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Arrancou a campanha eleitoral
com actividades da Frelimo,
Renamo e MDM em todo o país
A campanha eleitoral com vista as Eleições Presidenciais, Legislativas e das Assembleias
Provinciais, iniciou no Domingo (31), em todo o país, com desfiles, discursos, comícios e afixação
de cartazes políticos. Mais de 100 dos nossos jornalistas relatam que os dois primeiros dias foram
caracterizados por uma relativa calma e ordem.
De modo geral, os partidos Frelimo, Renamo e MDM têm realizado as suas actividades para a
conquista do voto do eleitorado um pouco por todo o país, todavia existem locais onde a Renamo
e o MDM ainda não haviam iniciado com as actividades de campanha nos dois primeiros dias.
Apesar dos diversos apelos e deliberações aprovadas pela CNE, nestes dois dias de campanha
foram registados os seguintes ilícitos eleitorais: uso de viaturas do Estado, vandalização de
material de propaganda eleitoral, sobreposição de cartazes e afixação de cartazes em sinais de
trânsito. Estes são detalhados a seguir, e há fotos na versão pdf em anexo deste boletim.

UE e Carter Centre a observar eleições
Depois de inicialmente ter dito que não iria observar as eleições, a União Europeia (UE) vai
observar as eleições de 15 de outubro, com algumas das embaixadas europeias sediadas em
Maputo à custear parte das despesas e fornecendo alguns observadores. O Centro Carter (dos
Estados Unidos) também vai enviar observadores, assim como a SADC, a União Africana, e a
Commonwealth.
Originariamente, os funcionários em Bruxelas haviam dito que os cortes no orçamento
significavam o não financiamento de uma missão de observação. Esta decisão foi incentivada por
alguns pessoas da UE em Maputo que não estavam entusiasmados com a observação. Mas
embaixadas membros da UE em Maputo, particularmente do norte da Europa, ficaram irritadas
com a decisão e concordaram em custear as despesas. Em 19 de Agosto, a UE anunciou que vai
realizar a observação: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/jobs/eueom/20140819_en.htm
O prazo para as candidaturas à cargos superiores é quarta-feira 03 de setembro e os primeiros
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experts têm chegada à Maputo prevista para quarta-feira 10 de Setembro. Especialistas de longo
prazo permaneceram até 23 de outubro e os especialistas principais até 05 de novembro.

Presença de partidos políticos
nos dois primeiros dias da campanha
De acordo com os relatos dos nossos correspondentes, o Partido Frelimo arrancou na máxima
força em todos os distritos, movimentando caravanas de viaturas, motorizadas e em alguns casos
o contacto porta à porta. Por seu turno, a campanha dos outros dois partidos da oposição tem sido
menos ostensiva, priorizando o contacto interpessoal.
Onde a Renamo e o MDM não ainda não haviam iniciado com actividades de campanha:

Nampula
No distrito de Nacala-a-Velha, apenas a Frelimo e a Renamo fizeram campanha no primeiro dia, e
até ao segundo dia o MDM não havia iniciado, não havendo previsão da data de inicio, tudo
porque ainda não tinham recebido material para tal, segundo o seu delegado politico, neste ponto,
Nassopera Marcelino.
No distrito de Ribaue, apenas sairam as ruas nos dois primeiros dias, a Frelimo e a Renamo.
No distrito de Muecate, provincial de Nampula, o MDM só iniciou com a sua campanha eleitoral
no segundo dia de campanha, mas sem o material propangandistico.

Sofala
No distrito de Chemba, apenas a Frelimo apareceu em actividades de campanha eleitoral, sendo
que a Renamo e o MDM não sairam as ruas.

Zambézia
Em Mocuba, o MDM não fez campanha no primeiro dia e até as 12h do segundo dia ainda não
havia saido as ruas, alegando estar a espera da chegada do material.

Utilização de Bens do Estado
Apesar da legislação eleitoral ser explícita e as deliberações da CNE terem segundado, tem sido
reportado um pouco por todo o pais casos de utilização de viaturas do Estado, por parte do partido
Frelimo e em alguns casos os carros circulam com as matrículas cobertas por panfletos do
partido, o que indicia claramente que pretendem ocultar a matrícula.

Nampula
Em Nacala-A-Velha, o Partido Frelimo movimentou no primeiro dia de campanha eleitoral, a
viatura de marca Toyota 4x4 de chapa de matrícula ADY 651 MP, escrita MINISTÉRIO DE
EDUCAÇÃO e movimentada pelo respectivo director Distrital de Educação Baltazar Buanahage,
mesmo sem panfletos, esteve presente na caravana do partido no poder.
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Outra viatura do Estado que fez parte da caravana do partido Frelimo em Nacala-a-velha é a do
Secretario Permanente Distrital, com a
chapa de matrícula ADI 557 MP FORD
RANGER, sendo dirigida pelo respectivo
motorista do Secretario Permanente e
ostentando material propagandístico da
FRELIMO.
Ainda em Nacala-a-Velha, um membro da
PRM fardado a rigor e em pleno exercício
das suas funções, conduzia uma
motorizada totalmente condecorada de
panfletos do Partido FRELIMO e em frente
da Sede do partido no poder.
Em Mogincual, uma viatura pertencente
aos distritos de Planeamento e
Infraestruturas, de marca de Land Cruser,
com a chapa de inscrição AEE-584-MP a
foi vista na caravana da Frelimo.

