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Quando ainda faltam 28 dias:

13 postos ainda não começaram
a funcionar em Sofala
Há 28 dias do fim do processo de recenseamento eleitoral no país, o director do STAE em Sofala,
Celso Chimoio Sousa deu a conhecer a imprensa que, desde início do processo a 15 de Fevereiro
ano em curso até dia 31 de Março, existem 13 posto de recenseamento que ainda não
começaram a funcionar. Tratam-se de 9 postos do Distrito de Gorongosa, 2 em Nhamatanda, 1
em Marigué e 1 em Machanga.
Segundo Sousa, a paralisação dos postos deve-se a actual tensão politico militar que se faz sentir
na zona centro e as enxurradas que estão a dificultar a transitabilidade nas vias de acesso para o
interior. Deste modo dos 320 postos de recenseamento que deviam operar em Sofala, apenas
estão a funcionar 307.
Ao nível da Província de Sofala, até ao dia 31 de Março, foram inscritos 328.850 eleitores, o que
corresponde a 51% de um universo previsto de 646.550 eleitores. Em termos percentuais, até ao
dia 31 de Março, o distrito de Marigué lidera lista com uma percentagem de 88%, seguindo
Muanza (83%), Chemba 72%, Caia 70%, Marromeu 64%, Cheringoma 61%, cidade da Beira 57%,
Machanga e Dondo com 51%. Os restantes distritos, nomeadamente Nhamatanda, Búzi,
Gorongosa e Chibabava estão abaixo de 50%.

Algumas brigadas se encontram paralisadas
Em várias províncias, existem brigadas paralisadas devido a falta de equipamento ou combustível,
segundo relatam os nossos correspondentes.
MUTARARA, Tete, ficou 30 dias sem funcionar com 16 brigadas, por falta de mobiles ID (o nome
que o STAE deu aos computadores para introdução dos dados do recenseamento); já estão a
funcionar todas as brigadas. Até 29 de Março, a província de Tete recenseou 390.832,
correspondendo a 41%.
ILE, Zambézia: O distrito conta com 40 postos fixos e 6 móveis, actualmente só estão a funcionar
20 brigadas que se encontram nas periferias da sede distrital, isto porque o STAE não tem
combustível para abastecer os geradores nos restantes postos. O distrito do Ile recenseou até ao
dia 29 de Março, 81.885 eleitores (56%), num universo previsto de 147.538 eleitores
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CHIBUTO, Gaza: paralisados 20 postos de recenseamento instalados nos postos administrativos
de Alto Changanine, Chaimite e uma parte dos povoados de Maniquinique e Maqueze. As razões
apontadas para a paralisação dos postos são: as cheias, as avarias nos mobiles e a falta de
combustível para geradores.

Mais de um milhão de eleitores
por recensear na província de Nampula
Segundo Maria Isabel Tirano, Directora Provincial do STAE em Nampula, até 28 de Março foram
inscritos 791.622 eleitores, o correspondente a 40% do planificado. O STAE, tem ainda por
recensear 1.202.066 cidadãos com idade eleitoral, até o próximo dia 29 de Abril.
Entretanto, aquela instituição acaba de adquirir 50 novos geradores para adicionar aos 283
existentes e para resolver o crónico problema de falta da corrente eléctrica nos postos de
recenseamento. O STAE provincial recebeu, 120 painéis solares, 38 mobiles ID e 12 baterias.
Três brigadistas de um posto de recenseamento eleitoral da Cidade de Nampula foram expulsos
na semana finda e substituídos imediatamente, devido ausências sistemáticas do seu local de
trabalho. Segundo Isabel Tirano, os visados, designadamente, supervisor, entrevistador e
digitador de dados abandonavam o posto, nalguns casos com os eleitores na fila e deixavam o
equipamento sob responsabilidade dos ficais dos partidos políticos. Este caso foi constatado por
uma equipa de supervisão do STAE.

