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Vitória esmagadora da Frelimo
Dhlakama com bom desempenho
Daviz Simango decepciona
Maior participação
Números preliminares das projecções indicam que a Frelimo vai ganhar de forma
esmagadora, e a taxa de participação situou-se acima de 50%, em comparação aos 45%
de 2009. Afonso Dhlakama registou um bom desempenho, mas Daviz Simango não
correspondeu as expectativas. Daviz Simango poderá arrecadar menos votos do que os
arrecadados pelo MDM nas eleições municipais do ano passado.
Nos dois maiores círculos eleitorais, Zambézia e Nampula, os partidos da oposição têm
uma ligeira maioria, as projecções apontam para cerca de 45% para a Frelimo, 45% para
a Renamo e 10% para o MDM.
As projeções iniciais para as presidenciais são:
Filipe Nyusi 60%
Afonso Dhlakama 32%
Daviz Simango 8%
As projeções iniciais para à Assembleia da República são:
Frelimo 57% (142 assentos)
Renamo 20% (75 assentos)
MDM 12% (30 assentos)
Outros 1%
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