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Arranca na Quinta-Feira
o Recenseamento Eleitoral
O recenseamento para as eleições gerais de 15 Outubro começa na quinta-feira em todo o País,
com a duração de 75 dias. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) prevê
recensear 9 144 134 potenciais eleitores, aos quais se irão adicionar os 3 059 579 eleitores
inscritos em 2013.
Em conferência de imprensa realizada hoje, o Director-Geral do STAE, Felisberto Naife, disse que
irão funcionar em todo o país 4 078 brigadas, nos 6 689 postos de Recenseamento criados.
Foram formados 14 000 brigadistas e está em curso a contratação de 12 244 brigadistas. O STAE
prevê contar com cerca de 3 500 agentes de Educação Cívica para a sensibilização e mobilização
da população.
Haverá recenseamento na diáspora, de 1 à 30 de Março, com 72 brigadas.
Quanto à questão dos deslocados devido à tensão político-militar e devido as fortes chuvas e
inundações em algumas regiões do país, o director-geral do STAE garante que serão criadas
brigadas nos locais de acomodação da população, estando actualmente em curso o levantamento
ao nível de cada província destes locais de modo a que todas condições sejam criadas.
De igual modo, acrescentou que nas regiões onde há deslocados devido à tensão político-militar,
nomeadamente Gorongosa, em Sofala, e Homoíne, em Inhambane, o STAE não vai trabalhar de
forma isolada, pois conta com o apoio das autoridades na identificação e acompanhamento das
populações e com as informações que as Forças de Defesa e Segurança têm veiculado sobre a
evolução da situação no terreno, tendo em vista a garantir a segurança das pessoas.
O Porta-Voz do STAE, Lucas José, afirmou que todo o material e equipamento necessário para o
arranque do recenseamento já se encontra nos respectivos postos de recenseamento e que nos
últimos dois meses, foram realizados todos os testes necessários de modo a testar a qualidade do
material e da impressão, sendo certo que os problemas reportados no ano passado (impressoras,
toner e baterias) não se irão repetir em 2014. Ele realçou que é a primeira vez que a maior parte
dos brigadistas trabalha com o Sistema instalado nos Computadores e mesmo depois da
formação alguns ainda aprestavam algumas dificuldades, mas para fazer face a estas situações,
existem em cada Província técnicos especializados para a manutenção dos equipamentos.
De igual modo afirmou estarem criadas todas as condições de Segurança para os brigadistas e
todo o equipamento existente nos Postos de Recenseamento, sendo que para o efeito serão
afectos entre 2 à 3 agentes da Policia da República de Moçambique (PRM).
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O recenseamento eleitoral de raiz irá decorrer em todo o País, sendo que nas 53 autarquias será
feita a actualização para os que completam 18 anos de idade até ao dia da Eleição ou aqueles
que por algum motivo perderam os seus cartões ou mudaram de residência. O orçamento
aprovado pela Assembleia da República para todo o processo eleitoral é de 2.4 biliões de
meticais, sendo que 700 milhões de meticais são para o Recenseamento Eleitoral.

Calendário Eleitoral
Realização do Recenseamento
Nível Nacional - 30 de Janeiro à 14 de Abril
Estrangeiro - 01/03/2014 à 30/01/2014;
Apresentação da Lista de Candidatos – 19/04/2014 à 21/07/2014;
Realização da Campanha Eleitoral – 31/08/2014 à 12/10/2014
Dias de reflexão - 13-14/10/2014
Dia da Votação – 15/10/2014
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