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Faltando 14 dias para o fim do recenseamento: 
 Inscritos 60,9% dos eleitores 
 
Até esta manhã, terça-feira (15), foram recenseados 5.565.169 eleitores em todo o pais, 
correspondente a 60,9 porcento de universo de 9.143.923 eleitores previstos para recensear até 
ao dia 29 de Abril. Nas últimas duas semanas, foram inscritos 15,8 por cento dos potenciais 
eleitores. 
 
Segundo dados fornecidos hoje pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), a 
província de Cabo Delgado tem a taxa mais elevada de inscrições, com 84%. Os dados 
apresentados não cobrem todas as brigadas existentes devido a dificuldades de comunicação 
com algumas regiões. 
 
A tabela completa: 

Provincia Previsão Inscritos %
Maputo Cidade 121,448    52,046       42.9
Maputo Provincia 421961 196,955    46.7
Gaza 504,416    322,375    63.9
Inhambane 551,636    354,986    64.4
Sofala 646,550    414,256    64.1
Manica 633,472    410,792    64.8
Tete 960,567    573,679    59.7
Zambézia 1,953,573 1,064,187 54.5
Nampula 1,993,788 1,206,199 60.5
Cado Delgado 736,640    618,642    84.0
Niassa 619,872    351,052    56.6
Total 9,143,923 5,565,169 60.9  

 
 

13 postos de recenseamento ainda  
se encontram paralisados em Sofala 
 
Segundo o director do STAE em Sofala, Celso Chimoio Sousa, desde início do processo à 15 de 
Fevereiro, 13 posto de recenseamento ainda não começaram a funcionar em toda a província de 
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Sofala e não há nenhuma previsão sobre o início do seu funcionamento. São 9 postos no Distrito 
de Gorongosa, 2 em Nhamatanda, 1 em Marigué e  1 em Machanga.  
 
Tratam-se de regiões onde que até então, não é possível montar nenhuma brigada para o 
processo de recenseamento, visto que se registam constantes confrontos armados entre as forças 
governamentais e os homens armados da Renamo.  
 

Nacala-a-Velha 
 
O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral no Distrito de Nacala-a-Velha, esta a acelerar 
com o processo de recenseamento Eleitoral, de modo a alcançar a meta de 60.323 eleitores. De 
acordo com Bento Cadeira, administrador Eleitoral, até esta segunda-feira, o distrito, registou 
38.420 potenciais eleitores, o correspondente a 63.6%.  
 
Caldeira, afirmou que as brigadas ao nível do distrito, estão a funcionar em pleno e sem 
dificuldades, registando uma média diária de 80 pessoas em cada brigada. O STAE distrital, 
moveu as brigadas de Nahavara para a Barragem e a de Mueria para Rojola de modo a aproximar 
aos locais de residência de alguns cidadãos que distam dos postos.  
 

Outros lugares 
 
Mueda, Cabo Delgado: Mais de 39.100 potenciais eleitores, foram inscritos até ao momento no 
distrito, o que representa 82% do plano. Para o director do STAE em Mueda, Agostinho André, os 
números registados são satisfatórios e indicam que até ao final do processo, o distrito irá alcançar 
as metas. 
 
Massinga, Inhambane: inscritos 56.574 potenciais eleitores, dos 71.374 o que corresponde a 
79,3%. Com a movimentação das brigadas moveis, o STAE prevê alcançar a meta.  
 
Bilene, Inhambane: inscritos 38.736 potenciais eleitores, o que corresponde a 63,1% do plano 
estabelecido de 57.215. Para o alcance da meta, o STAE distrital tem intensificado as campanhas 
de educação cívica, estando programados para esta semana eentos culturasi, nas localidades de 
Licilio, Chimonzo e Mamonho.   
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