
FCSH realiza uma Conferência 
Alusiva ao dia Mundial da 

Diversidade Cultural para o Diálogo 
e Desenvolvimento 

 

A Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Lúrio organizou 

uma conferência subordinada ao tema: Ilha 

de Moçambique – 27 anos de Património 

Mundial da Humanidade: desafios e 

perspectivas. A Conferência enquadra-se 

no âmbito das celebrações do dia mundial 

da diversidade cultural para o diálogo e 

desenvolvimento, assinalado a 21 de Maio.  

O evento teve lugar esta sexta-feira (25 de 

Maio) na Casa Girassol, na Ilha de 

Moçambique. A abordagem do tema girou 

em volta de três comunicações 

apresentadas na ocasião, que tratavam dos 

temas: Ilha de Moçambique Património 

Mundial da Humanidade: 

“Patrimonialização” e sua evolução ao 

longo dos tempos; Resultados e 

Engajamento das Instituições que zelam 

pela Preservação e Conservação do 

Património na Ilha de Moçambique, e o 

Futuro da Ilha de Moçambique como 

Património da Humanidade “Desafios e 

perspectivas”, respectivamente.  

O primeiro tema foi apresentado pelo Dr. 

Celestino Gerimula, Director do Gabinete 

de Conservação da Ilha de Moçambique 

(GACIM). Na sua comunicação, Gerimula 

falou dos processos de processos de 

“Patrimonialização” dos recursos 

patrimoniais da Ilha de Moçambique, que 

culminaram com a Declaração da Ilha de 

Moçambique como Património Mundial da 

Humanidade em 1991 pela UNESCO.  

O segundo orador, Dr. Abacar Naimo, 

Director de Turismo na Ilha de 

Moçambique falou em torno do papel das 

instituições  do Estado que zelam pela 

preservação e conservação do património 

da Ilha de Moçambique . 

A terceira comunicação foi apresentada 

pelo Dr. Cláudio Zunguene, funcionário do 

GACIM, que falou do Futuro da Ilha de 

Moçambique como Património da 

Humanidade, dos Desafios e perspectivas. 

De acordo com orador “não se deve ter 

uma obsessão pelo futuro” quando se trata 

de conservação de património, pois para o 

património importa uma intervenção no 

presente, como forma de resolver os 

problemas reais que se enfrentam na 

gestão desse património. Sobre os 

desafios, o Dr. Cláudio vincou a 

necessidade de haver uma gestão 

democrática que possa permitir a definição 

de políticas concretas tendentes à redução 

da pobreza nas comunidades da Ilha de 

Moçambique, e que para isso é importante 

o envolvimento dos diferentes 

intervenientes.  

As três comunicações culminaram numa 

mesa de debate, na qual destaca-se a 

intervenção do Senhor Momade 



Ossumane, Presidente da 

APETUR(Associação de Pequenos 

Empresários do Turismo da Ilha de 

Moçambique), que falou em volta do 

estado de conservação do património 

subaquático da Ilha de Moçambique. Na 

ocasião, Momade Ossumane fez um apelo 

às instituições que zelam pela protecção e 

conservação do património, visto que esse 

património tem sido vandalizado nos 

últimos tempos. 

O debate foi extensivo à comunidade 

presente na conferência. Das intervenções 

do publico presente, destacam-se: a 

intervenção do estudante Almirante 

Gubudo quando perguntou sobre o que 

GACIM fazia para apoiar as culturas. Essa 

questão foi respondida pelo director do 

GACIM, que falou nos seguintes moldes 

“o GACIM apoia os grupos culturais de 

varias maneiras, não financeiramente, mas 

trata-se de um apoio técnico, 

organizacional”. O destaque vai também à 

intervenção do senhor Bruno Musti, um 

operador turístico da Ilha de Moçambique 

que falou da necessidade de alargar o 

debate às comunidades residentes na 

cidade de Macuti, pois elas também 

desempenham um importante papel na 

conservação do património da Ilha de 

Moçambique.  

De um modo geral, os conferencistas 

convergiram numa conclusão afirmando 

que para melhor preservação e 

conservação do património é preciso o 

envolvimento de todos actores (o governo, 

a comunidade, as escolas e as 

universidades).   

A conferência terminou com a leitura de 

uma declaração produzida no âmbito do III 

Fórum Regional Juvenil sobre o 

Património Mundial Africano, que 

decorreu de 30 de Abril a 05 de Maio de 

2018 na Ilha de Moçambique. De acordo 

com a declaração, os jovens dos PALOP 

recomendam algumas medidas como: 

adopção de mecanismos para uma maior 

integração das comunidades locais como 

parte activa, nos processos de conservação 

e uso sustentável do Património Mundial 

Africano; maior engajamento dos Estados 

Parte na implementação da Convenção do 

Património Mundial; ratificação  das 

Convenções  da  UNESCO sobre  Cultura 

de  modo  a  reforçar  os  esforços  de 

salvaguarda do património nas suas 

múltiplas dimensões; maior  valorização  e  

promoção do  património  imaterial  

associado  aos  sítios  do  Património 

Mundial Africano; incrementar o apoio às 

várias organizações da sociedade civil, 

‘fazedoras da cultura’, e as suas iniciativas  

locais  para  garantir  que  as  comunidades  

locais  possam  lograr  benefícios 

socioeconómicos por viver em sítios do 

Património Mundial em África; 

transformar algumas casas do modelo 

tradicional nos Bairros de Macuti em 

‘Casa-Museu’, como forma  de  

salvaguardar o património vivo  ali  

existente de  modo  a  fortalecer  o 

sentimento  de pertença por parte dos seus 

habitantes, entre outras.  


