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_______________________________________________________________________________
 

CNE não vai prorrogar recenseamento 
apesar dos níve is baixos 

ara atingir a meta, o STAE deve recensear 51% de eleitores em três semanas e meia 
que faltam para o fim do processo. Apenas 49% dos eleitores foram registados nas 

primeiras cinco semanas. O Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Sheik Abdul 
Carimo Sal disse hoje à imprensa que não se espera prorrogação do período do 
recenseamento. 
 

Província 
Número de 
Autarquias Previsão Inscritos % 

Niassa 5 568.293 198.156 34,87% 
C.Delgado 5 502.481 361.678 71,98% 
Nampula 7 1.206.596 583.459 48,36% 
Zambézia 6 1.242.320 587.516 47,29% 
Tete 4 589.795 306.938 52,04% 
Manica 5 647.530 293.144 45,27% 
Sofala 5 663.290 364.321 54,93% 
Inhambane 5 322.367 202.385 62,80% 
Gaza 6 482.262 283.114 58,71% 
Maputo Prov 4 1.042.083 408.589 39,21% 
Maputo C. 1 796.965 345.205 43,31% 

 
53 8.063.879 3.934.505 48,79% 

 
No passado nunca foi alcançado 100% de 

registo mas a média esteve sempre acima de 90%. 
As cidades de Lichinga (28%), Quelimane (32%), 
Matola (33%) Nampula (43%) e Maputo (43%) 
apresentam níveis muito baixos ao fim de 5 das 

8½ semanas de recenseamento.   
O Secretariado Técnico de Administração 

Eleitoral (STAE) está preocupado com os baixos 
níveis de recenseamento e promete tomar 
medidas para reforçar a inscrição. Cláudio Langa, 
porta-voz do STAE disse que na semana passada 
foram distribuídos 250 painéis solares e esta 
semana outros 350 painéis serão distribuídos para 
reforçar o processo nas zonas rurais onde não 
chega a rede nacional de energia eléctrica.  

Pela primeira vez, os números das inscrições 
provinciais foram publicados no website do STAE. 
http://www.stae.org.mz/Artigo/Ler/33   Os totais de 
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inscrição provincial e distrital estão no site da CIP: 
http://bit.ly/2vGYQT1  

 
Cidadãos não devem ser 
proibidos de se recensear  
por causa das roupas  
Algumas brigadas de recenseamento nas cidades 
de Maputo e Matola proibiram cidadãos de se 
recensear por que estavam trajados de roupas 
consideradas “não decentes”. O Porta-voz do 
STAE disse que se tratou de “excesso de zelo” dos 
brigadistas e que já foram dadas orientações para 
que o mesmo não volte a acontecer. 

Cidadãos que vão se recensear estando 
trajados de calções, t-shirts, chinelos, devem ser 
aceites, disse Cláudio Langa. 

 

Falta  de  bole t ins  
e  combustíve l  paral isa 
inscrição em Monapo   
A falta de Boletins de inscrição continua a dificultar 
o processo de recenseamento em alguna postos 
no Distrito de Monapo. No Posto de 
Recenseamento Eduardo Mondlane, e 3 de 
Fevereiro no Posto Administrativo de Itoculo, 
ambos no Distrito de Monapo estão desde Sábado 
último sem recensear-se por falta de boletins de 
inscrição. 

No Posto de Nahoro, ainda no Posto 
Administrativo de Itoculo em Monapo, as 
actividades estão paralisadas desde 22 de Abril 
por falta de combustível para as máquinas, uma 
vez que nos mesmos locais, não nacional de 
energia eléctrica da EDM. Este é o quinto caso da 
paralisação do recenseamento devido a falta de 
boletins nos postos. 

 
 
 
 
 

 

De t idos  por  uso   
de  fa lsa  ide nt i f icação   
Na província de Sofala, um total de 9 cidadãos 
estão detidos acusados de uso de falsa identidade 
para se recensear. Os casos se deram nos 
distritos da Beira, Dondo, Nhamatanda, Gorongosa 
e Marromeu, disse o director provincial do STAE 
em Sofala, Jorque Donquene. Dos detidos, 2 estão 
no comando distrital da PRM de Nhamatanda e 
igual número na Beira.  
 
Recenseamento ainda não 
arrancou em algumas zonas de 
Montepuez 
Em algumas aldeias do Distrito de Montepuez, na 
província de Cabo Delgado, o recenseamento 
ainda não iniciou, devido à degradação das vias de 
acesso que impedem a transitabilidade. São os 
casos de das aldeias de Luzaca, Ntola e Xixano. 
Cláudio Langa reconheceu o atraso e disse que as 
aldeias serão abrangidas nas três semanas em 
falta para o fim do processo. 