Mais relatos dos nossos correspondentes
MASSINGA, Inhambane: De acordo com o STAE, até ao dia 29 de Março, foram registados
44.134 eleitores, correspondente a 61%. No que toca a avarias e falta de energia, o administrador
eleitoral Carlos Bié, afirma que o distrito já ultrapassou essas dificuldades.
MABALANE, Gaza: Foram recenseados 10.906 eleitores o que corresponde a 66% por cento, até
30 de Março. O Administrador Eleitoral, Isaías Chauque afirmou que todos os postos de
recenseamento estão funcionar plenamente.
MALEMA, Nampula: inscritos até ao dia 29 de Março 24.648 eleitores (59%) dos 74.411 previstos.
Durante a semana finda, o distrito recebeu 5 painéis solares e não há registo de postos
paralisados por qualquer motivo.
LICHINGA, Niassa: inscritos até ao dia 31 de Março, 12.853 eleitores, de uma meta anual de
28.435 eleitores, o que corresponde a 45%.
MUEMBE, Niassa: inscritos até ao dia 29 de Março 9.600 eleitores (59%) dos 16.247 previstos.
Não há registo de postos paralisados por qualquer motivo; o STAE recebeu dois sistemas solares
para reforçar algumas brigadas que se deslocarão para zonas mais distantes.

Mais membros da Renamo
tomam posse nas CPE’s
Todas as Comissões Províncias de Eleições (CPE’s) já investiram membros da Renamo como
vogais da CPE e nomearam os dois Vice-Presidentes. Nos próximos dias irá arrancar processo
idêntico nas Comissões Distritais de Eleições (CDE’s).
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Sofala
Tomaram posse, hoje (2 de Abril) dois vogais do Partido Renamo em Sofala, nomeadamente,
Jossias Gondachaco e Araújo José Muchanga. Na mesma ocasião, foram empossados dois VicePresidentes, Vicente Buque da Frelimo e Araújo José Muchanga da Renamo.
Manica
Tomaram posse, ontem (1 de Abril) três membros da Comissão Provincial de Eleições (CPE) de
Manica, sendo 2 vice-presidentes, pela Frelimo e Renamo, e um vogal da Renamo.
Jacob Almeida vai ocupar simultaneamente a pasta de 2º Vice-Presidente e vogal da Renamo na
CPE de Manica, sendo que a outra vaga de vogal da Renamo que faltavam preencher, passa a
ser ocupada por Vasco Nguiraze.
José Manjate, passa assim o ocupar o cargo de 1º Vice-Presidente, um ano depois de ser
empossado como vogal, em Abril de 2013.
Cabo Delgado
Tomaram posse, ontem (1 de Abril) dois Vogais do Partido Renamo em Sofala, nomeadamente,
Martinho Sebo Abudo e João Maetisse. Na mesma ocasião, foram empossados dois VicePresidentes, Abudo Amaro da Frelimo e Martinho Sebo Abudo da Renamo.
Niassa
A CPE, na Província do Niassa empossou no dia 31 de Março, Vice-Presidentes e Vocais da
Comissão Provincial de Eleições nomeadamente: Fulco M'Manga do Partido Frelimo como 1º
Vice-Presidente da CPE, Gabriel Chimbindo do Partido Renamo como 2º Vice-Presidente CPE e
Wilson Candeado do Partido Renamo - Vogal da CPE.
Nampula
Tomaram posse na tarde desta segunda-feira (31), os dois Vice-presidentes da Comissão
Provincial de Eleições, CPE, de Nampula.
Trata-se de Cassimo Ali Natonga, da Frelimo, como 1º Vice-Presidente e Samuel Dias Siwiri, da
Renamo, como 2º Vice-Presidente.
Em simultâneo, tomaram posse, Samuel Dias Siwiri e Benedito Vasco Verde, como vogais da
CPE, membros do partido Renamo.
Gaza
Tomaram posse, na passada Segunda-Feira (31) dois Vogais do Partido Renamo como membros
da CPE em Gaza. Na mesma data foram empossados dois Vice-Presidentes, um da Frelimo e um
da Renamo. Segundo Bento Mavie, Delegado Provincial da Renamo em Gaza, o seu partido já
submeteu a lista nominal dos vogais a ocuparem as suas Vagas nas CDE e de Cidade estando
agora a espera da Deliberação da CPE para a tomada de posse daqueles.
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