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CNE confirma que militares da Renamo  
irão garantir a segurança  
das brigadas do recenseamento 
 
A CNE confirmou hoje de manhã, em conferência de imprensa, que está em curso a deslocação 
das 9 brigadas que ainda se encontravam paralisadas no Distrito de Gorongosa, para o 
recenseamento das populações das regiões afectadas pelo conflito político-militar. 
 
De acordo com o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, esta decisão foi tomada a luz das 
negociações entre o Governo e a Renamo ontem. As brigadas deveram avançar para o terreno 
sem a escolta da Policia da República de Moçambique (PRM), sendo que a segurança dos 
brigadistas e membros da CNE central que irão acompanhar este processo deverá ser 
assegurada pelos homens Renamo. Igualmente, afirmou que os brigadistas não irão pernoitar 
nestas regiões, isto é, no final do dia deverão ser transportados para locais mais seguros. 
 
Segundo Cuinica, os membros de CNE viajam hoje para Sofala e a sua constictuição obedece o 
princípio de paridade na afectação destes membros. 
 
Os locais onde as brigadas vão trabalhar são a Casa Banana, EPC de Vunduzi, Nhataca, 
Chionde, Tsikiri, Mussikazi, Piro e Mukodza. 
 
Este arranjo deverá permitir que o presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, e muitos dos 
militares da Renamo se sintam seguros para recensear. Dhlakama deve ter um cartão de eleitor, 
se quiser concorrer à Presidência. 
 
Cuinica afirma que até ao momento não há perspetiva para o alargamento do período de 
recenseamento para estas regiões, sendo que para fazer face ao atraso registado, a CNE/STAE 
reforçaram a capacidade das brigadas em recursos humanos e materiais, mas não especificou 
este reforço em termos numéricos.     
 
Na mesma ocasião, Cuinica afirmou que a CNE está a analisar o pedido formulado pala Renamo 
para prorrogação do período do recenseamento, não especificando a data para o pronunciamento 
sobre o mesmo. As inscrições terminam terça-feira 29 de abril. No seu pedido a Renamo alegou 
que há regiões onde o recenseamento começou tardiamente devido as chuvas, outras que foram 
muito afectadas pelas constantes avarias do material de recenseamento e problemas com os 
geradores.    
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Faltando 6 dias para o fim do recenseamento: 
 

 Inscritos 77,7% dos eleitores 
 
Até a manhã de hoje, quinta-feira (24), foram inscritos 6.424.570 eleitores em todo o país, 
correspondente a 70,3 por cento de universo de 9.143.923 eleitores previstos para recensear até 
ao dia 29 de Abril.  
 
Acrescendo a este número os 3.059.804 eleitores inscritos em 2013, constactamos, que em 
termos globais, foram recenseados até ao momento 9.484.374, o que representa 77,7 por cento 
dos potenciais eleitores, estimados em 12.203.727 adultos que serão mais do que 18 anos de 
idade no dia da votação, 15 de outubro. 
  
Para a eleição de 2009, mais de 90% dos adultos em idade de voto foi recenseado. 
  
A tabela completa até a manhã de hoje. 
 

Provincia Inscritos 20013 Previsão 2014 Previsao Geral Inscritos 2014 Total de Inscritos % Geral
Maputo Cidade 614,671 121,448            736,119            59,357              674,028                  91.6
Maputo Provincia 468,445 421961 890,406            223,509           691,954                  77.7
Gaza 153,199 504,416            657,615            350,627           503,826                  76.6
Inhambane 142,666 551,636            694,302            399,151           541,817                  78.0
Sofala 290,060 646,550            936,610            541,958           832,018                  88.8
Manica 199,725 633,472            833,197            458,850           658,575                  79.0
Tete 163,411 960,567            1,123,978        677,214           840,625                  74.8
Zambézia 245,370 1,953,573        2,198,943        1,251,390        1,496,760               68.1
Nampula 451,463 1,993,788        2,445,251        1,381,444        1,832,907               75.0
Cado Delgado 198,013 736,640            934,653            681,625           879,638                  94.1
Niassa 132,781 619,872            752,653            399,445           532,226                  70.7
Total 3,059,804            9,143,923        12,203,727      6,424,570        9,484,374               77.7  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Um relatório detalhado sobre as eleições gerais de 2009 (em duas partes), se encontra 
disponível, somente em Inglês, em: http://bit.ly/MozElec2009-1a e http://bit.ly/MozElec2009-2 
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