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Balanço de 37 dias do Recenseamento:
Inscritos 37% dos eleitores
Dados preliminares apresentados pelo STAE em conferência de imprensa na Terça-feira,
demonstram que à 6 semanas do fim do recenseamento, foram inscritos 3.345.177 eleitores,
correspondente a 37% dos 9.143.923 de eleitores previstos. Estes dados são referentes a 3.728
brigadas, correspondente a 91% do total das 4.078 brigadas.
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Provincia
Maputo Cidade
Maputo Provincia
Gaza
Inhambane
Sofala
Manica
Tete
Zambézia
Nampula
Cado Delgado
Niassa
Total

Previsão
Inscritos
121448
35940
421961
141495
504 416
227 439
551 636
245 228
646 550
245 091
633 472
257 321
960 567
314 418
1 953 573
629 191
1 993 788
633 590
736 640
408 640
619 872
206 824
9 143 923 3 345 177

%
29.6
33.5
45.1
44.5
37.9
40.6
32.7
32.2
31.8
55.5
33.4
36.6

Chuvas condicionam recenseamento em Maputo-Cidade
Ka Mubukwana: Sensivelmente um mês apos o arranque do recenseamento eleitoral no pais, o
distrito de Ka Mubukwana já recenseou 9.318 eleitores, o que corresponde a 21% da meta
estimada em 42.751. A chuva que tem vindo a cair na cidade de Maputo é tida como um entrave
ao processo. A titulo de exemplo o posto de recenseamento da zona de Dyimani, no Bairro de
Bagamoio tem funcionado com dificuldades uma vez que se encontra numa zona propensa a
alagamento das aguas, o mesmo aconteceu no posto que funciona na Escola primaria unidade 29
no bairro George Demitrove (Benfica).
Ka Mavota: Chuvas condicionam recenseamento na zona do Chiango. O posto de
recenseamento número 110355, localizado na zona do Chiango no bairro de Albazine no não
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funciona já lá vão duas semanas. Em causa estão as últimas chuvas que cairam um pouco por
todo o pais que deixaram o posto completamente alagado. Os brigadistas encontram-se neste
momento afectas aos postos mais próximos, nomeadamente na escola do Chiango e no Lihaze,
no mesmo município. No entanto, os brigadistas contam, que nos postos ora afectos, ficam muito
tempo sem o que fazer devido a falta de trabalho.

Inhambane
A província de Inhambane inscreveu nas primeiras cinco semanas do recenseamento eleitoral
245.228 eleitores, o que corresponde a 44% da meta estimada em 551.635.
Na última semana, o STAE Provincial iniciou com a distribuição de painéis solares num total de 80
unidades. A prioridade foi para os postos mais distantes e de difícil gestão.
Cidade de Inhambane: Na semana de 15 a 21 foram inscritos na cidade de Inhambane 305
eleitores. Em relação às cinco semanas, as estatísticas apontam para 2.494 eleitores (40%). O
equipamento informático continua a responder positivamente, os consumíveis estão disponíveis. A
fraca afluência continua a caracterizar o processo na cidade de Inhambane. Porque a maioria dos
potenciais eleitores foram recenseados no ano passado para as eleições autárquicas, estando
previsto o registo de 6.247 pessoas neste ano..
Massinga, Inhambane: inscritos 39.269 eleitores, dos 71.374 o que corresponde a 50%. Na
semana finda o STAE inscreveu 5.342 eleitores.
No que diz respeito as avarias dos mobiles o STAE garantiu não haver preocupação nesse
sentido, pois os brigadistas têm domínio pleno do equipamento e solucionam facilmente as
pequenas avarias que se verificam sem paralisar o registo.

Outros lugares
Barué, Manica: Estão em funcionamento 19 brigadas de recenseamento eleitoral das 22 criadas
devido avarias de 3 computadores (de Chindengue, Inhazonia e Nhatucutira) a três semanas e as
populações das zonas em causa estão desesperadas. As maquinas continuam em reparação em
Maputo, segundo Rui Sora porta voz do STAE neste distrito.
Na vila de Catandica, distrito de Barué, apesar de funcionar um único posto de recenseamento
eleitoral apos a movimentação de outros 3 para as zonas recônditas, continua o fraco afluxo dos
potências eleitores, onde por dia se inscrevem em média 15 pessoas, segundo afirmou Rui Sora.
Chicualacuala, Gaza: o processo de recenseamento está decorrer sem sobressalto, segundo o
STAE. A principal actividade do STAE neste momento é de movimentação das brigadas para
cumprir com as metas nos povoados. Nesta ordem de ideia, duas brigadas foram transferidas
ontem, a brigada de 3 de Fevereiro passou para Maunge e de Malongete a Malambane tudo no
Posto Administrativo Eduardo Mondlane. Não registo de avaria de mobile nem de gerador.
Chibuto, Gaza: No povoado de Maqueze, o recenseamento está totalmente paralisado e nem os
brigadistas se encontram nos postos. Segundo informações prestadas pelos populares, as
maquinas só funcionaram 2 dias (17 e 18 de Fevereiro) e nunca mais voltaram a operar.
Nacala-A-Velha, Nampula: os Postos de Recenseamento Eleitoral de Munteza, Micolene e
Nahipa, estão a 4 dias sem funcionar por avaria das impressoras e falta de Carimbos. Nestes
postos, os Mobiles foram encaminhados ao STAE Provincial de Nampula para a devida
manutenção. E segundo Bento Cadeira, Administrador Eleitoral do Distrito de Nacala-A-Velha, não
se sabe quando é que os mesmos estarão operacionais uma vez que até então não têm resposta
dos Técnicos.
___________________________________________________________________________________
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