
ENQUADRAMENTO Financiado pela FCT, o projecto inscreve-se no âmbito da Iniciativa Portuguesa 
junto da CPLP no sentido de facilitar o acesso e a disponibilização da informação que sobre eles existe no 
IICT.  

No que respeita à componente cartográfica, visa-se o melhor conhecimento, divulgação e estudo da 
cartografia antiga no sentido da recuperação e sistematização dos dados que a mesma encerra como 
documento, tanto no plano técnico e científico quanto no plano da informação de natureza mais diversificada 
que nela se pode encontrar.  

Neste contexto, as cartas produzidas ou adquiridas pela Comissão de Cartografia, ou pelas comissões que 
em estreita relação com ela colaboraram no terreno ou a substituíram nos trabalhos após a sua extinção em 
1936, constituem um exemplo a considerar no contexto da problemática que se pretende tratar permitindo 
avaliar, não só a forma como se aplicaram no território os conhecimentos técnicos e científicos que 
permitiram a sua elaboração, como perceber a importância do registo adicional de dados sobre as populações 
e o território para uma melhor percepção da evolução da realidade timorense. 

Em termos globais, a recuperação da informação histórica permite viabilizar as pontes de integração com e 
para a modernidade, designadamente com as importantes e crescentes preocupações com a salvaguarda do 
património das populações locais, e com as iniciativas de investigação com base na recuperação e salvaguarda 
de saberes e técnicas ancestrais que consubstanciam reconhecimentos de identidades e dão sentido e 
dignidade às comunidades tradicionais.  

RESULTADOS Finais 
Constituição de um Corpus Documental de referência histórica sobre Moçambique 
Estruturação e desenvolvimento de bases de dados temáticas de referência relativas à 
informação histórica e geográfica recolhida e sua disponibilização on-line e/ou em formato 
digital. 

Organização de um catálogo e disponibilização de informação relativa ao património do 
IICT, designadamente cartográfico, e divulgação dos dados recolhidos 

RESULTADOS Parciais 
Levantamento e registo em base de dados das 481 cartas respeitantes a 
Moçambique que integram o acervo da Comissão Portuguesa de Cartografia 
no DCH-IICT 

Sistematização e organização da informação histórica respeitante ao 
território, população e suas características  

Sistematização e organização da informação relativa à documentação 
cartográfica produzida pela Comissão de Cartografia e pelas Comissões que 
trabalharam na delimitação das fronteiras de Moçambique 

Digitalização de fotografias, desenhos e cartografia (impressa e 
manuscrita) 

OBJECTIVO do PROJECTO Resgate da informação histórica respeitante a missões científicas, 
recursos naturais, biodiversidade e saberes e práticas tradicionais em Cabo Verde, Guiné-Bissau, S.Tomé. 
Moçambique e Timor-Leste, no sentido de demonstrar a importância e o contributo desta informação, 
designadamente ao nível da possibilidade da sua contribuição para minimizar ou solucionar problemas actuais 
 

Importância actual da  
INFORMAÇÃO CARTOGRÁFICA HISTÓRICA 
Contribuir para a constituição de bases de dados como enquadramento e 
suporte à investigação actual 

Permitir um melhor enquadramento da situação actual relativamente a esta 
matéria e contribuir para um melhor conhecimento das potencialidades do 
território 

Disponibilizar a informação de base necessária e indispensável à gestão do 
território, designadamente ao nível das fronteiras, dos recursos naturais e 
da biodiversidade 

Informar sobre como cada comunidade organiza o seu quotidiano 
aproveitando os recursos existentes e no espaço geográfico em que se 
inscreve 

 

Proj. FCT HC0075/2009 . CONHECIMENTO E RECONHECIMENTO EM ESPAÇOS DE INFLUÊNCIA PORTUGUESA:  
REGISTOS, EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS, SABERES TRADICIONAIS E BIODIVERSIDADE NA ÁFRICA SUBSARIANA E NA INSULÍNDIA   

Contactos: 
ana.roque@iict.pt 

 

 
 

Ana Cristina Roque 
 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA TROPICAL. CENTRO DE HISTÓRIA 

 
 

  

mailto:ana.roque@iict.pt