 

Avarias das máquinas 
cont inuam 
Avarias dos equipamentos prevalecem em muitos 
distritos, com destaque para Cidade de Maputo, 
Chibuto Milange e Mueda.  

Para o caso de Mueda verificam-se problemas 
de funcionamento dos computadores e 
impressoras, onde por vezes, as brigadas têm sido 
obrigadas a paralisar o trabalhar, por exemplo, em 
três bairros de Mueda, especificamente dos bairros 
de Maputo, Cimento e Ntandedi. O nosso 
correspondente em Mueda confirmou a 
paralisação  temporária  com  os  supervisores das 

COBERTURA DETALHADA DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS de 2018 e Eleições Gerais de 2019 a ser 
mais uma vez feita pelo Boletim sobre o Processo Político em Moçambique, que tem vindo a 
cobrir todas as eleições multipartidárias em Moçambique desde 1994. Mais uma vez, teremos 
uma equipa de repórteres posicionados em todo o país, reportando os factos com acurácia a 
veracidade. O Boletim tem periodicidade mensal durante a preparação das eleições e será mais 
frequente e de base diária durante as eleições.  
 As edições iniciais são igualmente distribuídas através do mailing list do CIP até que sejam 
mais frequentes. Para passar a receber todas as publicações sobre as eleições subscreva a 
lista exclusiva do Boletim. Para subscrever o boletim eleitoral em português 
http://eepurl.com/cYjhdb e a edição em Inglês http://eepurl.com/cY9pAL. 
 As primeiras edições estão disponíveis em http://www.cipmoz.org/eleicoes2018 
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brigadas locais, Ana Jaime Namanga (Bairro de 
Maputo), Dudo de Cristina Remigio Manba (Bairro 
de Cimento) e Zena Mulita (Bairro de Ntandedi). O 
director distrital STAE em Mueda, Agostinho 
André, disse que a frequência das avarias reduziu 
quando comparada com os primeiros dias do 
processo. 
 

Le nt idão  no  a te nd ime nto  
No distrito de Milange, o tempo de espera pelo 
cartão continua entre 8 e 10 minutos, devido à 
morosidade no processamento de dados, com 
destaque para EPC de Tengua. Os brigadistas 
continuam lento no manuseamento dos 
equipamentos informáticos. 

No distrito de Malema, cidadãos estão a 
regressar a casa sem se recensear devido a 
morosidade do atendimento, chegada tardia dos 
brigadistas e encerramento antecipado. São os 
casos dos postos das EPC de Riane, Muralelo, 
Nioce.  

 
Frelimo e Conselho Municipal  
de Chibuto recolhem cartões  
dos eleitores 
Na Unidade 2, no Bairro Chimundo, um grupo de 
trabalhadores do Conselho Municipal de Chibuto, 
composto por quatro elementos, para além de 
Arminda Ombe, deputada da Assembleia da 
República pelo círculo eleitoral de Gaza, foram 
vistos a recolher cartões de eleitores, para fazer 
uma espécie de recenseamento paralelo. A recolha 
ocorreu entre os dias 07/04 e 20/04. Foram no total 
60 cartões recolhidos, dos que o nosso 
correspondente conseguiu certificar. 

Augusto Justino Mate, secretário da Unidade 
conformou ter recolhido cartões e disse tê-lo feiro a 
mando das estruturas superiores da Frelimo, 
concretamente, o primeiro secretário distrital da 
Frelimo, que responde pelo nome de Filipe 
Chavissa. 

 
Brigadistas reclamam 
subsídio alimentar 
Em alguns postos de recenseamento na Cidade de 
Maputo, com destaque para o posto de 
Nwaxitsene, os brigadistas reclamam o subsídio de 
alimentação, referindo que este subsidio está 
sendo atribuído em outros distritos ou Cidades, 
como o caso da Cidade da   Matola e a eles não.  

Esta insatisfação associada a outros 
componentes leva ao desânimo dos brigadistas e a 
consequente morosidade no atendimento. Por 
exemplo, o tempo de demora do cartão é entre 17 

e 20 minutos, com abertura tardia (a partir das 
09:00h) e o encerramento antecipado (antes das 
15 :00H).  

O recenseamento iniciou no dia 19 de Março e 
decorre até o dia 17 de Maio. 

 


