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CURRICULUM-VITAE 

 

 
 

Nome:   SILVÉRIO JOÃO NAUAITO 

 

 

Data e local 

Nascimento:  16.10.1959 em Ocúa-Chiúre, Província de Cabo Delgado                                                                                                                                                  

 

 

Estado civil:  Casado 

 

Formação 

Escolar: 

 

1966-1972: Ensino Primário, em escolas missionárias (Lipeque e Mecuarra) e 

na Missão Católica de Santa Cecília de Ocúa, Posto Administrativo 

do mesmo nome, Distrito de Chiúre. 

 

1972-1974: 2º Ano do Cíclo Preparatório no Seminário Liceal Pio XII de 

Mariri, Posto Administrativo de Meza, então Distrito de 

Montepuez e actualmente Ancuabe. 

 

1984-1986: Ensino Pré-Universitário na Faculdade Para Antigos Combatentes 

e Trabalhadores de Vanguarda, então tutelada pela Universidade 

Eduardo Mondlane, em Maputo (actual Faculdade de Direito da 

UEM). 

 

 

1987-1988: Aprendizagem da Língua Alemã e Preparação para o ingresso na 

Universidade, no então famoso Herder-Institut de Leipzig, Instituto 

de Língua. 

 

1988-1990: Obtenção do grau de Bacharelato em Psicologia, na então Karl-

Marx-Universität de Leipzig. 

 

1990-1994: Mestrado em Psicologia, na Umboldt-Universität zu Berlim. 
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1995-1996: Início de estudos de Pós-Graduação, doutoramento em Psicologia, 

na Faculdade de Matemática II, na mesma Universidade Humboldt 

de Berlim. 

 

 

 

 

 

Formacão 

Profissional:  

 

1974- 1976: Curso de Formação de Professores na Escola de 

Habilitação de Professores do Posto Escolar de Chiúre, 

Cabo Delgado. De Setembro de 1975 à finais de Janeiro de 

1976 participção numa capacitação de carácter político e 

técnico-profissional nas então antigas Zonas Libertadas, 

nomeadamente, Centro Piloto de Luanda, Centro Internato 

de Nandunduma (hoje Distrito de Muidumbe), Centro 

Internato Gungunhana (Distrito de Mueda) e Centro 

Internato de Lupudi (então pertencente ao distrito de Palma 

e actualmente distrito de Nangade).  

 

01/11/1977 

        à 

31/01/1978: Curso de Formação de Responsáveis Distritais da Educação 

e Cultura, no então Magistério Primário Filipe Elija 

Machava, em Maputo. 

01/04/1978  

       à 

15/05/1978: Primeiro Estágio Regional para Responsáveis Distritais da 

Educação e Cultura, realizado em Nampula, Província do 

mesmo nome. 

01/07/1978 

       à 

15/08/1978: Segundo Estágio Regional para Responsáveis Distritais de 

Educação e Cultura, realizado em Xai-Xai, Província de 

Gaza.  

01/06/1979 

à 

30/08/1979: Curso de Formação de Delegados Distritais de Educação e 

Cultura, realizado no Khovolar de Maxaquene, em Maputo 

15/02/1980 

à 

15/12/1980: Curso de Gestão Educacional para Directores Distritais de 

Educação e Cultura, no Instituto para Direcção e 
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Organização em Ciências da Educação na Cidade de 

Potsdam, na então República Democrática Alemã. 

04/02/1981 

à 

30/04/1981: Curso de Formação de Directores Distritais de Educação, 

no então Centro de Formação de Quadros da Educação, em 

Maputo. 

 

Actividades  

Profissionais: 

 

1976 – 1977: Exercício de actividades de docente na Escola Primária de 

Sassalane, arredores da Sede Distrital de Mecúfi, Cabo 

Delgado. 

 

1977 – 1984: Exercício de actividades de Responsável Distrital de 

Educação e Cultura, de Delegado Distrital de Educação e 

Cultura e de Director Distrital de Educação e Cultura, nos 

Distritos de Mecúfi, Quissanga e Ancuabe, 

respectivamente,  na Província de Cabo Delgado.   

 Cumulativamente com as actividades de Director Distrital 

de Educação e Cultura de Ancuabe exercí em 1983, no 

mesmo Distrito, as tarefas de Director Distrital de Apoio e 

Controle. Por inúmeras vezes substitui o Administrador na 

sua ausência, por indicação dos próprios Administradores, 

com os quais trabalhava na altura. 

