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CURRICULUM VITAE 
 

_____________________________________________________________________ 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome :    Júlio Eduardo Zamith de Franco Carrilho 

Data de nascimento:  26 de Junho de 1946 

Estado Civil:   Casado 

Profissão :   Arquitecto 

Naturalidade: Pemba 

Nacionalidade:  Moçambicana 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Formação académica 
1971 

Fim da parte escolar do curso de arquitectura na Escola Superior de belas Artes da 

Universidade Técnica de Lisboa; 
1973 

Licenciatura em Arquitectura na ESBAL, com a média geral final de 16 valores. 
2003-2006 

Doutorando, no Instituto de Investigação Tecnológica na Arquitectura e Cultura do 

Ambiente (ITACA), da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Roma “La 

Sapienza” Universidade. 

 

 

2. Outras actividades de formação 
1971 

   Estagio/trabalho, durante o ano de 1971, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC), em Lisboa, na Divisão de Conforto de Habitação, sob a orientação directa do 

Eng. Especialista Pedro Martins da Silva; 
1972 

Estagio/trabalho no atelier de arquitectura do Prof. Arqtº. Francisco da Silva Dias, 

docente 

do curso de Arquitectura em Lisboa; 
1973 

Estágio/Trabalho no Fundo de Fomento da Habitação (FFH), em Lisboa; 

Obtenção do Diploma do Curso de Língua Sueca 3 para estrangeiros, no 

"Kursverksamheten", junto à Universidade de Uppsala; 

Obtenção do Certificado de proficiência em Inglês, na mesma instituição de ensino 

junto á Universidade de Uppsala; 
1990 

Cursos de Dos/Word Perfect e Lotus 1-2-3/ Word, Excel e Auto-Cad; 
1996 

Curso de Gestão de Projectos, ministrado na Faculdade de Engenharia da 

Universidade            Eduardo Mondlane, em Maputo; 
1998 

   Curso de Aperfeiçoamento sobre “Arquitectura, Tecnologia e Cidade em países em 

vias de desenvolvimento”, em Roma, no ITACA da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade La Sapienza; 
2001 

Curso de “Métodos de Ensino”, na Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. 
 2003 



 2 

Participação no Workshop “Role play in pysical planning”, na Faculdade de 

Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. 

 

3. Experiência Profissional 
 

3.1. ACTIVIDADE GERAL em projecto e áreas pertinentes:  

 1965  

Desenhador projectista em atelier de arquitectura em Pemba; 
 1969/2002 
Participação em projectos de planifacação urbana em Portugal e Moçambique;  

Autor de projectos de arquitectura, em particular no domínio da habitação (habitações 

isoladas, agregadas e condomínios), mas também nos domínios da saúde, educação, 

comercial e de escritórios, em Moçambique; 

Coordenação da elaboração de projectos de reabilitação de edifícios degradados, na 

cidade de Maputo; 

Direcção e Coordenação de Projectos; 

Direcção e elaboração de Propostas de Concurso para projectos e empreendimentos 

no domínio da construção; 

Actividade de Consultoria no domínio de projectos, gestão urbana e desenvolvimento; 

Direcção e participação em programas de reordenamento populacional; 

Participação na elaboração do planos de urbanização/desenvolvimento urbano de 

cidades em Moçambique; 

Direcção da “Comissão Nacional de Conservação e Melhoramento das Casas e 

Prédios do Estado” e participação em programas de educação da população para a 

vida urbana, com vista a uma melhor utilização da construção habitacional formal das 

cidades recem-ocupadas por novos moradores de matriz rural, após a nacionalização 

dos prédios de rendimento em Moçambique; 

Direcção, planificação e gestão na área de Obras Públicas e Habitação e Indústria de 

Materiais de Construção, em Moçambique; 

Presidente de mesa, Moderador, Palestrante e participante em Seminários, Mesas 

Redondas, Conferências e Congressos em Moçambique, França (UNESCO), Índia, 

Botswana, Filipinas, Rússia e Itália.  

