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Nacala: 2ª volta  
a 11 de Fevereiro  
 
A segunda volta das eleições para a Presidência do Município de Nacala terá lugar na quarta-
feira, 11 de Fevereiro próximo. O Conselho de Ministros, reunido hoje em sessão extraordinária, 
aceitou a data sugerida ontem pela Comissão Nacional de Eleições (CNE). A votação para a 
segunda volta deve ocorrer no prazo de 30 dias após a verificação dos resultados pelo Conselho 
Constitucional, que teve lugar na passada sexta-feira, 16 de Janeiro.  
 
A segunda volta é necessária porque nenhum candidato garantiu mais de 50% dos votos em 
Nacala, durante a  primeira volta das eleições. Nacala foi o único dos 43 Municípios de 
Moçambique onde não houve vencedor imediato nas eleições locais de 19 de Novembro. Antes 
disso, nunca houve uma segunda volta numa eleição Moçambicana.  
 
Chale Ossufo, o candidato da Frelimo, ganhou 22.736 votos (49,84%), seguido pelo candidato da 
Renamo e actual edil do município, Manuel dos Santos, com 21.812 votos (47,81%).  
 
Os outros 2,35% dos votos foram arrebatados pelo PDD (Partido para a Paz, Democracia e 
Desenvolvimento) e o grupo de cidadãos independentes OCINA (Organização dos Candidatos 
Independentes Nacala). 
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