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Segunda volta em Nacala? 
 
Os resultados não oficiais sugerem que haverá uma segunda volta de votação para o 
presidente do conselho municipal de Nacala. O candidato da Frelimo está ligeiramente 
à frente, mas parece não ter ganho mais de metade dos votos, porque havia dois outros 
candidatos na corrida. Esta seria a primeira vez em Moçambique que haveria uma 
secunda volta de votação. 
 
A Renamo aceita que o candidato da Frelimo, Chale Ossufo, tenha tido mais votos, 
21,870, mas diz que esses representam apenas 49.5% dos votos válidos totais. A 
Renamo reivindica 21,357 (48.3%) para o seu candidato Manuel dos Santos, o actual 
presidente do conselho municipal. O nosso correspondente em Nacala fornece números 
semelhantes mas ligeiramente diferentes, 21,853 (Frelimo) e 21,523 (Renamo) – 
diferenças de apenas 350 ou 500 votos. Os números da Renamo foram fornecidos pela 
Director Nacional de Organização e Estatísticas da Renamo, Francisco Mainde. Mesmo 
outros resultados não oficiais colocam a Frelimo mais perto de 50%. 
 
A lei eleitoral estabelece que se nenhum candidato receber mais de metade dos votos 
válidos, então haverá uma segunda eleição entre os dois candidatos com mais votos. 
Esta deve ser feita dentro do prazo de 30 dias da publicação dos resultados finais, ou 
seja até finais de Dezembro ou princípios de Janeiro. 
 
Mas o resultado é tão próximo que a decisão sobre uma segunda volta pode depender 
da requalificação dos nulos pela Comissão Nacional de Eleições. 
 

Não há maioria na assembleia da Beira 
 
Com base em 60% dos votos, a distribuição de lugares na assembleia municipal da 
Beira seria Frelimo 20, Renamo 16, GDB 7, e PIMO e PDD 1 cada. Nenhum partido 
teria uma maioria. 
 
============================= 
Boletim sobre o processo político em Moçambique 
         Editor: Joseph Hanlon  (j.hanlon@open.ac.uk) 
         Editor Ajunto: Adriano Nuvunga 
O material pode ser reproduzido livremente, mencionando a fonte 



Publicado por AWEPA, Parlamentares Europeus para a Africa, e CIP, Centro de Integridade 
Pública 
========================================= 
To subscribe:       Para assinar: 
In English: http://tinyurl.com/mz-en-sub 
Em Português: http://tinyurl.com/mz-pt-sub 
========================================= 
Also on the web:    Também na internet: 
In English: http://www.cip.org.mz/pub2008/index_en.asp 
Em Português: http://www.cip.org.mz/pub2008/ 
========================================= 
 