Gestão empresarial - nas áreas de consultoria e Imobiliária, em Moçambique. 

Membro de júris de premiação em várias das bienais de artes plásticas da empresa 

Telecomunicações de Moçambique - TDM; 

Presidente e membro de júris de premiação em várias exposições de artes plásticas do 

Museu Nacional de Arte de Moçambique; 

 

3.2. ACTIVIDADE ESPECÍFICA de projecto:   

 1965 

Colaboração em diversos projectos de arquitectura na qualidade de desenhador 

projectista em atelier de arquitectura em Pemba; 
 1969 

Autor do projecto de arquitectura para edifício de habitação multifamiliar e de 

comércio na cidade de Pemba; 
 1972/3 

Colaborador no projecto de planificação urbana da Cidade Nova de "Almada/Costa da 

Caparica", integrado na equipa de projectistas do Fundo de Fomento da Habitação, em 

Lisboa, 1973; 

Participação no projecto de inserção urbana e arquitectura de um conjunto 
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habitacional de 700 fogos, para habitantes da zona degradada do Vale-Escurso/Alto 

da Eira, em Lisboa, no atelier de arquitectura do Prof.Arquitecto Silva Dias; 
 1973 

Participação no projecto de planificação urbana da Cidade Nova de "Almada/Costa da 

Caparica", integrado na equipa de projectistas do Fundo de Fomento da Habitação, em 

Lisboa;  

Acessoria na recuperação e arranjo de edifícios e instalações e verificação da 

qualidade de execução em Dar-es Salaam e Nachingweia - Tanzania; 
 1974  

Acessoria na recuperação e arranjo de edifícios e instalações e verificação da 

qualidade de execução em Dar-es Salaam e Nachingweia - Tanzania; 

Participação no processo de concepção plano e construção de assentamentos e 

instalações com materiais de tradição popular em ambiente rural (“Aldeias 

Comunais”); 
 1975/6 

Participação no processo de concepção plano e construção de instalações com 

materiais de tradição popular em ambiente rural (“Aldeias Comunais”); 
 1989  

Projecto arquitectónico de interior para edifício comercial e de escritório na Av. 25 de 

Setembro; 
 1990 

Projecto de remodelação do Centro Comercial da Interfranca em Maputo;  
 1993 

Co-autor do projecto de moradias de veraneio para a cidade de Pemba, junto à praia 

do Wimbe; 

Co-autor de anteprojecto de Restaurante/espaço de lazer na Matola; 

Autor do projecto de moradia unifamiliar em Maputo; 
 1994 

Autor de projecto de arquitectura para duas moradias na Av. Kenneth Kaunda, para 

J.C. e F.C., Maputo; 
 1995 

Elaboração de programa preliminar e lay-out para policlínica; 
 1996 

Coordenador, pela parte da Projecta, do projecto do Hospital Rural de Mutarara; 

Coordenação da preparação da proposta para concurso de reabilitação de 10 prédios 

da cidade de Maputo e participação na elaboração do respectivo projecto; 

Autor de projecto de casa na Praia do Bilene, para F. R.; 

Coordenação da preparação da proposta para concurso de reabilitação da cozinha 

refeitório “SELF” da UEM e participação na elaboração do respectivo projecto; 
 1997 

Autor de projecto moradia no Bairro do Triunfo, para A. H.; 

Autor de projecto de duas moradias geminadas na Av. Kenneth Kaunda, para S.V; 

Autor de projecto de uma moradia no Bairro da Coop, para E. M.; 
1998 

 Coordenador e co-autor do Projecto da nova esquadra da polícia em substituição da 

velha esquadra da Polícia Montada na Av. de Moçambique em Maputo; 

Coordenador e Co-autor do Projecto de reabilitação da sala VIP do Aeroporto de 

Maputo; 

