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EVENTO ANUAL ARCHIMOZ 
Concept Paper 

 
 
 
A Associação de Arquitectos ARCHIMOZ, no âmbito da celebração da Semana do Habitat e do 
Arquitecto, organizará no dia 01 de Outubro de 2018 o seu Evento Anual que estará focado no tema 
 
 

A CIDADE DESEJADA 
O papel do Arquitecto e do Planeador Físico na construção das Cidades 

 
 
O objectivo do evento é de promover uma discussão sobre cidadania e urbanidade, apontando para as 
relações entre os domínios público e privado, analisando a participação efectiva do Arquitecto na 
construção da Cidade através das suas diversas escalas de intervenção, testando a linha que pode separar 
ou aglutinar a actuação profissional do dever cívico e de cidadania. 
 
O evento do dia 01 de Outubro será composto por duas componentes: 
 

• Mesa redonda composta por dois painéis para debater a Cidade; 
 

• Premiação e inauguração da exposição do 1º Concurso de Fotografia de Arquitectura 
– Perspectivas.  

 
O presente documento pretende estabelecer os princípios conceituais da Mesa Redonda. 
 
Dados do Evento  
 
Data  01 de Outubro de 2018 
Local  Auditório Principal do Edifício Sede do BCI 
Hora  Das 7:30 às 13:00 
Produção Archimoz 

MK Produções 
Parceiros BCI 
Apoios   Pro Data 
  Associação para o Desenvolvimento Cultural Kulungwana 
  Instituto Camões 
 
 
Partido Geral  
 
O debate propõe a provocação da discussão em torno das seguintes perguntas chave: 

 
• Qual é a cidade que desejamos, individual e colectivamente? 

 
• Estaremos, com os passos que damos actualmente, a caminhar 

para a construção positiva da cidade Desejada? 
 

• O que precisamos fazer para chegarmos à nossa cidade 
desejada? 

 
 
 
Para tal o debate será  dividido em dois painéis , conforme o descrito abaixo.
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Painel 01 – O Paradigma da Habitação 
 
No painel 01 pretende discutir-se o paradigma actual da habitação nas cidades moçambicanas, 
pretendendo para tal problematizar, principalmente a questão da habitação social. 
 
Para este efeito pretende trazer-se para a discussão a experiência de alguns estudos de casos existentes 
que procurem adereçar a problemática do acesso e da qualidade da habitação social, debatendo-se 
princípios gerais de metodologias de providenciar o acesso à habitação condigna, inserida dentro de um 
contexto urbano, infraestruturado e inclusivo. 
 
Quais são as políticas para a promoção do acesso à habitação social em Moçambique?  
 
Deverão os fundos para a promoção do acesso à habitação social ser públicos ou privados? 
 
Como estão as nossas cidades a encarar o processo de especulação, gentrificação e reassentamentos 
impopulares resultantes da evolução urbana? 
 
O que estão as nossas cidades a fazer para a construção de uma efectiva consciência de cidadania e 
urbanidade? Factores fundamentais para a evolução urbana de forma harmoniosa. Este ponto poderá 
merecer especial atenção visto que estão a ele inerentes fortes conflitos entre o público e o privado, 
entre o meu e o nosso, entre a casa e a cidade 
 
 
 
Oradores Propostos  
 

• Alfonso Cabrillo | CASA MINHA NOSSO BAIRRO – Estudo de Caso de investimento privado 
para colmatar carências no acesso à habitação social adereçando questões de mobilidade e 
gentrificação | Aprofundamento do conceito de urbanismo inclusivo 

 
• Zefenias Chitsungo ? | FUNDO DE FOMENTO À HABITAÇÃO – Discussão das políticas públicas 

para o fomento do acesso à habitação social condigna; 
 

• Wilde do Rosário ? | Dinis Zacarias ? | UN HABITAT – Estudo de Caso do o Projecto para 
definição de estratégias para o aumento da resiliência dos edifícios 

