
O Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência resultou 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 visou apresentar e partilhar estudos e resultados de trabalhos de investiga-
ção em curso sobre Moçambique, nas várias áreas do saber científico, parte dos quais desenvolvidos em parceria com institui-
ções 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 pre-
tendeu 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. 
Privilegiou-se uma abordagem comparativa e interdisciplinar, que teve em conta perspetivas históricas, antropológicas, sociológi-
cas, culturais, económicas, políticas, biológicas e ambientais, incluindo ainda aspetos técnicos do tratamento e preservação do 
património, permitindo não só uma perspetiva histórica em termos regionais e mundiais mas também em termos do reconheci-
mento da importância dos saberes e do conhecimento científico no contexto atual desta sociedade. 
Neste sentido, o Congresso foi também enquadrado por uma mostra documental e material que testemunha e reflete a diversida-
de 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, procurou-se que este Congresso contribuísse 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. 
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