Coordenador dos Projectos de Tribunais Distritais e habitações de Juízes Distritais, 

elaborados no Centro de Estudos do Desenvolvimento do Habitat da Faculdade de 

Arquitectura, por solicitação da Unidade de Projectos do Tribunal Supremo; 

Autor de projecto de ampliação de moradia NA Av. Do Zimbabwe em Maputo: 
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Autor de projecto de duas moradias geminadas no Bairro da Sommershield, para F.P.; 

Autor de projecto moradia no Bairro do Trunfo, para J. C.; 

Autor de projecto de moradia na marginal para D. G.; 

Autor de estudo e anteprojecto de conjunto edificado multi-funcional no Bairro da 

COOP( com área comercial, quinze apartamentos, duas moradias e parque de 

estacionamento), para a DOMUS, SARL; 

Coordenador do anteprojecto para a sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

em Maputo; 

Projecto da “Entrada Coberta” do Palácio Presidencial da “Ponta Vermelha”; 

Estudo de projecto-tipo para habitação de custos controlados em Malhazine - Maputo, 

destinado a técnicos; 
 1999 
Elaboração de estudo preliminar para condomínio de 76 Habitações para a DOMUS, 

na Costa do Sol; 

Autor de estudo e anteprojecto de edifício multi-funcional de oito pisos para Centro 

de Formação e    Habitação para a DOMUS e destinado à Rádio Moçambique; 

Autor de projecto de casa na Praia do Bilene para F.M.; 

Autor de projecto de casa na Praia do Bilene para E.M.; 

Autor de projecto de casa na Praia do Bilene para J.C.; 

Autor de projecto de casa na Praia do Bilene, para F.C.; 
 2000 

Autor de projecto de condomínio de vinte casas, com área de socialização incluindo 

piscina e loja de conveniência, junto à marginal de Maputo; 

Autor de projecto de casa de campo junto da albufeira da barragem de Pequenos 

Libombos, para M.M.; 

Autor projecto de Moradia na Matola, para P. M.;  

Membro da equipa, coordenador pela parte moçambicana, que elaborou o Plano de 

Desenvolvimento da cidade de Lichinga; 

Autor de moradia junto ao mercado da marginal nas imediações do Bairro do Triunfo, 

para Z.M.; 
 2001 

Autor de casa de campo junto da albufeira da barragem de Pequenos Libombos para 

F. M.; 
2002 

Autor do projecto de cinco moradias para a Praia do Bilene e para parcelamento em 

Boane junto da barragem dos pequenos Libombos, respectivamente para casas de 

veraneio e casas de campo; 

Autor de estudo e ante-projecto de Condomínio Habitacional de trinta habitações, na 

zona da Costa do Sol, para técnicos superiores e outros; 

Concepção e direcção de projecto de condomínio habitacional de 10 moradias em 

encosta, na cidade de Maputo; 

Direcção da revisão de projectos, da área da Saúde, para a Província da Zambézia.   

 

4. Actividade de docência: 
1993/2002 

Docente na Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo 

Mondlane, das seguintes disciplinas da linha da História da Arquitectura: 

“Fundamentos de História da Arte e da Arquitectura I”, “História da Arquitectura e da 

Cidade II”, “Fundamentos de História da Arte e da Arquitectura I” e “Fundamentos de 

História da Arte e da Arquitectura II”; 

Docente na Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo 
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Mondlane, das seguintes disciplinas da linha do Projecto de Arquitectura: 

“Introdução ao Projecto I” e “Introdução ao Projecto II”; 

“Projecto de Arquitectura I” e “Projecto de Arquitectura III”. 