 

1986-1987: De Dezembro de 1986 até 20 de Setembro de 1987 

exercício de actividades na Direcção Nacional dos 

Recursos Humanos (DRH) do Ministério da Educação e 

Cultura. 

 

Experiência  

Profissional: 

 

1976-1984: Experiências de Direcção e Organização de Educação e 

Cultura ao nível de Distritos e experiências de orientação 

dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas. 

  

Ainda dentro deste espaço de tempo destacam-se 

igualmente experiências de trabalho comunitário, entanto 

que membro do Governo de Distritos por onde passei, na 

minha qualidade de Responsável, Delegado ou Dierctor 

Distrital de Educação e Cultura, de Apoio e Controlo e de 

Substituto de Administrador. 
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Em Ancuabe desenvolvi em 1983 uma metodologia de 

trabalho, que conseguiu permitir-me, na altura, a 

observância rigorosa e integral da lei da introdução do 

Novo Sistema Nacional da Educação (SNE), que dizia o 

seguinte: 

“Nenhuma turma ao ar livre e nenhuma criança sentada no 

chão”; sem, no entanto, indicar as possíveis fontes 

financeiras, com as quais, a lei podesse ser sustentável. A 

metodologia atrás referida, facilitou, de entre outras coisas, 

apetrechamento com carteiras de todas as escolas na área 

da minha jurisdição e a eliminação de todas as turmas ao ar 

livre. 

 

Como primeiro sinal de reconhecimento do trabalho por 

mim desenvolvido, na altura, fizeram-me um convite para 

participar no Conselho Coordenador do MEC, realizado em 

Dezembro de 1984, onde tive a oportunidade de fazer uso 

da palavra para transmitir a metodolgia aplicada na 

operacionalização da lei da introdução do SNE.De referir, 

que na ocasião a intervenção fora acolhida por aclamação 

de todos os participantes. 

Na sequência da minha distinção, como quadro modelo em 

todos os aspectos ligados à educação, fui autorizado a 

participar em exames de admissão, realizados em Janeiro 

de 1984, na cidade de Nampula, facto que culminou com o 

meu ingresso posterior na Faculdade para Antigos 

Combatentes e Trabalhadores de Vanguarda - Maputo, em 

Março do mesmo ano. 

   

 1993: Actividades prático - profissionais, entanto que profissional 

de Psicologia, em algumas Instituições de índole social em 

Berlim, na República Federal da Alemanha. Durante este 

tempo escalei sucessivamente na Clinica Charité, numa 

enfermaria psiquiátrica, e na Clínica Universitária 

Charlottemburg, no centro de reabilitação psicoloógica de 

vítimas de torturas físicas.Tive uma outra prática ainda 

mais prolongada, que as duas primeiras, no centro de 

Reabilitação de Crianças e Jovens com dificuldades de 

assimiliação de matérias durante as aulas. 

 Mais tarde, e em paralelo com a minha formação na 

Universidade, tornei a estagiar por um período de 6 meses 

no Departamento de Psiquiatria na maior Clínica da Cidade 

de Berlim, Charité. 

  

 Nas práticas ganhei, particularmente, experiências de fazer 

diagnóstico e intervenção nas áreas de Psicoterapia e 
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Psiquiatria e as de prestar Serviços na área de Psicologia 

Escolar. 

 

1996: Interrupção do processo de doutoramento na Alemanha 

para atender a uma solicitação, na altura bastante 

comovente, em Moçambique. Por ter ficado sensibilizado 

na necessidade de voltar para Moçambique e isto na 

sequência de contactos feitos por uma Organização não 

governamental alemã, CIM - Centrum fuer Internacionale 

Migration und Entwicklung- (um ramo da GTZ)-, a fim de 

vir apoiar Associação Moçambicana de Saúde Pública - 

AMOSAPU, uma Organização não governamental 

moçambicana, aceitei assinar um Contrato Internacional de 

trabalho junto da CIM, Frankfurt am Main, no dia 16 de 

Julho de 1996. 

16/11/1996 

à 

16/12/1998: Trabalhei na Ilha Josina Machel, Distrito de Manhiça, 

província de Maputo, num projecto de reabilitação Psico-

Social de crianças e jovens ex-soldados ao serviço da 

AMOSAPU, inicialmente, e mais tarde da Reconstruindo a 

Esperança. 

 

1998- 1999: Trabalhei para a Reconstruindo a Esperança, como Director 

de um pequeno e de curta duração (seis meses) Projecto 

Integrado de Assistência Psico-Social de Napala, distrito de 

Muecate, na provinmcia de Nampula. 

