REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO

RELATÓRIO DA SEMANA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS
Realizou-se entre os dias 07 a 11 de Junho de 2014 a semana Internacional dos Arquivos, sob lema
internacional "Arquivos, Harmonia e Amizade" e sob lema nacional “Consolidando o acesso a
informação e a preservação da memória Institucional na Administração Pública”, cujo ponto mais
alto foi a inauguração, no distrito da Manhiça, na província de Maputo, no dia 9 de Junho, do
arquivo intermediário da Manhiça.
No dia 9 de Junho, os técnicos que fazem parte das Comissões de Avaliação dos Documentos da
Administração Pública (CADAPs) das instituições tuteladas pelo Ministério das Pescas, ao nível
central, deslocaram-se ao distrito da Manhiça, em Maputo, para celebrarem o dia internacional dos
arquivos, que se realiza anualmente no dia 9 de junho. Para além do Ministério das Pescas,
estiveram também presente funcionários representando as diversas instituições públicas e privadas
do sector do arquivo e documentos, instituições de ensino e investigação no âmbito de arquivo e
documentos, organizações da sociedade civil de apoio arquivo e documentos, a Ministra da Função
Pública, o Presidente do Conselho Municipal da Manhiça, Secretário Permanente do distrito da
Manhiça, Administrador do Distrito da Manhiça, Directora do Centro Nacional de Documentação e
Informação de Moçambique (CEDIMO), Membros das Comissões de Avaliação de Documentos das
diversas instituições entre outras entidades relevantes em razão do assunto.
O Ministério das Pescas foi representado pelo Instituto de Investigação Pesqueira (IIP), pelo
Instituto Nacional de Inspecção do Pescado (INIP), Escola de Pesca, Fundo do Fomento, Instituto
Nacional de Desenvolvimento de Aquacultura (INAQUA), Instituto Nacional de Desenvolvimento de
Pesca de Pequena Escala (IDPPE), Administração Nacional das Pescas (ADNAP) e vários
funcionários afectos às áreas de documentação e arquivo ao nível do Ministério das Pescas,
totalizando todo grupo 92 pessoas, sendo 51 mulheres e 41 homens. O INIP se fez representar por
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sua vez através dos técnicos que fazem parte da CADAP, nomeadamente: Argélio Cuamba,
Benedito Marrenjo, Carlos Munguambe e Carolina Ndlala.
A abertura da cerimónia central foi orientada pela Sua Excia a Ministra da Função Pública, Victoria
Dias Diogo, com a inauguração do arquivo intermediário da Manhiça, antecedido por plantio de
árvores nas imediações do edifício do arquivo intermediário da Manhiça, e depois seguido do
discurso por si orientado no pavilhão do Clube dos Desportos da Manhiça.
Antes do discurso da Ministra da Função Pública, vários grupos culturais entoaram cânticos de
louvor à data, que iam intercalando os discursos das várias individualidades visadas. Os grupos
culturais foram do Instituto de Formação dos Professores de Chibututuine, da Ilha Josina Machel, de
Maluane, dos membros das CADAPs da Manhiça, entre outros.
A chefe da secretaria do governo do distrito da Manhiça, em representação dos membros das
Comissões de Avaliação de Documentos, desejou boas vindas aos presentes e salientou que, com
a aprovação do Sistema Nacional de Arquivo do Estado (SNAE), através do decreto 36/2007, de 27
de Agosto, e dos respectivos instrumentos de operacionalização, plano de classificação, tabela de
temporalidade de documentos de arquivo para as actividades – meio da administração pública e o
classificador de informações classificadas, constitui uma viragem na gestão de documentos na
administração pública. O sucesso da implementação do SNAE a todos os níveis, central, provincial,
distrital e nas autarquias locais depende da existência de recursos humanos capacitados com
conhecimentos e habilidades sobre a gestão de documentos, observando rigorosamente os
procedimentos legais e técnicos que a área exige, reconheceu também a formação que os
funcionários e agentes do Estado tem tido no Instituto de Formação em Administração Pública e
Autárquica (IFAPA) e Instituto Superior de Administração Pública (ISAP), pois, segundo ela tem
contribuído bastante para a melhoria da qualidade ao nível da prestação dos serviços públicos. A
chefe da secretaria do governo do distrito da Manhiça, disse ainda que, há necessidade de todas
instituições aderirem ao uso dos dispositivos já aprovados referentes a classificação dos
documentos, tendo sugerido a sua Excia a Ministra da Função Pública, para que houvesse mais
capacitações de funcionários da área de avaliação de documentos.
O presidente do Conselho Municipal da vila de Manhiça, saudou os presentes e congratulou o dia
internacional dos arquivos, que através do qual, este ano, o governo escolheu o distrito da Manhiça
para as cerimónias centrais da sua comemoração, que culminou com a inauguração do arquivo
intermediário do Distrito de Manhiça.