 

5. Estudos e trabalhos de investigação: 
1971 

Participação em estudo realizado no LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil, em Lisboa -, incluindo definição de hipóteses, programação e lançamento do 

inquérito, formação de inquiridores e a verificação do seu trabalho, apuramento de 

resultados e elaboração do relatório final, com vista à determinação de índices de 

incomodidade provocada pelo ruído de tráfego rodoviário na cidade de Lisboa, com 

incidência na habitação, escolas e centros de saúde; 
1972/1973 

Análise sumária da legislação principal em matéria de habitação e levantamento dos 

projectos habitacionais da iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, para a 

caracterização das opções políticas e urbanísticas do governo português, durante o 

período do "Estado Novo" - 1933 a meados  da década de 60 - (no quadro da tese de 

licenciatura); 
1997/1999 

Estudo sobre “Dimensionamento dos lotes urbanos nos ‘Bairros Informais 

Autorizados’ da cidade de Lichinga”; 
1999/2001 

Estudo sobre “Caracterização arquitectónica da habitação dos bairros periféricos da 

cidade de lichinga”;  
2000/2001 

Participação, como coordenador do apoio da parte moçambicana, ao estudo sobre             

“Mercados emergentes de terra urbana para fins residenciais - o caso de Maputo”. 
2001/2002 

Coordenador do projecto de investigação sobre o edificado da vila do Ibo, na ilha do 

mesmo nome localizada no arquipélago das Quirimbas, no Norte de Moçambique.  

 

 

 

6. Palestras, Conferências, Seminários e Grupos de Trabalho: 
  1990 

Facilitador de debate e consultor para a elaboração de conclusões do Seminário de 

Coordenação do Desenvolvimento da cidade de Pemba (pela empresa de consultoria 

CEDE). 
1991 

Participação, a convite da UNESCO, no painel de facilitadores da discussão, com  

apresentação de uma comunicação sobre o tema "Dimensões Culturais do 

Desenvolvimento", no Forum Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável, 

em Paris; 

Participação no "Workshop de Turismo", promovido pela "Associação Económica da 

Indústria Hoteleira e Similar". 
1992 

Participação e palestrante na "Conferência Nacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento"; 

Participação no Seminário Internacional de Políticas de Terra em África, realizado em 

Maputo; 

Participação, integrado em delegação parlamentar, na conferência internacional 
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promovida pela "AWEPAA" subordinada ao tema "Post-Apartheid Regional 

Cooperation: International Support for Transforming Southern Africa" em Gaberone, 

Botswana, tendo participado na elaboração e apresentação de comunicação sobre a 

experiência moçambicana nesse contexto - de 25 a 30 de Abril; 

Participação no "Workshop" sobre endereçamento (“adressage”), organizado pelo 

Ministério da Construção e Águas e Ministério da Administração Eetatal de 

Moçambique, no quadro do "PROL", tendo sido palestrantes técnicos do Banco 

Mundial; 

Participação no Seminário sobre Descentralização da Administração e Finanças dos 

órgãos locais, grupo de trabalho de Assuntos gerais; 

Participação no "Seminário Nacional de Desenvolvimento Urbano e Habitacional", 

realizado de 22 a 26 de Novembro, tendo sido o moderador do grupo de trabalho 

sobre "Bases Económicas e Financeiras"; 

Co-autor, com o arq. brasileiro Alberto Lopes, por contrato com o PNUD/UNCHS, de 

uma consultoria sobre “Alternativas Institucionais para o Planeamento Físico em 

Moçambique", destinado à "Comissão interministerial dos aspectos institucionais 

relacionados com o Planeamento Físico em Moçambique". 
1993 

Participação no primeiro workshop regional africano sobre Gestão Urbana, de 11-15 

de Janeiro em Nairobi, Kénia; 

Participação na reunião do "Local Project Appraisal Committee (LPAC)" do PNUD, 

para análise do projecto de "Extensão do Apoio para a Formulação do Programa de 

Desenvolvimento Urbano e Habitacional" - Maputo - Moçambique; 

Participação no "Seminário sobre Formação e Investigação em Ciências Sociais", 

organizado pela UEM em de Março, em Maputo; 

Participação no "Seminário Internacional Sobre a Indústria e Meio Ambiente"; 

