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Há uma semana para 
um fim do recenseamento  
 

STAE regista 65,2% de eleitores    
 

Há uma semana para o término do recenseamento eleitoral de raiz o Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral (STAE) registou cerca de 2.344.527 eleitores nas 53 autarquias 
correspondente a 65,23 porcento de um universo de 3.594.472 previstos por recensear até ao dia 
23 de Julho. 
 
Dados fornecidos pelo STAE hoje:  
Cidade de Maputo recenseou 466.657 eleitores, do universo 716.996, o que corresponde 
65,1%. 
Província de Maputo já registou 333.162 eleitores, do universo de 567.643, o que corresponde 
a 58,7%. 
Gaza: 125,839 eleitores, o que corresponde a 79,2% dos 158.933 potenciais eleitores. 
Inhambane: 119.442 inscritos equivalente a 78,6% do universo estimado em 151.964 eleitores. 
Sofala: 231.428 eleitores de um universo de 338.793 correspondente a 68,3%. 
Manica: 159.740 dos 200.811 equivalente a 79,6%. 
Tete: 126.944 eleitores do universo de 135.808 o que corresponde a 93,5%. 
Zambézia: 202.434 eleitores dos 384.266 previstos o que equivale a 52,7%. 
Nampula: 316.054 dos 564.069 eleitores equivalente a 33,8%. 
Niassa: 53.162 do universo de 157.120 o que corresponde a 56,0%. 
Cabo Delgado: 161.614 dos 209.000 equivalente a 77,4%. 
 
Novas autarquias 
 
Vila de Boane (Maputo): Foram registados 29.721 eleitores dos 15.752 previstos, 188,7%. 
Quissico (Inhambane): 7.447 do universo de 4.784, equivalente a 155,7%. 
Nhamatanda (Sofala): 12.016 dos 12.646 eleitores, correspondente a 95,0%. 
Sussundenga (Manica): 9.257 dos 9.869 eleitores, equivalente a 93,8%. 
Nhamayabue (Tete): 6.642 dos 4.623 eleitores, o que corresponde a 143,7%. 
Maganja da Costa (Zambézia): 1.640 do universo de 7.581 eleitores o que corresponde a 21,6%. 
Malema (Nampula): 9.793 dos 10.649 eleitores o que corresponde a 92,0%. 
Chiure (Cabo₋Delgado): 20.822 inscritos dos 23,923 previstos equivalente a 87,0%.  
Mandimba (Niassa): 6.462 do universo de 9.079 eleitores o que corresponde a 71,2%. 
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Baixa adesão recenseamento  
eleitoral em alguns postos  
 
Alguns postos de recenseamento estão a registar fraca adesão de eleitores nas províncias de 
Maputo, Niassa, Inhambane e Zambézia. 
 
Numa ronda efectuada pelo CIP em alguns postos de recenseamento verifica-se brigadistas 
quase a sonecarem por falta de eleitores para recensearem. 
 
No posto da EPC do Alto Maé (Maputo) os brigadistas dizem que o numero de eleitores que 
registavam diariamente reduziu drasticamente de 120 a 150 para 80 eleitores. 
 
Na Escola Secundaria Eduardo Mondlane  o cenário e quase o mesmo pois já não aparecem os 
eleitores - apenas alguns alunos desta escola é que se dirigem a mesa uma vez que esta e a 
ultima semana de aulas. Segundo os brigadistas tem recenseado apenas 60 a 70 eleitores dos 
130 anteriores. 
 
No posto da EPC  de Mavalane também regista-se fraca afluência chegando a registar apenas 60 
eleitores. 
 
Na província de Inhambane acontece o mesmo cenário. Há postos que nestes últimos dias 
registam faltam de eleitores, nomeadamente Escolas Secundarias 29 de Setembro e 3 de 
Fevereiro. 
 
Na provincia da Zambézia a situação verifica-se na EPC de Quelimane e 3 de Fevereiro onde 
chega a ficar sem um eleitor sequer para recensear. 
 
Metangula: Menores tentam  
recensear com documentos falsos   
 
Alguns menores residentes na autarquia de Metangula, província de Niassa, ainda tentam se 
recensear com documentos falsos, nomeadamente cédulas, certidões de nascimento entre outros 
nos postos instaldos em Thungo e em Micuio. 
 
Nestes postos já foram registados  9 casos de cidadãos que apareceram com documentos falsos 
ou rasurados sendo quatro em Thungo e cinco em Micuio. 
 
Segundo os brigadistas trata-se de menores instrumentalizados por alguém que até agora e 
desconhecido. Alguns foram parar no Comando distrital da PRM, onde acabaram sendo libertados 
por se tratar de menores de idade.  
 
Refira-se ainda  que nestes postos  os brigadistas queixam-se  da falta de subsídios, o que os 
obriga a trabalharem sem comer das 7 a 16 horas.  
 
Julgamento do repórter do  
jornal @Verdade adiado  
 
O julgamento do repórter do jornal @Verdade, Sergio Fernando, no Tribunal Judicial da Cidade de 
Nampula, foi adiado ontem. Fernando foi detido no passado dia 28 de Maio, por alegadamente ter 
sido encontrado a fotografar cidadãos num dos postos de recenseamento eleitoral na APEA, uma 
escola privada instalada na Unidade Comunal Samora Machel, arredores da cidade municipal de 
Nampula. 
 
Fernandes diz que ele era barbaramente espancado por um grupo de agentes da PRM no local, 
os quais retiraram-lhe todos os seus haveres, nomeadamente documentos de identificação 
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pessoal, um telemóvel, uma máquina fotográfica, tendo sido igualmente encaminhado para às 
celas da 3ª Esquadra da corporação, onde permaneceu por um período de cerca de três horas. 
Depois foi indiciado de calunia e difamação as autoridades policiais 
 
O Tribunal notificou Fernandes para responder em juízo segunda-feira, tendo sido adiado para 
terça-feira, e voltou a sofrer mais um adiamento por decisão da advogada do réu, Angelina 
Segredo, e não houve julgamento aguardando-se por uma nova acusação do Ministério Publico. 
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