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Recenseamento: STAE 
cortou as metas novamente  

Comissão Nacional de Eleições (CNE) pode atingir 90% de potenciais eleitores 
recenseados, mas somente porque cortou as metas de total de eleitores a registar por 

três vezes. 
    O recenseamento ocorre nos 53 distritos com autarquias. Quando foi iniciado o 
recenseamento, o STAE 
(Secretariado Técnico de 
Administração Eleitoral) 
estimou que iria inscrever 
8,5 milhões de potenciais 
eleitores. 

Algumas semanas depois do 
início do recenseamento, o 
STAE reduziu a meta cerca de 8 
milhões. Semanas depois voltou 
a baixar a meta para 7,8 milhões 
e ainda ontem a meta foi cortada 
pela terceira vez, para 7,6 
milhões. Da meta inicial para a 
actual, o STAE cortou mais de 
900 mil eleitores, uma redução 
equivalente a 10.5% do universo 
inicial, o que está muito acima 
das margens de erro admissíveis em censos. 

O número de eleitores recenseados por semana 
mantém-se estável – entre 101 mil a 104 mil – mas 

a participação global parece estar a aumentar 
devido à redução das metas. Se o STAE 
mantivesse a meta inicial de 8.5 milhões de 
eleitores, estaria muito longe de atingir 75%.   

Os principais cortes de metas ocorrem nos 
locais com mais baixos níveis de participação. No 
Niassa, a província com a mais baixa participação, 
a estimativa inicial era de recensear 568 293 
potenciais  eleitores  e foi revista em baixa para 
495 380. Na Matola, a redução foi de 808 134 
eleitores para 604 871. 

A  
Dados Acumulados até 13 de Maio de 2018  
Província 

Número de 
Autarquias Previsão Inscritos % 

Niassa 5 495 380 310 365 62,65% 
C.Delgado 5 502 481 494 511 98,41% 
Nampula 7 1 170 762 995 348 85,02% 
Zambézia 6 1 121 840 870 970 77,64% 
Tete 4 589 795 458 820 77,79% 
Manica 5 557 852 453 296 81,26% 
Sofala 5 663 290 569 115 85,80% 
Inhambane 5 322 264 293 025 90,93% 
Gaza 6 482 262 495 952  102,84% 
Maputo Prov 4 896 309 613 818 68,48% 
Maputo C. 1 796 965 522 771 65,60% 

 
53 7 599 200 6 078 011 79,98% 

Eleições Autárquicas 2018 é parte 
do Programa Votar Moçambique 
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Matola recenseou 60 000 eleitores na semana 
passada, contra a média 51 000 nas primeiras 7 
semanas. Mas a percentagem dos inscritos saltou 
de 44% para 69%. 

Faltando 4 dias para o fim, 80% de potenciais 
eleitores havia sido inscrito. Quinta-feira 17 de 
Maio é o último dia. Todas as províncias atingiram 
mais de 60% e todas as grandes cidades 
superaram 65%.  

Questionamentos podem ser levantados em 
Gaza, com 103% de eleitores inscritos. A capital 
Xai-Xai já inscreveu 114%. Chibuto atingiu 107% e 
há registos surpreendentes de 126% em Chókwe.  

Cabo Delgado também atingiu 98% da meta, 
com o distrito de Chiure a alcançar 109%. Na 
província de Nampula, Nacala Porto já atingiu 
103%. 

Dados acumulados por distrito e 
recenseamento diário são disponível em 
http://bit.ly/2KrpnX8 

 
Obstácu los  ao  
re ce nse ame nto  
O presente processo de recenseamento está a ser 
foi marcado por obstáculos de diversa ordem tais 
como falhas técnicas das máquinas, furto de 
equipamentos, falta e atraso de brigadistas, 
cobranças ilícitas aos cidadãos que pretendam se 
recensear.  

Cidade de Nampula - Dois cidadãos 
(Celestina Atumane e Gil Manuel), ambos 
moradores do bairro de Muhala, denunciaram que 
quando tentavam se recensear na EP dos 
Belenenes, os brigadistas cobravam valores que 
variam entre de 20 a 50 meticais por cada cidadão 
eleitor. 