Participação no Seminário "MOÇAMBIQUE: COMPROMISSO COM O FUTURO", 

tendo presidido ao painel subordinado ao tema "A comunidade e a sua importância no 

desenvolvimento"; 

Membro da Comissão de Trabalho criada pelo Reitor da UEM em 4 de Junho de 

1993, para estudar a normação a estabelecer sobre as actividades dos Centros de 

Estudos e de Prestação de Serviços da Universidade; 

Moderador para a discussão do tema "Gestão do solo urbano", no Seminário sobre o 

"Desenvolvimento Urbano e Ambiental da cidade de Maputo". 
1994 

Moderador no Seminário sobre “Cultura e Democracia” organizado pela Comissão 

Nacional da Unesco de Moçambique (CNUM), na Beira; 

Participação, a convite do Presidente C. Municipal, na reunião de avaliação da síntese 

relativa à consultoria para a identificação de um projecto sócio-económico no Bairro 

do Xipamanine (realizado pela INGEROP). 
1995 

Participante no Seminário “Building Effective Support Systems for Community 

Foundations” organizado pelo “COUNCIL OF FOUNDATIONS” - Washington; 

Participação no Seminário sobre “Habitação e Assentamentos Humanos em 

Moçambique, organizado pela “Comissão Nacional dos Assentamentos Humanos”; 

Participação no debate sobre metodologia e conteúdo para a elaboração do Relatório 

Nacional dos Assentamentos Humanos em Moçambique; 

Palestrante na Reunião dos Quadros da CETA, sobre privatização da CETA e a 

“problemática da ‘Moçambicanização’ da construção civil”, com a apresentação de 

uma comunicação sobre “Processo de industrialização da construção civil de 1975 a 

1986”. 
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1997 

Participação no Seminário sobre Inserção Institucional do INPF - conduzido pelo 

Ministro das Finanças e no qual participaram o Ministro da Coordenação para Acção 

Ambiental e o Ministro de Obras Públicas e Habitação; 

Participação no Seminário sobre Cooperação e Formação no domínio da construção e 

Obras Públicas - organizado pela Faculdade de Engenharia da UEM; 

Participação no Seminário sobre consultoria para a definição de Regulamentos para a 

Urbanização das cidades em Moçambique; 

Participação no Seminário da UEM com o sector privado; 

Participação no Seminário sobre Património Cultural; 

Palestrante sobre o tema “O arquitecto e a sociedade moçambicana no período pós-  

independência. Problemas e posturas”  na Faculdade de Arquitectura; 

Palestrante sobre “Drenagem de Maputo - Os Projectos e a Obra”, na Faculdade de 

Arquitectura e Planeamento Físico da UEM. 
 1998  

Apresentação do livro sobre a cidade de Maputo da autoria do do Prof. Arq. Luigi 

Corvaja, docente da Faculdade de Arquitectura da Universidade “La Sapienza” de 

Roma. 
1999 

Participação no grupo de trabalho para o “Plano de Desenvovimento da cidade de 

Lichinga”, como coordenador por parte do Centro de Estudos para o 

Desenvolvimento do Habitat da FAPF da UEM: trabalho iniciado em 1997 e 

terminado em Dezembro de 2000, entregue à Câmara Municipal de Lichinga e ao 

Governo Provincial de Niassa em Março de 2001 e aprovado pela Assembleia 

Municipal de Lichinga em fim de Março de 2001; 

Apresentação de uma comunicação sob o tema “Maputo, perspectivas de 

desenvolvimento” no Seminário sobre “Governação Urbana e Gestão Municipal”; 

Intervenção dirigida aos membros da Assembleia Municipal, no Seminário sobre o 

Plano de Estrutura da cidade de Maputo; 

Membro do grupo de trabalho do projecto de Reforma da Gestão e da Administração 

Universitária (RUMA) da UEM; 

