supported by FCT, Portugal (SFRH/BPD/37179/2007; PEst-

OE/SAU/UI4013/2011; PTDC/SAU-MII/098024; PIC/IC/82859/2007). 

mailto:mjuferreira@ff.ul.pt


 

ESTUDO E CONSERVAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS EM MOÇAMBIQUE 
Annae Senkoro, Filomena Barbosa, Alice Manjate, Vando Silva, Ivete Maquia, Ivone Muocha, Isabel Moura, Luís 
Goulão e Ana Ribeiro  
Faculdade de Ciências, Universidade Eduardo Mondlane. Maputo,  
Centro de Biotecnologia, Universidade Eduardo Mondlane. Maputo,  

Instituto de Investigação Científica Tropical - JBT, Lisboa, Portugal 
Instituto de Investigação Científica Tropical - BIOTROP, Oeiras, Portugal

 

asenkoro@uem.mz; filomena.barbosa97@gmail.com; alomamasingue@uem.mz; vandomarcio@hotmail.com; 
titamaquia@yahoo.com.br; imchimene@uem.mz; isabelmmoura@gmail.com; goulao@iict.pt; aribeiro@iict.pt  
 

Em Moçambique, as plantas medicinais constituem um valioso instrumento da medicina tradicional, sendo 
largamente utilizadas nas zonas rurais como principal fonte de medicamentos para os cuidados de saúde 
primários. O seu valor sociocultural é inesgotável e o potencial comercial é vastamente desconhecido. De 
entre o riquíssimo património nacional, a batata africana (Hypoxis spp.) e a chibaha (Warburgia salutaris) 
são amplamente usadas a nível nacional, regional e internacional. No primeiro caso (batata africana), o 
bolbo tem sido usado no tratamento de várias doenças, com destaque para o cancro e doenças oportunistas 
associadas ao HIV/SIDA. No segundo caso (chibaha), as cascas são usadas no tratamento de constipações, 
gripes e doenças associadas, bem como malária, dores de cabeça, hemorroidas e angina de peito. Como tal, 
a procura destas plantas tem sido desmesurada e descontrolada. Presentemente existem sérios indícios que 
o número de indivíduos destas espécies terem reduzidos substancialmente nos últimos anos, estando 
ameaçadas a sua ocorrência nos seus habitat naturais, pelo que o estabelecimento de programas de 
conservação é prioritário para recuperar e preservar o (ainda) remanescente deste valioso património. Neste 
contexto, a presente equipa de investigação iniciou um projeto faseado sobre plantas medicinais em 
Moçambique. Na primeira fase (fase piloto) deu-se início ao estudo de Hypoxis spp. e W. salutaris nas 
províncias de Maputo e Gaza. Este estudo assenta em quatro componentes: i) prospeção e mapeamento 
geográfico; ii) desenvolvimento de marcadores moleculares para estudos taxonómicos e de diversidade 
genética; iii) desenvolvimento de métodos de propagação vegetativa e iv) avaliação do impacto 
socioeconómico. Desta forma espera-se avaliar o estado catual de conservação Hypoxis spp. e W. salutaris 
nas regiões selecionadas e contribuir para o estabelecimento de medidas de conservação e utilização 
racional do germoplasma existente. Numa segunda fase, o estudo será estendido a outras zonas do país e a 
outras plantas medicinais ou espécies uteis largamente exploradas.  
Palavras-chave: Biodiversidade, conservação, Hypoxis spp., plantas medicinais, Warburgia salutaris 

 
COOPERAÇÃO NO ESTUDO DE PLANTAS MEDICINAIS – RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
Olga Silva, Rita Serrano e Elsa Gomes 
iMed.UL, Departamento de Ciências Farmacológicas. Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa 
odsilva@ff.ul.pt; rserrano@ff.ul.pt; eteixeiragomes@sapo.pt  
 

A presente comunicação visa apresentar de forma sumária os projetos de cooperação na área da Educação e 
Saúde em que o Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa tem 
participado: 1) enquanto parceiro de instituições Ligadas ao Ensino e Investigação – Instituto Superior de 
Ciências e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM), uma instituição privada de ensino superior, constituída em 
1996, onde foi pela primeira vez lecionado o Curso de Farmácia em Moçambique e onde o Laboratório 
participa na lecionação das disciplinas de Farmacognosia e de Plantas Medicinais e Fitoterapia e no 
desenvolvimento de projetos de investigação em produtos naturais (plantas medicinais) 2) enquanto 
parceiro primeiro do Ministério da Saúde de Moçambique e atualmente do Centro de Investigação e 
Desenvolvimento em Etnobotânica (CIDE) uma instituição pública de investigação científica, 
desenvolvimento tecnológico e produção com base em plantas, sediado na Namaacha. Os autores relatarão 
também os principais resultados obtidos até ao momento no decurso desta parceria. 
Palavras-chave: Plantas medicinais, cooperação 

mailto:asenkoro@uem.mz
mailto:filomena.barbosa97@gmail.com
mailto:alomamasingue@uem.mz
mailto:vandomarcio@hotmail.com
mailto:titamaquia@yahoo.com.br
mailto:imchimene@uem.mz
mailto:isabelmmoura@gmail.com
mailto:goulao@iict.pt
mailto:aribeiro@iict.pt
mailto:odsilva@ff.ul.pt
mailto:rserrano@ff.ul.pt
mailto:eteixeiragomes@sapo.pt


Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência 
IICT- JBT, Palácio dos Condes da Calheta, Lisboa, 24-26 de Outubro de 2012 

________________________________________________________________________________________ 
 

IICT-IP - Instituto de Investigação Científica Tropical  
  

63 

TEMA 9. ETNOBOTÂNICA E MEDICINA TRADICIONAL 

Mesa Redonda – Saúde, Ciência, Tecnologia e Agricultura: Relações Santa Catarina (Brasil) - Moçambique 

Coordenadores e Moderadores: Harrysson Luiz da Silva, UFSC e IGETECON e Adelaide B. Agostinho, CIDE 

 

CENTROS MUNDIAIS DE REFERÊNCIA EM PESQUISA ETNOBOTÂNICA: O HERBÁRIO BARBOSA RODRIGUES NO 
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ – ESTADO DE SANTA CATARINA 
Volnei Morastoni  
Deputado Estadual pelo Estado de Santa Catarina e Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do 
Estado de Santa Catarina  
arnaldo@volneimorastoni.com.br  
 

O presente trabalho visa apresentar um Centro Mundial de referência em Pesquisa Etnobotânica chamado 
“Herbário Barbosa Rodrigues”, com sede em Itajaí, município situado no litoral norte de Santa Catarina. 
Fundando em 1942, por um então estudante de botânica, Sr. Raulino Reitz, que se tornou Doutor em 
Botânica Sistemática, Sacerdote e professor de filosofia. O Herbário Barbosa Rodrigues estuda a flora do 
Estado de Santa Catarina, suas diferentes associações vegetais, o meio ambiente, e publica suas 
monografias, gerando conhecimentos científicos culturais. O acervo do Herbário contém 70.0000 exsicatas 
(exemplar dessecado de uma planta qualquer), o que corresponde a 95% da flora catarinense. O 
conhecimento deste acervo é socializado por suas publicações: a Enciclopédia FLORA ILUSTRADA 
CATARINENSE (FIC) – publicada a partir de 1965 com 159 famílias publicadas; 189 fascículos, num total de 
14.847 páginas, e a Revista SELLOWIA, publicada desde 1949 com 55 volumes impressos, que divulga as 
obras desenvolvidas por pesquisadores do Herbário e de outras instituições congêneres nacionais e 
internacionais. Sua biblioteca especializada em Botânica possui 19.573 exemplares, onde pesquisadores do 
Brasil e exterior visitam o Herbário para estudar, comparar, identificar suas plantas com as do acervo, 
elaborando e complementando suas dissertações de mestrado, teses de doutorado e pós-doutorado. Um 
centro de referência de grande produção, organização e amplitude de geração do conhecimento em 
etnobotânica. 
 

PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA ORIENTADA PARA A PRODUÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EM 

ETNOBOTÂNICA: OS CENTROS INTEGRADOS DE INCUBAÇÃO D EPROJETOS PARA ETNOBOTÂNICA 

Jose Milton Scheffer  
Deputado Estadual pelo Estado de Santa Catarina e Presidente de Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina 
josemilton@alesc.sc.gov.br 
 

A pesquisa científica (investigação) e tecnológica (intervenção) no contexto da produção de produtos e 
serviços, a partir da Etnobotânica deverá caminhar na perspetiva da criação de “Centros de Incubação de 
Conhecimentos Tradicionais”. O Estado de Santa Catarina tem uma grande experiência na formação de 
“Redes de Tecnologia” e “Parques Tecnológicos” que poderão através da “Transferência de Tecnologia” 
serem implantados em Moçambique, criando novas possibilidades de desenvolvimento para a população e 
os médicos tradicionais. Muitos “conhecimentos chamados de tradicionais” historicamente foram 
“demonizados”, “ideologizados” ou eliminados por forças coercitivas, por apresentarem certas condições 
não controladas de domínio econômico e financeiro. Não podemos esquecer que ainda hoje, tanto o 
conhecimento tácito (empírico), quanto o conhecimento explícito (científico), se constituem em ativos 
tecnológicos capazes de geração de emprego e renda, orientados para mercados cada vez mais exigentes. 
Queremos dessa forma gerar a oportunidade de que é possível se utilizar a experiência catarinense de 
“Centros de Incubação de Conhecimentos Científicos e seus respetivos Parques Tecnológicos”, para criação 
de Centros de Incubação Integrada de Conhecimentos Tradicionais, com os mesmos recursos tecnológicos 
existentes. 
Palavras-chave: Incubação de projetos, conhecimentos tradicionais, Etnobotânica  
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ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE AGRICULTURA DE PLANTAS MEDICINAIS: UMA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA PARA 
MOÇAMBIQUE  
Manoel Motta  
Deputado Estadual pelo Estado de Santa Catarina e Presidente da Comissão de Ciência de Agricultura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina 
cidinhamdb@hotmail.com 
 

O Estado de Santa possui uma estrutura fundiária centrada na pequena propriedade minifundiária. Mesmo 
estando numa região do Brasil, onde a extensão rural foi iniciada na década de 50, boa parte da agricultura 
familiar ainda prescinde de suporte técnico, científico e crédito para ampliar e melhorar a produtividade e a 
qualidade de vida das famílias de agricultores que ainda estão fixadas no meio rural, em sua maioria 
descendentes de migrantes europeus. Duas instituições têm desenvolvido projetos para melhoria da 
agricultura familiar no Estado de Santa Catarina: a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Governo do Estado 
de Santa Catarina – EPAGRI, e, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-SC. A 
EPAGRI vem dando suporte ao desenvolvimento de pesquisas com plantas e animais para melhor a 
produtividade, geração de emprego e renda. Por sua vez, o SEBRAE, através dos projetos de 
Desenvolvimento Territorial, vem desenvolvendo ações em municípios do Estado de Santa Catarina, com 
baixo índice de desenvolvimento humano. As experiências de pesquisa da EPAGRI e os projetos do SEBRAE 
poderão ser soluções a serem implantadas em Moçambique na área agrícola e das plantas medicinais para 
acelerar o seu processo de desenvolvimento local. 
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TEMA 10. BIODIVERSIDADE, GESTÃO E USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS 

Sessão 1 

Moderador: Ana Ribeiro, IICT 

 

POSTHARVEST HANDLING AND CONSERVATION OF INDIGENOUS FLESHY FRUITS FROM SOUTHEASTERN AFRICA: FIRST 
STEPS OF THE NUTRINDIFRUIT PROJECT 
Luis F. Goulão, Ruth Bila, Horácia C. Mula, António E. Leitão, Isla Grundy, Aless Broli , Agnes Mwangwela, Kingsley 
Masamba, Luísa Penicela e Ana I. Ribeiro  

Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP 

IIAM – Instituto de Investigação Agrária de Moçambique, Maputo  
BIZ - Bio-Innovation Zimbabwe, Harare  
Department of Home Economics and Human Nutrition, Bunda College of Agriculture, Lilongwe  
goulao@iict.pt ; ruthbila@yahoo.com; horaciacelina@yahoo.com.br; antonioeduardoleitao@gmail.com;  
isla@bio-innovation.org; aless@bio-innovation.org; agnesmwangwela@yahoo.com; kmasamba@yahoo.com    
l_penicela@yahoo.com ; aribeiro@itqb.unl.pt    

 
In the Southern Africa, most of the rural households depend on fruits from the miombo woodlands for their 
subsistence. In the “Chinyanja Triangle” (i.e. Mozambique, Malawi and Zambia), 26-50% of the rural 
households rely on indigenous fruits as a coping strategy during critical seasonal hunger period that usually 
lasts for 3-4 months per year. Besides attaining food security, the increased revenues achieved during 
periods of surplus are used to buy staple food and other domestic goods. Vulnerability to poverty is known 
to be inversely correlated to indigenous fruits availability, so the promotion of their consumption stands as 
an attractive strategy to fight food and nutritional insecurity in culturally-appropriate and sustainable ways. 
Indigenous fruits exploitation can also boost rural income and employment opportunities in Africa, 
contributing to achieve the UN Millennium Development Goals. 
In the last decades, a region-wide priority setting survey was conducted in Malawi, Tanzania, Zambia and 
Zimbabwe using Participatory Rural Appraisal techniques to determine farmers’ preferences and match 
these with existing scientific knowledge and market potential. Three species were identified as priority for 
domestication and utilization: 1) Uapaca kirkiana; 2) Parinari curatellifolia; and 3) Strychnos cocculoides. 
Trees with superior phenotypes were selected and are being tested in these countries, but not yet in 
Mozambique, where great potential also exists, paving the way for south-south linkages to exchange 
superior genotypes and technologies. 
Inadequate postharvest practices are major constrains to smallholder involvement in fruit production in sub-
Saharan Africa. Both smallholders and small-scale enterprises do not have access to the information and 
equipment needed to proper storage, grading, packaging, processing, preservation and transportation of 
fruits, which have a very short shelf life. As a result, wastage is high (ca. 60% in the miombo ecozone), the 
quality of the product in the market is low and sales are, therefore, limited. This situation is perceived by the 
farmers, as 78-84% of the marketers indicate postharvest losses as the major constraint for marketing. 
Under this context, a team involving researchers from 4 countries (Portugal, Mozambique, Zimbabwe and 
Malawi) was gathered to set up the “NUTRindiFRUIT” network, aiming at: 1) monitor the fruit quality from 
the field to the market, comparing the different handling practices employed in each region, for each 
species, to identify critical points of intervention. Postharvest tool kits (composed by portable non-
destructive NIR spectroscopes, digital temperature probes, sling psychrometers, refractometers, firmness 
testers, colour charts, sizing rings, calipers, pH and chlorine test strips) will be developed and used to follow 
the behavior throughout the chain; 2) characterize the fruits in terms of their unique postharvest physiology 
and nutritional value. These analyses will be carried out in the lab, using storage chambers, to ascertain 
differences between recommendations made for known varieties and the specific needs of local ones, and 
determine the effectiveness and scale-appropriate postharvest technologies in each local and species; and 3) 
train local trainers, based on hands-on demonstrations of the causes and sources of product losses, and 
solutions to minimize them. 
Key-words: Native fruits; Parinari curatellifolia; Postharvest; Sclerocarya birrea; Strychnos cocculoides  
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FLORA E VEGETAÇÃO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO: SUA APROPRIAÇÃO PELAS POPULAÇÕES 
Maria Adélia Diniz, Salomão Bandeira e Eurico S. Martins 
Instituto de Investigação Científica Tropical - JBT, Lisboa  
Departamento Ciências Biológicas, Secção de Botânica. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo 
adeliadiniz@gmail.com; sband@zebra.uem.mz; martins.eurico@gmail.com 

 
A província de Maputo, no Sul de Moçambique, está integrada no Mosaico Regional de Tongaland-
Pondoland segundo a classificação florística de White e do Centro de Endemismo de Maputaland segundo 
Van Wyk e Smith. O território compreende maioritariamente terras baixas atingindo no entanto 801 m de 
altitude no monte M’Ponduine, a norte de Namaacha, nos montes Libombos, na fronteira com a Swazilândia 
e a República da África do Sul. 
A área é coberta por formações herbáceas e arbustivas com manchas de floresta aberta indiferenciada com 
Afzelia quanzensis (chanfuta), Sclerocarya birrea, Androstachys johnsonii (sândalo) e Trichilia emetica 
(mafurreira) nas regiões mais elevadas. Nas dunas litorais ocorrem balcedos e nas regiões sublitorais de 
solos arenosos desenvolvem-se formações de savana com muitas espécies lenhosas com frutos comestíveis, 
espécies introduzidas e espécies extra-tropicais como Entandrophragma caudatum. Nas regiões mal 
drenadas da zona costeira do distrito de Matutuíne desenvolve-se savana edáfica com elementos arbóreos 
destacando-se Hyphaene natalensis. Nos estuários dos rios desenvolve-se mangal, o mesmo acontecendo no 
chamado Saco na ilha de Inhaca. Nas margens e ilhotas arenosas dos rios ocorrem comunidades de 
Phragmites australis e Typha latifolia e pequenas árvores. 
A pressão antrópica faz-se sentir em localidades próximas da capital, provocando a destruição da vegetação 
natural e diminuição de algumas espécies, apesar de proteção por legislação governamental. Verifica-se em 
alguns locais, nomeadamente no sopé dos montes Libombos, nas regiões de Boane e Moamba, áreas de 
intensa atividade agrícola, o desenvolvimento de savana secundária por destruição da floresta densa 
costeira. Numerosas espécies são utilizadas pelas populações locais quer na alimentação, quer como 
materiais de construção, combustível, materiais para artefactos ou na medicina tradicional. 
Faz-se referência aos principais exploradores botânicos cujas colheitas contribuíram para o conhecimento da 
flora e da vegetação, através de várias publicações entre elas a Flora Zambeziaca e Flora de Moçambique. 
Palavras-chave: Flora, vegetação, plantas úteis, província de Maputo 

