
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENQUADRAMENTO Financiado pela FCT, no âmbito do Programa Histórica da Ciência, o projecto inscreve-se no contexto da 
iniciativa portuguesa junto da CPLP, que o IICT assume como um dos aspectos principais da sua missão. No que respeita à componente dos 
saberes visa-se o melhor conhecimento, a divulgação, reconhecimento e identificação dos saberes e das práticas tradicionais nestas 
sociedades, com especial relevância para as que possam contribuir para pensar alternativas que tenham em vista o bem estar das 
populações. A recuperação da informação histórica sobre a interiorização e a circulação destes saberes permite viabilizar as pontes de 
integração destes com e para a modernidade, designadamente com as importantes e crescentes preocupações com a salvaguarda do 
património genético das populações locais, e com as iniciativas de investigação e promoção da indústria farmacêutica, com base na natureza, 
tendo em vista o retorno aos usos mais alargados e seguros e em reconhecimentos de identidades que dão sentido e dignidade às 
comunidades tradicionais.  

METODOLOGIA Abordagem comparativa e multidisciplinar, histórica, sociológica e 
etnobotânica, a espaços geográficos continentais e insulares – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São 
Tomé, Moçambique e Timor – onde se desenvolveram missões e científicas e sobre os quais o 
IICT dispõe de um património documental e material significativo, na perspectiva da sua  
contextualização e revalorização no espaço global e remetendo para as questões da 
salvaguarda das identidades, saberes, valores e dignos padrões de vida das comunidades 
locais face à globalização. 
 

FONTES Documentação produzida / recolhida no âmbito de missões científicas (séculos 
XVIII-XX) e por colectores individuais: descrições e notas de viagem, relatórios, cadernos 
de campo, material de herbário, fotografias, desenhos, receituários 

RESULTADOS Finais  
Constituição de um Corpus Documental de referência histórico e geográfico sobre as regiões 
e temáticas abordadas. 

Estruturação e desenvolvimento de bases de dados temáticas de referência de informação 
histórica e geográfica recolhida e sua disponibilização on-line e/ou em formato digital. 

Disponibilização de informação relativa ao património do IICT. 

Identificação de situações em que a recuperação de saberes e técnicas tradicionais possa 
constituir, nos países visados, um ponto de partida para o desenvolvimento de projectos que 
visem melhorar as condições de vida e o bem-estar das populações. 

Elaboração e publicação de estudos com base na informação recolhida com vista à avaliação 
do seu contributo para a apresentação de soluções alternativas para problemas actuais 

RESULTADOS Parciais 
Inventário e registo em base de dados das cartas respeitantes a Timor e a Moçambique nos 
Arquivos da Comissão de Cartografia do Centro de História do IICT 

Sistematização da informação cartográfica e documental relativa à acção das Comissões de 
delimitação de fronteiras de Moçambique e de Timor  

Levantamento da informação histórica respeitante ao território, à população a plantas 
medicinais e práticas fitoterapêuticas 

Elaboração de uma primeira checklist das plantas medicinais exóticas de Cabo Verde 

Sistematização da informação relativa à identificação e ocorrência das plantas medicinais 
reconhecidas pelos portugueses no centro-sul de Moçambique e Cabo Verde até ao século XIX 

Levantamento dos artigos sobre Timor e sobre Moçambique publicados no Boletim Geral do 
Ultramar e no Boletim Geral das Colónias entre 1925 e 1970 

Inventário, organização e digitalização de fotografias, desenhos e cartografia dos espólios da 
Missão Antropológica  de Moçambique (1953/56) e de Timor (1953/74) 

Organização do Workshop Environmenal History of Marine Mammals (Cádiz, 19 de Março de 
2011) 

Organização do Colóquio Timor Missões Científicas e Antropologia Colonial, em parceria com o 
ICS (AHU, 24-25 de Maio de 2011) 

Organização do Seminário Internacional Novos Rumos na Historiografia dos PALOP em 
parceria com o HTI-York University e o CEA-Universidade do Porto (IIICT. Junho de 2011) 

Organização do Colóquio Internacional S.Tomé e Príncipe numa perspetiva sincrónica e 
diacrónica em parceria com o CEA-ISCTE (ISCTE, de 27-29 Março de 2012) 

Organização do Colóquio Internacional Cabo Verde e Guiné-Bissau: percursos do saber e da 
Ciência em parceria com o CAPP-ISCSP (ISCSP, 21-23 de Junho de 2012) 

Organização do Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e 
Ciência em parceria com outros projetos FCT do IICT (JBT, 24-26 de Outubro de 2012) 

Organização da Exposição Timor: Ciência, Saberes e Património através das colecções do 
Instituto de Investigação Científica Tropical (AHU, Maio de 2011) 

Organização da Exposição Moçambique Ciência, Saberes e Património através das coleções do 
Instituto de Investigação Científica Tropical (JBT, Outubro de 2012) 

 

 

  

 
CONHECIMENTO E RECONHECIMENTO EM ESPAÇOS DE INFLUÊNCIA PORTUGUESA:  

REGISTOS, EXPEDIÇÕES CIENTÍFICAS, SABERES TRADICIONAIS 
 E BIODIVERSIDADE NA ÁFRICA SUBSARIANA E NA INSULÍNDIA 

 

 

 

OBJECTIVO do PROJECTO Resgate da informação histórica respeitante a 
recursos naturais, biodiversidade e saberes e práticas tradicionais 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 HISTÓRICA 
Contribuir para a constituição de bases de dados de referência sobre as temáticas e 
áreas geográficas em estudo tendo em vista o enquadramento e suporte à 
investigação actual 

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

Identificar conhecimentos e práticas tradicionais de cada comunidade relacionadas 
com o aproveitamento dos diferentes recursos locais / regionais 

Permitir um melhor enquadramento da situação actual relativamente à biodiversidade, 
aos diferentes recursos silvestres e aos saberes e técnicas envolvidos nas forma 
como, tradicionalmente estes são aproveitados  pelas  populações 

Contribuir para a recuperação de saberes e práticas tradicionais e para a 
possibilidade destes integrarem as novas redes de conhecimentos permitindo uma 
revalorização da sua aplicação. 

Contacto: ana.roque@iict.pt 
http://projectofct.wordpress.com/  

 

PARCEIROS  Universidade Nova de Lisboa / CHAM (Centro de História de Além Mar); Universidade Técnica de Lisboa / 
CAPP (Centro de Administração e Políticas Públicas) 

COLABORADORES CIUHCT / Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Universidade do Algarve, Secretaria de 
Estado da Cultura de Timor Leste. 

EQUIPA Ana Cristina Roque (IICT), Cristina Brito (FSCH-CHAM), Helena Sant’ana (CAPP-ISCSP), Lívia Ferrão (IICT), Cristina 
Duarte (IICT), M. Manuel Romeiras (IICT), M. Manuel Torrão (IICT), Nuno Vasco (SEC-TL), Paula Santos (IICT), Philip Havik 
(IICT), Teresa Carvalho (CIUHCT), Rita Poloni (UALg) e V.Rosado Marques (IICT)  
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