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Apresentação do Sítio 

 

 A Ilha de Moçambique está localizada na Costa 
oriental Africana, República de Moçambique, a  
2400km de capital do Pais, a cidade de Maputo e a  
180km da Capital da Província Nortenha de Nampula. 

 

 A Ilha de Moçambique situa se entre a Baia de 
Mossuril, no Oceano Indico.fazem parte do 
Arquipélago três pequenas Ilhas, não habitadas: A Ilha 
de São lourenço, onde está localizado o Fortim do 
mesmo nome, a Leste as Ilhas de Goa e Sena. 





Contexto histórico regional e global 

O comércio triangular no Índico 



O património Cultural Mundial da Ilha de 

Moçambique foi classificado no seu conjunto, 

incluindo todos os monumentos existentes, 

donde faz parte o palácio de São Paulo ( Museu 

da Ilha de Moçambique). 

 





TRAJECTORIA DO BEM CULTURAL, DESDE A SUA 

FORMAÇÃO 

o  Socidades Bantu (200 – 900 ) 

o Entreposto do comércio Árabe e expansão do Islão 

(900-1500) 

 



o Estabelecimento dos Portuguese (1500-1686) 

 

 

 

 

 

 



oHegemonia económica Indiana (1686-1752) 

 

 

 

 

 

 



Florescimento do trafico de escravo (1752-1840) 



 

 

 

 

Ocupação do interior (1850-1910) 

 
Economia de plantações 

Expansão da Cidade para 

Contra Costa e novos bairros 

nas antigas pedreiras na 

“Ponta da Ilha” 

Regulamentos urbanos 



Construção do Caminho-de-Ferro  e o Porto de 

Nacala(1912-1951) 

 



Ponte de ligaçao(1967-1975) 





A conservação do património histórico foi uma 

preocupação do Governo desde a independência(1975) 

O Sector Estatal da Cultura, levou a cabo as primeiras 

medidas de conservação dos Monumentos da Ilha, 

criando uma Brigada de conservação e restáuro, 

subordinada ao museu de Nampula com a tarefa de 

cuidar da manutençao dos edifícios que no fim da 

época colonial tinham sido reabilitados. 

 

. 

 



 O palácio e capela de sao Paulo 

 

 



Em 1980 começou a funcionar o Gabinete de 

conservação e restáuro , iniciaram as investigaçoes 

sobre o Património edificado e ambiental da Ilha, e era 

dirigido pelo Arquitecto Jens Hougaard e até 1985 

serviu de dinamizador das acçoes que foram sendo 

executadas. 

Em 1981 o Arquitecto Krzysztof Pawlowsky visitou a 

Ilha como Consultor. 

 

 



O trabalho de conservação da Ilha de Moçambique ganhou 

uma nova dinâmica com a criação da Secretaria do Estado 

da Cultura em 1982. Por iniciativa dele foi criada a 

Associação dos Amigos da Ilha, com o objectivo de 

procurar  apoio não-governamental para o 

desenvolvimento e conservação da Ilha, e foram 

incentivados os contactos com a UNESCO. 

 

  

 

 

 



Con:  

 Em 1982 a 1985 , realizaram-se varios estudos, acçoes 

de divulgaçao, com a Participação  da escola de 

Arquitectura de Dinamarca , a Associação dos Amigos 

da Ilha de Moçambique, com o apoio da Noruega, da 

Suécia e  Portugal(Fundação Calouste Gulbenkian) 

foram prosseguindo os trabalhos de proteccao do 

Patrimonio Edificado. 

 

 Em 1988, foi aprovada a Lei de ºdo Patrimonio 

Cultural(Lei nº10/88 de 22 de Dezembro) 



O Relatório da Ilha de Moçambique 

1982-1985, é o resultado do trabalho 

de pesquisa arquitectónica, 

pormenorizada, realizada entre 1982 

e 1985, com a participação da Escola 

de Arquitectura de Aarhus 

(Dinamarca), em parceria com a 

Secretaria do estado da Cultura de 

Moçambique. Este relatório foi 

elaborado para servir de guia prático 

para a concretização da conservação 

e reabilitação da Ilha de 

Moçambique. Vários serviços estatais 

e a Associação dos Amigos da Ilha 

de Moçambique tiveram também uma 

participação relevante. 