2000-2001: Acompanhamento a título de voluntariado e sem qualquer 

remuneração do mesmo Projecto anteriormente citado e já 

na sua vertente de fase 2, realização de actividades de auto-

emprego, de jovens carentes, órfãos e vítimas de guerra, na 

zona de Napala, como consultor independente. 

Contrato de trabalho na Universidade Pedagógica de 

Nampula, onde leccionei a Cadeira de Psicologia de 

Desenvolvimento. 

 

 Actividades de Consultor Independente, tendo feito 

consultorias durante 6 meses junto da Unidade para o 

Desenvolvimento do Ensino Básico (UDEBA) no seu 

programa DM (Programa de Distribuição do Material 

Escolar), projecto então financiado pelo Reino dos Países 

Baixos, em Nampula. 

 

 2002-2004: A actividade de Docente alastra-se para Universidade 

Católica de Moçambique-Nampula. Aqui passo a leccionar 

inicialmente a Psicologia do desenvolvimento nos Cursos 
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do ESAM, por extensão universitária na formação de 

Bacharéis em Cuamba e, posteriormente cursos de Ciências 

da Educação e Comunicação e Mestrado as seguintes 

cadeiras: 

 Psicopatologia, Liderança e Técnicas de Trabalho em 

Equipas para o curso de Mestrado, assim como Psicologia 

Educacional e a Psicologia de Comunicação para o Cusro 

de Bacharelato em Educaçao.   

  

Dei 2 Cursos em Técnicas de Comunicação durante 15 dias 

cada, a igual número de Organizações Não 

Governamentais, todas elas desenvolvendo actividades na 

provincia de Nampula, nomeadamente, para Animadores da 

ORAM (em Abril de 2003) e SNV (em Novembro de 2003, 

em Angoche).  

 

Fui nomeado Director do Museu da Ilha de Moçambique 

por um despacho ministerial de 13 de Dezembro de 2004, 

pelo então Ministro da Cultura. 

 

2005-2016: Actividades de Director de Museu. Aqui estou inicialmente 

confrontado com questões ligadas à organização 

institucional e a gestão do pessoal. Neste contexto, estão 

me valendo, tanto os conhecimentos de Gestor 

Educacional, como os de Psicólogo. 

 As visitas de trabalho ao Museu Britânico, Inglaterra, em 

Fevereiro do ano 2006, e Lisboa-Portugal em 2011, deram-

me uma certa visão daquilo, que é o trabalho de um Museu. 

Tive também formações internas de curta duração (entre 5 

e 15 dias) por especialistas internacionais, em cursos sobre 

Gestão e administração museológica organizados pela 

UNESCO, em Maputo.  

De 12 a 25 de Abril de 2013, participei de um Seminário 

sobre Gestão e Desenvolvimento Cultural na Academia 

Central Administrativa, em Pequim, República Popular da 

China. 

De 09 a 10 de Maio de 2016 participei, em representação 

do Ministério da Cultura e Turismo de um ciclo de reuniões 

da UNESCO, na própria Sede da Organização em Paris, 

França.  

 

Experiência  

Partidária A minha actividade política confunde-se um pouco com 

uma parte da minha vida estudantil e com toda a minha 

carreira profissional, primeiro como militante e depois 

como membro. 
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No ano de 1977, ano da estruturação da Frelimo, submeti 

minha canditatura para admissão a membro, no distrito de 

Mecúfi. 

Em 18 de Abril 1981, fui admitido membro do Partido 

Frelimo, pertencendo na altura ao Comité Distrital de 

Ancuabe- Cabo Delgado, tendo sido habilitado com o 

cartão de membro No 61569. 

Desde então, militei sempre em diferentes células do 

partido e fui sempre membro dos Comités Distritais onde 

exerci as minhas actividades profissionais em 

Moçambique. 

Entanto que membro do Comité Distrital da Ilha de 

Moçambique, chefiei brigadas para os Bairros de Sanculo, 

Jembesse, Tibane1, Ampite e ultimamente Macicate(onde 

me encontro até agora). Em todos estes Bairros, ajudei o 

partido na organização e estruturação e funcionamento dos 

secretariados de base e das células. 

Para além disso, participei de uma formação de formadores 

de diriegentes, com a duração de quatro dias, na Escola 

Provincial do Partido de Nampula, em 2012 

   

     

Conhecimentos 

de línguas: Bons conhecimentos das línguas Emacua, português e 

alemão e conhecimentos bastante úteis em Francês. 
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