 

CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO DOS LEPIDÓPTEROS DIURNOS DE MOÇAMBIQUE ATRAVÉS DO USO DE 
COLECÇÕES BIOLÓGICAS 
Sasha Vasconcelos, Luís Mendes, António Bívar de Sousa, Rui Figueira e Pedro Beja 
Instituto de Investigação Científica Tropical, JBT, Lisboa 
CIBIO-Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Campus Agrário de Vairão, Vila do Conde 
sasha.m.vasconcelos@gmail.com  

 
A grande maioria das regiões tropicais estão ainda insuficientemente exploradas, havendo um conhecimento 
limitado acerca da biodiversidade aí existente. Esta deficiência é particularmente notável comparativamente 
com regiões temperadas, considerando que os trópicos albergam níveis elevados de biodiversidade. As 
coleções biológicas alojadas em museus são um valioso recurso, permitindo identificar por um lado, e 
colmatar por outro, as dificuldades na recolha de dados, agravadas pela perda de habitat ou 
constrangimentos logísticos e políticos. Assim, há uma crescente necessidade de tirar proveito desta 
informação, de modo a permitir a identificação de vazios no conhecimento e permitir o planeamento e 
implementação de estratégias de conservação. 
Até ao momento, são conhecidas cerca de 875 espécies de borboletas diurnas para a África Austral, das quais 
cerca de 430 são referidas para Moçambique. No entanto, este número poderá ser superior, uma vez que o 
país é relativamente pouco conhecido em termos faunísticos. Como tal, está a ser desenvolvido um estudo 
que pretende incrementar o conhecimento sobre as borboletas diurnas de Moçambique através da 
revisitação de coleções alojadas no Instituto de Investigação Científica Tropical, que não foram ainda 
completamente estudadas. 
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Numa primeira etapa, o estudo envolve a compilação, avaliação taxonómica e disponibilização online de uma 
base de dados georreferenciada de registos de ocorrências de borboletas diurnas. Em simultâneo, está a ser 
construído um Sistema de Informação Geográfica com a informação ambiental e biológica do país. De forma 
a minimizar lacunas existentes na informação biológica compilada, a informação existente no IICT está a ser 
complementada com dados provenientes de fontes externas, como o GBIF e checklists publicadas. 
Posteriormente, serão desenvolvidos modelos de habitat potencial para as espécies estudadas sob condições 
ambientais atuais e futuras. Espera-se que os resultados preliminares do estudo contribuam para aprofundar 
o conhecimento acerca dos lepidópteros diurnos de Moçambique, ao fornecer informação em relação aos 
potenciais impactes das alterações climáticas no habitat potencial de algumas das espécies estudadas. Para 
além disto, a abordagem metodológica utilizada poderá servir de guia para trabalhos realizados noutras 
regiões pouco exploradas. 
Palavras-chave: Regiões tropicais, coleções biológicas, lepidópteros diurnos, Moçambique, modelação do 
habitat potencial de espécies 



TEMA 10. BIODIVERSIDADE, GESTÃO E USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS 

Sessão 2 

Moderador: Olga Silva, FF-UL 

 

ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA DE TRANSFORMAÇÃO E REGENERAÇÃO DE FEIJÃO NHEMBA (VIGNA 
UNGUICULATA L. WALP)  
A. L. R. Pinto-Sintra e Iris M. M. Victorino  
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM), Moçambique 
asintra@utad.pt; irisvictorino@gmail.com  

 
O feijão nhemba (Vigna unguiculata) é uma leguminosa que constitui a base da alimentação em muitos 
países subdesenvolvidos e particularmente em Moçambique. Contudo, apresenta baixa produtividade 
devido essencialmente à fraca adaptação das cultivares as condições edafo-climáticas da região, às pragas e 
à falta de remoção das plantas daninhas. Entre as grandes dificuldades no estabelecimento de ensaios in 
vitro com Vigna, destaca-se a contaminação endógena por fungos e bactérias e a capacidade de 
regeneração, devido ao seu carácter recalcitrante daí que esforços no sentido d melhorar esta cultura devem 
ser encorajados. O presente trabalho teve como objetivo o estabelecimento de um sistema de 
transformação e regeneração de plantas eficiente para o feijão nhemba mediado pelo Agrobacterium 
tumefaciens. Esta bactéria é responsável pela formação da doença da galha em muitas plantas 
dicotiledóneas como o feijão nhemba daí que pode ser uma ferramenta importante para os melhoradores, 
pois, além de aumentar a variabilidade genética existente, torna possível criar variabilidade não disponível 
via métodos de melhoramento convencional. Para a realização deste trabalho, testaram-se inicialmente 36 
meios com diferentes concentrações de fitorreguladores de modo a avaliar a resposta à morfogénese dos 
explantes utilizados (hipocótilos, epicótilos, discos foliares e grãos). De forma a estudar e implementar um 
protocolo de transformação, utilizou-se como gene repórter o gene gus da β-glucuronidase e como 
marcador de selecção o gene nptII. Na globalidade, verificou-se uma baixa competência para a 
transformação por parte dos vários explantes de feijão nhemba, materializada pela quase total ausência de 
marcação histoquímica do gus. Não se observou regeneração das plantas durante o tempo pré-estabelecido 
concluindo-se que será necessário explorar um maior número de parâmetros envolvidos no processo de co-
cultura de forma a conseguir maiores níveis de transformação e regeneração neste genótipo.  
Palavras-chave: Vigna, nhemba, transferência de genes, regeneração de plantas, A. tumefaciens 

 

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS DAS MATAS DE MIOMBO NA RESERVA 
NACIONAL DE NIASSA: DESENVOLVIMENTO DE CÓDIGO DE BARRAS E MARCADORES ISSR  
 
Ivete Maquia, Luís F. Goulão, Natasha Ribeiro e Ana I. Ribeiro   
Centro de Biotecnologia. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 
Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP, Oeiras, Portugal 
Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique.  
ivetemaquia@gmail.com; goulao@iict.pt; joluci2000@yahoo.com; aribeiro@iict.pt  

 
Em Moçambique, as matas de miombo cobrem cerca de 2/3 do território nacional, representando o 
ecossistema de maior relevância social, económica e ambiental: cerca de 90% da população rural e cerca de 
50% da população urbana dependem deste ecossistema para satisfazer as suas necessidades alimentares, de 
saúde, energia e habitação (materiais de construção). Do ponto de vista económico, o miombo é a fonte da 
maior parte das espécies madeireiras comerciais de exportação tais como Pterocarpus angolensis DC. (nome 
local: umbila) ou Millettia stuhlmannii Taub. (nome local: panga-panga). Do ponto de vista ambiental, o 
miombo desempenha um papel crucial para o balanço de carbono, água e energia. No entanto, a integridade 
deste ecossistema está permanentemente ameaçada devido à ação do clima, do Homem e dos animais.  
A Reserva Nacional de Niassa (RNN) é a maior e mais valiosa área de conservação da vegetação de miombo a 
nível nacional e regional. Um dos fatores que mais compromete o equilíbrio ecológico da RNN é o fogo 
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(antropogénico), que afeta principalmente a zona Este da reserva, onde existe maior concentração 
populacional. Neste sector tem vindo a observar-se ao longo dos últimos anos uma inversão na estrutura e 
composição da vegetação, com substituição de espécies típicas de miombo, como Julbernardia globiflora 
(Benth.) Troupin e Brachystegia spp., por espécies atípicas como Combretum spp. e Terminalia sericea 
Burch. Ex. DC. Deste modo, impõe-se a necessidade de implementação de um Programa de Gestão visando 
preservar a biodiversidade natural, vasta e única na região, promovendo em simultâneo o turismo 
sustentável e o desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais.   
Atualmente, o conhecimento da biodiversidade tornou-se a porta direta para a conservação e preservação 
das espécies uma vez que possibilita a seleção de ”genótipos de elite” (com um conjunto de características 
desejáveis), sendo imprescindível para o delineamento de programas de conservação de recursos genéticos 
in situ ou ex situ. Integrado nos objetivos da investigação da RNN e em complementaridade a outras áreas 
disciplinares, neste trabalho foram desenvolvidos i) marcadores moleculares do tipo ISSR (Inter-Simple 
Sequece repeats) para avaliação do grau de diversidade genética de 2 espécies típicas de miombo – Burkea 
africana Hook. f. e Brachystegia bohemii Taub.; e ii) marcadores moleculares taxonómicos – códigos de barra 
genéticos – para identificação de 5 espécies, nomeadamente B. bohemii, B. africana, T. sericea, P. angolensis 
e Pseudolachnostylis maprouneifolia. O estudo incidiu na comparação das zonas Este (com maior incidência 
de fogos) e Oeste da RNN, especificamente no efeito do fogo na biodiversidade e relações filogenéticas das 
espécies em estudo. Este trabalho constitui o primeiro estudo na área de biodiversidade do miombo na RNN, 
assim como a nível nacional e do continente africano, tendo por isso alta relevância para a conservação das 
espécies típicas da região.  
Palavras-chave: RNN, miombo, ISSR, código de barras 

