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Com 2 semanas mais 
     Apenas metade  
     dos eleitores inscritos  
 
A 14 dias para o término do recenseamentos eleitoral de raiz, o STAE já recenseou em todo o país 
1.877.813 eleitores, correspondente a 54 porcento de 3.495.566 de eleitores previsto. 
 
Segundo o chefe de Gabinete de Imprensa no O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) 
Lucas José, nos últimos dias afluência aos postos de recenseamento tem estado a aumentar, facto que 
levou o STAE a melhorar a supervisão do funcionamento das brigadas e reforçar os equipamentos nas 
brigadas de recenseamento que vinham registando maior adesão de eleitores. 
 
Refira-se que neste momento estão sendo intensificadas actividades de educação cívica através dos 
agentes cívicos e meios de comunicação social, com vista a sensibilizar os potenciais eleitores que ainda 
não promoveram a sua inscrição. 
 
Nampula: Na Escola Primária Completa de Namicopo, a máquina ainda registar avarias constantes, 
enquanto na EPC Maria da Luz Guebuza, no bairro de Muhala Expansão as pessoas ainda permanecem 
nas bichas mais de uma hora. 
 
Maputo: Alguns postos na cidade de Maputo estão a registar longas filas de pessoas a espera de serem 
inscritas nos cadernos eleitorais. Numa ronda efectuada pelo CIP nos postos localizados na EPC 3 de 
Fevereiro e EPC do Alto Mae verificava-se que as pessoas estão a aderir em massa ao recenseamento. 
Mas no posto da EPC Kurhula, no bairro da Maxaquene, queixam-se da diminuição do número de eleitores 
que pretendem registar-se. 
 
Nyamayabue (Tete): A nova autarquia superou a meta prevista de 4.623 tendo registado 5.901 eleitores.  
 
Inhambane: A Cidade de Inhambane inscreveu até domingo 26.152 eleitores, sendo 12.274 homens e 
13.878 mulheres, o que corresponde a 63 porcento da meta atribuída que é de 41.505 eleitores. 
 

Guarda mobiliza cidadãos 
a não se recensear em Pemba 
 
Um guarda afecto num posto de recenseamento eleitoral instalado na Escola Secundária Fraternidade, 
arredores da cidade de Pemba, é acusado de estar a mobilizar cidadãos que ali se dirigem para se 
recensear para evitar de o fazer, alegadamente porque a Renamo vai protagonizar uma guerra caso hajam 
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eleições este ano. 
 
Estas ameaças, segundo uma fonte do STAE, está a contribuir para a redução do número de pessoas que 
pretendiam se recensear naquele posto.  
 
O STAE na cidade de Pemba recenseou até no último domingo 50.936 eleitores (54 porcento). 
 
3 brigadistas expulsos em Vilankulo 
 
Três brigadistas foram expulsos pelo STAE em Vilankulo (Inhambane). Segundo o director do STAE em 
Vilankulo Francisco Tsoiuane os brigadistas  ora expulsos tinham um comportamento desviante ao código 
de conduta de um brigadista eleitoral que se traduzia em responder mal aos eleitores e mandar voltar para 
casa todos aqueles cidadãos com idade eleitoral só porque não apresentavam documentos de identificação 
entre outras irregularidades. 
 
“Nós expulsamos estes agentes sendo dois do posto de recenseamento que funciona junto do Bairro Desse 
e outro do posto de recenseamento da EPC de Cachane e fomos cautelosos de substituir imediatamente 
estes por suplentes”, disse Tsoiuane. 
 
Alto Mólocuè: Cincos casos de tentativa  
de recenseamento com documentos falsos 
 
Alto Molocué (Zambézia) registou ontem 5 casos de cidadãos que tentavam se recensear com documentos 
falsos. 
 
Na manhã de ontem foram detidas pela Policia da República de Moçambique (PRM) duas senhoras que 
apresentavam cédulas falsas e os restantes três  são menores de idade e a lei não permite julgamento. 
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