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Adiado o Inicio do Recenseamento Eleitoral: 
Renamo Pede Tempo para se preparar para participar nas Eleições 
 
O Governo de Moçambique, decidiu alterar a data da realização do Recenseamento 
Eleitoral para as Eleições Presidências, Legislativas e das Assembleias Provinciais 
inicialmente marcado para iniciar hoje (30 de Janeiro) para o período de 15 de Fevereiro à 
29 de Abril de 2014, em resposta a solicitação apresentada pelo partido RENAMO. 
 
Segundo o comunicado da Sessão Extraordinária do Conselho de Ministros, realizada na 
Quarta-Feira (29), este pedido da RENAMO, tem em vista a melhor preparação deste 
partido de modo a participar no processo eleitoral. 
 
De acordo com o jornal @ Verdade, na Terça-Feira (28 de Janeiro), a Deputada da 
RENAMO e membro da Comissão Política do partido, em reunião largada aos delegados 
políticos distritais e membros da Assembleia Provincial já havia afirmado “que o seu 
partido vai participar nas eleições gerais agendadas para 15 de Outubro próximo, e que já 
está a preparar-se com vista a sair vitorioso”. 
 
Este pronunciamento surgiu na sequência do retorno da RENAMO as conversações com 
o Governo nesta segunda-feira (27 de Janeiro), após três meses de boicote, tendo dai 
resultado o consenso sobre os “observadores” nacionais que irão participar nas 
conversações, nomeadamente: o bispo anglicano Dinis Sengulane e proeminente 
acadêmico Lourenço do Rosário. 
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