 

CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DA POPULAÇÃO DE CHANFUTA (AFZELIA QUANZENSIS WELW.) DA 
FLORESTA DE MICHAFUTENE 
E Militão., I. Maquia, M. Mazivile, L. Goulão e  A. I. Ribeiro  
Centro de Biotecnologia – Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 
Instituto de Investigação Científica Tropical - BIOTROP, Oeiras, Portugal 
elmilitao@yahoo.com.br ; ivetemaquia@gmail.com; orlannmaz@yahoo.com.br; goulao@iict.pt; aribeiro@iict.pt  
  

Os recursos genéticos florestais representam um dos repositórios mais importantes da diversidade biológica, 
constituindo um componente chave para a estabilidade dos ecossistemas. Devido à crescente pressão 
humana e às alterações ambientais, a gestão e conservação de espécies florestais é algo cada vez mais 
importante, no sentido de manter o seu valor produtivo, ambiental e socioeconómico. Deste modo, o 
estabelecimento de estratégias de conservação de recursos genéticos tem sido uma das prioridades a nível 
global e, várias iniciativas e instrumentos internacionais, regionais e nacionais têm vindo a ser 
desenvolvidos.  
Entre as espécies florestais mais importantes de Moçambique, a chanfuta (Afzelia quanzensis Welw.) ocupa 
um lugar cimeiro. Em termos ambientais, esta espécie desempenha um papel importante na estabilidade 
dos ecossistemas, apresentando ainda um elevado grau de tolerância à seca. Do ponto de vista 
socioeconómico, a chanfuta é umas das principais espécies madeireiras do país e constitui uma importante 
fonte de receitas de exportação, sendo igualmente utilizada pela população com propósitos múltiplos, tais 
como produção de lenha e materiais de construção, alimentação (folhas), medicina tradicional (raízes) e 
adereços (sementes). 
A única zona de conservação de chanfuta existente no país, considerada um “santuário de conservação” 
localiza-se em Michafutene (distrito de Marracuene, província de Maputo). Com uma área inicial de cerca de 
1000 hectares compostos por mais de 20 espécies florestais nativas e exóticas, esta plantação foi sofrendo 
ao longo dos anos os efeitos do ambiente e da precária manutenção, estando presentemente reduzida a 
cerca de 50 hectares, compostos quase exclusivamente por chanfuta, numa população presumivelmente 
constituída por diferentes clones. Por este motivo, e dada a degradação progressiva desta espécie verificada 
a nível nacional nos últimos anos, torna-se premente o desenvolvimento de estratégias que contribuam para 
o delineamento de programas de conservação que assegurem a preservação do património biológico 
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existente. Neste sentido, integrado num estudo multidisciplinar, deu-se início ao desenvolvimento de 
marcadores moleculares ISSR e RAPD visando a caracterização da biodiversidade da Floresta de 
Michafutene. Espera-se assim, analisar o potencial genético disponível e, por conseguinte, contribuir para o 
delineamento de estratégias de preservação mais eficientes. 
Palavras-chave: Afzelia quanzensis, diversidade genética, ISSR, RAPD 
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TEMA 10. BIODIVERSIDADE, GESTÃO E USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS 

Sessão 3 

Moderador: Rui Malhó 

 

CRITICAL MARINE AND COASTAL HABITATS OF MOZAMBIQUE – EMPHASIS TO SEAGRASSES, ITS BIODIVERSITY, 
DISTRIBUTION AND RECENT DISCOVERY OF A NEW THALASSODENDRON SPECIES 
Maria Cristina Duarte, Maria Manuel Romeiras e Salomão Bandeira 

Jardim Botânico Tropical, Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa 
CIBIO - Research Center in Biodiversity and Genetic Resources. Universidade do Porto 
BioFIG, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências 
Universidade Eduardo Mondlane, Departamento de Ciências Biológicas, Maputo 
mcduarte@iict.pt; mromeiras@iict.pt; sband@zebra.uem.mz 
 

Seagrasses habitats together with mangrove and coral reefs were recently, under United Nations 
Environment Programme (UNEP), classified as the most complex and important; therefore the study of 
critical habitats in southeastern Africa including Mozambique is a priority due to the role played for resource 
sustainability and coastal zone management. Seagrass meadows are one of the most productive aquatic 
ecosystems acting as shelter for juvenile animals, and functioning as nurseries. The canopy of seagrasses acts 
as a hydrodynamic barrier in near shore areas and their underground structures stabilize bottom sediments, 
providing large benefits for fisheries. An increasing loss of seagrass habitats was reported for Southeast 
African coasts. In Mozambique, with about 2,500 km of coastline, estimates of seagrass areal coverage point 
to 439.04 km2, of which 27.55 km2 are reported as lost. 
The seagrass, contrary to macroalgae, are marine flowering higher plants that have adapted to live in marine 
habitation. Out of around 60 species (from 12 genera and 4 families) occurring throughout the world 13 
occurs in Mozambique and are grouped in 3 families: Zostera capensis (Zosteraceae), Enhalus acoroides, 
Halophila beccarii, H. decipiens, H. ovalis, H. stipulacea, Thalassia hemprichii (Hydrocharitaceae), Cymodocea 
rotundata, C. serrulata, Halodule uninervis, Syringodium isoetifolium, Thalassodendron ciliatum, and T. 
leptocaule (Cymodoceaceae). Thalassodendron leptocaule in the newly described species occurring only in 
sandstone rocky habitats of southern Mozambique and neighboring South Africa (Kwazulu-Natal) and it 
differs from the sand species - T. ciliatum - on several aspects such as flower structure and arrangement, leaf 
epidermal cells, and morphometrics of rhizome, roots, stems and leaves. 
Seagrass in Mozambique were documented occurring in various assemblages but Thalassodendon ciliatum, 
Thalassia hemprichii, Halodule univervis and Cymodocea spp. form the dominant assemblages mainly in the 
intertidal areas. Zostera capensis is dominant only in Maputo bay but it is threatened by coastal 
development, sedimentation, pollution and other anthropogenic factors. Recently it was categorized as 
Vulnerable under IUCN Red List Categories.  
Keywords: Coastal areas conservation, southeastern Africa, marine ecosystem, seagrass 

 

THE MARINE MEGAFAUNA ASSOCIATION .CONSERVATION THROUGH RESEARCH IN SOUTHERN MOZAMBIQUE 
A. D.  Marshall, S. J. Pierce and  D.I. van Duinkerken 
Marine Megafauna Association 
Daniel@marinemegafauna.org  

 
Mozambique boasts one of the world’s most amazing marine resources, with large marine animals 
inhabiting its coastline. Manta rays and whale sharks, the largest ray and shark species in the world and 
abundant in the Inhambane province, are in a worrying state of global decline as a direct result of 
anthropogenic threats, such as habitat destruction, unregulated tourism and fishing pressure. These 
enigmatic creatures draw tourists from all over the world to Mozambique, and if managed sustainably, can 
be a major source of income for Mozambican stakeholders. Significant declines in both whale shark and 
manta ray sightings in Southern Mozambique over the last decade highlight the need for a better 
understanding of these animals. 
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The Marine Megafauna Association (MMA) was formed to research, protect and conserve the large 
populations of marine megafauna found along the Mozambican coastline. MMA’s flagship manta ray and 
whale shark programmes have identified more than 630 whale sharks and 880 manta rays in the Inhambane 
province. Despite the Inhambane coastline being home to one of the largest known populations of reef 
mantas and whale sharks, there are currently no management programs in place to protect the Mozambican 
population from anthropogenic threats. 
We focus our research on the questions most important for effective conservation. We establish and 
determine home range estimates, residency patterns, key critical habitats and important movement 
corridors for these highly mobile animals. Ultimately, by combining this information with the knowledge of 
known threats, such as fisheries along the southern coast of Mozambique and areas that are heavily used by 
tourism, priority areas for conservation of these animals can be identified. MMA has been instrumental in 
listing manta rays on the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES) and as Vulnerable 
on the IUCN Red List (IUCN 2011). Our objective is to marry scientific data with long-term management 
objectives to create a sustainable use of these marine megafauna species for Mozambique.  
MMA is currently collaborating with local scientists, conservation bodies, dive operators, maritime and 
tourism authorities and other government officials to help create broad-scale understanding and protection 
of threatened species in Mozambique. MMA has developed code of conducts for manta rays and whale 
sharks for the Mozambican diving industry. We have also been fundamental in setting up a children’s 
swimming program, educating future generations about their ocean resources. 
MMA is currently working with Bitonga Divers and Ocean Revolution locally in Southern Mozambique. 
Through our research, we are able to facilitate these two organisations to develop both community 
involvement and education plans. Future strategies for this coastline will be discussed.   
While producing quality science is always a priority for the MMA team, the true impact of our work will be 
measured by the success of our conservation initiatives in Mozambique. The MMA team aims to ensure that 
the future of these Mozambican marine resources is well managed and ecologically sound. 
Keywords: Marine Resources, Sustainability, Conservation 