Situações similares são reportadas nos postos 
de recenseamento do Parque Popular, Pavilhão 
dos Desportos, Instituto Industrial e Comercial de 
Nampula. 

Boane - A desactivação do posto de 
recenseamento fixo, na EP 19 de Outubro, que 
passou desde então a ser uma brigada móvel, 
deixou muitos cidadãos sem saber onde se 
recensear. A decisão de desactivar aconteceu 
quando muitos cidadãos ainda não se haviam 
recenseados. 

No mesmo distrito, o recenseamento é 
caracterizado por constantes interrupções devido a 
avarias dos mobiles, a lentidão do software no 
processamento de dados e incumprimento do 
horário pelos brigadistas. Casos mais recorrentes 
preocupantes sucedem nos postos de EPC de 
Massaca 1 e Massaca 2, EPC de Fiche, Boane-
Sede e 16 de Junho.  

 

 
 
Metangula - Um posto de recenseamento foi 
abandonado, com os respectivos equipamentos no  
dia 10 de Maio, no posto de no distrito de 
Metangula, Chiuanga (ver foto). 

Um agente da lei e ordem destacado no ao 
local, garantiu que os brigadistas estavam algures 
nas proximidades e a qualquer altura estariam de 
regresso, mas os eleitores aglomeraram-se por 
mais de 5 horas e não havia quem os atendesse. 

Mandimba - O período do recenseamento 
eleitoral não tem ido para além de uma hora em 
alguns postos de recenseamento do distrito, 
devido a incapacidade das máquinas de suportar o 
trabalho por muito tempo. Da abertura às 08h00 
até 09h00, as máquinas aquecem e há 
paralisação, o que leva os cidadãos a desistir. São 
os casos dos postos de EPC de Ngame, Escola 
Secundária Samora Machel e EPC de Filipe 
Magaia.  

Na Cidade da Beira, no dia 09 de Maio, os 
postos de EPCs da Ponta-Gea, Palmeiras, 
Agostinho Neto, Eduardo Mondlane e Pioneiros 
(zona urbana), EPC de Aeroporto e Mangalo 
Loforte, Muavi I, Maguiguane e Ndunda (nass 
periferias urbanas), abriram depois das 8 horas e 
fecharam antes das 16 horas.   

Na Cidade de Nampula, o posto da Escola 
Secundária Samora Machel, tem aberto a partir 
das 09:00h, e o posto de EPC de Filipe e Ngame 
às 08:30h fechando antes das 16:00h. 

Distrito de Malema, no posto de EPC de 
Nancata, o recenseamento ficou paralisado no dia 
09 de Abril devido à avaria do computador e da 
impressora, levando à desistência daos eleitores. a 
regressarem aos seus domicílios sem se 
recensearem, o O recenseamento tem operado 
das 08:30h até as 15:00h. 

Distrito de Ribaué, o recenseamento ficou 
suspenso entre os dias 11 e 13 de Maio, devido a 
um corte no fornecimento de energia eléctrica nos 
postos instalados na Vila-Sede, nas localidades de 
Namiconha, Caiaia e Iapala-Sede. A paralisação 
do recenseamento naquela vila autárquica 
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agravou-se ainda com o esgotamento do 
combustível dos geradores.  

Autarquia de Milange - o recenseamento foi 
interrompido devido ao esgotamento do material 
nos postos da EPC de Vulalo e EPC de Liciro, nos 
dias 07 e 09 de Maio respectivamente. No dia 10 
de Maio, na EPC de Zalimba, o recenseamento 
ficou interrompido devido à falta de tinta de 
impressora e combustível dos geradores. A falta 
de combustível paralisou ainda o recenseamento 

na EPC de Chitambo, a 11 de Maio.  Na EPC Chá 
Oriental, o recenseamento foi interrompido no 
sábado do dia 12, devido ao esgotamento do 
tinteiro. Já no domingo do dia 13, foi a vez da EPC 
Josina Machel, que interrompeu o recenseamento 
devido ao esgotamento de boletins de inscrição e 
de tinteiro.  

Vila de Catandica, a avaria do mobile 
paralisou o recenseamento por dois dias ( 07 e 08 
de Maio) no posto de Sanhathunze. 

 