Page 2 of 8

A directora do CEDIMO, referiu que no presente ano, o dia internacional de arquivos celebra-se no
nosso país, sob lema “Consolidando o acesso a informação e a preservação da memória
Institucional na Administração Pública” e coincide com o fim da campanha nacional de avaliação de
documentos na administração pública, lançada no dia 9 de junho de 2013, com objectivo de
impulsionar o processo de avaliação de documentos na administração pública, com vista a
assegurar a preservação da memória institucional e o acesso célere a informação. Salientou,
porém, que o término desta campanha não implica que os órgãos e instituições adquirem do
processo de classificação e avaliação de documentos pois, este é o acto contínuo que deve
caracterizar a administração pública. Para assinalar esta efeméride em todo país, os órgãos e
instituições do Estado a todos os níveis devem fazer o balanço das actividades desenvolvidas no
âmbito da campanha nacional de avaliação de documentos, através da realização dos Fora de
chefes de secretaria e coordenadores das CADAPs, bem como outras actividades relacionadas com
a gestão de documentos.
O administrador do Distrito da Manhiça, referiu no seu discurso que, o distrito da Manhiça valoriza
os arquivos, dos funcionários afectos ao arquivo intermediário recentemente inaugurado, uma delas
tem nível superior em administração pública. O distrito da Manhiça tem vindo a desenvolver
significativamente e não é por acaso que é chamado do distrito doce, pois produz em quantidades
elevadas a batata-doce, a banana e a cana-de-açúcar, para além de outros produtos como carne
bovina, carne caprina e mandioca. Semanalmente tem realizado duas feiras agrícolas, sendo que
todos estavam com sorte uma vez que naquele mesmo dia coincidia com a referida feira agrícola e
que todos estavam convidados para lá. Realçou também, a insuficiência de capital humano
qualificado em matéria de gestão de arquivos e documentos do Estado e por último focalizou a falta
de promoções e progressões que são sujeitos os funcionários do distrito da Manhiça.
O Secretário Permanente do distrito da Manhiça, saudou os presentes e desejou boas vindas aos
participantes, tendo salientado no seu discurso que a luz do decreto n ͦ 36/2007 de 27 de Agosto,
foram capacitados 51 funcionários das CADAPs de localidades pertencentes ao distrito da Manhiça
e que estas capacitações têm sido úteis, pois verifica-se uma melhoria na gestão de documentos e
na elaboração de propostas de planos meios através dos membros das comissões de avaliação de
documentos. Realizaram-se até ao momento 9 secções referentes a CADAP. No âmbito do
lançamento nacional de avaliação dos documentos, foram classificados muitos documentos para os
arquivos intermediário e corrente. Na criação de arquivo intermediários três funcionários foram
formados na matéria do SNAE, e há necessidade de se desenvolver mais acções do género, na
medida em que estes funcionários preservam a memória institucional na Administração Publica.
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A Sua Excia Ministra da Função Publica, agradeceu as actividades culturais apresentadas, e
congratulou o trabalho feito pelo CEDIMO e que ainda em curso a classificação dos documentos da
função pública, pois este é um processo permanente. Em Moçambique, o dia internacional de
arquivos (9 de Junho), vem sendo comemorado desde o ano de 2012, através da realização de
actividades educativas tais como palestras, debates, apresentação de peças teatrais que elucidam
os diversos estágios da gestão de documentos na administração pública, envolvendo os
funcionários e agentes do Estado, com destaque para os chefes de secretaria, coordenadores das
CADAPs, técnicos ligados a Secretárias de Informação Classificada (SIC), professores, estudantes,
profissionais de ciências de informação (Arquivologia e Biblioteconomia) e outros funcionários
ligados a áreas de gestão de documentos e arquivos nos órgãos e instituições da administração
pública.
O programa quinquenal do Governo 2010-2014 preconiza como um dos seus objectivos
estratégicos, a preservação da memória institucional e o acesso dos cidadãos à informação sobre
administração pública. Neste contexto, a estratégia para gestão de documentos e arquivos de
Estado, aprovada em 2006, constitui um instrumento de materialização deste desiderato do
Governo, que define como objectivo principal o estabelecimento do desenvolvimento de sistemas de
documentação e arquivos do Estado, com vista a assegurar a guarda e acesso a documentação
mantida em arquivos da administração pública.
No quadro da implementação da estratégia para gestão de documentos e arquivos do Estado, foi
aprovado, em 2007, o SNAE e seus instrumentos de operacionalização com finalidades de
assegurar a preservação da memória institucional e o acesso célere à informação na administração
pública. Complementarmente decorreu desde dia 9 de Junho de 2013 até dia 9 de Junho de 2014, a
campanha nacional de avaliação de documentos cujo objectivo principal é consolidar a gestão
documental e reduzir as massas documentais acumuladas nas diferentes instituições da
administração pública a nível nacional, no sentido de permitir o acesso célere à informação da
administração pública pelos cidadãos. É neste contexto que no dia 1 de agosto de 2014, realizar-seá a primeira conferência nacional sobre gestão documental na administração pública, que será
antecedida por uma acção de formação, no dia 31 de julho de 2014, na qual participarão secretários
gerais, secretários permanentes a todos os níveis, chefes de secretaria, coordenadores das
CADAPs, técnicos responsáveis pela SIC, formadores do SNAE, chefes dos departamentos da
função pública, entre outros.
Disse ainda que o uso do SNAE, garante a organização harmonizada dos documentos na
Administração pública, referenciou que esta técnica de arquivo garante a preservação da
informação e fácil acesso ao consumidor. Deram entrada cerca de 360 propostas de planos de
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actividades, é objectivo do Estado que todas as instituições adiram o processo de classificação de
documentos e avaliação para melhor salvaguardar a memória institucional da Administração
Publica, tendo advertido que as instituições que ainda não tem definido a tabela da temporalidade,
aconselha-se que o façam.
Recordou ainda que a característica de um funcionário do Estado é servir melhor a quem necessita
e que para ser admitido no aparelho de Estado é através do concurso público, onde só os melhores
são selecionados, e que o funcionário de Estado não deve entrar no aparelho de Estado com
objectivo de ficar rico, pois a sua missão é servir o cidadão, caso queira enriquecer, este deve
apostar no sector não público. Neste contexto, um dos prémios que o funcionário público tem com o
seu bom empenho, é a promoção na carreira profissional, com base no mérito e boa avaliação.
A cerimónia sobre o dia Internacional dos Arquivos foi encerrada pela Sua Excia Ministra da Função
Publica com alguns passos de dança (macuaela), e enalteceu mais uma vez a presença de todos.
Depois do discurso, os membros das CADAPs das instituições tuteladas pelo Ministério das Pescas,
devidamente trajados de camisetes e bonés com dizeres sobre o dia internacional dos arquivos, se
juntaram para ter uma confraternização e depois visitaram a feira agrícola, tendo por fim ao cair da
tarde, regressado às suas casas.