Cidade de Maputo
Na Cidade de Maputo, na Sede do Partido Frelimo no Distrito Urbano Ka Mphumo, Avenida Amed
Sekou Touré, foi fotografada uma viatura no da Marca Land Cruiser, com as matrículas totalmente
cobertas de forma deliberada, o que configura um ilícito.
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Sofala
Em Gorongosa, na campanha da FRELIMO, foi vista a circular uma viatura do Estado, TOYOTA
HILUX, com a matrícula EAB 109 MP.

Niassa
No distrito de Chimbunila, consta o Partido Frelimo utilizou a viatura do Estado, com a matrícula
EAB 002 MP.

Vandalização de material de propaganda eleitoral
Cidade de Nampula
Cinco membros do partido RENAMO foram detidos no segundo dia de campanha eleitoral, em
Nampula, indiciados de obstruírem material de propaganda da Frelimo e do seu candidato, Filipe
Jacinto Nhusi. O facto foi confirmado na manhã desta terça-feira (02) pelo chefe do Gabinete
Provincial de Eleições da Renamo, Paulo Vahanle, no balanço sobre o decurso da caça ao voto,
naquela província.
Vahanle disse que três dos membros foram detidos na vila sede do distrito de Liúpo, um no distrito
de Rapale e o quinto, encontra-se encerrado numa das celas da esquadra da PRM, na cidade de
Nampula.
O nosso entrevistado nega que os membros estivessem envolvidos em quaisquer tipo de
escaramuças, numa altura que a Renamo defende a realização de uma campanha eleitoral
ordeira e de tolerância pacífica. Aquele político acusa a Policia de estar a montar esquemas,
supostamente para inviabilizar o trabalho político dos partidos da oposição, com destaque para a
RENAMO.
Entretanto, a Policia, na voz do seu porta voz, Miguel Bartolomeu não confirma e nem desmente a
detenção dos membros da Renamo, mas promete pronunciar-se em outras ocasiões. Luís
Rodrigues
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Manica
Em Chimoio, dois jovens do MDM foram detidos, um por destruir material de propaganda da
Frelimo e se ter envolvido em violência durante o cruzamento de grupos adversários, e outro por
condução ilegal, que provocou a queda de um dos membros.
Registamos três casos de atropelos a lei eleitoral, que resultaram na detenção de três pessoas,
por destruição de material de campanha e condução ilegal numa caravana política,
declarou Belmiro Mutadiua, porta-voz da Policia em Manica, garantido que “a Policia será
implacável para reprimir actos marginais a lei”.

Gaza
No distrito de Chibuto, um jovem de nome Zabadeu Ofisso, membro OJM e do partido Frelimo, foi
flagrado no Mercado central local, a destruir material propagandístico do MDM, trata-se 20
panfletos do candidato Deviz Simango, e 10 do MDM. Consta que o MDM já apresentou
formalmente o caso aos órgãos eleitorais.

Inhambane
Em Inharrime, no segundo dia da campanha eleitoral, no povoado de Ngulela, a 3 Km da vila
sede, dois jovens simpatizantes da Frelimo foram encontrados pelos membros da Renamo a
rasgarem panfletos da Renamo, tendo sido encaminhados para a esquadra da vila.

Tete
No distrito de Moatize, o MDM acusou a Frelimo de ter vandalizado as suas bandeiras no bairro
de Mpadue, arredores da cidade de Tete.

Violência entre Membros dos Partidos Políticos
Tete
No Segundo dia da campanha eleitoral, membros da Renamo tentam impedir a realizacao da
campanha eleitoral, na localidade de Chinvano, Distrito de Tsangano (Tete), tendo estes atirado
pedras e ferindo 9 membros da Frelimo, dos quias 4 encontram-se internados no Centro de Saude
de Banga, no distrito de Tsangano.

Sobreposição de cartazes e afixação de cartazes
em lugares proibidos
Gaza
Na Cidade de Xai-Xai (Gaza), foram registados dois casos de colagem de panfletos nos sinais de
trânsito o que é tido como violação a Lei eleitoral por parte dos partidos FRELIMO e a RENAMO.
As figuras abaixo ilustram a afixação de cartazes num sinal de proibição de transito e a
sobreposição dos cartazes do candidato do MDM pelo da Frelimo.
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Ainda na província de Gaza, no distrito de Bilene, consta que um panfleto do partido Frelimo foi
colado num sinal de transito.

Inhambane
Em Inharrime, concretamente na Escola Primaria Completa de Ngulela, que dista a 6Km da vila
sede de Inharrime, consta que a Renamo colou panfletos eu algumas salas de aula;

Nampula
Em Mogincual, consta que a Renamo tera colado 5 panfletos na parede da sede distrital da CNE.
Na EPC de Mogincual sede, consta que estao colados panfletos do candidato da Frelimo

2 acidentes de viação envolvendo
viaturas em campanha eleitoral em Manica
Houve dois casos de acidentes de viação, onde infelizmente uma jovem não resistiu e perdeu a
vida no hospital. Uma pessoa continua internada e outras duas tiveram alta após observação”,
segundo confirmou uma fonte médica do Hospital Provincial de Chimoio, a maior unidade da
região. Os acidentes, ocorreram durante a madrugada do dia 31 de Agosto, quando os apoiantes
dos partidos políticos iniciaram a colagem de panfletos de propaganda eleitoral, tendo no primeiro
caso, as vítimas despenhado da carroçaria da viatura durante uma manobra perigosa, e no
segundo quando o caro começava a marcha.
___________________________________________________________________________________

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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