 
• Luís Lage | KAYA CLINICA – Estudo de Caso de regularização fundiária, assim como da 

experiência na assistência técnica na especializada à população de baixa renda.  
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Painel 02 – O Público – A Cidade como local de conflito 
 
A cidade é construída por pessoas, com objectivos pessoais e colectivos, não se devendo estranhar, portanto 
que esta seja o local do conflito por excelência. A evolução urbana passa necessariamente pela cuidadosa 
gestão destes conflitos, que se vão acentuando ou minimizando, e variando sempre ao longo do tempo e 
do espaço. 
 
A pressão exercida pelos diversos interesses sociais, económicos, ambientais ou políticos conduzem a 
injecção de investimento público, que por sua vez traz atrelado o investimento privado. 
 
Pretende abordar-se o seguinte: 
 

• O conflito público privado; 
 

• Estratégias públicas para a recuperação e preservação de áreas de estar e lazer através das 
Parcerias Público Privadas; 

 
• Mobilidade Urbana e a sua importância para a construção urbana – Como estão a ser investidos 

os fundos públicos para a melhoria das condições de mobilidade urbana; 
 

• O Papel do Cidadão e o Papel do Arquitecto para construção da urbanidade sustentável; 
 

• Análise de estudos de caso de requalificação de espaços públicos; 
 

 
Como estamos a investir os nossos escassos fundos para a melhoria das condições de mobilidade urbana? 
 
Como pode a expropriação de espaços públicos, a favor de interesses privados ou de uso restrito, 
influenciar o funcionamento social das comunidades? 
 
 
 
Oradores 
 

• António R. Simão Júnior  ? | CMCM – Estratégias da Gestão pública para a construção, 
recuperação e manutenção de espaços públicos no Município de Maputo | Estudo de Caso das 
PPPs; 

 
• António Matos | Agência Metropolitana de Mobilidade Urbana – Estratégias integradas de 

gestão de mobilidade urbana. Quais são os novos caminhos que se abrem; 
 

• Murad Mussi Vaz | Professor de Arquitectura e Urbanismo UFFS – conflito entre o público e o 
privado e a importância do Espaço público como factor fundamental para o exercício da 
cidadania.  

 
• Sara Marquez ?| Arquitectos sem Fronteiras - A produção de espaços públicos de forma 

inclusiva, lúdica e pedagógica. 
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PROGRAMA DO EVENTO 
 
 

 

10-set-18 Evento Anual Archimoz
E003 EVENTO SEMANA DO ARQUITECTO 2018

D Guião do Evento

I Intervenções Cronologicamente

DIA HORA ACTIVIDADE

30-set-18

16:00 Testar sistemas audiovisuais

16-30 Verificar mesas, cadeiras.

17:00 Colocar Roll Ups

16-30 Verificação final da montagem da exposição 

1-out-18

0:30 7:00 Verificação do Espaço antes do Evento

7:30 Registo dos Participantes

Receber os Convidados

0:15 8:00 Convidados sentados e Posicionados

0:05 8:15 Abertura da Sala - Apresentação do 1º Discurso

0:05 8:20 Discurso de abertura BCI

0:05 8:25 Discurso de Abertura Archimoz 

0:10 8:30 Exibição do vídeo Cidade Desejada

0:05 8:40 Apresentação do 1º Painel 

1:30 8:45
Painel 01 - Paradigna Habitacional
- Apresentações;
- Discussão Aberta 

0:05 10:15 Discurso de Inauguração da Exposição de Fotografia 
Perspectivas

0:45 10:20 Pausa para Café | Visita Exposição

0:10 11:05 Nomeação dos premiados 

0:05 11:15 Apresentação do 2º Painel 

1:30 11:20
Painel 02 - O Espaço Público
- Apresentações;
- Discussão Aberta 

0:10 12:50 Resenha Final

0:10 13:00 Encerramento do Evento 

0:30