Figura 01: Foto do grupo tirada depois do discurso da Sua Excia Ministra da Função Pública, no pavilhão do clube desportivo da Manhiça
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Figura 02: Foto tirada no recém inaugurado Arquivo Intermediário da Manhiça

No dia seguinte, isto é, no dia 10 de Junho, as actividades concentraram-se ao nível do Ministério
das Pescas, onde todos membros das CADAPs das instituições tuteladas pelo Ministério das
Pescas presenciaram a palestra orientada pela Comissão Nacional para a Implementação das
Normas do Segredo do Estado (CPISE), cujo tema foi “Os desafios da preservação de documentos
confidenciais na era da informação”. Depois da apresentação do tema, houve espaço para debate e
esclarecimento de algumas questões. Logo de seguida o Dr. Renato Pereira, do Arquivo Histórico
de Moçambique, Inspector Geral do Ministério das Pescas, Ranito Chilaule, e a chefe do Gabinete
do Ministro das Pescas, Francisca Sanduane, procederam a entrega de certificados referentes ao
curso sobre Formação em Planificação e Orçamentação em Gestão Documental e Arquivos,
ministrado pelo Arquivo Histórico de Moçambique nos dias 15 a 25 de Abril de 2014, nas
instalações do Ministro das Pescas, em Maputo. De seguida houve corte do bolo. O encontro
terminou com um lanche e uma foto de família.
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Figura 03: Finalistas do curso sobre “Formação em Planificação e Orçamentação em Gestão Documental e Arquivos”
exibindo os certificados

No dia 11 de Junho, isto é, último dia da semana internacional dos arquivos, apresentou-se uma
palestra na sala de reuniões do INIP-sede, onde estiveram envolvidos quase todos os funcionários,
incluindo os chefes dos departamentos. O objectivo da palestra foi de dar a conhecer a todos a
importância da data e explicar sobre a necessidade de preservar um arquivo, que é a memória
institucional do INIP. A palestra foi orientada pelos técnicos Argélio Cuamba e Carlos Munguambe.
Houve espaço para debate a cerca do tema, e as questões colocadas pelos participantes também
foram prontamente respondidas. Segundo as recomendações da Directora Adjunta do INIP, há uma
necessidade de se publicar o relatório electronicamente na página web do INIP.

Figura 04: Participantes da palestra no INIP sobre a semana internacional dos arquivos
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Maputo, 03 de Julho de 2014
Elaborado por:
Argélio Cuamba …………………………….…………
Carlos Munguambe ………………………………………
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