Membro da Comissão de Inquérito nomeada pelo Reitor da UEM para apuramento da 

situação e elaboração de propostas de actuação no âmbito da Direcção da Faculdade 

de Economia; 

Participação no Seminário sobre Gestão Financeira na Universidade na UEM, tendo 

dirigido um dos grupos de trabalho para discussão e conclusões;  

Participação, a convite do Instituto Camões, no Grupo de Trabalho para a selecção 

dos artistas e das obras de arte para a exposição  “Artes de Moçambique”, realizada 

em Lisboa no quadro das pontes lusófonas II; 

Participação no “Civicus World Forum”, em Manila, em representação da Fundação 

para o Desenvolvimento de Comunidade (FDC). 
2001 

Participação no painel de discussão sobre “Areeiros e pedreiras” apresentado na 

Televisão de Moçambique, enquadrado no conjunto de programas televisivos 

subordinados ao tema ‘Desenvolvimento e Ambiente’; 

Apresentação de comunicação sobre a habitação peri-urbana na cidade de Lichinga, 

na 8a Reunião da Conferência Internacional dos Arquitectos dos Países de Língua 

Portuguesa (CIALP), em Maputo. 
 2002 

Apresentação da comunicação com o título “A varanda: serventia, fronteira e carácter 

das casas do Ibo ”, no ciclo de palestras no âmbito da exposicão “Espaços e cidades 
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em Moçambique”, organizada pelo Instituto Camões / Centro Cultural Português, 

Embaixada de Portugal, Maputo; 

Palestra sobre arquitectura tradicional ou popular de derivação Swahili, no seminário 

organizado pela ICOMOS Moçambique, an Faculdade de Atquitectura da UEM, em 

Abril de 2004; 
   2003 
1. Participação na mesa redonda sob o tema “Para uma história da arquitectura 

africana”; 

2. Palestrante sobre o tema “Ilha de Moçambique e Ilha do Ibo - Cooperação para a 

Conservação e Restauro”, na Conferência sobre “A problemática da cooperação na 

âmbito do restauro e conservação do património tangível, nomeadamente de sítios e 

conjuntos arquitectónicos de valor”, organizada pela Associação dos Construtores e 

Empreiteiros de Roma (ACER), em Maio de 2003, em Roma. 

3. Participação no workshop "Role Play in Phisical Palnning", realizado pela 

Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico por Professor da Universidade de 

Newcastle Upon Tyne e por Professor da Universidade de Roma "La Sapienza".  
2005 

1. Conferencista, na ´Università degli Studi Mediterranea de Reggio Calábria`, com o 

tema: “Arquitectura ambiente e paisagem nas pequenas ilhas: o caso da ilha do 

Ibo”Participação na mesa redonda sob o tema “Para uma história da arquitectura 

africana”, em 9 de Março de 2005; 

2. Conferencista, na ´Università degli Studi “La Sapienza” de Roma`, no Convénio 

sobre Casos de Catalogação e Restauro, com o tema “A ilha do Ibo, entre o abandono 

e o renascimento: primeiros resultados de um censo do património edificado e das 

suas fromas de uso”; 

3. Conferencista, na Reunião do Ministério da Administração Estatal com as capitais 

provinciais, realizada em Lichinga em Julho de 2005, sob o tema da regularização das 

zonas informais nas cidades.   
.  

7. Publicações 
1. Co-autor e Redactor principal e supervisão do manual com o título “A conservação 

e Melhoramento das Casas”, Imprensa Nacional 2466-977, Maputo, 1997; 

2. Autor do artigo com o título “Diário de Viagem”, na rubrica dedicada a arquitectura 

em Moçambique, Revista dos PALOP, número de Março de 98 - Maio de 98, 

Lisboa, 1998; 
3. Co-autor, com Sandro Bruschi, do artigo com o título “Lichinga: uma grande 