Na sequencia de aprovação da Lei do Patrimonio 

Cultural, Em 1990 foi assim apresentada o Dossier a 

candidatura da Ilha de Moçambique para a Lista do 

Património Mundial da UNESCO 

 

Na 15ª Sessão da Comissão do Património Mundial da 

UNESCO, em Cartago, Tunísia, 9 a 13 de Dezembro de 

1991 a Ilha de Moçambique foi inclusa na Lista do 

Património Mundial. (Doc. n.º SC-91/CONF.002/15) 

 



 
 
 
 

VALOR UNIVERSAL EXTRAORDINÁRIO  DA ILHA DE MOÇAMBIQUE 
  

A Ilha de Moçambique foi inscrita na Lista do Património Mundial 

pelo Comité do Património Mundial com base nos Critérios (iv) e (vi) 

da Convenção da UNESCO.  

 

Criterio IV 

 “A cidade e as fortificações na Ilha de Moçambique, e na Ilha de 

São Lourenço, constituem um exemplo extraordinário de uma 

arquitectura em que as  tradições locais, as influências portuguesas 

e, em menor grau, as influências indianas e árabes estão todas 

entrelaçadas”. 

 





Criterio VI 

“A Ilha de Moçambique constitui um testemunho importante do 

estabelecimento e do desenvolvimento das rotas marítimas 

portuguesas entre a Europa Ocidental e o Sub-continente 

indiano  e, por consequência, toda a Ásia”. 

 





TRANSFORMACOES FISICAS DA ILHA , ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS DE GESTAO 
 

A Ilha passou por varias fases, depois da proclamacao da 

Independencia.De acordo com o dossier de candidatura da 

Ilha para Património Mundial, em 1990, o conjunto urbano 

apresentava-se num avançado estado de degradação com 

cerca de um terço (1/3) do património construído em estado 

de ruína (WHC 1990). 

Actualmente muitos edificios na cidade de pedra e cal foram 

restaurado, mantendo ainda a estrutura arquitectonica.  

O grande desafio esta na cidade de macuti.  



Actualmente na Ilha de Moçambique existem apenas 

485 casas de macuti.  

 

O crescente desaparecimento do macuti Alem do à 

tendência da melhoria habitacional faz com que as 

pessoas recorram à cobertura de chapas de zinco 

pondo em risco à extinção da cidade de macuti; 

 

Estamos envidando esforços na consciencializacão 

das comunidades para a salvaguarda da 

originalidade dos edifícios 

 

 





No Patrimὁno Intagivel houve uma ligeira 

transformacao, a comunidade tem vindo sempre 

a criar mecanismo d preservacao do bem junto 

ao  GACIM realizando permanentemente festivais 

de cultura que impulsionam a valorização da 

cultura e tradições da comunidade quer na forma 

de manifestação gastronómica, dança, 

indumentária, contos populares, tendo como 

exemplos: O Festival de Baluarte, Feira 

Gastronómica, Festival   de música tradicional 

entre outras. 

 

 

 

 

 







 



ESTRATEGIAS DE GESTAO 

Com a prioridade dada às áreas de educação e 

desenvolvimento económico e social e com um 

Orçamento Geral do Estado ,tem se  Realizado 

palestras de sensibilização  nas comunidades, escolas 

Primárias e Secundárias, e mobilizados recursos 

técnicos no âmbito da divulgação do valor 

patrimonial e boas formas de conservação sustentável 

do legado histórico e sócio-cultural da Ilha de 

Moçambique.  



INSTRUMENTOS DE GESTAO 
o Lei 10/88 de 22 Dezembro, atinente a Protecção do 

Património Cultural; 

o Codigo de postura municipal aprovado pela resolucao n° 

34/AMIM/06, que estabelece principios normativos 

atinentes a edificacoes e reabilitacoes da cidade de 

macuti e de pedra e cal(art°104 e 105 do codigo de 

posturas municipais) 

o Estatuto especifico da Ilha de Mocambique aprovado 

pelo decreto n°27/06 de 13 de Junho, que estabelece 

normas especificas de preservacao do patrimonio 

Historico- cultural e Natural da Ilha de Mocambique. 

o Estatuto Organico do Gabinete de Conservacao da Ilha 

de Mocambique(Decreto n° 28/2006 de 13 de Julho 

   

 



 

 Lei nº 19/97 de 1 de Outubro – Lei de Terras, a qual 

estabelece que a terra é propriedade do Estado e não 

pode ser vendida ou, por qualquer forma, alienada, 

hipotecada ou penhorada (Artigo 3). 

