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Apenas 3 candidatos presidenciais foram aceitos: 
 

Conselho Constitucional rejeita 8 
 
Somente os candidatos dos três principais partidos vão concorrer para a presidência. Nenhum dos 
oito, entre independentes e candidatos dos partidos pequenos foram capazes de fornecer as 
10.000 assinaturas necessárias para a sua admissão. O candidato, Miguel Rafael Simbine Mabote 
do Partido dos Trabalhadores (PT), chegou muito perto, com 9.796 assinaturas. Raúl Manuel 
Domingos ficou logo a seguir com 8.150 assinaturas válidas.  
 
O Conselho Constitucional (CC) foi duramente crítico com os vários candidatos que apresentaram 
assinaturas que eram manifestamente falsas, ou porque foram escritas em ordem numérica, o que 
indicia claramente que foram copiadas dos livros de registro, ou onde muitas assinaturas tnham a 
mesma caligrafia. As assinaturas para a nomeação devem ser assinadas na presença de um 
notário e o CC aponta que os notários aprovaram assinaturas que foram "flagrantemente 
falsificadas". O acórdão observa que essa prática tinha sido criticada pelo CC aquando da rejeição 
das assinaturas, antes das eleições presidenciais de 2009.  
 
O CC também excluiu assinaturas que não foram reconhecidas notarialmente.  
 
O CC fez duas análises computadorizadas sobre as assinaturas para a nomeação. Na primeira, 
verificou que os números de cartões seguiam a sequência dos livros de registo, contudo, mais de 
20.000 assinaturas foram rejeitadas por possuírem números inválidos. Mesmo Frelimo teve este 
problema. Em segundo lugar, os eleitores só podem assinar os documentos de nomeação de um 
candidato, deste modo, foram verificados os documentos de nomeação para excluir aqueles que 
assinaram mais de uma lista. Documentos de nomeação foram considerados de acordo com a 
ordem de submissão das candidaturas, sendo aceite a primeira assinatura submetida para cada 
eleitor.  
 
Para Miguel Mabote, por exemplo, 2.247 assinaturas não foram reconhecidas, 1.587 eleitores 
haviam assinado suas listas de nomeação mais de uma vez, 503 assinaram documentos de 
nomeação de outros candidatos, e 585 tinham números dos eleitores inválidos ou incorretos – 
motivos suficientes para deixar a sua candidatura abaixo das 10.000 assinaturas necessárias.  
 
O Conselho Constitucional publicou tabelas detalhadas em seu site: 
http://cconstitucional.org.mz/Eleicoes-2014. Estes detalhes se encontram nos anexos ao Acórdão 
9/CC/2014 de 5 de Agosto.  
 
De acordo com a lei eleitoral revista, foram dados aos 8 candidatos, uma semana para encontrar 
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novas assinaturas e submete-las. Três não se responderam a notificação: Caetano Sabile, 
Eduardo Pintane e Manuel Carlos Dias dos Santos Pinto Júnior. João Pedro Massango, Jacob 
Neves Salomão Sibindy, Cornélio Quivela, Miguel Rafael Simbine Mabote e Raúl Manuel 
Domingos submeteram assinaturas extras, mas elas não foram suficientes. 
 
__________________________________________________________________________________ 
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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