 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ANGOLA E MOÇAMBIQUE 
Bernacia Zita Benguela 
Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo 
bernaciazitabenguela@ymail.com  

 
O desenvolvimento sustentável tem como base uma gestão eficiente dos recursos naturais e neste caso 
específico, dos recursos hídricos. A água é a base da vida tanto do homem como dos animais, assim como de 
todas as atividades produtivas das quais o homem depende para a sua sobrevivência. Por isso, é crescente a 
importância da água, na conjuntura mundial, na sequência da constatação de que tal recurso, que parecia 
um bem livre e inesgotável, começa a escassear, pondo em perigo a sua sustentabilidade. No entanto, um 
problema que atenta contra o desenvolvimento sustentável da água nos países em desenvolvimento é sua a 
contaminação por poluição causada pela falta de condições de saneamento, onde, 80% das doenças e 1/3 
das mortes são ainda causadas por água contaminada, tal como acontece Em Angola e especificamente na 
província do Huambo. A fraca capacidade de resposta institucional às necessidades básicas de consumo de 
água, tem originado a proliferação descontrolada de um sector alternativo, com fortes repercussões nos 
indicadores de desenvolvimento do país e na persistência de graves problemas de saúde pública. Esta 
insuficiência contribui para colocar o país nos últimos lugares do índice de desenvolvimento humano das 
Nações Unidas. Esta situação se parece com a de Moçambique onde também o elevado crescimento 
económico e do encorajador progresso em termos de desenvolvimento alcançado pelo governo nos últimos 
anos, contrastam com a crescente carência de serviços básicos como o de abastecimento de água potável 
entre outros. Apesar desta semelhança, não sabemos quais são os fatores que estão na base desta situação 
que condiciona o cumprimento dos objetivos de Desenvolvimento do Milénio de “reduzir para metade atá 
2015 a população sem acesso á água potável” nos dois países. Por isso, essa comunicação tem como 
objetivo fazer um estudo comparativo da Gestão dos Recursos Hídricos em Angola e Moçambique, para 
reflexão das causas que estão na base do problema e propor contributos. A metodologia consistiu na revisão 
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da bibliografia disponível para análise e breve reflexão sobre princípios gerais que condicionam a 
apropriação dos recursos hídricos assim como a sua gestão sustentável, num contexto político cultural e 
socioeconómico dos dois países. Do ponto de vista empírico, a pesquisa assentou na análise de diversas 
fontes documentais e na recolha direta de informação, tendo em conta a necessidade de contextualizar a 
hidro-geografia dos dois países na África Austral e conhecer as dificuldades e as causas de acesso à água. A 
pesquisa mostrou que, enormes esforços têm sido feitos pelos governos locais no sentido de universalizar o 
acesso água potável á todas as populações. 
Palavras-chave: Recursos Hídricos, gestão sustentável, acesso à água potável 



TEMA 11. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E RISCOS ASSOCIADOS 

Mesa redonda - Alterações climáticas 
Coordenador e Moderador: Amílcar Soares, IST 

 

Climate change is one of the main threats to sustainable growth and development in Southern Africa, 
namely in Mozambique. In African countries the shifting of the rainfall pattern is the most important 
consequence of climate change due to is significant negative impact on agriculture, particularly on food and 
water supplies. 
Furthermore, the occurrence of more frequent extreme weather events- like severe storms, droughts or 
floods, have also an important effect on local economies. Therefore in this seminar session, our goal is to 
present the actual state of the art of climate science and what can be done to mitigate climate change 
impacts. 
 

O QUE PODE A CIÊNCIA DO CLIMA FAZER POR MOÇAMBIQUE 
João Corte-Real e Sérgio Ferreira 
ICAAM- Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, Universidade de Évora 
Ambiversátil, Consultoria, Formação, Serviços e Ambiente, Unipessoal Lda.  
jmcr@uevora.pt ; sfconsultoria@gmail.com  
 

Caracterizados os conceitos de clima e de alteração climática, apresentar-se-ão projeções do clima futuro 
para a África austral, incluindo Moçambique, mostrando a necessidade do estabelecimento de medidas de 
adaptação, por parte das autoridades moçambicanas. Em seguida, discutir-se-á o papel indispensável da 
cooperação internacional, no que respeita à monitorização do sistema climático, ao estabelecimento de 
bases de dados fiáveis, à previsão de fenómenos de risco, à formação avançada de recursos humanos, a 
diferentes níveis, e à criação de serviços de informação climática para apoio ao desenvolvimento, os quais 
deverão incluir, com base científica, propostas de medidas de adaptação a condições climáticas futuras. 
Neste contexto será destacada a importância dos Institutos de Meteorologia. 
Em seguida será apresentado o projecto de criação do Centro Internacional de Investigação Climática e 
Aplicações para os Países de Língua portuguesa e África, o CIICLAA. Em particular, serão descritos os projetos 
de investigação aplicada já concebidos para desenvolvimento no âmbito do CIICLAA. De entre estes 
merecem especial relevo, o de Gestão do Solo e da Água para a Segurança Alimentar, o de Clima Urbano e 
Impactos no Ordenamento do Território em Moçambique, o que pretende estabelecer um Sistema de 
Informação Climática para apoio ao desenvolvimento da Província de Manica, e finalmente o projeto de 
Vigilância e Controlo da Malária em Moçambique, com apoio da Deteção Remota. Está já entregue ao 
Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM), para procura de financiamento, um Projeto de 
Estudo Integrado da Bacia Hidrográfica do rio Limpopo.  
Finalmente, serão referidas as ações de formação, concebidas para a formação avançada de quadros, dando 
particular atenção ao Mestrado em Clima, Riscos e Catástrofes (MOBCLIMA), a estabelecer em Moçambique 
na Universidade Eduardo Mondlane, com a colaboração do Instituto Nacional de Meteorologia de 
Moçambique (INAM), da Universidade de Évora, através do ICAAM, e de outras Universidades portuguesas e 
brasileiras. O Mestrado pretende, capacitar Técnicos Superiores na área das Geociências Ambientais e da 
Gestão de Catástrofes Naturais e Avaliação de Riscos; preparar Técnicos Superiores capazes de dar respostas 
locais para os novos desafios ambientais ligados à variabilidade e alterações climáticas; promover uma visão 
multisectorial e multidisciplinar da área das Geociências Ambientais e dos vários aspetos ligados à Gestão de 
Catástrofes Naturais e Avaliação de Riscos. Com uma organização por Módulos, o Mestrado proporcionará 
àqueles que apenas estejam motivados por uma especialização, a obtenção de um certificado de pós-
graduação.  
Serão ainda referidas outras iniciativas de formação avançada de quadros, que estão a ser ativamente 
desenvolvidas noutros países da África austral. 
Palavras-chave: Alterações climáticas, desenvolvimento, formação     
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CENÁRIOS CLIMÁTICOS E MODELOS GLOBAIS - UMA PERSPECTIVA PARA MOÇAMBIQUE  
Mariana Bernardino  
IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Isla Campus Lisboa  
mariana.bernardino@meteo.pt 

  

As alterações climáticas previstas a nível global, irão ter um impacto significativo no continente africano, 
sendo Moçambique um dos países vulneráveis tanto à variabilidade climática como à mudança climática. O 
relatório IPCC de 2007 indicava já um aumento da temperatura média em 0.6º desde 1960 e uma diminuição 
da precipitação anual média acompanhado de um aumento da proporção de chuvas.  
Os diferentes regimes climáticos presentes no continente Africano, associados a grande variabilidade inter-
anual, inter-decadal e multi-decadal, das variáveis climáticas em particular da precipitação, juntamente com 
uma rede de observações esparsa, tornam difícil a avaliação da intensidade das mudanças climáticas e dos 
seus impactos nos ecossistemas. Os modelos climáticos globais tornam-se assim uma ferramenta 
imprescindível para os estudos do clima em geral e da mudança climática em particular.  
O Ec-Earth é um modelo do sistema climático desenvolvido por um consórcio europeu de que faz parte o 
IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), que tem como principal objetivo a produção de 
resultados para o próximo relatório do IPCC (AR5, a sair em 2013). Estes resultados incluem ensembles do 
clima presente e do clima futuro em cenários socioeconómicos contrastantes e previsão decadal.  
O sistema Ec-Earth é baseado no modelo de previsão sazonal do ECMWF, mas em contraste com este, o Ec-
Earth utiliza um acoplamento dinâmico atmosfera-oceanos-gelo marinho, na totalidade do globo incluindo 
as regiões polares.  
A nível global, a análise das duas simulações climáticas realizadas com o sistema Ec-Earth pelo IPMA, 
utilizando cenários de emissões (RCP 4.5 - evolução da concentração de GEE correspondente a uma 
estabilização de emissões a meio do século XXI e RCP8.5 - evolução da concentração de GEE correspondente 
a um aumento continuado de emissões até 2100), indicam um aumento da temperatura média global da 
ordem dos 2ºC no cenário menos gravoso e de 4ºC no cenário mais realista, no fim do século XXI. Em relação 
à precipitação, apesar de o modelo indicar um aumento do valor médio global, o sinal não é tão claro.  
Numa perspetiva para Moçambique uma primeira análise indica um aumento da temperatura média para o 
período 2041-2070 de 3ºC em relação à média 1960-1990 e de 4º/5ºC no fim do século XXI para o cenário 
RCP8.5 

DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO COMPARATIVA ENTRE OS MANGAIS DA ÁFRICA ORIENTAL E OCIDENTAL, EXTENSÃO E 
IMPORTÂNCIA DOS MANGAIS DE MOÇAMBIQUE E SUA RELAÇÃO COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
Salomão Bandeira, Célia Macamo, Jared Bosire e José Rafel 

Departamento de Ciências Biológicas. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique  
Departamento de Ciências Biológica. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 
Kenya Marine and Fisheries Research Institute. Mombasa, Kenya 
Departamento de Geografia. Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Moçambique 
sband@uem.mz  

 
Os mangais são ecossistemas formados por plantas e animais que colonizam a região entre-marés de costas 
abrigadas banhadas pelos rios e inundações de marés e crescem no limite entre o habitat terrestre e 
aquático marinho. Para tal as plantas de mangal tiveram que desenvolver adaptações com ênfase à 
aquisição de penumatóforos e viviparia que lhes permitem viver em condições extremas e instáveis da ação 
das marés, períodos variados de submersão e variações de salinidade. A costa oriental africana (incluindo o 
Madagáscar) possui a maior bioversidade de espécies vegetais de mangal embora com menor área de 
cobertura em relação a costa ocidental. O limite sul das plantas de mangal na costa ocidental ocorre em 
Angola, sul limitação devido a corrente de ressurgência de Benguela de águas frias. Além das suas 
características peculiares, os mangais tem despertado atenção devido ao importante papel ecológico e 
socioeconómico que desempenham, já que protegem a linha da costa contra a erosão e contra ventos e 
tempestades, são também bio-filtradores e viveiros de muitas espécies de animais marinhos, grande parte 
delas com interesse comercial para o homem. Mais recentemente tem sido destacado também o papel dos 
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mangais na mitigação das mudanças climáticas, uma vez que muitos estudos indicam que eles 
desempenham um papel importante no sequestro do carbono atmosférico, daí contribuindo de forma 
significante como potencial para a mitigação do aquecimento global. Este estudo apresenta resultados do 
impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas de mangal no estuário do Rio Save (centro de 
Moçambique) onde cerca de 25% da floresta de mangal terá desaparecido devido ao ciclone Eline de 2000. 
Apresentamos também um estudo de avaliação de carbono nas plantas e no sedimento no delta do rio 
Zambeze. 
Palavras-chave: Mangais, Africa ocidental, Africa oriental, Moçambique, mudanças climáticas, carbono de 

mangal 

 

ÍNDICE DE SUSCEPTIBILIDADE À DESERTIFICAÇÃO PARA A ÁFRICA AUSTRAL  
Maria João Pereira, Natasha van Doorn e Amílcar Soares  
CERENA-Centre for Natural Resources and the Environment, Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico 
maria.pereira@ist.utl.pt; asoares@ist.utl.pt    

 

A motivação do projeto DesertWatch-Extension foi a construção de um índice de suscetibilidade à 
desertificação que tivesse por base indicadores passíveis de serem observados e geridos com baixos custos 
de monitorização. Assim foi desenvolvido um índice de suscetibilidade à desertificação tendo como 
condicionante o facto dos únicos dados de base a serem utilizados na construção, terem de ser gratuitos e 
disponíveis para qualquer país, nomeadamente: (i) Séries temporais de dados de observação da terra 
(imagens de satélite); (ii) Séries temporais de dados climáticos.  
O racional do índice baseia-se nas relações observadas entre um índice de precipitação extrema que reflete 
a seca e índices radiométricos de vegetação e solo, observados por classe de ocupação de solo, para áreas 
com diferentes graus de suscetibilidade à desertificação dentro de cada um dos referidos países. A 
metodologia de construção do índice tem por base as duas assumpções metodológicas: i) Assume-se que a 
dinâmica das secas (frequência e variabilidade ao longo do tempo) é uma das importantes forças motriz da 
degradação da vegetação e do solo; ii) Pressupõe-se também que diferentes classes de ocupação do solo 
apresentam diferentes suscetibilidades à seca e que a mesma classe de ocupação pode ter riscos de 
desertificação diferentes dependentes da sua exposição às secas.  
A componente climática do índice de suscetibilidade à desertificação é um produto de duas componentes: 
uma componente estática dada pela imagem média do índice de seca num dado período; uma outra 
componente dinâmica que mede a variabilidade temporal das secas ao longo do mesmo período. Diferentes 
ocupações de solos sofrem diferentes impactes quer ao nível da sua componente dinâmica quer da 
componente estática do clima, gerando assim o índice de suscetibilidade à desertificação. Assim, o índice 
resulta de uma média ponderada, local, das componentes estática e dinâmica das secas.  
Com estas duas componentes, o índice à suscetibilidade mede, acima de tudo, a suscetibilidade à 
degradação em termos de fatores de desertificação de uma dada área. Isto significa que o índice de 
suscetibilidade à desertificação terá valores elevados em áreas, com valores de secas frequentes, típicas do 
semi-árido (componente estática), e com uma tendência dinâmica elevada para a degradação do seu estado. 
Por outro lado, áreas com secas muito frequentes e cujos processos de degradação já ocorreram, a sua 
dinâmica degradação é baixa (já não podem degradar mais – os desertos) apresentam um índice de 
suscetibilidade à desertificação baixo, i.e. tem pouca probabilidade de mudar de estado.  
Os países que participam da Convenção das Nações para Combate à Desertificação (UNCCD) encontram-se 
organizados em anexos, que correspondem a grandes regiões (américa do sul, mediterrâneo, áfrica, etc.). A 
presente metodologia foi implementada e testada em áreas piloto de 3 países, representativos de 3 anexos 
da UNCCD: Portugal, Brasil e Moçambique. Todos os mapas produzidos são comparáveis entre os 3 países. 
Nesta apresentação destacam-se os resultados obtidos para Moçambique e comparam-se com os resultados 
obtidos para Portugal e Brasil. 
 

FUNCTIONAL DIVERSITY AS ECOLOGICAL INDICATOR OF CLIMATE CHANGE APPLIED TO TROPICAL AREA 
Alice Nunes, Cristina Branquinho, Paula Matos e Pedro Pinho 
Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, Centro de Biologia Ambiental 
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CESAM - Centre for Environmental and Marine Studies. Universidade de Aveiro, Campus Universitário de Santiago 
CERENA - Centre for Natural Resources and the Environment 
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico 
cmbranquinho@fc.ul.pt; paulague@gmail.com;  alicemnunes@gmail.com; paplopes@fc.ul.pt 
 

Climate change is one of the greatest challenges facing conservation and it is predicted that its impact will be 
most significant in the Mediterranean and Tropical regions due mainly to increase variability in climatic 
conditions. Climate change can significantly modify the structure and functioning of ecosystems and 
consequently reduce their biodiversity and provision of goods and services. Learning how to anticipate the 
effects of these global factors on ecosystems associated to climate change is therefore a major need. Many 
ecological systems can exist in 2 or more states that differ in abundance or composition of species, rates of 
ecological processes, and the level of ecosystem services provided. Transitions over time between two 
ecosystems states can be gradual (e.g. succession) or abrupt and unexpected (tipping points). This leads to 
rapid and difficult-to-reverse degradation of biodiversity, ecosystem services and human well-being. Climatic 
changes may accelerate this process of abrupt transitions. Thus, we need to develop early warning signals 
for predicting approaching tipping points and strategies to steer away from thresholds. Such forecasting is 
difficult because there are many different causes and existing approaches demand large databases over 
time. To simulate the changes that occur in a catastrophic process between 2 alternative ecosystem states 
(e.g. savanna to desert) over time, we propose to use spatial gradients produced by important ecosystem 
transitions to more arid ones. We expect that from the analysis of the spatial patterns at a series of 
ecosystem transitions (along ecotones) associated with climatic gradients, we will be able to derive a 
universal pattern of temporal change in a way that will allow us to learn how to anticipate ecological tipping 
points. Transition to more arid ecosystems will be the focus of our work since they: i) cover about 40% of 
earth terrestrial surface; ii) impact 25% of the world's population; iii) are amongst the most sensitive 
ecosystems to environmental change; iv) may be converted to deserts; and v) recovery will be difficult. We 
evaluated vegetation and lichen functional groups along a climatic gradient in Portugal and Brazil. The 
results showed that lichen functional diversity, plants functional diversity and vegetation structure can be 
used as early warning indicators of climate change both in Mediterranean and Tropical areas. The more 
universal use of these indicators in areas such as Mozambique will be further discussed. Our results show 
that is possible to find common functional vegetation patterns of the proximity of ecosystem transitions and 
those patterns, once identified, can be used as tools for developing universal indicators that allow us to stay 
away from the edge and to avoid ecological typical points over time. 
Acknowledgments to PTDC/AAC-CLI/104913/2008; SFRH/BPD/75425/2010; SFRH/BD/51419/2011; 