‘potencialidade de ordenamento’, uma interessante colaboração entre a UEM e o 

Governo local”, jornal Notícias, 19 de Junho, Maputo, 1998; 
4. Co-autor, com Sandro Bruschi, do artigo com o título “Terra Urbana: Objectivo de 

política social ou ‘faz-de-conta?’” jornal Notícias, 2 de Dezembro, Maputo, 1998; 

5. Autor do artigo com o título “A  arte dos espíritos ou o espírito da arte: a propósito 

de Miguel Valingue, Reinata Sadimba e Matias Ntundo ”, na publicação Outras 

Plascticidades / Catálogo da exposição  “Artes de Moçambique”, Instituto Camões, 

Lisboa, 1999;  

6. Autor do artigo sobre o escultor e xilo-gravador “Matias Ntundo”, na publicação 

Outras Plascticidades / Catálogo da exposição  “Artes de Moçambique”, Instituto 

Camões, Lisboa, 1999; 

7. Autor do texto para fotografias de José Cabral, com o título “A cama de cambala 

(viagem a Mueda)”, na publicação ‘Camões - Revista de Letras e culturas Lusófonas’, 

Pontes Lusófonas II,  n  6, Instituto Camões, Lisboa, 1999 ; 

8. Co-autor, com Sandro Bruschi, Luís Lage e Carlos Menezes do livro “Um olhar 
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para o habitat informal em Moçambique, de Lichinga a Maputo”, Faculdade de 

Arquitectura e Planeamento Físico da UEM, Maputo, 2002; 

9. Co-autor, com Maria Spina, de apontamentos de “Fundamentos de História da Arte 

e da Arquitectura I”, Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da UEM, 

Maputo, 2002; 

10. Autor do livro “Riário”, Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da 

UEM, Maputo, 2002; 

11. Co-Autor de artigos, no quotidiano Notícias, sobre a arquitectura tradicional em 

Moçambique.  

12. Autor de artigo para a revista ARKOS, enviado para a Itália em Setembro de 2003 

(no e data), sobre a problemática da conservação e restauro do edificado da Ilha do 

Ibo. 

13. Autor do livro “Ibo. A casa e o tempo”. Resultado de trabalho de investigação e 

análise sobre o património edificado da ilha do Ibo. Edições FAPF, Maputo, 2005.  

14. Coordenador e co-autor do estudo “Regularização do solo urbano nas áreas 

informais da cidade de Maputo”, apresentado ao município de Maputo, em Agosto de 

2005. 

 

8. Experiência de direcção 
1974/ 1975 

Secretário de Estado das Obras Púbicas e Habitação, no Governo de Transição em 

Moçambique; 
1975/ /1978 

Ministro das Obras Públicas e Habitação; 
1979/1980 

Ministro da Indústria e Energia; 
1980/1986 

Ministro da Construção e Aguas; 
1989/1994 

Presidente do Conselho de Administração do "Fundo de Desenvolvimento Artístico e 

Cultural" (FUNDAC); 
1990/2000 

Membro da Comissão Nacional da UNESCO; 
1992 

Membro do Conselho de Administração da "DOMUS - Sociedade de Gestão 

Imobiliária"; 
1994/2003 

Director Executivo do "Centro de estudos e Desenvolvimento do Habitat", da 

Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da UEM; 

Membro do Conselho de Administração da Fundação para o Desenvolvimento da          

Comunidade (FDC) de Moçambique; 

Membro da Direcção da Empresa de Projectos de Arquitectura, Engenharia e 

Urbanismo, “PROJECTA LDA”. 

 

 

 

 

 

9. Domínio de línguas 
    Escrever Ler  Falar 
Português   Muito Bom Muito Bom Muito Bom 
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Inglês    Razoável Bom  Razoável 

Francês   Razoável Bom  Razoável 

 

 
 

Maputo, 20 de Agosto de 2001 
 

                                                                                                                                                         _________________________ 

                                                                                                                                                            Júlio E.Z.F. Carrilho                  