 

 Decreto nº 60/2006 de 26 de Dezembro – 

Regulamento sobre a Gestão do Solo Urbano 

respeitante ao regime de uso e aproveitamento da terra 

nas áreas de cidades e vilas. De acordo com este 

regulamento, o serviço de cadastro d terra é gerido 

pelos órgãos locais (artigo 1).  

 



 

 Convenção da UNESCO sobre a Protecção e 

Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 

2005. Em conformidade com o seu objectivo principal 

– a protecção e a promoção da diversidade das 

expressões culturais.  

 

 Convenção da UNESCO para a Salvaguarda do 

Património Cultural Imaterial, 2003. A principal 

finalidade desta Convenção é salvaguardar o 

Património Cultural imaterial.  

 



REPRESENTACOES DE IDENTIDADE 

A paisagem natural (Ilha e a Baía envolvente) que atraiu as 

comunidades africanas, navegadores e comerciantes 

estrangeiros ao longo de séculos apresenta-se, ainda hoje, no 

seu contexto e cenário originais. A morfologia urbana, 

resultante da fusão cultural durante mais de cinco séculos, que 

levou a uma organização específica do espaço, ainda continua 

visível no território.  

 

 



                                                                                





 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO CULTURAL 

Em termos de potenciais turísticos, a Ilha constitui, por si, 

um produto turístico de grande  riqueza histórica,com um 

ambiente urbano com caracteristicas duma cidade historico 

e ambiente natural com uma grande riqueza  de especies 

marinha, sao as principais fontes d atraccao turisticas. 

 

Uma rica costa com 5 praias banháveis, 2 hotel de quatro, 7 

Restaurantes, bares restaurantes, 2 pensoes e diversas casas 

de hospedagem. 

 

 

 

  



 

Inclusão da Ilha de Moçambique nos roteiros turísticos 

marítimos da região 

Balcão de atendimento ao turista na entrada da Ilha de 

Moçambique 

Integração regional do turismo da Ilha de Moçambique 

através de acordos de parceria com instituições afins 

Galerias de arte e artesanato 

Criação de feiras de artesanato na Ilha e no continente 
 
 





 INSTITUICOES DE PRESERVACAO 

A O quadro institucional local é constituído pelo : 

o Conselho Municipal da Ilha de Moçambique (CMIM) 

A Lei n.º 2/97, de 18 de Fevereiro, institucionaliza as 

Autarquias como forma de poder local (Artigo 272). A 31 de 

Maio de 1997, pela Lei n.º 10/97, foi criado o Conselho 

Municipal da Ilha de Moçambique, 

o Governo Distrital da Ilha de Moçambique (GDIM) 

 O Decreto n.º 11/2005 de 10 de Junho, aprova o 

Regulamento da Lei n.º 8/2003 dos Órgãos Locais Estatais 

(LOLE). 

 



o Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique (GACIM). 

 O Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique (GACIM) 

foi criado pelo Decreto n.º 28/2006 do Conselho de Ministros. 

O mesmo diploma define como áreas sectoriais de 

intervenção do GACIM, a protecção arquitectónica, histórica e 

arqueológica e a protecção ambiental e o turismo cultural. 

 

A este quadro administrativo junta-se a sociedade civil, que se 

encontra organizada sob várias formas. 

  

 

 



CONDICOES DE CONSERVACAO DO BEM CULTURAL 

Todavia regista-se, de um modo geral, uma tendência de 

melhoria do estado de conservação do património 

edificado e do conjunto urbano da Ilha. Há melhorias de 

alguns  edifícios emblemáticos e  patrimoniais. 

 

 

 







PATRIMONIO INTAGIVEL  

1. Envolvimento directo das lideranças comunitárias e religiosas; 

2. Identificação nas comunidades de pessoas detentoras de 

sabedorias e experiências culturais para resgatar os valores em 

perigo de desaparecimento; 

3. Inquérito na comunidade sobre a necessidade de resgatar os 

valores culturais locais; 

4. Apoio aos agentes culturais individuais e colectivos como forma de 

incentivá-los na promoção dos valores culturais: organização de 

festivais, jornadas culturais, pequenos incentivos materiais e 

monetários; 

 





O meu muito 

obrigado 