SFRH/BD/51407/2011 
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TEMA 12. Políticas de Desenvolvimento e Cooperação 

Moderador: Cristina Tomé, IICT 

 

POTENCIALIDADES AGRO-PECUÁRIAS DE MOÇAMBIQUE. UMA SÚMULA 
José Mendes Ferrão 
ISA – Instituto Superior de Agronomia  
IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical 

O território de Moçambique, com grande desenvolvimento em latitude e altitude, tem condições ecológicas 
tão diversificadas que, globalmente se pode afirmar poderem desenvolver no país com sucesso quase todas 
as culturas das regiões tropicais temperadas e até subalpestres. 
Faz-se uma síntese do conhecimento já reunido considerado básico para uma programação do 
desenvolvimento agropecuário, nomeadamente as cartas gerais de climas, solos e vegetação e de aptidão 
para as diversas culturas que têm sido realizadas quer ao nível empresarial quer da chamada agricultura de 
subsistência. Estes documentos necessitam de uma possível atualização e pormenorização consoante se for 
caminhando na definição de uma política de desenvolvimento agropecuário, com prioridades para as 
diferentes valências, a definir pelas autoridades. 
Numa visão muito condensada, de acordo com o tempo disponível, serão dadas algumas contribuições sobre 
as culturas do algodoeiro, coqueiro, cajueiro, cana sacarina, mandioca, amendoim, criação de gado e 
pecuária em Moçambique. 
Será feita referência às culturas de autoaprovisionamento mais importantes e à conveniência do 
estabelecimento das chamadas “cinturas verdes” nas proximidades dos grandes centros urbanos. 

VECTORES NA ÁREA DA INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA EM MOÇAMBIQUE E OPORTUNIDADES NA COOPERAÇÃO 
Luis Alfaro Cardoso  
Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP 
alfarocardoso@fmv.utl.pt  
 

A necessidade do reforço das atividades de Investigação e de Desenvolvimento agrário em Moçambique, 
face à persistência de baixos níveis de produtividade nesta área da economia do país, levou a um diagnóstico 
sistemático de fatores limitantes da produção agrária e à identificação do papel da I&D na mitigação destes 
problemas. Deste trabalho resultou a conceção do Plano Estratégico (PE) para 2011-2015, do Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique, (IIAM). Este estudo disponibiliza informação que permite a instituições 
homólogas de outros países definirem e concretizarem áreas de cooperação de interesse mútuo. Nesta 
apresentação sintetiza-se aquele Plano e propõe-se que ele represente para o IICT um instrumento útil de 
organização do seu trabalho. Salientam-se ainda valências do CVZ que no âmbito do PE do IIAM, poderão ser 
oportunas. 

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA DA UEM: UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO PARA A PROMOÇÃO DA 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM BIOCIÊNCIAS EM MOÇAMBIQUE 
Luís Neves  
Centro de Biotecnologia – Universidade Eduardo Mondlane (UEM) 
Maputo, Moçambique 
luis.dasneves@uem.mz ;lneves17@googlemail.com 
 

O Centro de Biotecnologia da UEM criado em 2005 veio ocupar um espaço importante no movimento 
científico nacional, transformando-se imediatamente num instrumento decisivo para o impulsionamento da 
investigação em biociências, garantindo pela primeira vez, o estabelecimento de fluxos regulares de 
pesquisa na área de biologia molecular a nível nacional. O centro representa um consórcio de quatro 
Faculdades: Agronomia e Engenharia Florestal, Ciências, Medicina e Veterinária, e está vocacionado para a 
investigação, formação, extensão e prestação de serviços na área de Biotecnologia. Na génese do CB-UEM 
está patente o princípio de fortalecer os denominadores comuns que a biotecnologia oferece aos vários 
ramos científicos que a utilizam. Deste modo, estão presentemente em funcionamento três núcleos de 
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trabalho nomeadamente, Diagnóstico e Epidemiologia Molecular, Caracterização Genética de Populações e 
Biodiversidade e Toxicologia Molecular e Ambiente. Outros núcleos de trabalho serão agregados à estrutura 
interna do centro, proporcionalmente ao nível de especialização e à capacidade de mobilização de recursos. 
O CB-UEM define o desenvolvimento dos recursos humanos na área de biotecnologia como a sua missão 
principal a curto e médio prazo e encara esta tarefa nas suas múltiplas vertentes e dimensões. Numa 
primeira fase, particular atenção foi dada à disseminação de conceitos básicos de biotecnologia através da 
organização sistemática de cursos de curta duração dirigidos a finalistas e recém-graduados dos cursos de 
agronomia, biologia, veterinária e medicina. Por outro lado, recrutou-se um corpo de investigadores jovens 
que está ativamente envolvido em projetos de pesquisa e tem sido submetido a treino especializado local e 
em laboratórios internacionais. Estes pesquisadores estão igualmente comprometidos com diversos 
programas de pós graduação a nível de mestrado e doutoramento. É igualmente digno de menção o fato do 
CB-UEM já constituir alternativa para o desenvolvimento da parte laboratorial de projetos de mestrado e 
doutoramento de colegas moçambicanos da UEM e de outras instituições, registados em programas de pós 
graduação em Universidades estrangeiras. Recentemente foi iniciado o programa de mestrado em 
Biotecnologia (primeira edição 2011/2012), estando em fase avançada de preparação o programa de 
doutoramento em biociências. 
O CB-UEM privilegia o relacionamento internacional, considerando que este representa um aspeto 
fundamental no desenvolvimento da cultura científica e um fator indispensável para a dinâmica do processo 
de inovação tecnológica. Os laços de colaboração internacional são principalmente estabelecidos através da 
mobilidade de estudantes de pós graduação, do intercâmbio regular de pesquisadores e do 
desenvolvimento de projetos de investigação envolvendo vários parceiros. O centro é uma instituição 
moçambicana, fortemente influenciada por dinâmicas sociopolíticas regionais (SADC) e continentais. Nestes 
termos, particular importância é dada à sua inserção e posicionamento a este nível geográfico. Porém a 
universalidade do seu objeto científico aconselha o desenvolvimento mais amplo de ligações científicas. 
Neste momento o CB-UEM tem acordos e experiências de colaboração com instituições Africanas, Europeias 
e Americanas, estando ativamente empenhado em alargar o seu leque de relações científicas para o 
continente Asiático. 
Palavras-chave: Ambiente, biodiversidade, biotecnologia, diagnóstico, epidemiologia  

 

QUANDO OS ELEFANTES LUTAM A ERVA É QUE SOFRE – ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO NO 
PARQUE NACIONAL DO LIMPOPO 
Afonso Vaz Pinto e Luís Alfaro Cardoso 
JLM &Associados 
Instituto de Investigação Científica Tropical. BIOTROP 
afonsovazpinto@gmail.com; alfarocardoso@fmv.utl.pt  
 

Conservação e exploração dos Recursos Naturais são componentes essências para a subsistência de milhões 
de pessoas por todo o continente africano. As comunidades rurais de África, geralmente marcadas por 
situações de pobreza extrema, são aquelas que mais dependem da exploração desses recursos naturais. Os 
assuntos relacionados com o meio ambiente – como o aquecimento global, a extinção em massa de espécies 
ou a perda de habitats – encontra-se cada vez mais no topo das preocupações da sociedade ocidental, 
mesmo quando o que se pretende conservar esteja a milhares de quilómetros de distância. 
Os assuntos relacionados com a Conservação elevam-se de forma ainda mais relevante em África devido a 
uma fama que remonta ao imaginário mais generalizado no mundo ocidental, como o continente selvagem, 
onde o Homem nasceu num Paraíso dominado por uma Natureza luxuriante e inexpugnável, que agora está 
em risco de desaparecer. Não raras vezes as comunidades humanas são simplesmente apagadas ou até 
mesmo “diabolizadas” como intrusos num cenário idílico. Essas imagens incorrem no erro de limitar todo o 
continente a apenas uma parcela, ainda que importante, mas criando ilusões que podem mesmo estar, 
ironicamente, a pôr em causa a mesma vida selvagem que se pretende preservar. 
No último século e meio as soluções mais difundidas da preservação da Natureza têm-se baseado em formas 
de exclusão e de separação de comunidades humanas e vida selvagem. Em alternativa, têm surgido soluções 
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que passam pelo aproveitamento dos territórios bravios para industrias lucrativas como a caça desportiva, 
fazendas bravias ou turismo, e ainda por modelos integrados de Conservação e Desenvolvimento em que as 
comunidades locais gerem os recurso naturais de forma comunitária. 
Nesta comunicação temos por objetivo analisar soluções de desenvolvimento sustentável de recursos 
naturais, concretamente a exploração de fauna e flora bravias, no âmbito do plano de criação da Área de 
Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo, em Moçambique (juntamente com a África do Sul e 
Zimbabué). Pretendemos focar a análise nas potencialidades das estratégias de integração das populações 
que vivem inclusas ou circundantes ao Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique 
Palavras-chave: Vida selvagem, conservação, desenvolvimento, áreas protegidas, gestão de recursos 
naturais, África, Moçambique 
 
MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTÁVEL EM MOÇAMBIQUE: SISTEMAS TERRITORIAIS E HERITAGE CULTURAL NO 
PARQUE NACIONAL DE ZINAVE 
Sara Belotti 
Universidade de Bergamo (Itália) 
sara.belotti@unibg.it    
 

A comunicação tem como objetivo ilustrar as relações entre políticas ambientais e turismo sustentável em 
Moçambique, analisando o caso específico do Parque Nacional de Zinave (PNZ). Ao adotar uma abordagem 
que investiga as configurações sócio territoriais e os conhecimentos tradicionais das comunidades locais 
africanas (Turco, 1999) e aplicar uma metodologia de pesquisa participativa, chamada Estratégia SIGAP 
(Casti, 2006), com base no trabalho de campo e no envolvimento dos atores locais, tentaremos demonstrar 
que o conhecimento dos sistemas territoriais e do heritage cultural são dois aspetos imprescindíveis na 
África, para a gestão das áreas protegidas, especialmente nas fases de desenvolvimento de atividades 
turísticas sustentáveis. 
De facto, em muitos países africanos caracterizados por uma economia fraca e um considerável património 
natural e cultural, a principal estância turística encontra-se nas áreas protegidas. Em particular, a África 
Austral tem hoje uma importância estratégica no âmbito ambiental, seja porque aqui nasceram, em época 
colonial, os primeiros parques, seja para a difusão, nos últimos anos, de ações inovadoras quais a criação de 
parques transfronteiriços e os projetos de community conservation (Thorsell, 1990; Cencini, 2003). Os 
primeiros nasceram na década de noventa, com o duplo objetivo de ultrapassar as divisões ditadas por 
confins criados na época colonial e de promover a colaboração entre comunidades locais promovendo a 
tutela da natureza (Cencini, 2003, Sandwith et alii, 2001). A community conservation, por outro lado, 
constitui, nos últimos anos, o novo paradigma da proteção ambiental em África promovido, através a 
participação cativa dos locais, uma gestão integrada dos recursos naturais (por exemplos os projetos 
CAMPFIRE no Zimbabwe e as conservacies em Namíbia). Estas duas abordagens para a conservação 
destacam a necessidade de implementar o envolvimento das populações também nos processos de 
expansão do turismo ambiental, enquanto possibilidade de desenvolvimento socioeconómico local (Casti, 
Yonkeu, 2009; Mowford, Munt, 2009; Burini, 2010), estabelecendo uma ligação entre atividade turística e 
redução da pobreza (ONU, 1992; Ashley, Dilys, 2001). 
A comunicação integra-se nesta perspetiva, encontrando no PNZ um caso de estudo interessante por duas 
razões: sendo colocado dentro de um “peace park” de recente criação, o Parque Transfronteiriço do Grande 
Limpopo, e, ao mesmo tempo, encontrando-se numa fase de planificação conservativa e turística, 
promovida pelo Ministério do Turismo, dois ONG italianas (CeLIM e LVIA) e algumas organizações 
internacionais, que permite de indagar as fases de realização de uma community conservation. Neste 
contexto territorial está sendo realizado um estudo em colaboração entre a Universidade de Bergamo, a 
Universidade de Nápoles “L’Orientale” e a Universidade Eduardo Mondlane de Maputo no âmbito de um 
Doutoramento em “Geografia do desenvolvimento” do qual apresentam-se aqui os primeiros resultados. No 
específico serão ilustrados os êxitos da primeira fase de trabalho de campo desenvolvida entre Abril e 
Setembro 2011, que, através o uso da cartografia participativa (Burini, 2004; Casti, 2007), tinha a finalidade 
de reconstruir a organização sócio-territorial e o uso simbólico e pratico dos recursos naturais. Estes mapas 
podem constituir a base de um sistema cartográfico GIS de comunidade que seja capaz de ilustrar e 
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comunicar mais facilmente os valores tradicionais, quais elementos invariáveis no tempo dos quais ter em 
conta, podendo assim ampliar o processo de governance ambiental e de participação das populações no 
processo de tomada de decisão para as novas políticas de desenvolvimento ativadas pelo PNZ. Serão assim 
apresentadas as estruturas territoriais existentes dentro do Parque e os conhecimentos tradicionais 
declinados no uso dos recursos sobre os quais è organizada a economia agro-silvo-pastoral local. 
Palavras-chave: turismo sustentável, meio ambiente, desenvolvimento, participação, sistemas territoriais 

 

"HARNESSING THE ZAMBEZI: DISPLACED MEMORIES, THE DELUSION OF DEVELOPMENT AND THE WAYS THAT 
MOZAMBIQUE’S PLANNED MPHANDA NKUWA DAM PERPETUATES THE COLONIAL PAST".  
Allen Isaacman e David Morton 
University of Minnesota 
isaac001@umn.edu 

 
Cahora Bassa, completed on the Mozambican stretch of the Zambezi River in 1974, the year before the end 
of Portuguese rule, was catastrophic for the approximately half-million people who depended on the river 
and its delta for their livelihood and for the ten sof thousands who were forcibly relocated when the dam’s 
lake was created. Even today, the flow management scheme required to maximize export of electricity to 
South Africa continues to wipe out dry-season crops and drastically reduce fishing, making life along the 
Zambezi barely supportable. 
Despite the traumatic history of Cahora Bassa, the Frelimo government is committed to a colonial-era plan 
to build a second dam approximately 70 kilometers downriver from the first. In many respects, Mphanda 
Nkuwa, as the dam project is called, looks like a replay of the colonial past. Mozambique justifies the dam in 
language largely unchanged from the colonial era. The overarching economic imperative driving the dam is 
the same—cheap energy for South Africa. According to environmentalists, Mphanda Nkuwa is being pushed 
through without proper impact studies. And as with Cahora Bassa, decisions on Mphanda Nkuwa have 
generally occurred behind closed doors. Impacted communities have had little meaningful say in what is to 
befall them. 
Yet, even with these unmistakable similarities with the Portuguese past, the new dam is not simply a re-
enactment of colonial-era sins.  Whatever one thinks of its merits, it is not, as Cahora Bassa essentially was, a 
colonial security project disguised as development.  Moreover, for all the single-mindedness with which 
Frelimo has imposed the project on local communities, the power dynamic now is very different than in the 
colonial era, when an alien regime ruled by violent force. Many fewer people will have to be relocated by the 
second dam. Additionally, to the extent public debate occurs about construction of the dam, it is pushed by 
a voice that was barely audible 40 years ago—an environmental movement with global links and a toehold in 
Mozambique.  
Rather than think of Mphanda Nkuwa as an ugly history repeating itself, it is more productive to examine 
how Cahora Bassa and Mphanda Nkuwa are part of the same ongoing process: the harnessing of the 
Zambezi River largely to the detriment of the farmers and fishermen who depend on it. In this study we 
argue that this harmful process works in two directions. Cahora Bassa and the assumptions embedded in it 
continue to shape present realities. And the planning of Mphanda Nkuwa likely makes permanent the 
impact of Cahora Bassa, widely regarded as one of the most ecologically destructive dams in Africa. The 
official adulation surrounding Mphanda Nkuwa celebrates Cahora Bassa, and drowns out the memories and 
the lived experiences of those whom Cahora Bassa impacted. Moreover, because investors in this new 
project will want to maximize energy output, Mphanda Nkuwa would likely foreclose the possibility of 
reforming the flow pattern of Cahora Bassa and thereby of restoring riverside farming to some semblance of 
what it was before the construction of the first dam.Mphanda Nkuwa, that is, will freeze the colonial past in 
place. 
This paper is written in two parts. The first discusses Mphanda Nkuwa at the national and transnational 
levels largely from the macro perspective. It covers the legacies of Cahora Bassa, the planning of Mphanda 
Nkuwa, the developmentalist priorities of Frelimo, and the role of environmentalists in the process. The 
second part examines the community of Chirodzi-Sanangwe, whose approximately 2,000 residents will have 
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to make way for Mphanda Nkuwa. In Chirodzi-Sanangwe, the responses to the prospective dam are varied—
influenced to a large degree by one’s relative economic standing. And yet all responses are shaped in some 
way by the experience of Cahora Bassa. In this Valley community, the future as well as the past can be said 
to have sunk hooks into the present.  
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